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تداهش زا  دعب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  تازجعم  مالسلاهیلع  هیسابعلا  تامارک 

باتک تاصخشم 

زا دعب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  تازجعم  مالسلاهیلع  هیسابعلا  تامارک  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1343 یلع -  هدازفلخریم  هسانشرس : 
 : کــباش 240ص . يرهاــظ :  تاصخــشم  . 1385 (ص ،) دــمحم لآ  دــمحم و  مـق : رــشن :  تاصخــشم  هدازفــلخریم  یلع  تداــهش 
 : یلم یـسانشباتک  هرامـش  مشـش  پاـچ  تشادداـی :  یـسیونتسرهف  راـظتنا  رد  یـسیون :  تـسرهف  تیعــضو  لاـیر  25000 9649452427

1033117

همدقم

مساقلا یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنالا و  فرـشا  یلع  مالـسلاو  ةولـصلا  نیقیلا ،  يوّقتلا و  لهال  ۀبقاعلا  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 
یحور و رمالا  یلو  رهدلا و  سومان  امّیـس ، اریهطت ، مهرّهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  نیموصعملا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ،

ودع هاش  نآ  یلع  ریلد  روپ  بسن  هب  یئادخ  ریش  رسپ   ، تلوص هشیب  دسا  یئالب  برک و  هش  رادملع  هک  يریما  يا  ادفلا . هل  نیملاعلا  حاورا 
ریدـقت هب  میلـست  تردـق و  کلف  کی  نیکمت  هشیب  رد  هدـش  ناهنپ  تلوص و  ناهج  کـی  یئادهـش  عمـش  مشاـه و  ینب  هاـم  بقل  هب  شک 
نوریب يدیشونن و  بآ  نیسح  یب  یئانث  نیع  دوخ  هک  وت  يانث  هب  میوگ  هچ  نم  یحیدم  لصا  دوخ  هک  وت  حیدم  هب  مناوخ  هچ  نم  یئاضق 

زاین زار و  تاجانم و  ترضح  نآ  اب  مراد  تسود  تسا و  هتفرگ  ملد  نوچ  اجنیا  رد  ییایح  رحب  بدا و  طیحم  لضف و  ِمَیوت  طش  زا  يدش 
ءایبنا و مامت  ادخ و  برقم  ياه  هتـشرف  مالـس  ادـخ و  مالـس  دومرف : ع )   ) قداص ماما  اقآ  هک  راوگرزب  نآ  ترایز  هب  منک  یم  افتکا  منک ، 

وکین هزیکاپ و  كاپ و  ياهسفن  لماک و  نامیا  اب  نایوگتسار  ادخ و  هار  يادهش  مامت  قح و  هتـسیاش  حلاص و  ناگدنب  راگدرورپ و  لوسر 
يرادافو و قیدصت و  میلـست و  ماقم  تترـضح  هک  مهدیم ،  یهاوگ  ع .)   ) نینم ؤملاریما  دنزرف  يا  داب ، وت  رب  همه  بش  حبـص و  زا  تریس 

یّصو و  قلخ ،  ياناد  ربهر  و  وا ، هدیزگرب  طبس  و  ص )   ) ربمغیپ دنزرف  هک  ع )   ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  اقآ  هب  تبـسن  ار  یهاوخ  ریخ 
دح هب  ار ، ناملاظ  زا  هدیـشک  افج  و  مولظم ،  ماما  نآ  مدرم ،  هب  نید )  ماـکحا  قیاـقح  ناـکرا و  و   ) ادـخ مکح  هدـنناسر  و  ص )   ) ربمغیپ

نیرتالاب نیرتهب و  مهیلع ،  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینم و  ؤملاریما  و  ص )   ) ربمغیپ فرط  زا  ادـخ  سپ  يدـیناسر .  لاـمک 
تردارب يرای  رد  هک  ییاهیتخس  بئاصم و  نآ  رد  هک  یلّمحت  ربص و  نآ  هطـساوب  و  دیامرف . اطع  وتب  ار  یناگدژم  هلـص و  شاداپ و  ازج و 

یمهفن لهج و  يور  زا  دنتـشادن و  یمارگ  ارت  قح  هک  اریناـسک  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  داـب . وت  يارب  وکین  ترخآ و  تداعـس  راد  يدیـشک 
نیـسح مرح  ناگنـشت  هب  ار  بآ  امـش  دنتـشاذگن  دنتفرگ و  رارق  بآ  امـش و  نیب  هک  اریناسک  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  دـندرک . تمرح  کته 

یم اطع  وتب  اققحم  هداد  قح )  هار  نادیهش  هب   ) هدعو لاعتم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  يدش و  هتشک  مولظم  امش  هک  مهدیم ،  یهاوگ  یناسرب . 
متسه و امش  نامرف  عبات  تسامش و  رما  میلـست  مبلق  ما و  هدش  دراو  امـش  رب  و  ما ،  هدمآ  امـش  ترایزب  نم  نینم  ؤملاریما  دنزرف  يا  دیامرف .

ناگدننک مکح  نیرتهب  وا  هک  دسر  ارف  امش  تنطلس  روهظب  ادخ  مکح  نامرف و  هکیتقو  نآ  ات  ما  هدش  ایّهم  امـش  يارب  میامـش و  ناوریپ  زا 
نامیا زین ) امش  تشگزابب  مراد و  نامیا  تماما  تلاسر و  نادناخ   ) امشب نم  امش . نانمشد  اب  هن  متسه ،  امش  اب  اوق  مامت  اب  نم  سپ  تسا ، 

مالس دندرک . ملظ  امشب  دنتشک و  ار  امش  نابز  تسد و  اب  هک  ار  یتما  دشکب  ادخ  مرازیب ،  امش  نالتاق  نانمـشد و  نیئآ  نید و  زا  و  مراد ، 
ماما و  ع )   ) نسح ماما  ترضح  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  و  ص )   ) لوسر ترـضح  ادخ و  رما  عیطم  يا  قح و  هتـسیاش  هدنب  يا  وت  رب 

ار ادخ  مهدیم و  یهاوگ  داب . امـش  مسج  رب  حور و  رب  ادـخ  يدونـشخ  اضر و  ترفغم و  ادـخ و  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ع .)   ) نیـسح
ریخ همه  هک  ادخ  هار  رد  ناگدننک  داهج  رگید  ردب و  يادهـش  لثم  يدرک .  تلحر  تداهـش  عیفر  ماقم  اب  ایند  زا  وت  هک  مریگ  یم  دـهاش 

ترـصن و ياهتنم  ادخ  نابحم  زا  ناگدننک  عافد  ادخ و  ناتـسود  اب  دندرک و  لماک  داهج  ادـخ  نانمـشد  هیلع  رب  دـندوب و  ادـخ  نید  هاوخ 
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دنا و هدرک  افو  شدهعب  هکیناسک  نآ  اب  لاحب  ات  هک  دـیامرف  تیانع  ار  شاداپ  نیرتلماک  نیرتشیب و  نیرتهب و  امـشب  ادـخ  دـندرک . ار  يرای 
تیاهن لضفلاابا  يا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دیامرف . اطع  دنا  هدومن  تعاطا  یهلا  يافلخ  قح و  رما  یلو  زا  دنا و  هدومرف  تباجا  ار  شتوعد 

ات يدومن .  ادا  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  يرای  و   ) ادـخ نید  هار  رد  ار  مامتها  دـج و  لامک  و  يدرک ،  ملاظ )  تما   ) تیحـصن رد  ار  شـشوک 
لزانم نیرتهب  زا  روشحم و  ملاـع  نادنمتداعـس  كاـپ  حاورا  اـب  ار  تکاـپ  حور  و  دومرف ، ثوعبم  ادهـش  عیفر  ماـقم  هب  ار  امـش  ادـخ  هکنآ 

نادیهـش و نامیا و  رد  ناـقداص  ناربمغیپ و  اـب  دـنادرگ و  دـنلب  ملاـع  رد  ار  تفیرـش  ماـن  دـیامرف و  اـطع  یتشهب  هفرغ  نیرتوکین  تشهب و 
راک رد  يدرکن و  نید  اـیحا  رد  یهاـتوک  یتسـس و  چـیه  امـش  هک  مهدـیم  یهاوگ  دـیامرف . روشحم  دـنناقیفر  نیرتهب  اـهنیا  هک  ناـحلاص 

ءادـتقا تلاـمعا  رد  هشیمه  یتشذـگ و  رد  ناـهج  زا  تجح  تریـصب و  اـب  يدوـمن  فرـص  هدوـب  قـح  ياـضر  هار  رد  يرمع  هک  تدوـخ 
رد ادـخ ، ناتـسود  ءاـیلوا و  لوسر و  ترـضح  نیب  ناروـگرزب و  امـش  اـم و  نیب  ادـخ  سپ  يدرک .  ادـخ  نـالوسر  زا  يوریپ  ناـحلاصب و 

دمحم لآ  دمحم و  رب  ایادخ  تسا .  ملاع  نانابرهم  نیرتنابرهم  ادـخ  اریز  دـنادرگ  عمج  دنتـسه  يوقت  عوضخ و  لها  هک  یتشهب  ياهلزنم 
ار مناهانگ  مامت  راذـگم و  یقاب  نم  زا  یهاـنگ  گرزب ،  رهـش  مظعم و  دهـشم  یمارگ و  ناـکم  نیا  رد  تسرفب و  دورد  مالـسلا )  مهیلع  )

يراع بیع و  ره  و  امرف ، تیانع  افش  ار  میاهدرد  ضرم و  مامت  زاس ، فرطرب  ارم  مغ  مه و  زرمایب و  شخبب و  ادخ  هار  دیهش  نیا  تمرحب 
همه ار  میاـهیناشیرپ  شخبب ،  لـماک  ینمیا  ارم  میب  ساره و  فوـخ و  سرت و  ره  زا  زاـس و  عیـسو  ار  مقزر  و  اـمرف ، یـشوپ  هدرپ  مراد  هک 

وت و ياضر  هک  ار  مترخآ  ایند و  ياهتجاح  ماـمت  اـمرف و  کـیدزن  ار  ناشرادـید  رادـب و  ظوفحم  ارم  نیرفاـسم  نیبیاـغ و  اـمرف و  حالـصا 
رب مالس  ع .)   ) نینم ؤملاریما  دیشر  دنزرف  سابعلا  لضفلاابا  يا  وت  رب  مالس  ملاع .  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  امرف ، اور  تسنآ ،  نم و  حالص 

يرترب مدقت و  تما  همه  رب  نامیا  هبتر  رد  درک و  رایتخا  مالـسا  هکیـسک  لوا  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ملاع .  نانیـشناج  دّیـس  دـنزرف  يا  وت 
لوسر و ادخ و  هار  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دوب . رتشیب  شتبقارم  همه  زا  مالـسا  ظفح  رد  رترادیاپ و  سک  همه  زا  ادخ  نید  رد  تشاد و 
نیرتـهب و و  يدرکن ،  یهاـتوک  يراداـفو  رد  يداد ،  دـنپ  تحیـصن و  ار  تـما  يدوـب و  هاوـخ  هریخ  ع )   ) نیـسح ماـما  ترـضح  تردارب 
هک ار  یتما  دـنک  تنعل  ادـخ  يدومن .  تاساوم  تاواسم و  دـئادش  بئاصم و  لمحت  رد  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  اـب  يدوب و  ردارب  نیرتوکین 

نیرتهب ع )   ) نیسح ماما  تردارب  هب  افو  رد   ) امش هدرمش ،  لالح  ار  مالسا  تمرح  دنتخیر و  ار  امـش  نوخ  دندرک و  تمرح  کته  ار  امش 
ار شراگدرورپ  رما  يدومن و  ردارب  میرح  زا  لماک  عافد  ترـصن ،  تیاـمح و  داـهج و  رد  و  لـمحت ،  دـئادش  رد  و  يدومرف ،  ار  اـهربص 
ور نارگید  نوـچ  يدوـمرف ،  تفاـیرد  ار  يراـی  ترــصن و  گرزب  باوـث  و  يدوـمن ،  يراکادـف  ترــضح  نآ  هار  رد  يدرک و  تعاـطا 

قحلم تراوگرزب  ناردپ  اب  میعن  تشهب  رد  تیادخ  یتفایرد و  ملاع  ود  رد  وکین  مان  میظع و  باوث  یتفاتش و  هناقاتشم  وت  یلو  دندینادرگ ،
زا وت ، گرزب  ناسحا  فطل و  ترفغم و  دیماب  باوث و  قایتشا  هب  ما  هدومن  وت  ناتـسود  ءایلوا و  ترایز  هب  اّیهم  ار  دوخ  نم  ایادخ  دنادرگ .

ار میناگدنز  ینادرگ و  عیسو  ارم  يزور  هشیمه  اهنآ  هطساوب  یتسرفب و  دورد  ص )   ) دمحم لآ  دمحم و  رب  هک  تسا  نیا  متـساوخ  رد  وت 
ارم یئامرف و  مبیصن  دبا ) تشهب  رد  شوخ  یگدنز   ) ّبیط ةایح  يریذپب و  ناشتعافش  هب  ار  مترایز  ینادرگب و  شوخ  رادیاپ و  ملاع  ود  رد 

، دـندرگیم زاب  تناتـسود  نابحم و  رهـش  دهـشم  ترایز  زا  یتقو  هک  نادنمتداعـس  نابوخ و  نآ  زا  یئاـمرف و  جرد  تمارک  لـها  فص  رد 
ار ناشمغ  مه و  يدومرف و  روتـسم  ار  ناشیاهیتشز  بویع و  دنا و  هدش  هانگ  شزرمآ  یعطق  بجوتـسم  و  هدـش ،  اور  تجاح  و  راگتـسر ،

دیوج یم  وا  زا  تجاح  ناـهج  هک  هّللا  تجح  یترفغم .  يوقت و  لـها  ادـخ ) يا   ) وت اریز  یهدـب  مرارق  ناـنآ )  زا   ) يا هدـینادرگ  فرطرب 
میومع دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  اقآ  نءاش  هبتر و  نیا  زا  ملاع  دوش  تامرا  دزـس  دیوگ  یم  وا  رب  یّما  تنا و  یباب 

هکنیا ات  تخاس  ع )   ) نیسح  ) شردارب يادف  ار  دوخ  و  دومرف ، ینایامن  گنج  دومن و  يزابناج  راثیا و  قیقحتب  هک  ار  ع )   ) ساّبع ترضح 
رد هکئالم ،)   ) اب اهنآ  اب  ات  درک  تیانع  وا  هب  لابود  رایط ) رفعج  ترـضح  شیومع  لـثم   ) نآ لـباقم  رد  دـنوادخ  و  دـش . عطق  شیاهتـسد 
وا رب  تمایق  زور  رد  ءادهـش  همه  هک  دراد  میظع  یتلزنم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دزن  ع )   ) ساـبع ترـضح  اـنامه  و  دـنک . زاورپ  تشهب 
رهب میرک  دنوادخ  هداد  ار  وت  هک  یماقمب  دنروخ  هطبغ  یگمه  نادیهـش  هک  دراد  ياج  دنیامن . یم  ار  شماقم  يانمت  دـنروخ و  یم  هطبغ 
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هبتر رد  همه  اب  ایئوگ  موصعم  ماما و  هن  ییّیـصو  هن  ربمیپ  هن  میـسقت  نادیهـش  نیب  ار  وت  رجا  دننک  رگ  تسا  مک  دوعوم  ّتنج  همه  کی  ره 
هب ار  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترضح  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  اقآ  دوشیم ، تخـس  مدرم  رب  راک  هک  یتقو  تمایق  زور  میهـس  یکیرش و 

همطاف يا  دیامرفیم : ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترضح  دتسرف . یم  تعافش ،  ماقم  رد  روضح  رطاخب  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح  رـضحم 
بارطضا یتحاران و  عزف و  عزج و  نیرتگرزب  هک  زورما  يارب  يدرک  هریخذ  يزیچ  هچ  و  تسه ؟  امش  دزن  يزیچ  هچ  تعافش  بابسا  زا  ! 

ادرف دـنک . یم  تیافک  ار  ام  زورما  يارب  سابع ،  مدـنزرف  هدـش  عطق  تسد  ود  دـیامرف : یم  مالـسلااهیلع )   ) ارهز ترـضح  تسا ؟  نآ  رد 
 ، نید نآرق و  زیزع  نیـسح  ماـما  هک  ییاـج  رد  میوگب ،  هچ  نم  لـضفلاابا  اـی  ناـج  اـقآ  ساـبع  يادـج  نت  تسد ز  زج  ار  اـم  عیفـش  دوبن 

ناج تمنک  نم  ور ، هچ  دیما و  هچ  هب  مناج  تیادف  هب  تماما  هک  ییاج  تفگ  ردارب ). يا  تیادف  هب  مناج  یخا ،  ای  تنا  یسفنب  : ) دیامرفب
شحدم هک  ات  کلف  يانهپ  هب  مهاوخ  نهد  کی  نآ :  راتفگ  زا  مزجاع  نم  هک  تسا  دایز  ردقنآ  امـش  تامارک  بقانم و  لئاضف و  میدـقت 

یم میدـقت  ع )   ) نامز ماما  سّدـقم  تحاس  هب  تسا  ع ))   ) هیـسابعلا تامارک   ) مانب هک  ار  اه  هتـشون  نیا  ریقح  هدـنب  کـلم  کـشر  منک  ار 
 ( ص  ) دّمحم لآ  هنایـشآ  سّدقم :  مق  ددرگ . لصاو  دئاع و  هداز  فلخریم  دـمحا  خیـش  مدیهـش  ردارب  حورب  نآ  باوث  هک  دـشاب  میامن ، 

هقلطم و تیالو  باصتنا  زورلاس  اب  فداصم  هجحیذ 1419  هداز 18  فلخریم  یلع  مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  هاگرد  ریقح 
دنام و هجیتن  یب  تاجلاعم  هیلک  دش ،) التبم  یجالع  یب  دیدش و  يرامیب  هب  مرـسپ   ) داد مشچ  کی  شرـسپ  یتمالـس  يارب  مخ  ریدغ  دـیع 
متفر و هناخ  اّقـس   ) هب دوب . عطق  مدـیما  هدـش و  سویام  اج  همه  زا  تفر  یم  متـسد  زا  تشاد  ما  هشوگ  رگج  دـندرک . باوج  ار  وا  اهرتکد 

لد اـب  نادرگرب .)  نم  هب  ار  مرـسپ  ریگب و  ار  ممـشچ  کـی  ساـبع  ترـضح  اـی   : ) مدرک ضرع  و  متـسب )  هناخاقـس  هرجنپ  هب  ار  میوـسیگ 
یتقو رکـش . راب  رازهدـص  داد . افـش  ار  مدـنزرف  لاـعتم  دـنوادخ  ع ))   ) ساـبع ترـضح   ) هب لـسوت  اـب  تبقاـع  اـت  متخیر  اهکـشا  هتـسکش 

زا ار  شمـشچ  کی  تفگ :  یم  مه  تسار  متفرگ .  ار  مرـسپ  مداد و  ار  ممـشچ  کی  يرآ ،  تشاد  راهظا  هراـبود  دـش  ماـمت  شیاـهفرح 
محر مرک  لضف و  دوب  وت  راک  یلـضفلاوبا و  وت  یهاگ  یهآ  يو  نیگمغ  لد  زا  يربب  یهاگ  یهانپ  وت  ار  دوخ  قشاع  یهد  رگ  هداد  تسد 

ناهجب ار  ناورسخ  یهاگ  یهابت  لاوحا  قشاع  لد  زا  رادرب  يراخ  نک و  مک  افج  رآ و  شیپ  فطل  یهاگ  یهام  وت  هک  يا  نم  لد  رب  نک 
یهاگ یهارب  مشچ  هدز  مغ  لدـب  ییامنب  يرظن  تفوطع ،  رگ ز  دوش  هچ  یهاگ  یهاـگن  هب  یئادـگ  دـنزاون  هک  تسه  هدوب و  نینچ  مسر 

(1)

يدبک رامیب 

مرح رد  دش ، مبیـصن  البرک  ترایز  دوش . یحارج  دیاب  هک  دوب  نیا  ناکـشزپ  رظن  و  دش ) يدـبک  يرامیب  هب  التبم  هداوناخ  ناوناب  زا  یکی  )
امـش هب  سک  ره  دـیتسه ، درمناوج  امـش  سابع  ترـضح  ای   : ) مدرک ضرع  مدـش و  شترـضح  هب  لـسوتم  ع ))   ) ساـبع ترـضح   ) رهّطم
مدرک تعجارم  نارهت  هب  هک  یتقو  مهاوخ ).  یم  امـش  زا  ار  مرامیب  يافـش  مه  نم  دـنک و  یم  اور  ار  شتجاح  لاعتم  يادـخ  دوش  لسوتم 
یلاخ رامیب  نیا  يارفص  هسیک  هک  هدش  روطچ  مناد  یمن  : ) دوب هتشاد  راهظا  شحارج  لمع ،  زور  رد  دنا ، هدرک  صخرم  ار  وناب  نآ  مدید 
هبترم نیرتـهب  ( 2  .) تسا بوخ  شلاـح  زوـنه  وناـب  نآ  متفرگ و  لـماک  هجیتـن  ع )   ) ساـبع ترـضح  هب  لـسوت  زا  هللادـمحب  تسا ؟  هدـش 

درد نآ  رب  لضفلاوبا  مان  ادـخب  شنامرد  ناهجب  دـشابن  هک  یئاـهدرد  تسـالببرک  هش  رادـملع  رـالاس و  هکنیا  ع )   ) یلع ساـبع  ترـضح 
( رباـص  ) ناـج زا  شرکاـچ  دوب  زورما  هک  ره  تسادـخ  دزن  رد  وـت  تسد  وـتب و  ارهز  رخف  ازج  يادرفب  هکنآ  یئوـت  لـضفلاوبا  اـی  تساود 

(3  ) تسازج يادرفب  لضفلاوبا  فطل  شروای 

یلع شاد 

 ، مدـش یم  در  رازاب  يوت  زا  نم  زور  کی  شتایح  نامز  رد  دـش . توف  شیپ  لاس  دـنچ  هک  دوب ، یلع )  شاد   ) ام لحم  ياهلهاج  زا  یکی 
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نیشام زونه  اهزور  نآ  تشادن ،  قطن  أرج ت  شک  سفن  کی  هتفرگ و  شتسد  مه  ار  شیوقاچ  هدرک و  ُقُرق  ار  رازاب  یلع )  شاد   ) مدید
ارم هک  مدش  هجوتم  مدـش  در  هک  رذگرـس  زا  متفر .  یم  ع ))   ) ءادهـشلادیس ترـضح  يراوگوس   ) سلاجم هب  رطاق  اب  نم  دوبن ، لیبموتا  و 
هار وا  اب  دیاب  و  تسا ،  تسم  تسم  مدـید  يور ؟  یم  اجک  تفگ :  مدـش  هدایپ  وش ، هدایپ  رطاق  زا  تفگ :  داتفا ، نم  هب  شمـشچ  اتو  دـید 

هـضور کی  متـشادن ،  يا  هراچ  نوچ  ناوخب )،  میارب  اجنیمه  لضفلاوبا  هضور  کـی   : ) تفگ مور ،  یم  هضور  سلجم  هب  متفگ :  تفر ، 
 ، تـخیر یم  نـیمز  يور  دـیتلغ و  یم  شا  هنوـگ  يور  اهکـشا  ندرک ،  هـیرگ  درک  اـنب  یلع )  شاد   ، ) مدـناوخ شیارب  ع ))   ) لـضفلاابا )

دعب لاس  دنچ  دوب ). هدش  شا  هبوت  ثعاب  هدرک و  تسرد  ار  شراک  هضور  نامه  مدیمهف  دـعب   ) دـش مامت  قرق  درک و  فالغ  ار  شیوقاچ 
لوا بش  عضو  مهاوخ  یم  تسناد  یم  هکنیا  لثم  مدیـسرپ ،  ار  وا  لاح  مدید ،  باوخ  رد  ار  وا  شتوف  زا  دـعب  بش  دـنچ  دُرم ، یلع  شاد 

و دوب ) ع )   ) لضفلاوبا ترضح  شدوصقم   ) دمآ یئاقـس  دننکب ، یتالاوئـس  نم  زا  دندمآ  ات  هک  تسنیا  شتـسار  تفگ :  مسرپب .  ار  شربق 
مالغ رسب  رـس  رـشب  نج و  ع )   ) لضفلاوبا مانب  یجتلم  کلم  لیخ  ( 4 .() دیـشاب هتـشادن  شراک  هب  يراک  تسا  ام  مالغ  یلع  شاد  : ) دومرف

ناهـشداپ صالخا  هب  دـننز  شرد  كاخب  هسوب  ع )   ) لضفلاوبا ماقم  زا  هاگآ  دوش  یم  تیـالو  غورف  شلد  رد  دوب  هک  ره  ع )   ) لـضفلاوبا
تخوماین هک  یسک  ره  تسین  افو  لها  ع )   ) لضفلاوبا مانب  کلف  تماهـش  يوک  دزاون  هشیمه  ناهج  ماب  رـس  رب  ع )   ) لضفلاوبا مارتحا  رهب 

رب هک  نیبب  فلاخم  روج  ع )   ) لضفلاوبا ماجب  ملا  جنر و  هداب  تخیر  الببرک  تشدـب  نارود  یقاس  ع )   ) لضفلاوبا مارم  زا  يرادافو  سرد 
مـشچ ع )   ) لضفلاوبا مایق  ناور  بآ  یپ  رد  دـندید  وچ  همیخب  اپب  تمایق  تشگ  ع )   ) لضفلاوبا ماک  بآ  طحق  زا  دـش  کـشخ  اـیرد  بل 

(5  () ع  ) لضفلاوبا مامت  هم  نوچمه  هرهچ  نادیمب  دید  وچ  دش  هریخ  کلف 

لاخلخ

 ، تسین وا  ياپ  هب  شنز  ياه  لاخلخ  هک  دش  هّجوتم  نز  نآ  رهوش  بش  کی  دندرک ). یم  یگدـنز  مه  اب  البرک  رد  یناوج  رهوش  نز و  )
هدـنهانپ ع )   ) لضفلاوبا ترـضح  رهطم  مرح  هب  شرهوش  سرت  زا  نز  . ) درک لتق  هب  دـیدهت  ار  وا  ّتینابـصع  لاح  اب  دـش و  تحاران  یلیخ 

 ، مور یمن  نوریب  تفگ :  نز  ورب . اجنیا  زا  مینک ،  وراج  ار  اجنیا  میهاوخ  یم  ام  دنتفگ : دندمآ و  مادخ  بش  رخآ  دـنام ، اجنآ  رد  و  دـش )
نیا رد   . ) تسیرگ یم  ياهیاه  و  مورب ،  نوریب  اجنیا  زا  تسا  لاحم  تفگ :  مینک ،  یم  تعافـش  وت  زا  مییآ و  یم  ترهوش  دزن  ام  دنتفگ :
ناش هچغاب  ياهفلع  اب  حبـص  هک  ار  نز  نآ  ياه  لاخلخ  درک و  غارفتـسا  اجنآ  رد  دـیناسر و  رهطم  نحـص  هب  ار  دوخ  يواگ  دـندید  ءاـنثا 

ناهجب دـمآ  ردارب  زا  سپ  زورکی  تشاد  هلفاق  رپ  داـهج  تشد  رد  تشاد  هلدـکی  یلد  قشع  رد  هک  ساـبع  ( 6 .() دروآ نوریب  دوب  هدروخ 
اهالبرک مامت  دیـشروخ  ارت  دنناشن  هدید  کمدرم  رب  ارت  دـنناشف  ناج  قشع ،  هب  هک  مدرم  ( 8  ) تشاد هلصاف  مدق  کی  نیـسح  ینعی ز  ( 7)

(9) ارت دنناوخ  هام  نیسح  شیپ  رد  سابع 

میظع یطول 

یتوتف و اب  وت  لضفلاابا  ای  : ) درک ضرع  دیدزد و  حیرـض  زا  ار  الط  هجنپ  تفر و  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح   ) رهّطم مرح  هب  میظع )  یطول  )
دنام ریحتم  تشگرب و  دننک ، ریگتسد  ار  وا  دیـسرت  دشورفب ، البرک  رازاب  رد  تساوخ  ار  الط  هجنپ  مسرت ).  یمن  وت  زا  يزاب ،  لد  تسد و 

هچ لاـبند  تفگ :  وا  هب  يدرم  تفر  رازاـب  هب  هک  موس  راـب  درکن . ادـیپ  ار  هجنپ  شورف  أرج ت  زاـب  دـمآ ، رازاـب  هب  مود  راـب  دـنک . هچ  هک 
یباوج زاب  يدرگیم ؟  هچ  لاـبند  تفگ :  درم  نآ  هراـب  ود  تشاد .  هگن  هدیـشوپ  یفخم و  ار  ناتـساد  دادـن و  یباوج  یطول )  ( ؟  يدرگیم

هتفگ نم  هب  و  هدب ،  نم  هب  ار  هجنپ  تفگ :  نینچ  دـعب  درک و  ییاریذـپ  داد و  راهان  وا  هب  و  درک ، توعد  شا  هزاغم  هب  ار  وا  درم  نآ  دادـن .
 : تفگ میظع )  یطول   . ) تشاذگ یطول )   ) رایتخا رد  ار  يدایز  غلبم  درک و  زاب  ار  اهقودنص  رد  دعب  مهدب و  وت  هب  يراد  مزال  ردق  ره  دنا 

هبوت دـش و  مداـن  نامیـشپ و  دوخ  ياـه  هدرک  زا  سپـس  دـشاب ). هتـشاد  راـک  رـس و  درمناوج  تّوـتف و  لـها  اـب  مدآ  هک  تسا  بوـخ  هچ  )
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تقشاع ارت  هداد  ادخ  هک  ینـسح  همه  اب  دوش  هچ  یهاگ  یهاپـس  وت  يوسب  هار  رد  مشچ  يرالاسهپـس  ساّبع و  یتاجاح و  باب  ( 10 .) درک
(11  ) یهاگ یهاگ  یهاگهگ و  یهاگیب و  هگ و  شاب  هتشاد  يرظن  مه  امب  هام  يا  رخآ  یهاگ  یهافرب  یناسرب  ار 

لیدنق

تسا هداتسیا  اجنآ  لیدنق  ود  اب  رفن  کی  دندید  دندمآ ، یتقو  دش . دنلب  ییادص  رس و  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح   ) رّهطم مرح  يوت  ناهگان 
یب شیپ  لاس  هس  نم  عمج ،  ساوح  نابرق   : ) تفگ ادخ  هدنب  نآ  دندرک . يدزد  هب  مهتم  ار  وا  تسا و  هدیدزد  ار  اهلیدنق  دـندرک  لایخ  . 
نآ ضوع  هب  هدش ،  بوخ  معـضو  الاح  متفرگ ،  ضرق  لیدنق  کی  اقآ  زا  و  ع )   ) لضفلاوبا ترـضح  اقآ  تمدـخ  مدـمآ  مدوب  هدـش  لوپ 
هک نادـیما  ان  دـیما  يا  لضفلاوبا  لضفلاوبا  نادـیم  يوگ  تواخـس ،  لضفلاوبا  ناتـسبد  لفط  بدا ،  ( 12  .() ما هدروآ  ات  ود  لیدـنق  کـی 

مـسر وت  دـنتفرگ ز  يرادـنید  وت  زا  ناناوج  تداهـش  سرد  یتخومآ  ام  هب  تداـشر  ار  اـم  ربهر  يداد  وت  نادیهـش  کـشر  وت  ردـق  دـشاب 
هب دبای  یمن  هر  نکیل  تیوس و  هب  مد  ره  دنز  رپ  ام  لد  تسوت  هدیاو  قشع  هار  دیهـش  تسوت  هدیطیلغ  نوخ  هب  ام  دیهـش  دنتفرگ  يراکادف 
(13  ) نک البرک  ام  ّتلم  بیصن  نک  اطع  يدیع  دوخ  فطل  زا  امب  ار  ام  هار  تمیرح  رد  دوبَن  هک  ار  ام  هآ  کشا و  هّصغ  نیز  دوب  تیوک 

ناوخب ار  تبیصم  نیا 

فرط زا  نم  دومرف : دمآ و  نم  دزن  فورعم  گرزب و  ياملع  زا  یکی  دومرف : هیلع )  یلاعت  هللا  ناوضر  یتبـس  مظاک  خیـش   ) راوگرزب ملاع 
رد نم  دومرف : متـسه .؟  امـش  تمدخ  رد  نم  تسا  یماغیپ  هچ  دیئامرفب  متفگ :  ما .  هدروآ  یماغیپ  امـش  يارب  ع ))   ) سابع ترـضح  اقآ  )
ارچ وگب : یتبس )  مظاک  خیش   ) هب دومرف : نم  هب  ترضح  مدش ،  فرشم  ع ))   ) لضفلاوبا ترضح   ) تداعس اب  سدقم  رـضحم  باوخ  ملاع 
یم نیمزب  بسا  تشپ  زا  يراک  راوس  تقو  ره   ) هکتـسنیا نآ  و  ناوخب ،  مه  ار  تبیـصم  نیا  دـعب  هب  نیا  زا  یناوخ ؟  یمن  ار  تبیـصم  نیا 

دوش و لئاح  تسد  نداتفا  تقو  ات  دـناسر  یم  نیمز  هب  لوا  ار  شیاهتـسد  دـهدیم و  رارق  رپس  لثم  ار  دوخ  ياهتـسد  نداتفا  تقو  رد  دـتفا 
ار شیاهتسد  دشاب و  هتفرگ  رارق  اهریت  فده  دروم  شا  هنیس  هک  یـسک  نآ  تشاد  دهاوخ  یلاح  هچ  دتفین . نیمز  هب  تروص  اب  راک  راوس 

نیمز هب  تروـص  اـب  دنـشاب و  هدرک  عـطق  مرح  ماـیخ  هب  بآ  ندـناسر  زا  زین  شدـیما  دنـشاب و  هدز  شرـس  رب  نینهآ  زرگ  اـب  هدـیرب و  مه 
بارتوب روپ  بقل و  یمشاه  هام  يا  تسا  وت  يوبس  زا  ام  هداب  ییوت و  یقاس  تسوت  يوس  هب  ملاع  ود  تسد  تسد و  ود  يداد  ( 14 .() دتفا

باب تسوت  يوجتـسج  بلط و  رد  هتـسکش  لد  ره  ع )   ) یلع اشگ  لکـشم  هداز  راگدای و  يا  تسوت  يوک  كاخ  ادـخ  هب  ام  درد  يوراد 
مـشچ هک  یهگآ  دوخ  ما  هتـسکش  لد  نم  هک  هرهچ  شوپم  نم  زا  تسوت  يوگتفگ  اج  همه  ناقـشاع  عمج  رد  یملاـع  قلخ  همه  جـئاوح 

وت رـس  رب  ع )   ) نیـسح دـمآ  تسوت  يوربآ  اقب ز  بآ  ضرِع  هک  نآ  يا  تارف  زا  یتشگ  نورب  هنـشت  اـفو و  يدرک  تسوت  يوس  هب  مدـیما 
يوم يور و  نوخ  هب  هقرغ  دید  هک  یتقو  شا  هرهچ  هب  دش  نایع  راسکنا  راثآ  تسوت  يودع  روج  هداتف ز  نوخ  كاخ و  رد  ترکیپ  دـید 

(15  ) تسوت يور  رجه ، زا  نم  تشپ  هدیمخ  رگنب  مروای  رای و  يا  وت  زیخ  ياج  اتفگ ز  تسوت 

همالع نخس 

ناشیا تقوم  لزنم  هب  تدایع  يارب  يدرف  ریدـغلا  فیرـش  باتک  بحاص  هیلع )  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیما  همـالع  موحرم   ) يراـمیب ماـیا  رد 
هب ناسنا  رگا  ًالثم  اقآ  تفگ :  اهفرح  نمض  رد  درف  نآ  دوب . هدیباوخ  تشپ  هب  رامیب و  تخس  همالع  و  تفر ؛  نارهت  ناریمـش  چیپ  رد  عقاو 

تلاح نآ  اب  هدـش و  ریغتم  ینیما )  همالع  ( !؟ دروخ یم  همدـص  وا  نامیا  ياجک  هب  دـشاب  هتـشادن  تبحم  هقالع و  ع ) )   ) سابع ترـضح  )
لضفلاوبا ترضح  نارکون  زا  يرکون  هک  نم  شفک  دنب  هب  رگا  تسا ،  لهس  هک  ع )   ) لضفلاوبا ترـضح  هب  : ) دومرف تسـشن و  تهاقن ، 
شیئاضترم خر  تسه  هکنآ  ساـبع  ( 16 .() داتفا دـهاوخ  شتآ  رد  ور  هب  هللاو  دـشاب ، هتـشادن  هقـالع  مرکون  هک  تهج  نیا  زا  متـسه  (ع ) 
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دهد شیئابوط  دق  رب  هسوب  هک  الوم  شیئالبرک  لد  ناج و  يادف  اهناج  شیئاشگ  لکشم  هجنپ  يادخ  هداد  شیئادخ  راک  هب  راگزور  دننام 
شبدا اهراگزور  رد  دنز  یم  جوم  شبضغ  رد  يادخ  مشخ  دنز  یم  جوم  شبـش  زورب و  افو  رهم و  دهد  شیئاقـس  بصنم  قوش  کشا  اب 

(17) دنز یم  جوم  شبل  هب  یگنشت  يایرد  دنز  یم  جوم 

رورغم ملاع 

دـهز و بحتـسم و  لامعا  بش و  زامن  مولع و  دوخ و  دنمـشزرا  ياهیگژیو  زا  هراچیب  هتـشگ و  رورغم  دوخ  ملع  هب  البرک  ءاـملع  زا  یکی 
 ( لضفلاابا  ) رگا و  مراد ،  يرترب  اهیگژیو  نیا  هطساوب  لضفلاابا )  ترـضح   ) زا نم  تشاد :  یم  راهظا  تفگ و  یم  نخـس  شیوخ  ياوقت 

سلجم رد  نیرضاح  دنک . يربارب  هقف و ...  ملع و  اب  دناوت  یمن  اروشاع  زور  تداهش  و  دشاب ، یم  نم  لثم  دشاب  هتشاد  ار  اهتیصوصخ  نیا 
دوخ ياه  هتـشاد  رب  نانچمه  وا  و  دـندروخ . یم  فسءات  و  ریحتم ، وا  ینادان  لهج و  زا  و  دـندش ، تفگـش  رد  وا  رورغ  تراسج و  نیا  زا 

یهارمگ زا  تسد  ایآ  هک  دننک  ادـیپ  روسج  درم  زا  يربخ  هک  دـندرک  ادـیپ  ناوارف  قوش  سلجم  رد  نیرـضاح  دـعب  زور  درک . یم  راختفا 
ترـضح  ) مرح دنتفگ : باوج  رد  دندرک ، لا  ؤس  وا  لاوحا  زا  دندیبوک و  ار  شلزنم  برد  دـندروآ ، وا  هناخ  هب  ور  هن .؟  ای  هتـشادرب  دوخ 

رهطم حیرض  هب  ار  نآ  رگید  رس  و  هداد ،  رارق  دوخ  ندرگ  هب  ینامسیر  درم  نآ  دندید  دندش ، فرشم  مرح  هب  اهنآ  هتفر ،  ع ))   ) لضفلاابا
هب رورغ  نامه  اب  بشید  تفگ :  دندرک ، لا  ؤس  وا  زا  ار  عوضوم  دنک . یم  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  دوخ  لمع  زا  يراز  هیرگ و  اب  هتسب و 
مان دـندروآ ، فیرـشت  ع ))   ) لضفلاابا اقآ  : ) دز ادـص  دـش و  لخاد  يدرم  هاگان  ما ،  هتـسشن  ءاملع  زا  یعمج  رانک  رد  مدـید  متفر  باوخ 

هک یئامیس  اب  دوب  هدرک  هطاحا  شکرابم  هرهچ  فارطا  هک  رون  زا  يا  هلاه  رد  ترضح  دیـشکن  یلوط  درک ، رورـس  قرغ  ار  اهلد  ترـضح 
تمظع و ربارب  رد  نیرضاح  همه  دنتـسشن ، سلجم  ردص  رد  يا  هکیرارب  و  دندش ، سلجم  دراو  تشاد .  ع ))   ) نینم ؤملاریما   ) زا تیاکح 
اب ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   . ) مدوب بارطـضا  سرت و  رد  تّدشب  دوخ  هتـشذگ  تراسج  زا  نم  و  دندوب ، عشاخ  عضاخ و  ترـضح  هوکش 

متساوخ یم  تفر ،  مرـس  زا  شوه  نم  یئوگ ؟  یم  هچ  وت  دندومرف : دیـسر ، نم  هب  تبون  دندومن ، نخـس  هب  عورـش  سلجم  لها  کیاکی 
 (( ع  ) لضفلاابا ترـضح   . ) مدـناسر ترـضح  ضرع  هب  ار  دوخ  ياهلیلد  منک ،  تباث  ار  قح  دوخ  نامگ  هب  و  مناـهرب ،  هکلهم  زا  ار  دوخ 

نیقی هجردـب  ما و  هتخوـمآ  ملع  مالـسلا ))  هیلع   ) نیـسح ماـما  نسح و  ماـما   ) مناردارب و  ع ) )   ) نینم ؤـملاریما   ) مردـپ دزن  نم  : ) دـندومرف
سرد يو  دزن  وت  هک  يداتـسا  اما  دومرف : سپـس  تسین !؟  نینچ  ایآ  يزرو ،  یم  کش  ماما  هب  تبـسن  دوخ و  نید  رد  وت  اـما  ما )،  هدیـسر 
مکح اهنآ  هلیـسوب  ات  هدش  هداد  رارق  ماکحا  هب  لهاج  يارب  هک  تسا  دنچ  يدعاوق  لوصا و  وت  شیپ  تسا !  رت  تخبدـب  وت  زا  يا  هدـناوخ 

و ما ،  هدومن  تفاـیرد  یهلا  یحو  عـبنم  زا  ار  نید  یعقاو  ماـکحا  اریز  متـسین ،  دـعاوق  لوـصا و  نیا  هب  جاـتحم  نم   ) و يروآ ،  تسدـب  ار 
ناوت دش ، یم  میـسقت  امـش  همه  نایم  اهنآ  زا  یکدنا  رگا  هک  راثیا و ...  ربص و  مرک و  زا  هداد  رارق  يا  هدـیزگرب  تافـص  نم  رد  دـنوادخ 

نم نهد  هب  ناشفیرـش  تسد  اب  سپـس  دـشاب ، یم  ایر  یهاوخ و  دوخ  دـسح و  نوچ  يا  هلیذر  تافـص  وت  رد  و  دـیرادن ) ار  اهنآ  شریذـپ 
وت رهم  زا  دـش  هک  يا  نیـسح  ای  ( 18  .) مروآ يور  شهاگرد  هب  لسوت  هبانا و  اب  اـت  تشاداو  ارم  تشز  لـمع  زا  ینامیـشپ  سرت و  دـندز .

همان ناما  نم  منییعت  دوخ  يرادـملعب  يدرک  وت  ات  دـنلب  خرچ  نیا  رب  رخف  زا  متخارفا  ملع  منیئآرهم  لد  نیا  تسه  وت  ماد  هتـسب  منید  لماک 
دیما هک  مناشف  وت  ياپب  ناج  متـسد  يریگب  هک  مداد  وت  هار  رد  تسد  منیم  أت  ناـهج  ود  رد  اـفو  یـشخب ز  وت  اـت  مدرک  در  بضغب  نمـشد 

ارم هن  دـنلب  تسد  کمک  اـب  دوشب  دـتفا  هک  ره  منیب  تقیقح  مشچ  وت  ندـید  لـیام  تسه  ملاـع و  زا  متخود  ودـع  ریت  اـب  مشچ  منیا  تسا 
هنشت اما  نم  مدش  باریـس  وت  رهم  یم  زا  منیلاب  رـسب  تبحم  هن ز  یمدق  ارم  ناج  یب  نت  ینیبب  هکنآ  رتشیپ ز  منیـشنب  ای  مزیخرب و  هک  تسد 

(19  ) منیگمغ تیگنشت  زا  وت و  يدنام 

لسوت شالت و 
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اب تقشم ،  رپ  تسا  يراک  ندناوخ  سرد  هک  دیمهف  یهام  دنچ  زا  سپ  و  تفر ،  فرشا )  فجن   ) هب ینید  مولع  لیصحت  يارب  یئوجشناد 
نودـب دـنک و  اعد  نم  قح  رد  مهاوخب  وا  زا  و  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا  جـئاوحلا  باـب  ترـضح   ) مرح رد  مورب  تسا  بوخ  تفگ :  دوخ 

هکنیا دیما  هب  دش  تساوخرد  اعد و  هیرگ و  لوغـشم  مرح  رد  یبش  دنچ  تفر و  سپـس  مسرب ،  داهتجا  هجرد  هب  ندـناوخ ،  سرد  تمحز 
: دومرف نامداخ  هب  هک  دـید  ار  ترـضح  ای  ؤر  ملاع  رد  تفر و  باوخ  هب  بش  کی  يراز  هیرگ و  اهتعاس  زا  سپ  دـسرب . بولطم  هجیتن  هب 

ترـضح ما !؟  هدرک  یهانگ  هچ  درکـضرع : تشحو  سرت و  اب  ناوج  منزب .  قالـش  ار  ناوج  نیا  مهاوخ  یم  دـیروایب  کلف  بوچ و  دوز 
یهاوخ یم  رگا  يا ،  هتخاس  هشیپ  ار  يرورپ  نت  یلبنت و  قیقحت  هعلاطم و  ندـناوخ و  سرد  ياج  هب  هک  نیا  زا  رتالاب  یهاـنگ  هچ  : ) دومرف

ناوت دح  رد  دناوخ و  دیاب  ار  سرد  هک  میمهف  یم  ناتـساد  نیا  زا  مینک .)  تکمک  مه  ام  ات  ناوخب  سرد  نارگید  لثم  ورب  يوش  دـهتجم 
شومارف ار  ناشهاگرد  نابرقم  نیموصعم و  تارـضح  هب  لسوت  دـیابن  نآ  رانک  رد  و  درک ، شـشوک  مولع  لیـصحت  رد  هدیـشک و  تمحز 

ءایبنا هداتسیا  وت  مان  رکذ  اشگ  هدقع  تسه  هکنآ  يا  ( 20 .) دیسر بولطم  هجیتن  هب  هتشگ و  قئاف  تالکـشم  رب  نانآ  يرای  ددم و  اب  ات  درک 
(21) وت مالغ  نم  ینک  لوبق  رگا  متسه  وت  ماج  تسم  نابل  هنشت  يا و  هنشت  دوخ  وت  مالس  ضرع  یپ 

تبرش

اقآ  ) زا هک  یتامارک  زا  متفگ :  وا  هب  مدش  انشآ  ناتسزوخ  لها  زا  يدرمریپ  خیـش  اب  هک  مدوب  ناهفـصا  کشوک )  برد  هیرقاب   ) هسردم رد 
مزغم يوت  مدناوخ  یم  سرد  هچ  ره  مدوب  ناوج  هک  یتقو  نم  تفگ :  دینک . لقن  میارب  دیا  هدـید  دوخ  مشچ  اب  ع ) )   ) لضفلاابا ترـضح 

لسوتم دوش ، ملاع  تساوخ  یم  هدناوخن  سرد  و  دیمهف . یمن  دناوخ  یم  سرد  هچ  ره  يا  هبلط  هک  مدناوخ  زور  کی  هکنیا  ات  تفر  یمن 
، دـنزب دـهاوخ  یم  ار  وا  دراد و  تسد  رد  بوـچ  ترـضح  دـنیب  یم  باوـخ  بش  کـی  هکنیا  اـت  دوـش  یم  ع ))   ) لـضفلاابا ترـضح   ) هب

ناتساد نیا  ات  دوش . یم  ءاملع  زا  دریگ و  یم  ار  سرد  لابند  دوش و  یم  رادیب  باوخ  زا  یناوخب ،  سرد  يورب  دیاب  دومرف : وا  هب  ترـضح 
نم هب  تبرش  يرادقم  ع )   ) لضفلاابا ترـضح  اقآ   ) مدید باوخ  ملاع  رد  درب ، مباوخ  دعب  مدرک و  يدایز  هیرگ  تسکـش و  ملد  مدید  ار 

مداتـسا زا  متفر  سرد  رـس  هک  یماگنه  موش ،  یم  هجوتم  ار  همه  مدید  باتک  رـس  متفر  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  هک  یتقو  دومرف ) تیانع 
ترضح هک  هچنآ  : ) دومرف مشوگ  رد  سرد  زا  دعب  دش ، هتسخ  متـسد  زا  متفرگ  لاکـشا  مداتـسا  زا  سب  زا  زور  کی  متفرگ .  یم  لاکـشا 

ار وا  جئاوحلا  باب  دـنناوخ  هکنآ  سابع  ( 22  .) نکن یشارت  لاکـشا  سرد  رـس  ردقنیا  هدرک )  تیانع  مه  نم  هب  هداد  وت  هب  ع )   ) لضفلاابا
(23) دیآرب وا  تسد  زا  لکشم  تخس و  راک  ره 

هناخ اقس 

هب يدایز  هقالع  نوچ  وا  دوب ، ع ))   ) لضفلاابا اقآ   ) ماـنب يا  هناخاقـس  شا  هزاـغم  راـنک  تشاد و  يا  هزاـغم  ناهفـصا )   ) رازاـب رد  یبساـک 
منک و یم  يرادهگن  یبوخب  نآ  زا  منک و  یم  زیمت  ار  هناخاقـس  نیا  امـش  قشع  هب  نم  ناجاقآ  تفگ :  یم  تشاد  ع ))   ) سابع ترـضح  )

امـش يافو  راـثیا و  يراکادـف و  و  ع )   ) نیـسح تردارب  هنـشت  بل  داـیب  دـنماشایب و  نآ  زا  هدـش ،  غاد  رگج  مدرم  هک  منک  یم  بآ  ار  نآ 
هناخاقـس هک  دوب  نیا  شراک  زور  ره  دـنزن . نآ  هب  دزد  قراـس و  تقو  کـی  هک  نک  يرادـهگن  ارم  هزاـغم  ضوع  رد  مه  امـش  و  دـنتفیب ،

یم دـندیماشآ و  یم  نآ  زا  هنـشت  بل  مدرم  تشاذـگ و  یم  خـی  تخیر و  یم  نآ  رد  بآ  درک و  یم  زیمت  ار  ع ))   ) لـضفلاابا ترـضح  )
لضفلاابا ای  : ) دز ادص  دش ، تحاران  یلیخ  دنا ، هدیدزد  ار  هزاغم  تامزاول  مامت  هک  درک ، هدهاشم  دمآ و  هزاغم  هب  حبـص  زور  کی  دنتفر ،

دایب ار  مدرم  مدرک و  یم  تبحم  متشاد و  هقالع  امش  هب  ردقنیا  متشاذگ ،  یم  خی  متخیر ،  یم  بآ  مدرک ،  یم  زیمت  ار  تا  هناخاقس  نم  ( 
هب تینابـصع  اب  وت )... هن  نم و  هن  رگید  ددرگنرب ، نم  لام  رگا  دـنزب ، ارم  هزاغم  دزد  دـیاب  الاح  متخادـنا  یم  ع )   ) نیـسح تردارب  اـمش و 

هزاغم ِرَد  مد  رفن  ود  هتشگرب و  شیاج  رس  شا  هزاغم  سانجا  مزاول و  مامت  دنک  یم  هدهاشم  دیآیم و  هزاغم  هب  دعب  زور  ددرگ ، یم  رب  هناخ 
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: دنیوگ یم  دنتفا و  یم  وا  ياپ  تسد و  هب  دتفا  یم  هزاغم  بحاص  هب  ناشمشچ  ات  دنبرطـضم ، تسا و  درز  ناشتروص  گنر  دنا و  هداتـسیا 
وت ضراع  ِنمَچ  يا  ( 24 .() دش میهاوخ  كاله  ام  ِّالا  هتساوخ و  ار  امش  تیاضر  ع ))   ) لضفلاابا ترضح  اقآ   ) نوچ شخبب  ار  ام  اقآ  يا  )

هلمج رـسپ  ار  یلع  لضف و  ردـپ  يا  مالّـسلا  َکیلع  هداز  يولع  يا  مالک  داد  وت  حدـم  زا  مهد  یم  اشگ  لکـشم  وت  ياـناوت  تسد  اـشگلد 
تیناروـن تعلط  زا  لـجخ  هم  تیناـشیپ  هب  هدجـس  رثا  يا  یلد  اـیرد  ِلَـی  تریغ  رهظم  یلـضافوبا  ساـبع و  ترـضح  رمق  ار  ادـخ  نادـیهش 

هو ز نینَبلاُُّما  هدازآ  هداز  یلع  مشخ  هدنشورخ  رحب  یلع  مشچ  ود  رون  افو  عمـش  یمـشاه  ینب  هام  نیمز  رهم  یمـشاه  ینب  هاوخلد  بکوک 
افـص قدـص و  تنمرخ  زا  يا  هشوخ  افو  رهم و  لوسر  طبـس  ودـب  ردارب  وت  يا  لوتب  مه  ارت  هدـناوخ  دوخ  هداز  نینچ  یلبِـش  ردام و  ناـنچ 

(25  ) تنماد زا  يا  هشوگ 

ناوج يافش 

ریز رفن  ود  هک  مدش  يردقلا  لیلج  دیس  ینارون و  درمریپ  هجوتم  تقو  کی  هک  مدوب  هتسشن  ع ))   ) لضفلاابا ترضح   ) حیرض رـس و  يالاب 
ناوضر یئوخ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  موحرم   ) ردقلا لیلج  دیس  نیا  مدیمهف  دعب  تسـشن .  ام  یکیدزن  رد  دمآ  دنا ، هتفرگ  ار  وا  ياهلغب 

هب هک  هلاس  هدجیه  دودح  رد  مدید  ار  یجلف  ناوج  نایم  نیا  رد  مدـش و  ع ))   ) مشاه ینبرمق  اقآ   ) حیرـض هجوتم  سپـس  تسا .  هیلع )  هللا 
: دنتفگ تسا ،  ربخ  هچ  متفگ :  مدش .  یغولـش  ادص و  رـس و  هجوتم  تقو  کی  مدرک  ترایز  هب  عورـش  تسا .  هدـش  هتـسب  رهطم  حـیرض 

ترـضح اقآ   : ) تفگ داتـسیا و  دش  دنلب  تسا و  ملاس  حیحـص و  جلف  ناوج  مدید  ولج و  مدیود  نم  تسا .  هدرک  ادیپ  افـش  جولفم  ناوج 
هراپ ار  شیاهـسابل  دنتفرگ و  ار  شرود  تیعمج  درک ، رارف  نحـص  فرط  هب  تشادرب و  ار  دوخ  يوتپ  ناوج  داد ،) افـش  ارم  ع )   ) لضفلاابا
تفای افش  زورما  دندوب و  هتسب  رهطم  حیرضب  هک  تسا  يزور  راهچ  هس  ار  ناوج  نیا  هک  مدینش  دعب  دندرب . كربت  ناونع  هب  دندرک و  هراپ 
دوجو رازلگ  شیادـیپ  هک ز  لگ  نآ  یئوت  بش  هب  هام  يرگ  هولج  دـنک  وت  غورف  بدا ز  تکاـخ ز  هب  هسوب  دـنز  دیـشروخ  هک  يا  ( 26 .)

تلوـص و تیآ  بر  هوـلج  زج  وـت  ناـبات  هرهچ  رد  تسین  ادـخ  روـن  زج  وـت  تاذ  هنیآ  رد  تسین  بطخ  وـت  ماـنب  دـنناوخ  هرـسکی  نـالبلب 
برع ناعاجـش  ریم  یلع  غاب  هویم  ادهـش  عمـش  مشاه و  ینب  هام  قح  رون  بدا  لضف و  یگدازآ و  تّزع و  رهظم  راـقو  مرـش و  یگنادرم و 

(27)

درکن افو  دوخ  دهع  هب 

مدوب هدرک  رذن  نم  تفگ :  ینک !؟  یم  يراز  هیرگ و  ردقنیا  ارچ  مدیسرپ :  وا  زا  درک ، یم  هیرگ  دایز  هک  مدید  حیرـض  لباقم  ار  يردام 
هب هچب  هک  یتقو  مزادنیب ،  حیرض  لخاد  مریگب و  الط  ار  وا  ياپ  ات  رس  دومرف ، تیانع  نم  هب  يا  هچب  ع ))   ) لضفلاابا ترضح  اقآ   ) رگا هک 
ریز هصالخ  دهاوخ .) یمن  الط  ترـضح  دنروخب ، مادخ  ات  مزادـنیب  حیرـض  يوت  ار  اهالط  هچ  يارب   : ) متفگ تفرگ و  ارم  عمط  دـمآ  ایند 

ما هتسب  رهطم  حیرض  هب  ما و  هدروآ  ار  وا  الاح  متفرگن .)  هجیتن  مدرب  ار  وا  اج  ره  هدش  جلف  ما  هچب  هک  مدش  هجوتم  تقو  کی   ، ) متفرن راب 
بل ادخ  رهق  یلجت  یلع  سابع  ( 28 .) دهد افش  ار  وا  اقآ  منک و  لمع  مرذن  هب  مرضاح  و  ما ،  هدرک  هبوت  منامیـشپ و  دوخ  ياه  هتفگ  زا  و  ، 

(29) ادخ رهب  هدم  متلاجخ  کشم ،  يا  تفگب :  درد  اب  داتف و  نیمز  هب  نیز  زا  ادخ  رهن  بل  رب  دیسر  هنشت 

ترضح تیانع 

تامارک بحاص  يرتشوش )  یلع  دیـس  جاح   ) هارمه هب  يزور  دومرف : هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يرتشوش )  نیـسح  دیـس   ) لیبن لداـع  ملاـع 
 ، متفر قباس  نابزیم  لزنم  هب  نم  میدش .  فرـشم  البرکب  ترایز  يارب  مهماقم )  هللا  یلعا   ( ) یـضترم خیـش   ) نیدهتجملا متاخ  زین  هرهاب و 

هتـشادن هگن  نم  يارب  ار  ییاذـغ  دـندوب  ربـخ  یب  نم  ندـمآ  زا  نوچ  و  دنتـشادن ، مه  يزیچ  دـندوب و  هدرک  لـیم  ار  ناشیاذـغ  لزنم  دارفا 
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یگنسرگ یلو  مدمآ  نوریب  ناشلزنم  زا  متفگن و  يزیچ  اهنآ  هب  منک .  هیهت  ییاذغ  رازاب  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  متشادن  مه  لوپ  ًاقافتا  دندوب ،
لخاد ار  متسد  متفر و  رهطم  حیرض  يولج  ترایز  زامن و  زا  دعب  مدش ،  فرشم  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح  اقآ   ) مرحب درک ، یم  تیذا  ارم 

درک تکرح  يزیچ  رهطم  حیرض  هکبش  زا  مدرک  هدهاشم  هک  دوب  هدشن  مامت  مفرح  زونه  مدرک ،  لاح  ضرع  مدرک و  حیرـض  ياه  هکبش 
رکـش متـشادرب و  ار  نآ  دوب ، مین  نارق و  ود  تقو  نآ  رد  نآ  تمیق  هک  تسا  یماش  کـی  مدـید  مدرک  هاـگن  هک  بوخ  دـمآ ، نم  شیپ  و 

يا هتفای  راگزومآ  هدمآ  ماما  هس  شا  هک  راگزور ؟ رد  وت  دـننامه  تسیک  ( 30  .) مدومن رکشت  ع ))   ) سابع ترـضح   ) زا مدرک و  ار  ادخ 
رما راذـع  یتوکلم  نآ  یلع  دـعب  تتیلوفط  تیاقـس ز  رون  تتّیدوـبع  حور  ادـخ  هداد  نیـسح  زا  نسح و  زا  یلع و  زا  نیع  روـن  يا  تیبرت 

(31  ) يدش لد  مرح  صاخ  یقاس  يدش  ِلبْقُم  وت  وچ  تیاقس  رهب  راذگاو  دش  وتب  تیاقس 

جلف درم  يافش 

هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  رهاوج  بحاص  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم   ) ناگداون زا  هک  نسح )  خیش  جاح   ) دنمجرا دنمـشناد  ردقلا  لیلج  ملاع 
مان هب  هعجارب  هفیاط  زا  يدرم  درک : لقن  دوب  داـمتعا  دروم  ادـخ و  اـب  ریـصب و  فراـع و  ناـسنا  هک  ناملـس )  نب  دیـشنم  جاـح   ) زا تسا  ( 
یلو دنیب  یمن  يرثا  دنک  یم  نامرد  هجلاعم و  هچ  ره  درذگ و  یم  ضرم  نیا  هب  وا  يالتبا  زا  لاس  هس  دوش و  یم  جلف  شیاهاپ  فلیخم )  )
لاب ریز  : ) دیوگ یم  شیاقفر  هب  دنک  یمن  تکرح  شیاهاپ  تسا و  جـلف  هکنیا  اب  تسا  ع ))   ) نیـسحلا هللادـبع  یبا   ) ناقـشاع نآ  زا  نوچ 

هب نوچ  دندروآ ، یم  هینیسح  هب  ار  وا  دندرک و  یم  شکمک  مه  مدرم  دیربب ). ءادهشلادیس  ترضح  يرادازع  سلجم  هب  ارم  دیریگب و  ارم 
داد یم  رارق  عیفش  قح  هاگرد  هب  ار  اهنآ  دش و  یم  لسوتم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  هب  شا  همه  تسشن  یم  یتخس 

اب يراوگوس  اجنآ  رد  مرحم  لوا  ههد  هک  تشاد  يا  هینیسح  ناتـسزوخ ،  فورعم  ذوفن و  بحاص  ياملع  زا  لعزخ  خیـش  . ) دوش بوخ  ات 
ياه هجهل  اب  دنداتـسیا و  یم  مدرم  دیـسر  یم  تبیـصم  رکذ  هب  حادم  ای  نارنخـس  یتقو  هک  دوب  مسر  رهـش  نآ  رد  هدرکیم و  اپ  رب  یتمظع 

ار ع ) )   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح   ) تبیصم هک  دوب  موسرم  مرحم  متفه  زور  دندز .) یم  هنیس  رـس و  هب  دعب  دنداد و  یم  باوج  فلتخم 
تداهـش ندناوخب  رکاذ  دنک . زارد  ربنم  ریز  ار  شیاپ  هک  دندناشن  ربنم  رانک  دـنتفرگ و  ار  فلیخم )   ) لغب ریز  زور  نیا  رد  دـندناوخ ، یم 

شوج و هکنیمه  دندز ، یم  هنیس  تروص و  رس و  هب  ازع  يراز و  هحون و  اب  دندرک و  مایق  درم  نز و  زا  سلجم  لها  دیسر  تبیـصم  همان و 
نارادازع اب  سلجم  راوید  رد و  ایوگ  دش و  دنلب  اسابع ) او   ) دایرف دندش ، دوخ  یب  دوخ  زا  هدش و  يرادازع  مرگ  همه  دـش و  دـنلب  شورخ 

رس و هب  هدمآ و  اهنز  هنیس  نایم  داتسیا و  شیاهاپ  يور  هتسشن !  ربنم  ریز  و  جلف ،  دنمدرد و  فلیخم )   ) دندید هبترم  کی  هک  دوب . هلان  مه 
مدرم هک  یتقو  داد ). افـش  ارم  ع )   ) ساـبع ترـضحاقآ  هک  مفلیخم  نم  : ) دـیوگ یم  و  دـنک ، یم  ییارـس  هحونو  دـنز  یم  تروص  هنیس و 

 ( فلیخم  ) يوس هب  نارادازع  مامت  دش و  اپب  ییاغوغ  روش و  دندید  ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) هیحان زا  ار  تمارک  هزجعم و  نیا  رهـشّمرخ 
همادا يرادازع  سلجم  زور  نآ  دـندزیم . هسوب  ار  شتروص  تسد و  دـندرک و  هراپ  هراـپ  كربت  ناونع  هب  ار  شیاهـسابل  دـندروآ و  موجه 
فصو تاساسحا  ناجیه و  روش و  اب  مدرم  نانچمه  دیشک و  لوط  بش  ياه  یکیدزن  ات  یلو  دننک ، ماعطا  رهظ  دوب  انب  هکنیا  اب  درک ، ادیپ 

يداع لاحب  ینیـسح  شورخ  شوج و  مک  مک  هکنیا  ات  دـنداد . یم  باوج  دـنلب  هیرگ  اـب  ار  اـسابع  او  يادـص  دنتـشادن و  شمارآ  ریذـپان 
یم هیرگ  دندز و  یم  هنیـس  رـس و  هب  دنداتـسیا و  مدرم  هک  یتقو  داد : باوج  يدرک )!؟  ادیپ  افـش  روطچ  : ) دندرک لا  ؤس  وا  زا  تشگرب و 

ییاقآ مدـید  تقو  کی  داد ، تسد  نم  هب  يرادـیب  باوخ و  تلاـح  هدـش و  دوخ  یب  دوخ  زا  ساـبعلا  یلع  ـالیواو  دـنتفگ : یم  دـندرک و 
ارچ فلیخم  : ) دومرف دمآ و  نم  شیپ  دش و  رضاح  سلجم  هب  مادنا  تشرد  الاب و  دنلب  ِبسا  رب  راوس  تماق ،  دنلب  ینارون و  امیس و  شوخ 

رس و هب  زیخرب و  : ) دومرف متسه ).  لیلع  ناج  اقآ   : ) متفگ ینزب )؟  هنیس  رس و  هب  سابع  يارب  ینک و  یهارمه  مدرم  نیا  اب  يوش  یمن  دنلب 
 .( موش دنلب  مریگب و  ات  هدب  ار  تتسد  سپ  ناجاقآ   : ) متفگ وش . دنلب  دندومرف : ترضح  زاب  مضیرم ).  مناوت  یمن  اقآ   : ) متفگ نزب ).  هنیس 

.( وش دنلب  ریگب و  ارم  بسا  باکر  : ) دومرف متـسیاب ).  روطچ  سپ   : ) متفگ مرادـن ).  ندـب  رد  تسد  ینیب  یمن  رگم  : ) دز ادـص  تقو  کی 
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ارم ع )   ) مشاه ینبرمق  لضفلاابا  ترضح  اقآ   ، ) مدیمهف تسین  سکچیه  مدید  تقو  کی  مدش ،  دنلب  ربنم  ریز  زا  متفرگ و  باکرب  تسد 
تداشر زک  ردیح  دنزرف  یهز  ( 32  .) متخادرپ يرادازع  هب  نانآ  اب  متخادـنا و  ناردازع  تیعمج  نایم  ار  مدوخ  مه  نم  تسا )،  هداد  اـفش 

رسفا دراد  هک  وا  رب  دنزرویم  هطبغ  ناوضر  هب  تدابع  دهز و  بکوک  ناشخرد  دش  نینبلا  ما  نماد  زا  نایع  تداعس  يوگ  یگلمج  زا  دوبر 
درک یّلجت  دیـشروخ  دـعب  زا  هاـم  هک  نیب  ار  بدا  تدارا  صـالخا و  ساـبع  ناـج  تشاد ز  یلع  نب  نیـسح  شیـالوم  هب  تدایـس  ضیف و 
جاح  ) راوگرزب هّمالع  موحرم  ع )   ) لـضفلاابا متخ  ( 33  ) تداهـش نادیم  يوس  دش  ناور  رادـملع  نآ  ردارب ، زا  شیپ  یلو  تدالو  ماگنه 

اب سک  ره   : ) تفگ یم  هک  مدید  ار  يا  هدـنیوگ  باوخ  ملاع  رد  ن  هدرک :  لقن  رمحالا ) تیربک  باتک   ) رد يدـنجریب  رقاب  دـمحم  خـیش 
سابعلا لضفلاابا  ترضح  هب  لسوتم  هدب .  مهانپ  تنماد  هب  متسد  لضفلاوبا  يا  ادخدنب  يا  ینعی  کلیخد )  لضفلاابا  هّللادبع   ) ترابع نیا 

یهار زا  ما و  هدیـسر  هجیتن  هب  ما و  هدـش  لسوتم  سابع ع ) ترـضح   ) هب ترابع ،  نیا  اب  اهراب  نم  دوش . یم  هدروآرب  شتجاح  دوش  (ع ) 
 ، منک ضرق  قلخ  مائل  زا  هک  دوب  نارگ  میارب  مه  یلیخ  متشاد و  مزال  یهجو  هلمج  نآ  زا  دش . یم  لح  متالکشم  مدرک ،  یمن  نامگ  هک 

يارب ناموت  تسیب  دوبن ، دوهعم  يراـک  نینچ  وا  زا  هک  ینید  ناردارب  زا  یکی  هلـصاف  یب  مدـش  لـسوتم  ع ))   ) لـضفلاابا ترـضح  اـقآ   ) هب
مدرک هدهاشم  دایز  نآ  ریظن  دش و  فرط  رب  ع ))   ) سابعلا لضفلاابا  جـئاوحلا  باب  ترـضح  هب  لسوت  تکرب  هب   ) نم مهم  داتـسرف و  ریقح 
ورسخ ادخ  ریش  هداز  برع  ناعاجش  ریم  یلع  غاب  هویم  ادهش  عمش  مشاه و  ینب  هام  ّقح  رون  افص  صالخا و  رهظم  اطع  دوج و  عبنم  ( 34 .)

زک تشهب  يانمت  وت  يوک  قشاع  دـنکن  بلب  تسا  هدیـسر  وت  ياوهب  ناج  ارم  هک  شوپم  هاش  يا  نم  تیانع ز  فطل و  رظن  بسن  هدـنخرف 
(35  ) بلط تسد  دشکن  ناناج  نماد  زا  رگد  دیسر  بولطمب  هک  ره  اسر )  ) قشع هر  رد  برط  تفای  ام  هدرسفا  لد  تمیرح 

هدراو تبیصم 

خیـش  ) موحرم دندوب و  تعامج  ماما  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح   ) نحـص رد  هیلع )  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیوزق  میهاربا  دمحم  دّیـس  موحرم  )
 ( یناسارخ ظعاو   ) موحرم بش  کی  تفر ،  یم  ربنم  ناشیا  زامن  زا  دـعب  دوب  ریظن  یب  ناظعاو  زا  هک  همحرلا )  هیلع  یناسارخ  یلع  دـمحم 
هک ینیوزق ،  موحرم  دـنک . یم  يدای  ترـضح  نآ  سدـقم  مشچ  هب  ریت  تباـصا  زا  دـناوخ و  یم  ار  ع ))   ) لـضفلاوبا ترـضح   ) تبیـصم
!؟ دیناوخ یم  ارچ  درادن  مه  يوق  یلیخ  دنس  هک  ار  تخس  ياهتبیصم  نینچ  تفگ :  ناشیا  هب  دوب ، هدرک  هیرگ  رایـسب  هدش و  رث  أتم  تخس 

: دومرف ناشیا  هب  باطخ  ع ))   ) مشاه ینب  رمق  اقآ  . ) دوشیم فرـشم  ع ))   ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح   ) سدقم رـضحم  ای  ؤر  ملاع  رد  بش 
هاپـس دندرک ، ادج  ندـب  زا  ار  متـسد  ود  هکنآ  زا  سپ  دـندرک !؟ هچ  نم  اب  اروشاع  زور  ینادـب  هک  يدوب  البرک  رد  وت  ایآ  میهاربا ،  دیـس  )

ریت هک  مداد  ناکت  ار  رس  هچ  ره  نم )  تسار  مشچ  دنشاب  هدومرف  دیاش   ) دیسر نم  مشچ  هب  يریت  نایم  نیا  رد  دومن ، نارابریت  ارم  نمـشد 
نوریب ممـشچ  زا  ار  ریت  وناز  ود  هلیـسو  هب  هک  مدـش  مخ  مدروآ و  الاب  ار  میاهوناز  داـتفا ، مرـس  زا  هماـمع  دـماین و  نوریب  ریت  دـیایب ، نوریب 

زاتمم درگاش  اروشاع  راک  زا  دوشگب  هرگ  متسد  اروشاع  رادرـس  ممالـسا  زابرـس  ( 36 .( ) دز مرـس  رب  نینهآ  دومع  اب  نمـشد  یلو  مشکب ، 
رب ناج  يراکادف  مزاس  زورما ، شهر  رد  ات  يرادهگن  مدرک  ناج ،  زک  دوب  يرمع  منیسح  نابهگن  رس  تسد و  مشچ و  اب  منیسح  ناتـسبد 
نم ارهز  نم  ماک  رد  دـناشون  هک  یبآ  ایرد  زا  هن  اّما  مبآ  هنـشت  بل  منیـسح  نابهگن  رـس  تسد و  مشچ و  اـب  منیـسح  ناـج  یناـبرق  فک و 

ربمغیپ تسد  زا  مدیشون  هچرا  بآ  رس  زا  بآ  تشذگب  رگید  ارم  یتقو  منیـسح  نابهگن  رـس  تسد و  مشچ و  اب  منیـسح  نارای  رایط  رفعج 
هک یهاـم  تسا  دـیحوت  خرچ  رد  دیـشروخ  وا  هاـم و  نم  منیـسح  ناـبهگن  رـس  تسد و  مشچ و  اـب  منیـسح  ناـشطع  ماـک  زا  زاـب  هدـنمرش 
دـش تسکـشب  رگا  مقرف  منیـسح  نابهگن  رـس  تسد و  مشچ و  اب  منیـسح  ناسحا  يایرد  زا  هرطق  کی  تسا  دیـشروخ  درگ  رد  نادرگرس 

(37  ) منیسح نابهگن  رس  تسد و  مشچ و  اب  منیسح  نامادب  تسد  مدق  ات  رس  وا  هاگ  هسوب  دش  داتفا  رگا  متسد  وا  هار  كاخ 

قحان مسق 
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مدید مرح  رد  زیچ  ود  دومرف : ناشفیرش  قیدص  لوق  زا  ناهفصا )   ) فورعم يربنم  يزامن )  ياقآ  جاح   ) نیلسملاو مالسالا  ۀجح  ترضح 
کی مدید  میدوب ،  راک  لوغشم  يرگید  هّدِعو  نم  هک  دوب  يا  هعمج  بش  رد  نآ  و  ع ))   ) مشاه ینب  رمق  ترضح  اقآ   ) نحص رد  یکی :  ، 

یم هکنیا  لثم  دندز  رود  ع ))   ) لضفلاابا ترضح   ) دبنگ رود  و  ع ))   ) نیـسح ماما   ) دبنگ رود  دندمآ  دندوب  یباغرم  لثم  هک  هدنرپ  هتـسد 
مرح میدمآ  هک  بش  مود :  میدرک .  یم  هاگن  هنحص  نیا  هب  میدیشک و  راک  زا  تسد  ام  دنتفر ، دندروآ و  دورف  رس  دننک  میظعت  دنتـساوخ 

ریجنز اب  و  دندمآ ، یمنرب  وا  هدـهع  زا  مه  رفن  راهچ  هس  دوب و  التبم  یناور  ضرم  هب  هک  میدرک  هدـهاشم  ار  یناوج  ع ،) )   ) لضفلاابا اقآ  )
میوش لوغشم  راک  هب  مینک و  ترایز  هک  میدمآ  حبص  میتفر و  لزنم  هب  میدرک و  ار  نامیاهراک  ترایز و  دندوب . هتسب  حیرـض  هب  ار  شیاپ 

هک ریجنز  رگید  فرط  اما  تسا ،  هتـسب  شیاپ  هب  زونه  ریجنز  یلو  هدش ،  مارآ  دمآ ، یمن  رب  وا  هدهع  زا  سکچیه  هک  یناوج  نیا  میدـید 
دنزرف  : ) میتفگ شردپ  هب  دنداد . یم  لوپ  ناوج  هب  زین  راوز  و  درک ، زاب  شیاپ  زا  مه  ار  ریجنز  مداخ  تسا .  هدش  زاب  دوب  هتـسب  حیرـض  هب 

، درک ادیپ  یترپ  ساوح  تعاس  نآ  زا  و  دوب ، هدروخ  ترضح  هب  قح  ان  مسق  کی  دنزرف  نیا   : ) تفگ شردپ  تشاد )!؟  یـضرم  هچ  امش 
شیافـش ترـضح  هصـالخ  میدـش  ع ))   ) لـضفلاوبا ترـضح   ) هب لـسوتم  اـجنیا و  شمیدروآ  میتفرگن ،  يا  هجیتـن  میدرب  هک  مه  اـج  ره 

هش رادملع  ریم و  ( 38 .) دورب ع ))   ) نیـسح ماما  ترـضح  اقآ   ) مرح هب  هک  تفرگ  یم  وضو  تشاد  میدید  ار  وا  هک  مه  بش  ادرف  دـنداد ).
هللادسا نوچ  شیهللادی  تسد  هدش  هکنآ  نید  ایند و  هدش  تمحر  بکوک  ّقح  دیشروخ  مشاه و  ینب  هام  نینبلا  ما  ردیح و  لد  رون  البرک 

كاخ نیچ  يارحـص  هب  هفحتدرب  کشُم  ناتـسوب  نیا  زا  مدره  رحـس  داـب  نیقی  رحب  هدنـشخر  رهوگ  اـیح  جرب  هدـنبات  رتخا  نیتسآز  نورب 
(39  ) نیرب تشهب  يوس  درب  روح  ایتوت  یپ  زار  شرد 

 ( ع  ) لضفلاوبا هضور  طقف 

مایا لاس  ره  دندومرف : لقن  ناهفصا  صالخااب  نیحادم  زا  انالوم ) ياقآ  جاح   ) لوق زا  يزامن  ياقآ  جاح  نیلسملاو  مالسالا  ۀجح  ترضح 
ات دـش ، هارمه  ام  اب  دوب ، يرگید  رهـش  زا  ای  ناگیاپلگ  لها  ًارهاظ  هک  يدیـس  اقآ  کـی  لاـسکی  میتفر ،  یم  ناداـبآ  هب  غیلبت  يارب  اروشاـع 

شتقیقح تفگ :  یتحاران !؟  ارچ  دیـس  اقآ  متفگ :  ولج و  متفر  تسا .  تحاران  یلیخ  مدید  دـیدرگ ، نتفر  تقو  مامت و  مرحم  ههد  هکنیا 
ناتـسزوخ هب  هک  دنداد  داهنـشیپ  ام  هب  هداوناخ  لاسما  تشذگ ،  یمن  ام  تاروما  یلو  میتشاد ،  یناوخ  هضور  نامرهـش  يوت  مرحم  ماّیا  ام 

مراد یلاخ  تسد  تشادـن و  نامیارب  يزیچ  مه  اجنیا  میهد .  رییغت  ار  نامعـضو  رگید  ناتـسرهش  رد  غیلبت  قیرط  زا  مناوتب  دـیاش  اـت  میاـیب 
رادقم کی  مریگ و  یم  ناتیارب  طیلب  دومرف : دوب ، ام  راک  لوئسم  هک  ییاقآ  مهدب .  هچ  ار  میاه  هّچب  نز و  باوج  مناد  یمن  مدرگ و  یمرب 

وا هب  دـمآ و  یبرع  دیـس  کی  تقو  کی  هک  دوب ، نابیرگ  رد  رـس  تحاران و  دیـس  اـقآ  داد ، یمن  ار  راـک  باوج  نیا  اـّما  دـنداد ، لوپ  مه 
. دنکن درد  امش  تسد  تفگ :  مینک ،  یم  ضوع  ار  تطیلب  دومرف : مراد .  تشگرب  طیلب  یلو  هلب ،  تفگ :  یناوخ ؟  یم  هضور  ایآ  دومرف :

فرط هب  طش  فرط  نیا  زا  ارم  تفگ :  منکیم :  لقن  شدوخ  نابز  زا  ار  ناتـساد  هیقب  درب . تفرگ و  ار  وا  تسد  برع  دیـس  ماگنه  نیا  رد 
رد يدایز  ّتیعمج  هک  دندرک  یگرزب  هّینیسح  کی  دراو  ارم  میدیسر ،  ناتـسلخن  هب  میدرک  روبع  یکچوک  لپ  يور  زا  و  درب ، طش  رگید 
 ( ع  ) لضفلاابا هضور  طقف  : ) دنتفگ نم  هب  دندوب و  دیس  اجنآ  دارفا  همه  و  دناوخ ، یم  زامن  اهنآ  يارب  مه  يدیس  اقآ  و  دندوب ، هدمآ  اجنآ 

متساوخ یم  هک  یتقو  دش . مامت  ههد  هکنیا  ات  مدناوخ )،  یم  لضفلاابا  ترضح  هضور  اهنیا  يارب  بش  رهظ و  حبـص و  مه  نم  ناوخب ،  ار 
، دنداد نم  هب  مه  ار  شدیلک  و  تسا )  ع )   ) لضفلاابا اقآ  رذن  اه  نیا  : ) دندومرف دعب  و  دندروآ . میارب  هچراپ  هتسب  کی  اب  يا  هبعج  میایب ، 
: دـنتفگ نم  هب  اّما  تسا .  لوپ  زا  رپ  هبعج  مدـید  مدرک ،  زاب  یتقو  یلو  تسا ،  ناـموت  ای 200  ناموت  ًالثم 100  دـیاش  متفگ :  مدوخ  اب  نم 

يارب دوب : هتفگ  تمناخ  هک  تیاهرتخد  ات  ود  يارب  ربب  مه  ار  هچقب  ات  ود  نیا  ینک ،  یمن  ادـیپ  ار  اجنیا  هگید  دوب ، هعفد  کی  نیمه  اـجنیا 
هب دـندوب  هداد  وت  هب  ار  اهلوپ  اه و  هچقب  هک  ییاقآ  نامه  تفگ :  نم  هب  ممناخ  مدـمآ ،  لزنم  هب  هک  دـعب  میهاوخ .  یم  زیچ  ناـمیاهرتخد 

عـضو اـقآ  نیا  نوـنکا  مه  میهد .  یم  ناـماس  رـس و  ار  ناـتراک  ناـمدوخ  اـم  تسرفن  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  ْتَدْرَم  دـندوب : هتفگ  نـم 
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سافنا دـلخ ز  كاـنبات  شخر  راونا  كاـخ ز  نیرفآ  ناـهج  بقلم ز  تشگ  دارملا  باـب  هک  تاـجاح  هلبق  ( 40  .) تسا یلاع  شیناگدـنز 
نیبج شکاخ  هب  هدوس  ناروج  ات  فرش  شمان  هتسُج ز  نارومان  نیرع  ریـش  نت  رب  دتف  هزرل  ادخ  ریـش  وچ  غیت  دشکب  رگ  نیربنع  شـشوخ 
اـسر وچمه  نیمالا  حور  رپ  شمیرح  شرف  سدقلا  حور  مد  شمیـسن  هفرط  نیبب  ار  قح  هنیآ  نیا  رد  هک  وگ  قح  رادـید  بلاط  دوب  هک  ره 

(41  ) نیچ هشوخوا  نمرخزادش  هک  ره  تفای  دیواج  تلود 

راد یمارگ  ار  ام  راوز 

نیا زا  یکی  دومرف : انالوم )  ) هب فورعم  يزابخ )  دمحم   ) اقآ جاح  ترضح  مالسلا )  مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیبلها  صالخااب  حادم 
مه فجن  زا  دـننک و  يرادازع  البرک  رد  اروشاع  مایا  هک  تسا  نیا  ناشتداع  اـهبرع  . ) دوب اـعوسات  اروشاـع و  ماـیا  متفر  ـالبرک  هک  اـهلاس 
هب يرادازع  يارب  مه  ـالبرک  زا  دـننک و  یم  يرادازع  فـجن  رد  رفـص  عقوم 28  رد  ناـنآ  یلو  دـنیآ ، یم  ـالبرک  هب  ازع  رد  تکرـش  يارب 

دعب مدیباوخ ،  اجنآ  رد  متفر و  هینیسح  هب  مدوب  هدش  هتسخ  نوچ  مدمآ و  البرک  هب  فجن  زا  رفـص  متفه  تسیب و  حبـص  دنور ). یم  فجن 
دنتسین و مه  مادخ  یتح  تسا  تولخ  مدید  مدش ،  فرشم  ع ))   ) نیـسح ماما  ترایز   ) و ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) ترایز هب  هک  رهظ  زا 
هب البرک  زا  مدرم  رثکا  تسا  رفـص  متـشه  تسیب  بش  بشما  : ) دـنتفگ دـنتفر . اـجک  مدرم  سپ  متفگ :  دـننک ، یم  دـمآ  تفر و  مک  مدرم 

ترـضح مرح  هـب  مدـش ،  تحاراـن  یلیخ  نـم  دـننک ). یم  تکرـش  ع ))   ) نـسح ماـما  و  ص )   ) ربـمغیپ  ) يرادازع رد  دـنور و  یم  فـجن 
فجن هب  ات  ینک  روج  يا  هلیـسو  کی  ما ،  هدـمآ  البرک  هب  متـشادن و  ربخ  اهبرع  تداع  زا  نم  اقآ   : ) مدرک ضرع  مدـمآ و  ع )   ) لضفلاابا

هب مهاوخ  یم  نم  اقآ  متفگ :  ترضح  هب  مدمآ و  مرح  هب  هرابود  دماین ، يا  هلیسو  مداتسیا  هچ  ره  یلو  مداتسیا  هداج  رس  مدمآ  مدرگرب ). 
نگاو سکلوف  کی  مدـید  مداتـسیا ،  هداج  رـس  مدـمآ  موس  راب  دوبن . يربخ  هیلقن  هلیـسو  زا  یلو  متـشگرب  هداج  لوا  هب  زاـب  مورب ،  فجن 

 : ینعی ْلَّضَفَت ، تفگ :  هلب  متفگ :  ییآ .  یم  فـجن  تـفگ  هـلب ،  مـتفگ  اـقآ ، دـمحم  تـفگ :  درک . زمرت  نـم  ياـپ  يوـلج  گـنر  یمرک 
هیرگ نیشام  هنیآ  زا  دوب . شرس  يور  رب  یلاقع  یپچ و  هک  دوب  یصخشتم  برع  درم  هدننار  مدش ،  راوس  سکلوف  بقع  نم  الاب . دیئامرفب 
کی ِرَد  فجن ،  میدمآ  میوگ .  یم  امـشب  فجن  تفگ :  ینک !؟  یم  هیرگ  ارچ  هیچ ؟  هیـضق  یجاح  مدیـسرپ :  وا  زا  مدـید ،  ار  وا  ندرک 

تسام و نامهم  تساجنیا  هک  يزور  دنچ  اقآ  دمحم  نیا  تفگ :  دز و  ادص  دوب  شیانشآ  هک  ار  یچناخرفاسم  و  تشاد ،  هگن  هناخرفاسم 
مـسا متفگ :  ایب . ام  هناخ  هب  سردآ  نیا  هب  يدـمآ  البرک  تقو  ره  هک  داد  سردآ  نم  هب  دـعب  ریگن . يزیچ  ناـشیا  زا  دـش  شجرخ  هچ  ره 
ًادـعب تفگ :  میاـیب .  فجن  هب  مهاوخ  یم  نم  هک  یتـسناد  یم  اـجک  زا  متفگ :  متـسه .  يوسوم )  یقت  دیـس   ) نم تفگ :  تسیچ ؟  اـمش 
هدـنز دوب  رتخد  هک  شا  هچب  تفر ،  ندـیئاز  رـس  هک  متـشاد  یلایع  نم  میوگ .  یم  وت  هب  نونکا  اما  منک  یم  فیرعت  لماک  روط  هب  تیارب 
اهزور نیا  و  مدرک ،  یگدنز  نآ  اب  یتدم  متفرگ ،  يرگید  لایع  دعب  لاس  ود  یکی  مدرک ،  شگرزب  تالکـشم  اب  ار  هچب  رتخد  نم  دنام ،

بوخ شلاح  منز  هک  ام  هناـخ  ورب  متفگ :  ناـم  هیاـسمه  نز  هب  متـشادن ،  تسد  مد  رتکد  تسا و  تحاراـن  هک  مدـید  نم  دوب ، هاـم  هب  اـپ 
زا میگدـنز  دورب  متـسد  زا  مه  نز  نیا  رگا  مناوت ،  یمن  هگید  نم  اقآ  متفگ :  مدـمآ و  ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) مرح هب  مدوخ  تسین و 
مد ورب  تفگ :  نم  هب  هدـش و  راد  هچب  ولق  ود  ملایع  مدـید  مدـمآ .  هناخ  هب  دایز  هیرگ  هتـسکش و  لد  اـب  و  مناد ،  یمن  نم  دـشاپ ، یم  مه 

مدوب و درد  لاح  رد  نم  تفگ :  تسیک ؟  اقآ  دمحم  متفگ :  درگزاب . ناسرب و  فجن  هب  ار  وا  تساقآ  دـمحم  مانب  رفن  کی  فجن ،  هداج 
یم تیانع  امش  هب  رتخد  دنزرف  ود  ادخ  شابن  تحاران  : ) دندومرف مدید .  ار  ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) ماگنه نیا  رد  دش  يداع  ریغ  ملاح 

مدمآ البرک  هب  ترایز  زا  دعب  نم  مروایب .  فجن  هب  ار  امـش  مدوب  رومام  نم  هصالخ  دربب ). فجن  هب  ار  ام  رئاز  نیا  وگب : ترهوش  هب  دنک .
رطاخب دـندرک  یمرگ  یئاریذـپ  نم  زاو  دنتـسه  ملاس  حیحـص و  همه  هللادـمحب  شلایع  وا و  يولقود  رتخد  ود  مدـید  متفر ،  ناشیا  لزنم  ، 

تیآ شنکف  وترپ  خر  زا  ادخ  رون  رگ  هولج  شنمجنا  هم  دـنناوخ  هک  هام  نآ  دـمآ  ( 42  .) مدوب ع ))   ) مشاه ینب  رمق  ترـضح   ) رئاز هکنآ 
لزا طایخ  هتخود  يا  هماج  يرادمچرپ  یئاقس و  يدرمناوج و  شنسح ز  هجو  هدنبات و  هرهچ  زا  نشور  راقو  مرش و  یگنادرم و  تلوص و 
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مه دوشگ  وچ  بل  نخـس  هب  تیالو  غاب  هویم  شنخـس  ره  رد  هیبعت  بدا  ظاـفلا  هکناو  شهگن  ره  زا  رگ  هولج  اـیح  راـثآ  هکنآ  شندـب  رب 
تخات نانچنآ  شنهریپ  لگ  وچ  كاچ  لجا  راخ  زا  دش  هک  زونه  هدیباتن  شیناوج  حبـص  بکوک  شنهد  رب  دنز  هسوب  ات  هک  تشگ  کلف 

یب دش  هک  تخوس  نانچنآ  لاصو  قوش  زا  هتخابلد  هناورپ  وچمه  شنکش  رکـشل  يوزاب  نآ  رب  تفگ  نیرفآ  کلف  هک  تداهـش  نادیم  هب 
نکم هاش  يا  تنماد  زا  هتوک  شنت  اضعا ز  ریاـس  زا  رتدوز  ادـج  دـش  لاـصو  نامادـب  دوز  دـسر  هک  شتـسد  تساوخ  شنتـشیوخ  زا  ربخ 

(43  ) شنحم رابغ  هرهچ  زا  نک  كاپ  مرک  زا  اسر )  ) تسد

دنفسوگ ود 

دمحم اقآ  جاح   ) ترضح تراهط  تمـصع و  تیبلها  صالخا  اب  حادم  لوق  زا  يزامن )  ياقآ  جاح   ) نیملـسملاو مالـسالا  ۀّجح  ترـضح 
و فورعم )  حادـم  ( ) رب هشیـش  رغـصا  جاح  نایدیهـش و  نبا  رتکد  ياقآ   ) اب متفر  البرک  هک  يرخآ  لاس  دومرف : انالوم ) هب  فورعم  يزابخ 

هدمآ هینیـسح  نآ  هب  يدایز  ّتیعمج  لاس  نآ  میداد  رارق  البرک  ياهیناهفـصا  هینیـسح  رد  ار  نامتماقا  لحم  دوب . نینم  ؤم  زا  يا  هدع  کی 
بش نامه  اقافتا  تشادن .  ار  ندمآ  نوریب  قح  سکچیه  و  دش ، یماظن  تموکح  قارع  رد  هک  دوب  هدش  روطچ  مناد  یمن  هصالخ  دندوب ،

نآ لخاد  ار  اهنز  میدرک ،  یلاخ  ار  اهقاطا  زا  یکی  يروف  مینک !؟  راکچ  هینیـسح  يوت  ایادخ  تفرگ ؛  ناشندـیئاز  درد  اهرهاوخ  زا  ات  ود 
، دیشاب اجنیا  مه  امش  میتفگ :  مه  رتکد  ياقآ  هب  میداتسرف ،  اجنآ  هب  کمک  يراتـسرپ و  تهج  ار  رگید  ياهنز  زا  ات  دنچ  میدومن و  قاطا 

کی یکی  میتفگ :  مه  ناشیاهرهوش  هب  هصالخ  میدرگ .  دنمرهب  نامرد  تبابط و  تهج  امـش  دوجو  زا  دمآ ، شیپ  يرارطـضا  تقو  کی 
 . مشچ دـنتفگ : دوش . لح  تالکـشم  دـنیامرف و  کمک  دادـما و  ترـضح  هّللا  ءاـشنا  اـت  دـینکب ، ع )   ) لـضفلاابا ترـضح  رذـن  دنفـسوگ 

دنفـسوگ اتود  يرگید  دنفـسوگ و  کی  یکی  دش ، مامت  یماظن  تموکح  هک  دعب  دـندرک . کبـس  اپ  دـندیئاز و  یتمالـسب  اهنز  هللادـمحلا 
باوخ درب ، مباوخ  مهدب  هیکت  قاطا  يوت  متفر  مدرک ،  رذن  هک  یتقو  تفگ :  يدرک !؟  يرادیرخ  دنفسوگ  ات  ود  ارچ  متفگ :  دوب  هدیرخ 
شیپ لاس  راهچ  : ) دندومرف دنتسه ، هدنز  اما  دوب  ادج  ناشندب  زا  رس  هک  یلاح  رد  دندروآ ، فیرشت  ع ))   ) مشاه ینبرمق  ترـضح   ) مدید

ترذن نونکا  يدوب ،  هدرک  شومارف  نوچ  یتشکن ،  لاحب  ات  يدرک و  نم  رذن  يدنفـسوگ  دوب  هدرک  ریگ  ْتَراک  ناهفـصا  ياج  نالف  رد 
لصا و زا  هکنآ  سابع  هچ  دمآ  نیملـسم  هانپ  تّمه  زا  هکنآ  سابع  هچ  دـمآ  نیتسار  ریما  تمـشح  رد  هکنآ  سابع  هچ  ( 44  .) نک ءادا  ار 
رد شرورپ  ار  وا  هک  قح  ریـش  لبـش  نآ  بلاغ و  رب  ژه  نآ  سابع  هچ  دمآ  نیلـسرملاریخ  نسُح  یـضترم و  ناج  وچ  مشاه  هرود  زا  بسن 

تماق رد  هکنآ  سابع  هچ  دـمآ  نیبج  زا  ادـیوه  شنادزی  راونا  سب  مشاه ز  ینب  هام  دَُوب  تروص  رد  هکنآ  ساـبع  هچ  دـمآ  نینبلا  ما  نماد 
هار زا  زاتمم  ایفـصا  نایم  تمه  تریغ و  افو و  قدـص و  رد  هکنآ  سابع  هچ  دـمآ  نیتسار  ورـس  دـیحوت  نشلگ  رد  ای  یبوط و  هحود  لاـثم 

(45) دمآ نیقی 

مشچ يافش 

یگدنزاس داهج  ياه  هچب  زا  یناجنز )  یفطصم  دیس  اقآ  : ) دندومرف یناهفصا )  يزامن  ياقآ  جاح   ) نیملسملا مالـسالا و  ۀجح  ترـضح 
يراک اهنآ  دندش ، ییایمیش  اه  هچب  زا  یلیخ  دندز ، ییایمیش  واف  يوت  مدوب  داهج  رد  هک  یتقو  درک : فیرعت  دوب  هدش  ییایمیـش  هک  تسا 

برای و برای  برای  متفگ :  مدرک  دـنلب  ار  متـسد  میوشب .  ریـسا  دوب  کیدزن  مه  ام  دـندمآ و  یم  دنتـشاد  اه  یقارع  دـمآ  یمن  رب  ناشزا 
دوب اهیقارع  یتمینغ  ياه  نیـشام  زا  نوچ  هن ،  ای  تسه  شوت  شدیلک  منیبب  متفر  دوب ، ولج  نآ  اف  يا  نیـشام  کی  برای .  متفگیم :  يّدِج 
يور زا  نیـشام ،  يالاب  دنتخیر ، اه  هّچب  دش ، نشور  ارهز  همطاف  ای  متفگ :  تسا .  نیـشام  يور  دیلک  مدید  دندوب ، هتفرگ  اه  هچب  ًالبق  هک 

مک مک  متفرگن ،  يا  هجیتن  ناتـسرامیب  نآ  ناتـسرامیب و  نیا  درک ، ادـیپ  یتحاران  میاهمـشچ  ییایمیـش  رثا  رب  هصالخ  میدـمآ .  دـنورا  لپ 
: دنتفگ موش ،  یم  بوخ  مورب  جراخ  متفگ :  درادن ، اود  دنتفگ : دنداد ، مباوج  اهرتکد  مدـید ،  یمن  ار  يزیچ  رگید  دـش  انیبان  میاهمـشچ 
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اقآ جاح   ) يادص متفر ،  یم  یئاج  متشاد  زور  کی  دید ، یمن  رگید  میاهمشچ  هک  دوب  تدم  کی  تفگ :  یفطصم )  دیـس  . ) درادن هدیاف 
یمن بوخ  تمشچ  دنا  هتفگ  دنداد و  مباوج  اهرتکد  اقآ  متفگ :  درک ، مالـس  مدوب )  قیفر  اقآ  جاح  اب  نوچ ،   ) مدینـش ار  یتشهب )  دمحم 

زور ره  متفرگ و  اروشاع  ترایز  راون  کی  مه  نم  دهد )، یم  تیافـش  ادخ  هللااشنا  ناوخب  اروشاع  ترایز  زور  لهچ  : ) دندومرف اقآ  دوش .
کی دمآ و  مندید  هب  ناشیوخ  موق و  زا  یکی  بش  کی  هک  مدوب  هدناوخ  ار  يرادقم  کی  مدناوخ ،  یم  مدادیم و  شوگ  اروشاع  ترایز 
هتـسد کی  اّما  دنیب ، یمن  تیاهمـشچ  ما ،  هدروآ  تیارب  لگ  هتـسد  کی  یناجنز )   ) ياقآ تفگ :  مدـید .  یمن  هک  نم  دروآ  یلگ  هتـسد 

نت جنپ   ) هضور دش ، مامت  ءاسک ) ثیدح   ) هک یتقو  دناوخ ، ار  ءاسک ) فیرش  ثیدح  ، ) دیئامرفب متفگ :  مناوخب ،  تیارب  مهاوخ  یم  لگ 
. دروخ مهب  ملاح  هک  دـناوخ  یم  تشاد  ار  ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) هضور دـش ، مامت  نت )  جـنپ   ) هضور دـناوخ و  ار  مالـسلا ))  مهیلع  )

اجنامه متسه ،  هضور  یلدنـص  ياپ  مدید  تلاح  نآ  رد  مدوب  هک  یـشوه  یب  يوت  متفر ،  لاح  زا  مداتفا و  رگید  و  لضفلاابا )  ای   : ) متفگ
لاب ات  ود  دندمآ  ییاقآ  کی  مدوب ،  اهنت  نم  دوبن و  اجنآ  سکچیه  اما ، متفر ،  یم  یتشهب )  دمحم  اقآ  جاح   ) ربنم ياپ  اه  تقو  یهاگ  هک 

: دندومرف دنداد  ناشن  نمب  ار  یشتآ  کی  رود  زا  اهناتسلگ . اهغاب و  بوخ  بوخ  ياهاج  کی  دندرب  دندرک  لغب  ارم  ناشیاهلاب  اب  دنتـشاد 
اج همه  ارم  تسا  بوخ  ناشیاج  ناتسوب  نیا  رد  هک  دنتسه  تانم  ؤم  نینم و  ؤم  مه  اه  نیا  دنزوس ، یم  شتآ  يوت  دنراد  نیقفانم  رافک و 

میورب دیئایب  دـش ، فرطرب  میاه  هصغ  مامت  يدرک ،  ملاحـشوخ  ییلخ  اقآ  متفگ :  مدوب .  هک  یلدنـص  ياپ  دـندروآ  ارم  دـعب  دـندینادرگ .
مورب مهاوخ  یم  مراد  راـک  یلیخ  نم  دومرف : دینیـشنب ، اـم  لزنم  رد  رادـقم  کـی  متفگ :  میدـمآ ،  لزنم  هب  مه  اـب  مشچ  دـندومرف : لزنم . 

یلو دنتفر  ترضح  متـسه ).  لضفلاابا  مشاه  ینبرمق  نم  : ) دومرف دیدومرفن !؟ یفرعم  ار  دوخ  یلو  مراپـس ،  یم  ادخب  ار  امـش  اقآ  متفگ : 
منیـشن یم  مه  نیـشام  تشپ  منیب ،  یم  مه  زونه  دنیب و  یم  میاهمـشچ  مدـید  مدرک  زاب  ار  میاهمـشچ  لضفلاابا )،  ای   : ) متفگ یم  یه  نم 

اوه رد  نیـسح  زا  دعب  ار  سابع  مدقمه  نیت  أشن  رد  یتّمه  بحاص  تسین  ( 46  .() تسا ع )   ) لضفلاابا ترـضح  تکرب  هب  نیا  هّلل  دمحلا  )
یسوم وا  زا  نانید  یب  لاح  شوشم ،  نآ  وا و  هب  نانیب  ادخ  تشپ  يوق ،  نآ  تسد  ود  ار  وا  دوب  تسد  کی  ار  هلمج  تسلا  هاش  نآ  يراد 

طـش زا  یتفرگ  یم  لیلج  هاش  رب  هلمج  يامنهر  لیلد  دـُب  ار  قح  هار  ناـبلاط  دـهج  هب  رتلماـک  هلمج  نادـیرم ،  زا  دـهع  نوراـه  ار  دـیحوت 
(47  ) باتش اب  یناسریم  ار  ناگنشت  بآ  دیحوت 

خیرات هدام 

یم ریغـص ) ياقآ  ، ) دنک یم  راضحا  ار  ریغـص ) موحرم   ) ردپ حور  ینانج )  موحرم  : ) دومرف یناهفـصا )  هداز  مشاه  ياقآ  جاح  ترـضح  )
خزرب ملاع  رد  ایآ  متفگ ،  مالسلا )  مهیلع   ) تراهط تمصع و  هداوناخ  يارب  نم  هک  ییاهرعش  نیا  هک  نک  لا  ؤس  مردپ  حور  زا  : ) دیامرف
يدوب هتفگ  ع )   ) لضفلاابا ترضح  يارب  خیرات  هدام  کی  . ) اباب هلب  دوب : هتفگ  ریغص  موحرم  ردپ  حور  هن )؟  ای  هتشاد  يا  هجیتن  امش  يارب 

مرح نحص و  رد  رب  هک  خیرات  هدام  ياهرهش  نآ  زا  رعش  هکت  کی  يدرک ).  زارف  رـس  تاوما  مامت  يوت  ارم  دندروآ  ملاع  نیا  هب  یتقو  هک 
مـشاه ینب  هام  هگرد  رب  اـهدرد  مقر  شخیراـت  رهب  یناهفـصا  ریغـص  دز  ( ) 48  .) هتـشون  ( ( ع  ) سابعلا لضفلاابا  مشاـه  ینبرمق  ترـضح  )
میئوج نابات  هم  يا  میئالبرک  ناقـشاع  ام  لضفلاوبا  نایعیـش  رب  امن  یفطل  تمحرم  زا  لضفلاوبا  نابرهم  يا  منز  تنامادـب  یتسد  تساود ) 

ناج تسد  زا  تخـس  راک  ره  ینک  ناـسآ  تسودـیا  دـصقم  هار  رد  ندـب  زا  دـش  ادـج  تسد  لـضفلاوبا  ناـغف  دـص  اـب  وت  شهار ز  همه 
نشور دنک  یم  یئادخ  قح  ات  لضفلاوبا  ناوتان  مدامد  ترسح  نیدب  مه  ام  بجع  يا  دنتـشگ  باریـس  یـسب  تضیف  همـشچ  زا  لضفلاوبا 

یکـشا مغ  مزیر ز  رگا  دزوس  مناجب  دـنز  شتآ  البرک  نیـسح و  ماـن  لـضفلاوبا  ناـمز  ره  شزوس  یعمج ز  ناـس  هناورپ  تسا  نید  غارچ 
(49  ) لضفلاوبا ناجب 

کچوک ربق 
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همـالع  ) هب دـش . بارخ  ع ))   ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  سدـقم  ربـق  هیلع )،  یلاـعت  هللا  ناوضر  موـلعلارحب  همـالع  موـحرم   ) ناـمز رد 
میمرت فیرش  ربق  ات  داد  روتـسد  مولعلارحب )  همالع  ، ) دوش یم  بارخ  دراد  ع ))   ) سابع ترـضح   ) سّدقم ربق  هک  دنداد  ربخ  مولعلارحب ) 

ررقم زور  رد  دـننک . ترامع  دـیدجت  ار  ربق  دـنورب و  سدـقم  بادرـس  هب  ءانب  داتـسا  قافتا  هب  نیعم  زور  هک  دـش  نیا  رب  انب  دوش . ریمعت  و 
ؤـس دیئامرف  یم  هزاجا  اقآ  تفگ :  درک و  همالع  هب  یهاگن  ربقب و  یهاگن  رامعم  دندش . نیمز  ریز  بادرـس و  دراو  انب  داتـسا  هارمه  همالع 
دنلب دق  دیشر و  نوزوم و  یمادنا  ع ))   ) سابعلاانالوم  ) میدوب هدینـش  هدناوخ و  الاح  ات  ام   : ) تفگ ءانب  داتـسا  سرپب ؟  دومرف : منکب ؟  یلا 

ربق دـیاب  نیا  ربانب  سپ  هتفرگ .  یم  رارق  بسا  ياهـشوگ  ربارب  شیاهوناز  هدـش  یم  بسا  رب  راوس  یتقو  هک  يروطب  هتـشاد ،  هناـشراهچ  و 
ربق یکچوک  ای  تسا ،  غورد  نم  ياه  هدینـش  ایآ  تسا )!؟  کچوک  ربق  تروص  منیب  یم  نم  یلو  دـشاب ، ینـالوط  گرزب و  مه  سدـقم 

نارگن و ار  رامعم  همالع ،  ینالوط  هیرگ  درک . هیرگ  تخس  تشاذگ و  راویدب  رس  باوج  ياجب  مولعلارحب )  همالع  ( !؟ دراد یصاخ  تلع 
نم رگم  دیزیریم !؟ ورف  ناگدید  زا  مغ  کشرس  دیدش و  كانهودنا  نایرگ و  ارچ  نم  ياقآ  تشاد :  هضرع  دومن و  برطـضم  تحاران و 

هدینش نوچ  دروآ . دردب  ارم  لد  وت  شسرپ  ءانب  داتسا  دومرف : همالع  هدروآ ؟  يور  امش  رب  يرثات  مدرک  نم  هک  یلا  ؤس  زا  ایآ  متفگ ،  هچ 
یمادـنا ع )   ) یلع نب  سابع  يرآ   . ) مداتفا ع )   ) سابع میومع  رب  هدراو  ياهدرد  بئاصم و  دایب  نم  اّما   ، تسا حیحـص  تسرد و  وت  ياـه 

هک دندرک  دراو  وا  نینزان  ندب ،  رب  اه  هزین  اهزرگ و  زوسلد و  ياهربت  ریشمش و  تبرض  يردقب  نکیل  و  تشاد ،  دنلب  یتماق  دق و  دیشر و 
هک ع ))   ) سابع ترـضح   ) هراپ هراپ  ندب  يراد  راظتنا  ایآ  دش . لیدـبت  نینوخ  تاعطقب  دیـشر  مادـنا  نآ  دـندومن و  هعطق  هعطق  ار  شندـب 
ای تیانث  حدم و  منک  قیال  متسین  ( 50 (!؟ دشاب هتشاد  ربق  نیا  زا  رتگرزب  يربق  دش  نفد  يروآ و  عمج  ع ))   ) داجس ماما  ترـضح   ) هلیـسوب
ای تیانث  فصو  دنک  ناوتب  یک  هّرذ  رّونم  ار  ملاع  هدرک  تیاقل  دیـشروخ  هک  يا  لضفلاوبا  ای  تیادخ  هتفگ  ار  وت  حدـم  لزا  زا  لضفلاوبا 

(51  ) لضفلاوبا ای  تیادف  اداب  ناهج  ناج  نم  ناج  يراگدای  ار  یضترم  يراثن  ناج  ار  یفطصم  لضفلاوبا 

دشاب يواسم  ترایز 

ترـضح  ) ترایزب هبترم  کی  يزور  و  تفر ،  یم  ع )   ) ادهـشلادیس ترـضح   ) ترایز هب  هبترم  هس  ای  ود  يزور  ییالبرک  نایاقآ  زا  یکی 
رـضحم دنک و  یم  ترایز  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ملاع  یب  یب  ترـضح   ) ای ؤر  ملاع  رد  بش  کی  دمآ . یم  ع ))   ) مشاه ینبرمق 

نم ریـصقت  نم ،  هدیـس  يا  دنک : یم  ضرع  دنک . یمن  ییانتعا  وا  هب  ترـضح  دنک . یم  مالـس  دوش و  یم  بایفرـش  ترـضح  نآ  سدـقم 
یب مدـنزرف  ترایز  هب  وت  هکنیا  رطاـخب  دومرف : ترـضح  متفرگ !؟  رارق  امـش  ییاـنتعا  یب  دروم  هک  هدز  رـس  يروصق  هچ  نم  زا  تسیچ ؟ 

مدنزرف  ، ) هلب دـندوب : هدومرف  ترـضح  مور .  یم  امـش  یمارگ  دـنزرف  ترایزب  هبترم  هس  ود  يزور  نم  ًاقافتا  دـیوگ : یم  يدرک .  ییانتعا 
مدنزرف دننام  ار  مدـنزرف  نیا  ملیام  نم  يور ،  یم  شترایز  هب  هبترم  کی  ار  سابعلا  لضفلاوبا  مدـنزرف  یلو  ینک ،  یم  ترایز  ار  نیـسح 
رـسکی ياهب  ملاع  ود  تسین  لـضفلاابا  ياـه  تسد  تاـفاکم  زور  تعافـش  يارب  نیا  سب  ع )   ) ارهز فک  رد  ( 52  .) ینک ترایز  نیـسح 

غابب نادنخ  بل  اب  لضفلاابا  يالعو  تمشح  ازج  زور  دننیب  وچ  هطبغ  دنروخ  نادیهش  هلمج  لضفلاابا  ياهب  نوخ  دنجنـسب  هک  رگ  شیوم 
(53  ) لضفلاابا يازع  رد  هیرگ  دنک  هک  ره  دمارخ  دلخ 

ضیرم ناوج 

یمن يا  هجیتن  دـنک  یم  اود  میکح و  هچ  ره  دریگ ، یم  یتخـس  ضرم  شدـنزرف  هک  درکیم  یگدـنز  البرک  رد  يریخ  لـها  حـلاص و  درم 
رهطم مرح  هب  ار  ضیرم  دـنزرف  دوش . یم  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا  مشاـه  ینبرمق  ترـضح   ) سدـقم تحاـس  هب  لـسوتم  رمـالارخآ  دریگ ،

باب وت  ، ) دندرک مباوج  شمدرب  هک  اج  ره  مدش  هتسخ  شا  هجلاعم  زا  هگید  نم  لضفلاوبا )  ای  : ) دیوگ یم  ددنب و  یم  حیرض  هب  هدروآ و 
بشید تا  هچب  يافش  يارب  دیوگیم : دیآیم و  وا  شیپ  شناتسود  زا  یکی  دعب  زور  حبص  هاوخب )...  ار  هچب  نیا  يافش  ادخ  زا  یجئاوحلا و 
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ادخ زا  درکیم و  اعد  تدنزرف  يافـش  يارب  ع )   ) مشاه ینب  رمق  اقآ   ) هک مدید  باوخ  تفگ :  ؟  يدـید یباوخ  هچ  تفگ :  مدـید ،  باوخ 
لوسر ترضح   : ) تفگ دش و  فرشم  ترـضح  نآ  تمدخ  ص ))   ) ادخ لوسر   ) فرط زا  یکلم  نیب  نیا  رد  تساوخ ).  یم  ار  وا  يافش 

نآ هب  ترضح  هدیسر .  شگرم  هدش و  مامت  وا  رمع  هنامیپ  اریز  نکن ،  تعافش  ناوج  نیا  يافـش  هرابرد  مسابع  دیامرف : یم  ص ))   ) ادخ
ياضاقت ادخ  زا  امش  هلیسو  هب  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالس  یلع  نب  سابع  دیئامرفب : هللا  لوسر  ترضح  هب  دیربب  فیرـشت  دومرف : کلم 

 . تفگ ار  لبق  نخـس  نامه  تشگرب و  تفر و  کلم  دـیهد . رارق  تیانع  دروم  ار  وا  هک  مراد  تساوخرد  منک و  یم  ار  ضیرم  نیا  يافش 
کلم هک  مراهچ  هبترم  دش . رارکت  هبترم  هس  وگتفگ  نیا  دومرف ، رارکت  ار  دوخ  نانخس  ع ))   ) مشاه ینبرمق  اقآ   ) زاب هدیـسر .  وا  لجا  هک 

دنوادخ رگم  دنیوگ : یم  لضفلاوبا  ارم  دیئوگب  دـیناسرب و  هللا  لوسر  هب  ارم  مالـس  ورب  دومرف : ع ))   ) لضفلاوبا اقآ   ) دزیم ار  شیلبق  فرح 
نم هلیسوب  دنوش و  یم  لسوتم  نم  هب  مسا  نیا  رطاخب  مدرم  دنسانش ؟ یمن  ترهش  نیا  هب  ارم  مدرم  رگم  تسا ؟  هدناوخن  جئاوحلا  باب  ارم 

باـب ارم  رگید  مدرم  اـت  دریگب  نم  زا  ار  یجئاوحلا  باـب  مسا  سپ  تسا  روطنیا  هک  ـالاح  دـنهاوخ  یم  ادـخ  زا  ار  ناـشیاه  ضیرم  ياـفش 
نشور ارت  مشچ  ادخ  وگب  مسابع  هب  ورب  : ) دومرف دومن و  یمسبت  ترضح  دیسر  ص ))   ) ربمغیپ ترـضح   ) هب مایپ  نیا  ات  دنناوخن . جئاوحلا 

يا ( 54 .) دومرف افـش  ار  هچب  نیا  وت  تکربب  لاعتم  دـنوادخ  نک و  تعافـش  یهاوخیم  هک  سکره  يارب  یجئاوحلا و  باب  هشیمه  وت  دـنک 
هرسکی نالبلب  دوجو  رازلگ  شیادیپ  هک ز  لگ  نآ  یئوت  بش  هب  هام  يرگ  هولج  دنک  وت  غورف  بدا ز  تکاخ ز  هب  هسوب  دنز  دیشروخ  هک 

مرـش و یگنادرم و  تلوص و  تیآ  بر  هولج  زج  وت  نابات  هرهچ  رد  تسین  ادـخ  رون  زج  وت  تاذ  هنیآ  رد  تسین  بطخ  وت  ماـن  هب  دـنناوخ 
اطع دوج و  عبنم  برع  ناعاجـش  ریم  یلع  غاب  هویم  ءادهـش  عمـش  مشاه و  ینب  هاـم  قح  رون  بدا  لـضف و  یگدازآ و  تّزع و  رهظم  راـقو 

تسا هدیـسر  وت  ياوهب  ناج  ارم  هک  شوپم  هاش  يا  نم  تیانع ز  فطل و  رظن  بسن  هدنخرف  ورـسخ  ادخ  ریـش  هداز  افـص  صالخا و  رهظم 
(55  ) برط تفای  ام  هدرسفا  لد  تمیرح  زک  تشهب  ياّنمت  وت  يوک  قشاع  دنکن  بلب 

یسور رسفا 

 ، تشاد ترهش  ناج )  اقآ  ّالم  جاح   ) هب هک  یناجنز )  دومحم  ّالم  جاح  موحرم   ) دامتعا دروم  تیصخش  راوگرزب و  ثّدحم  ینّابر ،  ملاع 
دجـسم هب  زامن  يارب  نیقناخ )   ) رهـش رد  هار  ریـسم  رد  تفاتـش .  تایلاع  تابتع  ترایز  قارع و  هب  هدایپ  ياپ  اب  لوا  یناهج  گنج  زا  سپ 

هک هدینـش  وا  زا  ار  یناـیرج  دـش و  انـشآ  دوب ، هتفاـی  تیادـه  یبیجع  تروص  هب  هک  کـیوشلب  قباـس  رـسفا  رفن  کـی  اـب  اـجنآ  رد  تفر و 
دیفس درم  اجنآ  رد  متفر و  دجسم  هب  زامن  يادا  يارب  نیقناخ  رهش  رد  دومرف : وا  هراشا ،  دروم  ناتـساد  مه  نیا  امـش و  نیا  تسا  یندناوخ 

 . تسا هّیـسور  لامـش  لام  هک  وا  ایادخ  مدرک  بجعت  عوضوم  نیا  زا  دناوخ  یم  زامن  اه  هعیـش  لثم  هک  مدـید  ار  یهبرف  تشرد و  تسوپ 
نطو و زا  فـصو  نیا  اـب  تسا .  یـسور  وا  هک  مدرک  ادـیپ  نیقی  شا  هجهل  زا  مالـس  ضرع  زا  سپ  متفر و  شکیدزن  دـش ، ماـمت  شزاـمن 

زابرـس رازه  ود  هدـنامرف  رـسفا و  یناهج  لوا  گـنج  رد  متـسه و  يوروش )  دارگنینل   ) لـها نم  زیزع  تسود  تفگ :  مدیـسرپ ،  شبهذـم 
میدوب البرک  هب  شروی  نامرف  تفایرد  راظتنا  رد  یگدامآ  جوا  رد  هدز و  ودرا  رهـش  نوریب  دوب . البرک )  ) ریخـست متیرومام  مدوب و  یـسور 
تلود دومرف : نم  هب  باطخ  تفگ و  نخس  یـسور  نابز  هب  نم  اب  دمآ و  مدزن  هک  مدید  ار  يردقنارگ  ّتیـصخش  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش  هک 
سور نازابرـس  همه  سور ،  تسکـش  ربخ  راشتنا  یپ  زا  دـسر و  یم  قارع  هب  ادرف  ربخ  نیا  تسا و  هدروخ  تسکـش  گنج  نیا  رد  سور 

 . نیزگرب ار  مالـسا  مدرم ،  تسد  هب  گرم !  زا  شیوـخ  تاـجن  يارب  وـت  دـنوش و  یم  هتـشک  مدرم  تسد  هب  دنتـسه  ّرقتـسم  قارع  رد  هک 
مرگ و نایب  ریذـپان و  فصو  لامک  غورفرپ و  لاـمج  هتفیـش  متـسه ).  مشاـه  ینبرمق  ساـبع  نم  : ) دومرف دـیتسیک ؟ امـش  مرورـس  متفگ : 

اجک اقآ  متفگ :  ریگب . هلـصاف  سور  شترا  ياهورین  زا  زیخرب و  دومرف : هاگنآ  مدروآ .  مالـسا  وا  ییامنهار  هب  اـجنامه  مدـش و  وا  ياریگ 
تیـصخش لیکو و  شیپ  اـجنآ  دـناسر و  یم  فجن  هب  ار  وت  هک  وش  راوس  نآ  رب  تسا  یبسا  تا  یهدـنامرف  ّرقم  کـیدزن  : ) دومرف مورب ؟ 

تـسم همه  اهنآ  دومرف : مورب ؟  هنوگچ  مراد  بقارم  رومام  رفن  هد  اهنت  نم  مرورـس :  متفگ :  ورب ). نسحلاوبادیـس  ام  نادناخ  دامتعا  دروم 
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سابل هلجع  اب  مدرک ،  ساسحا  ینارون  نیگآ و  رطع  ار  شیوخ  همیخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  دـش . دـنهاوخن  وت  نتفر  هّجوتم  دـنا و  هداتفا 
کیدزن رد  دندشن . هّجوتم  ییوگ  اّما  متـشذگ  اهنآ  نایم  زا  نم  دندوب . تسم  نم  نارادساپ  نیبقارم و  مدرک ،  تکرح  مدیـشوپ و  ار  دوخ 

مدوب تریح  تهب و  رد  درک . هدایپ  يرهش  رد  ارم  هاتوک  یتّدم  زا  سپ  باتش  اب  بکرم  نآ  مدش و  راوس  دوب  هدامآ  یبسا  شیوخ  هاگرارق 
 : تفگ نخـس  یـسور  نابز  هب  نم  اب  هک  دوب  خیـش  کی  وا  هارمه  هب  دمآ و  نوریب  يرّونم  لاسنهک و  درم  دش و  زاب  يا  هناخ  رد  مدید  هک 
 (( ع  ) ساـبع ترـضح   ) هک یگرزب  هنازرف و  درم  ناـمه  داد : خـساپ  تسیک ؟  اـقآ  زیزع  تسود  مدیـسرپ :  وا  زا  درک ، توعد  لزنم  هب  ارم 

روتسد خیش  هب  گرزب ،  درم  نآ  مدروآ و  مالسا  رگید  راب  هدومن .  وا  هب  ار  ناتشرافس  امش ، ندیسر  زا  شیپ  هداتسرف و  وا  يوس  هب  ار  امش 
تفای راشتنا  قارع  رد  سور  يوشلب  تلود  تسکش  ربخ  مه  دعب  زور  هکنیا  رتزیگنا  تفگش  دزومایب و  نم  هب  ار  مالسا  تاروتـسد  هک  داد 

یم هچ  اجنیا  کنیا  امـش  مدیـسرپ :  دندرک . ماع  لتق  ار  همه  دندرب و  شروی  یـسور  نازابرـس  هب  هدـمآ ،  ناج  هب  نیگمـشخ و  ياهبرع  و 
اجنیا هب  ارم  تسا  رتهب  اجنیا  ياوه  هک  اه  ناتسبات  رد  یناهفـصا )  هللا  تیآ   ) تهج نیمه  هب  تسا  مرگ  رایـسب  فجن  ياوه  تفگ :  دینک ؟

(56 .) دهد یم  رارق  تیانع  دروم  مه  ار  ام  یهاگ  تفگ :  يا ؟  هدرک  ترایز  ار  ع ))   ) سابع ترـضح   ) مه زاب  ایآ  مدیـسرپ :  دتـسرف . یم 
رون تسا  قح  رهظم  نادیهـش  عمـش  تسا و  ردـیح  لد  رون  لضفلاوبا  يوخ  یتیآ ز  همه  تسه  ناـملغ  رثوک و  روح و  ناوضر و  تنج و 
هلمج ملاع  ود  قلخ  هانگ  مظعا  قلاخ  لضفلاوبا  يوب  يا ز  همـش  نتخ  کـشم  شلاـمج  رون  لـجخ ز  دـش  رمق  سمـش و  لـضفلاوبا  يور 

(57  ) لضفلاوبا يوربآ  هب  دشخبب 

بآ طسو  ربق 

فجن  ) لاسنهک هزوح  تماع  اهلاس ز  هک  دوب . دـیلقت  مانب  عجارم  زا  هشیپ و  اوَرپ  گرزب و  ياـملع  زا  میکح )  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  )
سّدقم بادرس  و  ع ))   ) لضفلاوبا ترضح   ) دروم رد  وا  دیرخ . ناج  هب  اهجنر  ادخ  نید  زا  ینابهگن  هار  رد  تشاد و  هدهع  هب  ار  فرشا ) 

لوالا عیبر  هام  رد  يرئاح )  یناـشاک  ساـبع  دّیـس  جاـح   ) هّللا تیآ  ار  نآ  تسا و  یندینـش  هک  دراد  یناتـساد  شّرهطم  ربق  راوگرزب و  نآ 
 ( میکح ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ   ) تیب رد  يزور  درک : لـقن  هنوـگنیا  مق  هّیملع  هزوـح  يالـضف  زا  یهورگ  هدـنراگن و  يارب  يرمق   1407
نآ میب  هتفرگ و  بآ  ار  ع ))   ) لضفلاوبا  ) سدقم بادرس  تفگ :  درک و  نفلت  ع ))   ) لضفلاوبا ترضح   ) سدقم ناتـسآ  رادیلک  هک  مدوب 

: دندومرف میکح )  هللا  تیآ  . ) دینکب يراک  امـش  دوش ، دراو  یّلک  بیـسآ  زین  اه  هرانم  دبنگ و  رّهطم و  مرح  هب  ددرگ و  ناریو  هک  دور  یم 
هب ناشیا  هارمه  هب  بناجنیا  هلمج  زا  فجن  ياملع  زا  یهورگ  هاگنآ  داد . مهاوخ  ماـجنا  مراد  ناوت  رد  هچنآ  ره  دـمآ و  مهاوخ  هعمج  نم 
زین ام  تفر و  سدقم  بادرس  فرط  هب  دیدزاب  يارب  گرزب  عجرم  نآ  میتفر ،  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح   ) رّهطم مرح  هب  و  البرک ) )
هیرگ هب  عورـش  مدوب ،  هدیدن  زور  نآ  ات  هک  دنلب  رایـسب  يادص  اب  دنتـسشن و  مدید  دنتفر ، نیئاپ  هّلپ  دـنچ  هک  نیمه  اما  میدـمآ ،  وا  یپ  زا 
نایرگ مه  ارم  هک  تسا  یبیجع  هرظنم  اتفگـش  مدـید  مدیـشک  ندرگ  نم  تسا ؟  هدـش  هچ  هک  میدـش  ناـساره  هدز و  تفگـش  همه  درک .
ینوتب راوید  هلیـسو  هب  وس  ره  زا  هک  ییاج  لثم  بآ  نایم  رد  ع ))   ) لـضفلاوبا ترـضح   ) فیرـش ربق  مدـید  هک  دوب  نیا  هرظنم   . ) تخاـس

رب لکوتم  هک  ع )   ) نیـسح شرالاس  ربق  دـننامه  تسرد  دریگ  یمن  ار  نآ  بآ  اّما  دراد . رارق  بآ  طسو  رد  دوش ، تظاـفح  مکحم  رایـسب 
(58  (.) ع  ) نیـسح شرالاس  وا و  رب  ادـخ  مالـس  دـندیمان ). ینیـسح  ریاح  ار  اـجنآ  درکن و  يور  شیپ  ربق  يوس  هب  بآ  اـّما  تسب  بآ  نآ 
، راودا هب  لضف  ردپ  یتشگ  توتف  قادصم  مشاه و  ینب  هام  يا  لضفلاوبا  رایخا  ِرَوْرَـس  بدا  ملح و  لضفلاوبا و ز  رارک  ردیح  یلع  دـنزرف 

قح یماح  يا  ربمیپ  رهب  یلع  وچ  ردارب ، رهب  زا  لضفلاوبا  رارحا ، همه  ناشن  وت  يراد  صالخا  و  يراکادف ،  نامیا و  تمه و  زا  لضفلاوبا 
وت تلادع ز  قح و  هپس  تشپ  لضفلاوبا  رارـشا ، رب  هزرل  وت  تبیهز  ناسآ و  ره  مصخ  ره  وت  زیخ  الب  تسد  رد  لضفلاوبا  راتفر ، همه  رد  ، 

باب وت  لضفلاوبا  رادرک ، همه  رد  یلع  وچمه  يا  تلادع  رادفرط  دادیب و  نمـشد  يا  لضفلاوبا  راوخمغ ، روای و  نیـسح  رهب  زا  مرگ  دـش 
(59  ) لضفلاوبا راز ، نم  يوس  يرظن  امنب  جئاوح  ِباب  همه  هب  ینیسح ، 
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جئاوحلا باب 

هللا یلعا  ینارهط )  یلیلخ  نیسح  ازریم  جاح   ) مالسالا ۀجح  هک  دومرف : هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینایتشآ )  یضترم  خیش  جاح   ) ینّابر ملاع 
 . میدش یم  رضاح  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  رهاوج ) بحاص   ) سرد رس  رگیدمه  اب  هک  لیبن  قیفر  لیلج و  خیـش  ار  ام  داد  ربخ  دومرف : هلاقم 

رـسپ کی  نیمه  همرتحم  هیّولع  شا  هدلاو  تشاد ،  یبد  ؤم  تروص و  شوخ  ناوج و  رـسپ  دوب ، هّبکلا )   ) هداوناخ سیئر  هک  راجت  زا  یکی 
یم ار  وا  ياپ  مشچ و  دـتفا . یم  راضتحا  گرم و  لاح  هب  هک  دوش  یم  تخـس  شـضرم  يردـقب  دوش ، یم  ضیرم  مه  نیا  هک  دنتـشاد  ار 

ع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح   ) رهطم مرح  هب  شا  هیولع  ردام  دنز  یم  هنیـس  رـس و  هب  و  دور ، یم  نوریب  هب  هناخ  نوردنا  زا  شردپ  دندنب .
لوبق لوا  راددیلک  دنامب . مرح  يوت  حبص  ات  ار  بش  دهد  هزاجا  هک  دنک  یم  انمت  شهاوخ و  ناتسآ  نآ  راددیلک  زا  دوش و  یم  فرشم  (( 

ترـضح  ) سدقم تحاس  هب  لسوت  زج  يا  هراچ  تسا و  رـضتحم  مرـسپ  : ) دیوگ یم  دـنک و  یم  یفرعم  ار  شدوخ  یتقو  یلو  دـنک ، یمن 
 ( لیلج خیـش  . ) دنک هتوتیب  بش  مرح  رد  ار  هیولع  هک  دهد  یم  روتـسد  نیمدختـسم  هب  دنک و  یم  لوبق  راددیلک  مرادـن )  جـئاوحلا )  باب 
رد متفر ،  باوخب  هک  بش  نامه  متـشادن ،  عالطا  شرـسپ  ضرم  رجات و  زا  ربخ  ًالـصا  مدش و  فرـشم  البرک  هب  بش  نامه  هدـنب  دومرف :
 ، مدش دراو  (ع ))  رهاظم نب  بیبح  ترضح   ) رهطم دقرم  فرط  زا  مدش و  فرشم  ع ))   ) ءادهشلادیس ترضح   ) رهطم مرح  هب  باوخ  ملاع 

یلع نینم  ؤملاریما  ترضح  و  ص )   ) ربمغیپ ترضح   ) رس الاب  دجسم  رد  تساه و  هکئالم  زا  ولمم  نامسآ  ات  نیمز  مرح ،  رس  يالاب  مدید 
: دـندومرف سپـس  هللا )  لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  : ) دومرف هدـمآ  ترـضح  تمدـخ  یکلم  عقوم  ناـمه  رد  دـنا . هتـسشن  تخت  يور  (ع )) 

لـسوتم نم  هب  تسا و  ضیرم  هبکلا )  یجاح   ) لایع هیولع  نیا  رـسپ  هللا  لوسر  ای  دومرف : ع ))   ) سابعلا لضفلاابا  جـئاوحلا  باب  ترـضح  )
دعب دندرک و  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  ص ))   ) لوسر ترضح  : ) دیامرف تیانع  افش  ار  وا  راگدرورپ  هک  دینک  اعد  ادخ  هاگرد  هب  امـش  هدش ، 

ضرع زا  سپ  دمآ و  رگید  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  تفر و  کلم  درک . دوش  یمن  يراک  هدیـسر و  ناوج  نیا  گرم  دـندومرف : هظحل  دـنچ  زا 
کی تشگرب .  کلم  دندومرف : ار  باوج  نامه  زاب  هدرک  دـنلب  اعد  هب  ار  اهتـسد  زاب  ص ))   ) لوسر ترـضح  . ) دروآ ار  ماغیپ  نامه  مالس 

هدش ربخ  هچ  متفگ  دمآ ، دوجوب  ناش  نیب  رد  يا  هلزلز  هلولو و  دندش ، برطـضم  هبترم  کی  دـندوب ، مرح  رد  هک  يا  هکئالم  مدـید  تقو 
فیرشت دنراد  دنا  هدیسر  تداهش  هب  البرک  رد  هک  یلاح  نامه  اب  هک  ع ))   ) جئاوحلا باب  ترضح   ) دوخ مدید  مدرک ،  هاگن  هک  بوخ   !؟

یم نم  زا  ار  شناوج  يافـش  هدش و  لسوتم  نم  هب  هیولع  نالف  : ) دندومرف دـعب  دـندرک و  مالـس  ص ))   ) لوسر ترـضح   ) هب دـنروآ ، یم 
نیا ربمغیپ  ات  دیئوگن ). جئاوحلا )  باب   ) ارم رگید  هکنیا  ای  دهد و  افش  ار  ناوج  نیا  ای  هک  دیهاوخب  هناحبـس  قح  ترـضح  زا  امـش  دهاوخ 

ود ره  نک  اعد  نم  اب  مه  وت  یلع )  ای  : ) دندومرف دومن و  ع ))   ) ریما ترضح   ) هب ور  دش و  کشا  زا  رپ  ناشکرابم  نامشچ  دینـش  ار  فرح 
ترـضح  ) سدـقم رـضحم  هب  دـش و  لزان  نامـسآ  زا  یکلم  يا  هظحل  زا  دـعب  دـندومرف ، اعد  هدرک و  نامـسآ  هب  ور  ار  اه  تسد  راوگرزب 

باب بقل  ام  : ) دـیامرف یم  دـناسر و  یم  مالـس  یلاعت  هناحبـس و  قح  ترـضح  دومرف : درک و  مالـس  هدـش و  فرـشم  ص ))   ) مرکا لوسر 
 ، متشادن ارجام  نیا  زا  يربخ  ًالصا  نوچ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  اروف  نم  میداد ).  افش  مه  ار  ناوج  میریگ و  یمن  سابع  زا  ار  یجئاوحلا 
هب یتعاس  تسا و  رحس  مدید  متساخرب  هک  یتقو  تسه .  يّرِس  امتح  نآ  رد  تسا و  هقداص  باوخ  نیا  متفگ :  یلو  مدرک .  بجعت  یلیخ 

هناخ نایم  رد  ار  ناوج  نآ  ردـپ  مدـش ،  هناخ  دراو  یتقو  مداتفا .  هارب  هبکلا )  یجاـح   ) هناـخ فرط  دوب ، مه  ناتـسبات  نوچ  هدـنامن  حـبص 
. دوشب روطچ  یهاوخ  یم  هگید  تفگ :  یتحاران !؟  ارچ  هدش  روطچ  متفگ :  یجاح  هب  دنز . یم  تروص  رس و  هب  دور و  یم  هار  هک  مدید 

هتشادن مه  يا  همهاو  سرت و  هداد و  افـش  ار  ترـسپ  ادخ  نکن ،  یتحاران  شاب و  مارآ  متفگ  متفرگ و  ار  وا  تسد  تفر .  متـسد  زا  مناوج 
تسشن و ناوج  قح  هلماک  تردقب  میدش  دراو  هک  یتقو  درب ، شا  هدرم  ضیرم و  ناوج  قاطا  هب  ارم  نانک  بجعت  هدش ،  عفر  رطخ  شاب ، 

اذغ شیارب  درک ، یگنـسرگ  راهظا  ناوج  درک . لغب  ار  شناوج  دیود و  درک  هدـهاشم  ار  هرظنم  نیا  ات  یجاح  درک . زاب  ار  دوخ  دـنب  مشچ 
ار قاشع  بش  ع )   ) سابع تساتکی  مسق ،  ییاتکی  هب  سابع  تساپات  رـس  قح ز  لامج  ( 60  .) هدوبن ضیرم  ًالـصا  ایوگ  دروخ ! دندروآ و 
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ما هداز  هچ  رگا  ع )   ) سابع تساوخ  یم  ار  شیوخ  ماما  ثداوح  زور  زا  هک  دناد  ادخ  ع )   ) سابع تساهلد  نشور  غارچ  رشحم  حبـص  ات 
باب ْدَُوب  ایند  رد  هک  ع )   ) سابع تساهنت  همقلع  مد  نآ  زا  ار  افو  قشع و  تریغ و  مزانب  ع )   ) سابع تسارهز  شرداـم  نکیلو  تسا  نینبلا 

 ( ع  ) سابع تسادرف  نایصاع  عیفش  جئاوحلا 

هلاس راهچ  هچب  يافش 

مناگداز دنزرف  هداوناخ و  قافتا  هب  دندومرف : هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یطباوض )  یلع  دّمحم  دیـس  جاح  ياقآ  ترـضح   ) ردقلا لیلج  دـیس 
هوشغ لاح  هب  دیدرگ و  میخو  شلاح  جیردتب  دش و  رامیب  دوب  هارمه  ام  اب  هک  ما  هلاس  راهچ  هون  مدـش .  فرـشم  تایلاع  تابتع  ترایز  هب 
قاطا رد  فرطب  داد و  ام  تسد  تشون و  يا  هخـسن  هنیاعم  زا  دـعب  مدروآ ،  شنیلاب  هب  ار  هحـصلا )  ظفاح  رتکد   . ) تفرگ رارق  یـشوهیب  و 

هداوناخ شیپ  متـساوخن  نم  منیب و  یمن  وا  رد  يدوبهب  دـیما  تسا و  دـب  یلیخ  هّچب  نیا  لاح  تفگ :  نم  هب  هقردـب  لاح  رد  درک ، تکرح 
ار راک  مور و  یم  الاح  تفگ :  هدرک و  رـس  رب  رداچ  يروف  دینـش ، ار  رتکد  فرح  يرگید  قاطا  زا  مرـسمه  اقافتا  مشاب .  هدز  یفرح  اـمش 
، ریگب شوغآ  رد  ارم  ناجاقآ  دیوگ : یم  هتشادرب و  رتسب  زا  رس  ضیرم  لفط  مدید ،  هظحل  دنچ  زا  دعب  تفر ،  هک  یتقو  منک .  یم  تسرد 

یب یب  تفگ :  مداد .  بآ  شهب  تساوخ  بآ  مدرک ،  لـغب  ار  وا  هدـمآ !؟  شوه  هب  هبترم  کـی  روطچ  شوه  یب  كدوک  مدرک !  بجعت 
و دش . دراو  ممناخ  تقو  کی  هک  مدوب  ریحتم  روط  نیمه  زونه  دیآ  یم  نالا  متفگ :  تساجک ؟  دشاب ) شگرزب  ردام  هک  مرـسمه   ) مناخ

يدرک هچ  متفگ :  متفرگ !؟  ار  شیافـش  ار  گرم  ضرعم  رد  ضیرم  دش و  تسرد  راک  يدید  تفگ :  و  تسا !  نم  شوغآ  رد  هچب  دـید 
نم يدوبن  جـئاوحلا )  باب   ) رگا متـسه  وت  راوز  نم   : ) متفگ و  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبااقآ   ) سدـقم مرح  هب  متفر  تفگ :  یتفر !؟  اجک  و 

ار فرح  نیا  مهدـب  ار  شردـپ  باوج  مناوت  یمن  مهاوخ و  یم  وت  زا  ار  شیافـش  تسا ،  گرم  لاح  رد  ما  هچب  الاح  مدـمآ .  یمن  اـجنیا 
هچ ( 61  .) هداد افـش  ار  هچب  هدرک و  ییاقآ  هدومرف و  هجوت  ام  هب  ع )   ) مشاه ینبرمق  اقآ   ) هک مدیمهف  الاح  مدـمآ .  نوریب  مرح  زا  متفگ و 

ناهانپ یب  یئاشگ  لکـشم  رد  هکنآ  سابع  هچ  دمآ  نیتسآ  رهوگ ز  جـنگ  نارازه  ار  وا  نورب  شیاشخب  دوج و  اطع و  ماگنه  هکنآ  سابع 
نیمی زا  ور  اسیزا  فیّـسلاوبا  لضفلاوبا و  مزر  مزب و  زور  توتف  لضف و  رد  هکنآ  ساـبع  هچ  دـمآ  نیعتـسم  اـمنهر و  اـج  رَِهب  هار و  رَِهب  ار 

زا تعاجـش  هاـگرد  هکنآ  ساـبع  هچ  دـمآ  نیرقیب  ملاـعب  تبیه  تلوـص و  ردـنا  هک  ردفـص  ردـیح  رهق  رحب  گـنهن  نآ  ساـبع  هچ  دـمآ 
هچ دمآ  نیرب  دلخ  رد  راّیط  رفعج  شرمع  وچ  يراّیط  قح ز  ياوه  رایس  هکنآ  سابع  هچ  دمآ  نینم  ؤملاریما  نینثا  یناث  یتیگب  يدرمناوج 

يراّرک ّرف  اب  نایع  دیآ  نوچ  هکنآ  سابع  هچ  دمآ  نیع  روح  مشچ  لحک  ناملغ  يور  يافـص  وا  بسا  ّمس  درگ  هک  رکاچ  اضق  نآ  سابع 
نیرع ریـش  هدـنّرغ و  ردژا  هب  ور  وـچ  وا  فاـصم  زور  رد  هک  وخرفنـضغ  نآ  ساـبع  هچ  دـمآ  نیگمـشخ  ریـش  هـشیب  نارازه  يراد  ناـمگ 

(62) دمآ

مشچ يافش 

ات درک و  یم  یبساک  تشاد و  هزاغم  ییانیبان  درم  البرک  نیمرحلا  نیب  رازاب  رد  دومرف : یهاشنامرک )  يدهم  خیش  جاح   ) ردقلا لیلج  ملاع 
 (( ع  ) نیسح ماما  ترضح   ) هاگراب ياپ  نیئاپ  قاور  رد  هک  ماوقا  یگداوناخ  هربقم  رد  زورکی  مدوب .  هدید  انیبان  ار  وا  تسه  مدای  هک  اجنآ 

يادـص ناهگان  دـیایب . کنخ  داب  ات  دـندوب ، هتـشاذگ  زاب  ار  هربقم  برد  يال  دوب ، هدـش  مرگ  رادـقم  کـی  اوه  نوچ  مدوب .  هدـیباوخ  دوب 
يا هربقم  برد  نوچ  و  دندش . مرح  لخاد  هدرک و  ماحدزا  مدرم  چوک  نحـص ،  فرط  زا  مدید  مدرک ،  هاگن  هک  یتقو  مدینـش ،  ییوهایه 

دندش و هربقم  لخاد  هتفرگ  ار  يدرم  رود  يا  هدع  نایم  نیا  رد  دندروآ ، موجه  ام  هربقم  فرط  هب  مدرم  دوب ، زاب  مدوب  هدیباوخ  نآ  رد  هک 
خرـس و نوخ  هساک  لثم  زاب  شمـشچ  ود  ره  هک  تسا  روهـشم  فورعم و  يانیبان  درم  نآ  مدـید !  مدرک ،  هاـگن  هک  بوخ  دنتـسب . ار  رد 

يولج ار  ناتـشگنا  اهنآ  دندروآ . یم  موجه  شندید  يارب  جوف  جوف  و  دندرک . یم  هراپ  هراپ  ار  وا  ياه  سابل  مدرم  دـشخرد ، یم  تشرد 
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ات دنداتـسیا ، هربقم  رد  يرادـقم  کی  داد ، یم  تسرد  باوج  مه  وا  تساتدـنچ ؟  نیا  دـنتفگ : یم  وا  هب  دـنتفرگ و  یم  روک  درم  تروص 
هدومرف انیب  نشور و  ار  وا  مشچ  ع )   ) لضفلاابا ترـضح  اـقآ   ) هک دـش  مولعم  مدرک  یتـالا  ؤس  وا  زا  تفرگ .  مارآ  مدرم  ماـحدزا  راـشف و 

مشچ سابع  یضترم  وچ  تعاجش  رد  ملع  تلیضف و  هشیب  یئوت  يا  سابع  ایح  همشچ  رـس  وت  يو  سابع  اخـس  هنیجنگ  وت  يا  ( 63  .) تسا
تـسا تام  لقع  سابع  الم  رب  تشگ  تیدرم  تیکدوک  هاگ  هب  نیفـص  گـنج  ساـبع  اـفواب  رادرـس  وت  نوچ  دـید  دـهاوخن  رگد  نودرگ 

هلبق ترد  يو  وت  زا  اود  اهدرد  همه  زا  سابع  اوس  ام  قلخ  همه  زا  مایق  هب  ات  مالس  اداب  وت  رب  سابع  اهراب  وت  يدرک  هچ  هک  تیدرمناوجرد 
نامز ماما  هب  سابع  اقب  تزع  یتفای  يدـش  باب  لوسر و  عیطم  نوچ  سابع  ادـخ  تا  هداد  فرـش  ناز  يدـنوادخ  حـلاص  هدـنب  سابع  اعد 
اجتلا دـنراد  وت  رب  رـسکی  نایعیـش  هک  میوگن  نم  سابع  اهر  تنماد  منکن  وت  زا  درد  يافـش  مریگن  ات  سابع  اـهتنا  هب  ار  اـفو  وت  يدرب  دوخ 

(64  ) لضافوبا رد  زا  باتم  خر  لکشم  ره  جالع  یهاوخ  هک  يا  سابع 

هلفاق نادزد 

یگرزب ناوراک  هارمه  هب  يدایز  لاوما  اب  دزی  زا  یلاس  کی  درک : لقن  شردـپ  موحرم  زا  هیلع  هللا  ۀـمحر  يدزی )  نسح  ازریم  اقآ  موحرم  )
ياه هّکـس  نم  میدرک ،  دروخرب  عاّطقلا  قیرط  ناقراس و  نادزد و  زا  يرِـس  کی  هب  بش  ياه  همین  هب  بیرق  میدـش ،  فرـشم  البرک )  ) هب

ماگنه نیا  رد  مداد  شردام  هب  ار  وا  متشاذگ و  دشاب ، نسح )  ازریم   ) نیمه هک  كدوک  هقادنق  يوت  ار  اهنآ  ًاروف  هک  متشاد  يدایز  يالط 
. درک یم  شنایرگ  دینازوس و  یم  ار  يا  هدننیب  ره  لد  هک  دـش  دـنلب  البرک  راوز  هثاغتـسا  دایرف  ، ) دـندرک تراغ  ار  همه  دـنتخیر و  نادزد 

نآ رد  ناهگان  دـندرک . یم  هیرگ  سرب و  نامدایرفب  جـئاوحلا  باب  ای  سابع  ترـضح  ای  مشاه  ینبرمق  ای  لضفلاوبا  اـی  دـندز : ادـص  مدرم 
رون یلو  دوب  باقن  ریز  شیابر  لد  لامج  دش ، ریزارـس  دوب . ام  یکیدزن  رد  هک  یهوک  هنماد  زا  بسا  اب  يراوس  میدش ،  هجوتم  بش  عقوم 

يدایرف دوب . ع ))   ) نینم ؤملاریما   ) شردـپ راقفلاوذ  دـننام  شریـشمش  دوب ، هدرک  نشور  رونم و  ار  اـج  همه  باـقن  ریز  زا  شرونا  تروص 
اجنیا زا  دـیرادرب و  هلفاـق  نیا  زا  تسد  دومرف : دوـمن و  هلمح  نادزد  ناـقراس و  هب  درک و  رپ  ار  ارحـص  ماـمت  قرب ،  دـعر و  يادـص  دـننام 
هراتـس نآ  لامج  رون  یگدنـشخرد  ناقراس  ناوراک و  لها  همه  متـسرف ).  یم  منهج  هب  كاله و  ار  امـش  همه  هنرگ  دیوش و  رود  دیورب ،

رارف هب  اپ  دندیـشک و  هلفاق  زا  تسد  اروف  ناقراس  اهدزد و  دندینـش . ار  ترـضح  نآ  يابرلد  يادص  دندرک و  هدـهاشم  ار  تیالو  نامـسآ 
هب حبص  ات  اجنامه  دندید  ار  هزجعم  نیا  هک  یتقو  هلفاق  لها  مامت  دندش . بیغ  دندوب  هداتـسیا  هک  لحم  نامه  رد  ترـضح  نآ  دنتـشاذگ .

ناشدوخ هیثاثا  رـس  هک  دـعب  دـنتخادرپ . يراز  هیرگ و  یناوخ و  هضور  ترایز و  اعد و  لـسوت و  ع ))   ) مشاـه ینب  رمق   ) سدـقم تحاـس 
يدیـس و  دندوب . هدرک  رارف  دندوب و  هتخادنا  رانک  دندوب و  هدرب  اهدزد  هک  يزیچ  رادقم  نآ  ّالا  تسا  شیاج  رـس  زیچ  همه  دندید  دندمآ 

دش زاب  شنابز  دوب  هدید  ار  ع ))   ) یلع  ) رسپ يابیز  تماقو  ادخ  رون  زا  يوترپ  راد و  ریگ و  نآ  یتقو  دوب  گنگ  اهلاس  هک  دوب  ام  هلفاق  رد 
هک نتفگب  هن  یلع  نیسح و  هر  يدومن  یط  لضفا  وت  ماقم  نادیهش  زا  للع  شخب  يافـش  تیالو  يا  ( 65 .) داتسرف یم  تاولص  شا  همه  و 

سوک لغب  هب  ار  تشهب  يریگب  هک  لاب  ود  داد  وت  رب  زاورپ  ِرَْهب  لجوزع  راگدرک  ضوع  هب  نت  زا  داتفوا  وت  تسد  ود  اـت  لـمع  هب  اـجک  ره 
دمآ ملاع  همه  نید  ِّيرای  ریغ  لسع  وچ  وت  ماـکب  دـمآ  گرم  ارهز  هداز  ِّيراـی  ِرَهب  لـمکا  دوب  هک  تیدرمناوج  زا  يدز  شرع  ماـبب  تمه 
للم يور  تست  يوس  مد  همه  تجاح  نتفرگ  رهب  هک  يا  لظنح  نوچ  زیزع  نیسح  یب  دوب  تماک  هب  همه  ملاع  دهـش  لمهم  تربارب  ردنا 

(66)

رذن هب  ییانتعا  یب 

فرـشم ع ))   ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح   ) مرح رد  درک : یم  لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  یهاشنامرک )  يدهم  خیـش  جاح   ) ردقلا لیلج  ملاع 
حیرـض رود  دـندش و  ندـناوخ  ترایز  لوغـشم  مه  اب  یبرع  نز  درم و  ءانثا  نیا  رد  دوب ، تیعمج  زا  ولمم  مرح  یترایز و  مّایا  مّاـیا ،  مدوب 
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هب دیبسچ  حیرض  هب  برع  درم  نآ  رـسمه  مدید  تقو  کی  . ) دندیـسر ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) رـس يالاب  هب  هکنیا  ات  دندرک  یم  فاوط 
هثداح نیا  لوه  زا  دـش ). بوک  خـیم  حیرـض  هب  همه  اپ  تسد و  مکـش و  ینیب و  یناشیپ و  تروص و  رـس و  زا  شیاضعا  ماـمت  هک  يروط 

دش و دنلب  شرهوش  دایرف  يادص  هکنیا  ات  دش  یمن  دـننک  ادـج  حیرـض  زا  ار  وا  دنتـساوخ  هچ  ره  دـش و  دـنلب  مدرم  نویـش  هلان و  يادـص 
رذن ار  یشیمواگ  اهنیا  دش  مولعم  تفر .  دعب  مروآ و  یم  ار  شیمواگ  مور  یم  نالا  نم  دشاب  ورگ  امـش  شیپ  نم  نز  سابع )  ای   : ) تفگ

قاور و مرح و  هک  يوحن  هب  دندش  عمج  مدرم  مک  مک  دندوب . هدرکن  لمع  ناشرذـن  هب  هدـش و  نامیـشپ  دـعب  یلو  دـندوب  هدرک  ترـضح 
نیا لزنم  میدرک  نامگ  ام  دوش . یم  هچ  شرخآ  هک  دندوب  هجیتن  رظتنم  همه  دش . هتسب  دمآ  تفر و  يولج  دش و  تیعمج  زا  رپ  الط  ناویا 
مدید  ) یتعاس زا  دعب  نوچ  دوب ، کیدزن  هکنیا  لثم  یلو  دشک  یم  لوط  تعاس  دنچ  شندمآ  نتفر و  تسا و  رهش  یخـسرف  هس  ود  برع 
دندرک يداش  هلهله و  مدرم  دش ). ادج  حیرض  زا  نز  نحـص ،  هب  ندش  دراو  درجمب  دیآ . یم  دراد  هتفرگ و  ار  قاچ  شیمواگ  کی  راسفا 

ار یقـشاع  نونفرپ  زاب  قشع  يا  هک  دز  گناب  درک  زاغآ  مغ  روش  یقارع  رد  درک  زاس  رگید  گـنهآ  قشع  زاـب  ( 67 .) دنداتسرف تاولص  و 
زا ار  یقـشاع  هتخوس  یتسه  قشع ،  رد  یکی  ره  ـالو  ّـالا  یپ  رد  یناـم  هنرو  ار  قشع  یباـی  هک  نک  مگ  ار  شیوخ  نونج  رد  نک  وجتـسج 
ناز دنتفای  ار  اضر  میلـست و  رهـش  دنتفای  ار  اقب  دوخ ، يانف  رد  انف  ار  یقاب  دنناد  ادخ ، زج  ادـخ  زج  دـنیبن  رگید  ناشمـشچ  هتخومآ  نیـسح 

تعاجـش رد  مرتحم  ریما  نید ،  هشیب  ریـش  مرک  باب  نآ  لضف و  يادـخ  نآ  دیـشر  لضفلاابا  يوس  دور  یم  دـیما  دـص  اب  ملد  بشما  همه 
(68) دیدن نودرگ  رگد  شدننام  هکنآ  دیرف  يرادافو  رد  دمآ  هکنآ  الو  ماج  زا  شوخ  رس  حلاص  دبع  ادخ  ریش  یناث 

ترضح هّکس 

خیشآ  ) راوگرزب دیقف  زا  رهاوج ) بحاص  لجن  نسح  خیشآ  موحرم   ) زا مولعلارحب )،  لآ  یفجن  رفعج  دّیـس  ياقآ   ، ) بانجیلاع دنـس  دیس 
یلعم يالبرک  هب  فرـشا  فجن  زا  زور  کی  مدوب ،  لوپ  یب  سلفم و  یگبلط  ماـّیا  رد  دومرف : لـقن  مهتاـماقم )  هللا  یلع  یفجن  هط  دـمّحم 
کی هک  میدوب  ترایز  لوغـشم  ع ))   ) سابع ترـضح   ) رهطم مرح  يوت  دوب ، رتسلفم  رت و  لوپ  یب  مدوخ  زا  هک  یقیفر  اب  مدش و  فرـشم 
متفر ولج  دزادنیب . سدقم  حیرض  رد  دوب ، ششزرا  الط  لاقثم  عبر  هک  يدیجم )   ) مانب ینامثع  هّکس  کی  دهاوخیم  یبرع  درم  مدید  تقو 
برع تسا ،  رتشیب  شباوث  راثیا  هدهاجم و  ملطعم ،  هدنامرد و  میگدنز  روما  رد  متسه و  قحتسم  يا  هبلط  نم  متفگ :  مدرک و  مالس  وا  هب 

 . مزادنیب حیرـض  رد  مهاوخیم  ار  نآ  ما و  هدرک  راوگرزب  نیا  رذن  نوچ  مسرتیم  ترـضح  زا  یلو  مهدـب  امـش  هب  دـهاوخ  یم  ملد  تفگ : 
بیج رد  يدنق  خن  مدید  مدرک ،  يرکف  درکن ، لوبق  مدرک  رارصا  هچ  ره  درادن !؟ اه  لوپ  نیا  هب  يزاین  هک  ع ))   ) سابع ترضح   : ) متفگ

: وگب و  زادنیب . حیرـض  لخاد  ار  يدیجم  ریگب و  تسد  رد  ار  خن  رـس  وت  میدنب ،  یم  خن  هب  ار  يدـیجم  نیا  ام  متفگ :  برع  درم  هب  مراد ، 
نآ مداد  وا  هب  متـسب و  خن  هب  مکحم  ار  يدیجم  درک ، لوبق  ار  مداهنـشیپ  هدب .  هبلط  نیا  هب  یهاوخ  یم  ریگب و  یهاوخ  یم  مداد  ار  ترذن 
هک دش  نئمطم  دینش و  ار  هّکس  يادص  ات  درک  لو  دیشک و  هبترم  دنچ  تشاد  تسد  رد  ار  خن  رـس  هکیلاح  رد  درک و  اهر  حیرـض  يوت  ار 

نیمز هب  درک  لش  زاب  دـماین ، الاب  درک و  ریگ  هار  ياه  همین  دیـشک ، الاب  ار  لوپ  رارق ، قبط  دـعب  دز  ار  فرح  ناـمه  هدیـسر ،  حیرـض  هت  هب 
نیبـب تفگ :  برع  درم  دیـشخبن . يا  هدـیاف  درک  ـالاب  نیئاـپ و  هبترم  دـنچ  درک ، ریگ  هار  طـسو  زاـب  دیـشک ، ـالاب  اددـجم  دیـسر ، حـیرض 

هب ور  نم  دوش . هراپ  خن  دوب  کیدزن  هک  مدیشک  ردق  نآ  داد  ام  هب  ار  خن  رس  دیآ ، یمن  الاب  دهاوخ  یم  ار  يدیجم  ع ))   ) سابع ترضح  )
 . نک لو  تسام  لام  تسین  وت  لام  هک  خن  یلو  تسا ،  وت  لام  يدیجم  هک  متفگ :   ، مراد یعرش  فرح  نم  انالوم  متفگ :  مدرک و  حیرض 
 . مدـمآ نوریب  مرح  زا  متفرگ و  ار  خـن  دـمآ  خـن  دوخ  دیـشک  ار  خـن  یتقو  هعفد  نیا  دروخ  نیمز  هب  درک  لـش  تفرگ و  ار  خـن  برع  درم 

نیمز هب  ار  تیربک  بوچ  هیقب  مدز  شتآ  ار  قپچ  هک  یتقو  ندیـشک ،  قپچ  هب  میتسـشن  نحـص  هشوگ  کـی  رهطم و  نحـص  يوت  میدـمآ 
دیرپ باوخ  زا  لحم ،  نتخوس  رثا  رد  اون  یب  برع  درب ، دوب  هدیباوخ  اجنآ  رد  یبرع  درم  هک  یصوصخم  عضوم  هب  ار  شتآ  داب  متخادنا . 

امـش دزن  ار  شتآ  داب  میتشادـن  یهانگ  ام  برع  ردارب  متفگ :  میهدـب ،  وا  هب  ضارتعا  هزاـجا  هکنآ  زا  شیپ  دـمآ . اـم  شیپ  تینابـصعاب  و 
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کی بوخ  رایـسب  تفگ :  متـسه .  طئارـشلا  عماـج  سلفم  اـم  هلب ،  متفگ :  تسا .  بارخ  امـش  زور  لاـح  دوش  یم  موـلعم  تفگ :  دروآ .
یگراچیب و زا  ار  ام  ع ))   ) سابع ترضح  الوم  اقآ و   ) بیترت نیدب  هلب  دییآ . رد  یلوپ  یب  سالفا و  زا  ات  مهد  یم  امشب  مراد  رذن  يدیجم 

تتـسد ود  ترهطا  نت  زا  ات  سابع  یتسرپ  قح  قشع و  هوسا  يو  سابع  یتسلا  ملاع  هفحت  يا  ( 69 .) داد نامتاجن  لایر  یلوپ  یب  فعض و 
(70  ) سابع رفنضغ  یئوت  اه  هکرعم  رد  سابع  ردفص  ردیح  یلع  لبش  يا  سابع  یتسکش  ارم  رمک  مغ  زا  داتفا 

هدیرب تسد 

رد نایعیـش  زا  هدـع  کی  دومرف : هیلع )  یلاعت  هللا  ناوضر  یناشاک  هللا  بیبح  المآ  هللا  ۀـیآ  ترـضح   ، ) یقتم ثدـحم  ردـقلا ، لیلج  ملاع 
دیشر دنمونت و  صخش  لابند  هچ  ره  دنروآ ، یم  رد  ار  ع ))   ) سابع ترـضح   ) هیبش دنوش و  یم  عمج  مه  رود  ناتـسودنه )  دابآ  سابع  )

زا شردپ  هنافس  أتم  یلو  دندرک ، ادیپ  ار  یناوج  دایز ، يوجتسج  زا  دعب  دندرکن . ادیپ  دروآ  رد  هنحص  يور  ار  ترضح  شقن  ات  دنتـشگ ،
دوش یم  لزنم  یهار  ناوج  دیـسر و  ارف  بش  هک  یتقو  دـندرک ، هیبش  زور  نآ  رد  ار  وا  راـچانب  دوب ، ع ))   ) تیب لـها   ) تخـسرس نانمـشد 

ار مناج  مشاب ،  هتـشادن  تسود  ارچ  دیوگ : یم  ناوج  يراد ؟  تسود  ار  سابع  رگم  دیوگ : یم  شردپ  دیوگ . یم  شردـپ  هب  ار  عوضوم 
ار دوخ  تسد  ناوج  منک ).  عطق  سابع  هدیرب  تسد  دای  هب  ار  وت  ياهتسد  ات  ایب   ، ) تسا روطنیا  رگا  دیوگ : یم  شردپ  منک .  یم  وا  يادف 
زا وت  درم  يا  : ) دـیوگ دوـش و  یم  تحاراـن  ناـیرگ و  ناوـج  رداـم  درب ، یم  ار  شناوـج  تسد  سرت  نودـب  نوـعلم  ردـپ  دـنک . یم  زارد 
نز نآ  نابز  هصالخ  مربب ،  مه  ار  وت  نابز  ات  ایب  يراد  تسود  ار  همطاف )   ) رگا دیوگ : یم  درم  ینک )؟  یمن  مرش  ارهز ) همطاف  ترـضح  )

ردام و دینکب . سابع )   ) شیپ ارم  تیاکـش  دیورب  دیوگ : یم  دزادـنا و  یم  نوریب  هناخ  زا  ار  ود  ره  بش  نامه  رد  دـنک و  یم  عطق  مه  ار 
هک دوب  حبـص  ياهیکیدزن  دیوگ : یم  نز  نآ  دـننز ، یم  هجـض  هلان و  ربنم )  ) مد رحـس  ات  دـنیآ و  یم  دابآ ) سابع  دجـسم   ) هب ود  ره  رـسپ 

دیلام نم  نابز  مخز  يور  ناهد  بآ  اهنآ  زا  یکی  دوب . رهاظ  ناشیاه  هرهچ  زا  یگرزب  تمظع و  راثآ  هک  مدید  ار  يا  هللجم  يوناب  دـنچ  )
نآ دوب  هدومرف  هللجم  يوناب  نآ  دیسرب . شدایرفب  داتفا ، شوه  یب  هدیرب و  شتسد  مناوج  متفگ :  متفرگ و  ار  شنماد  متفای ).  افـش  يروف 

 ، مدمآ مرسپ  شیپ  دش ، بیاغ  مرظن  زا  دومرف و  ار  نیا  متسه ).  نیسح  ردام  همطاف  نم  : ) دومرف دیتسیک ؟ امـش  متفگ :  دراد . یبحاص  مه 
رب راد  باقن  یناوج   ، ) مدوب هداتفا  شوه  یب  هک  عقوم  نآ  رد  تفگ :  یتفای ؟  افـش  روطچ  متفگ :  تسا .  تمالـس  بوخ و  شتـسد  مدید 
 : متفگ متفای ).  ملاس  ار  متسد  مدیدن و  مخز  زا  يرثا  چیه  مدرک  هاگن  هک  یتقو  راذگب  دوخ  ياج  رـس  ار  تتـسد  دومرف : دمآ و  منیلاب  رس 

همقلع رهن  رانک  ار  متسد  نوچ  ریزپب  ار  مرذع  ناوج  يا  : ) دومرف دش و  يراج  شیاهکشا  تقو  کی  مسوبب  ار  امـش  تسد  مهاوخ  یم  اقآ 
دوش رگ  نم  روای  ( 71  .) تسین یسک  مدید  تقو  کی  متسه )  ع )   ) یلع نب  سابع  نم  : ) دومرف دیتسه ؟ یک  امش  اقآ  متفگ  دندرک ). ادج 

لـضفلاابا ياضر  ادخ  ياضر  تسه  تسار  نخـس  نیا  میوگ  هک  نیا  غورد  تسین  لضفلاابا  يانث  منک  ناج  زا  لد و  زا  لضفلاابا  يادـخ 
يایح زا  ملح و  بدا و  زا  دـیوگب  فصو  هک  ات  تسا  لال  هقطان  لـضفلاابا  يادـگ  ناـهج  ردـنا  دـش  هکنآ  یبقع  هب  دـنهد  شیلاـع  هیثرم 

دوج مرک و  رب  نابحم  هلمج  مشچ  تسا  ناهج  ود  رد  لضفلاابا  ياشگ  هرگ  تسد  تردق  دیاشگب  لدـب ،  يا  هدـقع  دوب  هک  رگ  لضفلاابا 
دننیب وچ  هطبغ  دـنروخ  نادیهـش  هلمج  لضفلاابا  ياوه  مرـس  رب  دوب  هکنوچ  تسا  نیرب  دـلخ  ياوه  یک  نم  لد  رد  لضفلاابا  ياـطع  رب  و 

(72  ) لضفلاابا يالع  تمشح و  ازج  زور 

تشادن دنزرف 

ناحادم زا  ناشیا  مدش  انـشآ  ریز  ناتـساد  هدنیوگ  اب  سلجم  رد  مرحم  مهن  زور  رد  افداصت  مدوب ،  نارهت  رد  يرمق )   1380  ) لبق لاس  هس 
ع  ) هّللادبعابا ترـضح   ) يراوگوس سلاجم  زا  یکی  هب  ات  مدش ،  یـسکات  راوس  زور  کی  تفگ :  دوب . ع )   ) هّللادبعابا ترـضح  نارکاذ  و 

هیارک لوپ  متساوخ  مدیسر ،  دصقم  هب  هک  یتقو  تسا .  بهذم  يوسیع  يروشآ و  یصخش  یـسکات  هدننار  مدیمهف  هار  یط  رد  مورب .  (( 
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نامیپ دهع و  مدوخ ،  اب  نم  تفگ  ارچ ؟ متفگ :  مریگ .  یمن  لوپ  امش  زا  نم  راد ، هگن  تدوخ  شیپ  ار  لوپ  تفگ :  مروآرد ،  مبیج  زا  ار 
هدـید و یتـمارک  نم  هکنیا  رطاـخب  تفگ :  هچ ؟  يارب  متفگ  مریگن .  هیارک  ع ))   ) لـضفلاابا ترـضح   ) هـب ناراذـگتمدخ  زا  هـک  ما  هتـسب 

يارب ؟  تسیچ ناتساد  متفگ :  مریگ ،  یمن  یسکات  هیارک  بانج  نآ  نامداخ  زا  تیانع  نامه  ساپ  هب  هک  مراد ،  ترضح  نآ  زا  يراگدای 
ياه هجلاعم  ددص  رد  جاودزا  زا  سپ  لاس  دنچ  مدوب ،  هرهب  یب  دنزرف  دوج  تمعن و  زا  نم  هکتسنیا :  ناتـساد  تفگ :  نک !؟  فیرعت  نم 

و سابع )   ) مان ناملسم  ناگدننار  اب  ترـشاعم  رثا  رد  مدربن ،  يا  هرهب  مدش  لسوتم  نید  ءایلوا  هب  متفرگن ،  يا  هجیتن  مدمآ و  رب  نوگانوگ 
نیا رگا  اراگدرورپ   : ) متفگ مدومن و  هّجوت  ادخ  هب  منید ،  ءایلوا  زا  يدیماان  زا  سپ  مدوب ،  هدینش  ادخ  دزن  ار  ترضح  نآ  ندوب  دنموربآ 

يدنزرف دـش و  هلماح  منز  یتدـم  زا  دـعب  مدرک ،  ار  لسوت  نیا  مهاوخ )  یم  دـنزرف  وت  زا  وا  هطـساوب  نم  دراد  وربآ  وت  هناخ  رد  سابع )  )
مریگن هیارک  شترضح  نامداخ  زا  مدرک  دهع  مدوخ  اب  الاح  ات  نامز  نآ  زا  و  مدنزرف ).  ياراد  سابع  ترضح  هلیـسوب  نم   ) دروآ و میارب 
تماهش اب  يا  مالسا  کلم  دیـشر  رادرـس  سابع  سابع  لدع  مه ،  رنه  مه  يراد  لضف  مه  سابع   ، لضف رب  ردپ  يدیدرگ  هکنآ  يا  ( 73 .)
ینارکیب رحب  سابع  تعاجش  لضف و  هشیب  ریـش  سابع  مزالم  دمآ  لیئربج  وا  هگرد  رب  مشاه  لآ  غورفرپ  هام  سابع  مالـسا  کلف  يادخ  ان 

تـسا نینم  ؤم  مامت  رب  تجاح  باب  وا  تسا  نینبلا  ما  هدازآ  هداز  وا  تیمدآ  يادـن  قح  كاپ  يان  زا  تیمدآ  ياسر  دایرف  سابع  تیانع  زا 
(74)

سابعلا مداخ 

بحاـص يزاریـش )  نسح  دـمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح   ) گرزب عجرم  زا  هیلع )  هللا  ۀـمحر  یکارا  یمظعلا  هللا  تیآ  موـحرم  )
 ، مدش هناور  البرک  يوس  هب  ارماس  زا  ع ))   ) نیـسح ماما  رّونم ( دقرم  ترایز  يارب  نم  دندومرف : ناشیا  هک  درک  لقن  وکابنت  فورعم  ياوتف 
رد درک ، یمرگ  یئاریذپ  نم  زا  هفیاط  سیئر  مدش .  دراو  اهنآ  هب  مدیسر و  دنتشاد  تنوکس  اجنآ  رد  هک  یفیاوط  زا  یکی  هب  هار  ریـسم  رد 

ندرک مالـس  روج  نیا  زا  نم  سابع ).  مداخ  يا  وت  رب  مالـس  ساـبعلا ،  مداـخ  اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ (:  دـمآ و  نم  دزن  ینز  ناـیم  نیا 
 : تفگ دـنک !؟ یم  مالـس  نم  هب  روطنیا  ارچ  متفگ :  تسا .  مرهاوـخ  تفگ :  تسیک ؟  نز  نیا  مدیـسرپ  هفیاـط  سیئر  زا  مدـش ،  بجعتم 

، دندش دـیماان  میگدـنز  همادا  نامرد و  زا  مناگتـسب  همه  هک  يروط  هب  مدوب  رامیب  تخـس  نم  تفگ :  تسیچ ؟  شتلع  متفگ :  دراد  تلع 
يالاب رب  مرهاوخ  مدید  دش ، راکـشآ  ممـشچ  ربارب  رد  يا  هرظنم  ناهگان  مدوب ،  راضتحا  لاح  رد  دش . یم  کیدزن  نم  هب  هظحل  ره  گرم 

تفگ نایرگ  هدید  ناشیرپ و  يوسیگ  اب  درک  ع ))   ) سابع ترـضح   ) هاگراب يوس  هب  ور  تفر و  دراد  رارق  ام  هفیاط  ّلحم  ولج  هک  يا  هپت 
: دومرف يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  دندمآ ، نم  نیلاب  هب  راوگرزب  ود  مدـید  ناهگان  دـنک ). تیانع  افـش  مردارب  هب  هاوخبادـخ  زا  لضفلااباای  : )
 ) مردارب دومرف : ع ))   ) نیـسح ماما  اقآ  . ) دهد افـش  ار  وا  هاوخب  ادخ  زا  هدومن  شردارب  يافـش  هلیـسو  ارم  نز  نیا  نیبب  نیـسح .)  مردارب ( 
 (( ع  ) سابعلا لوم زا ( راـب  نیموس  راـب و  نیمود  يارب  مرهاوخ  زاـب  هتـشذگ ،  راـک  زا  راـک  دورب ، اـیند  زا  دـیاب  صخـش  نیا  ساـبع ) 

رامیب نیا  هاوخب  ادخ  زا  مردارب  دومرف : ع ))   ) نیسح ماما  هب (  رابکشا  هدید  اب  ع ))   ) سابع ترـضح   ) مدید درک ، فطل  تیانع و  ياضاقت 
تیادـخ ردارب  يا  دومرف : لماک  یّهجوت  اب  ع ))   ) نیـسح ماما  . ) دـیریگب دـیرادرب و  نم  زا  ار  یجئاوحلا )  باـب  بقل (  هنرگ  دـبای و  اـفش 

نم میداد ).  افـش  ار  رامیب  نیا  وت  مارتحا  هب  ام  تساجرباپ و  تمایق  ات  تسوت و  دوجو  هدـنزارب  بقل  نیا  دـیامرف (: یم  دـناسر و  یم  مالس 
) ار وا  دریگب ، ياج  شبلق  رد  وا  ینارون  ماقم  دشاب و  هتشاد  یصاخ  تدارا  هک  سکره  هب  مرهاوخ  دعبب  نآ  زا  متفای ،  زاب  ار  دوخ  یتمالس 

شلـضف تسا  راگدرورپ  حلاص  دبع  سابع  ( 75  .) صوصخم وحن  نیا  هب  مرهاوخ  نداد  مالـس  زار  تسا  نیا  دـناوخ ، یم  سابعلا )  مداـخ 
رب هکنآ  ات  يداد  وت  يدرمناوج  داد  البرک  رد  ردارب  لاح  زا  مدـکی  یتشگن  لفاغ  ردارب  لافطا  ياقـس  يا  ساـبع  تسا  راکـشآ  قلخ  يارب 
اب يا  یمـشاه  لآ  هام  يا  تیاقب  دـش  قح  نوچ  هک  یناف  يدـش  قح  رب  تیافو  دـهع و  وت و  ناـبرق  هب  اـهناج  يداـهن  ناـج  تدـیقع  يور 

جئاوحلا باب  مراد  وت  يوک  يوس  لد  يور  سوط  زا  مراد  وت  يوس  ور  هدـیدمغ  نم  بشما  تمایق  ات  تماـن  دـیواج  هدـنز و  يا  تماـهش 

تداهش زا  دعب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  تازجعم  مالسلاهیلع  هیسابعلا  www.Ghaemiyeh.comتامارک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


تعافش زا  دیمون  رـشح  رد  نکم  ار  وا  تدارا  تسد  تنماد  رب  هدز  تباث )   ) نک البرک  رد  قح  تسد  يا  بلط  ار  ام  نکاور  ار  ام  تجاح 
(76)

ملظ هجیتن 

 ( بابرا ناخ  دمحم  ازریم  دنا (: هتـشون  اه  یـضعب  هدوب و  راجاق  نامز  ماکح  زا  ارهاظ  هک  کلملادجم )  تموکح (  نامز  رد  دـنا : هتـشون 
هچون فورعم  لوق  هب  ای  شیاه  نیچباق  رود  ناجمداب  نارکون و  نارودزم و  نارشابم و  نارازگراک و  زا  یکی  هدوب  فورعم  ياهناخ  زا  هک 

نیا زا  ات  دهد ، یم  اوران  ياه  تبسن  هدرک و  مهتم  ار  وا  غورد  هب  جاب  يذاًخَا و  دصق  هب  دنیب و  یم  ار  یلّومَتُم  نز  هدوب .  البرک  هک   ، شاه
یلو دوش ، یم  هقی  هب  تسد  ایح  یب  رودزم  نآ  دـنک . یم  عانتما  نداد  لوپ  زا  دور و  یمن  راب  ریز  وناب  نآ  دریگب . یلوپ  هردـخم  نآ  زا  هار 

هتخادنا ترضح  نآ  سدقم  حیرض  ياه  هکبش  هب  تسد  دیآ . یم  ع ))   ) لضفلاابا ترضح  مرح (  هب  دنک و  یم  رارف  شتسد  زا  مناخ  نآ 
رودزم نآ  اما  سرب ).  مدایرف  هب  متـسه  وت  هانپ  رد  لیخد و  لضفلااباای  دـیوگ (: یم  دـنک . یم  هثاغتـسا  ترـضح  نآ  هب  زادـگ  زوس و  اب  و 

روز اب  وا  زا  ار  رظن  دروم  لوپ  هدیشک و  نوریب  سدقم  مرح  زا  هتفرگ  ار  نز  تسد  هدش و  مرح  دراو  یئور  رپ  لامک  اب  خاتـسگ  راکمتس و 
بحاص اما  دنیامن ، عافد  كرابم  مرح  هدنهانپ  زا  دنهد و  ماجنا  یلمعلا  سکع  ملظ  نیا  ربارب  رد  دـندوب  هتـسناوتن  مه  مرح  ماّدـخ  دریگیم .
فرشا فجن  هب  هک  دوش  یم  نیـشام  راوس  دوخ  بابرا  اب  هک  یتقو  رودزم  نیمه  دریگ ، یم  ملاظ  زا  ار  همولظم  نز  نآ  ماقتنا  یبوخب  هناخ 

شناتـسد دـهد و  یم  تسد  زا  هناش  زا  ار  شتـسد  فداصت  نیا  رثا  رب  دـنک و  یم  فداصت  يرگید  وردوخ  اب  اقافتا  هار  ریـسم  رد  دـنورب ،
شوه یب  دنکش و  یم  دچیپ و  یم  شتسد  دوش  یم  قیاق )   ) هرارط راوس  دنا : هتشون  رگید  ياهباتک  یضعب  رد  دوش . یم  دروخ  یـشالتم و 
هجیتن نیا  دوش ( یم  عطق  تسد  نآ  دـنیامن و  یم  شـسوی  أم  هجلاـعم  زا  دـننک  یم  هعجارم  ناکـشزپ  ءاـبطا و  هناـخ و  ضیرم  هب  دوش . یم 

ره لضفلاوبا  مالغ  رسب  رـس  رـشب  نج و  لضفلاوبا  مانب  یجتلم  کلم  لیخ  ( 77  (.) تسا ع )   ) سابع ترـضح  هدـنهانپ  راوز و  هب  تراسج 
رـس رب  لضفلاوبا  مارتحا  رهب  ناهـشداپ  صالخا  هب  دننز  شرد  كاخب  هسوب  لضفلاوبا  ماقم  زا  هاگآ  دوشیم  تیالو  غورف  شلد  رد  دوب  هک 

لـضفلاوبا مارم  زا  يرادافو  سرد  تخوماین  هک  یـسک  ره  تسین  افو  لها  لضفلاوبا  ماـنب  کـلف  تماهـش  سوک  دزاون  هشیمه  ناـهج  ماـب 
ماک بآ  طحق  زا  دـش  کشخ  ایرد  بل  رب  هک  نیب  هب  فلاخم  روج  لضفلاوبا  ماجب  ملا  جـنر و  هداب  تخیر  ـالببرک  تشدـب  نارود  یقاـس 

(78  ) لضفلاوبا

مالّسلا هیلع  سابع  زا  مراد  هچ  ره 

ریمعت مهاوخ  یم  ار  اهنیا  مراد  لبم  تسد  ود  تفگ :  دمآ و  ام  هزاغم  رد  اهبهذم  یمیلک  نیا  زا  یکی  هک  دوب  ای 6  جرب 5  ( 1376  ) لاسراپ
لثم یتلاح  کی  اب  راب  نیدنچ  دوب و  اهناملـسم  لثم  شیـسرپ ،  لاوحا  شکیلع ،  مالـس  نوچ  تسا  یمیلک  ناشیا  متـسناد  یمن  نم   ) دـینک

ار اهنیا  مراد  لبم  تسد  ود  تفگ :  دعب  دوب ، هدرک  توف  مردپ  هک  ، دوب هتفه  ود  یکی  و  دزرمایب ، ار  تیاباب  ادـخ  تفگ :  اهناملـسم  تلاح 
بادآ لثم  مدیسر ،  شا  هناخ  رد  ات  مدرک  تکرح  شلزنم  فرطب  درادن و  یلاکـشا  متفگ :  مربب .  ناهفـصا  زا  و  دینک ) ریمعت  مهاوخ  یم 
یمیلک ناشیا  هکنیا  ّالا  مدرک ،  یم  يرکف  همه  دـیاش  نم  هک  دزیم  فرح  نم  اب  يروج  کـی  هناـخ  رد  مد  اـت  درک و  یم  راـتفر  اهناملـسم 

کیدزن متشاد  هک  یعقوم  نآ  تفرگ .  ارم  هبـش  کش و  رادقم  کی  دنک  یم  هاگن  یلیخ  اسیلک  هب  مدید  میتفر  یم  هک  مه  هار  يوت  دشاب ،
یطبر یب  فرح  کی  دیاش  متفگ :  هن !؟  ای  دیتسه  یمیلک  امش  منک  لا  ؤس  وا  زا  هک  مدرک  ریگ  اجر  فوخ و  تلاح  نیب  مدش  یم  شلزنم 

اب نتفگ  هللا  ای  کی  هب  لقادـح  درکن ، تاعارم  ار  اهناملـسم  بادآ  مدـید  میدیـسر ،  هک  هناخ  رد  مد  دوش ، تحاران  تقو  کی  مشاب ،  هدز 
یمیلک امـش  مهاوخ  یم  ترذعم  متفگ :  مسرپب .  شزا  متفگ :  دـش ، تارب  تخـس  تفِـص و  ملدـب  میراد .  نامهم  ام  هک  ندز  گنز  کی 

یمن رگم  اـقآ  تفگ :  تسا .  یمیلک  مدرک  نیقی  رگید  هن ،  متفگ :  دراد !؟ یبـیع  رگم  ارچ  تفگ ،  درک و  نم  هـب  یهاـگن  کـی  دـیتسه ؟
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یم مدرک و  یکـش  کـی  متفگ :  يدرک ؟  ار  لا  ؤس  نیا  ارچ  سپ  تفگ :  درادـن ، يا  هلئـسم  هن  متفگ :  ینک ؟  ریمعت  ار  اـم  لـبم  یهاوـخ 
دوب لباقم  راوید  يور  هک  یـسکع  هب  ممـشچ  مدـش ،  مود  هقبط  دراو  مدرک و  زاب  ار  رد  ـالاب  متفر  هن .!؟  اـی  تسا  تسرد  منادـب  متـساوخ 

 (( ع  ) سابع ترـضح   ) هک دوب  ییاهـسکع  نآ  زا   ) تسا ع ))   ) مّشاه ینب  رمق  ترـضح  اقآ   ) سکع مدـید  مدرک ،  هجوت  هک  بوخ  داتفا .
ای  ) هتـشون سکع  ریز  مدـید  مدرک  هاگن  سکع  هب  ات  تسا )  بسا  رب  راوس  تسا و  یمچرپ  کی  شکرابم  تسد  هدـش و  تارف  طش  دراو 
نم نوچ  ام . لضفلاابا )   ) هن تفگ :  ام . لضفلاابا )   : ) متفگ یخوش  يور  زا  يدرک !؟  بجعت  هیچ  تفگ :  سابع )  ای  لضفلاوبا  ای  يدیس 

زا مراد ،  ع ))   ) لضفلاابا ترضح  زا ( ار  اهنآ  يود  ره  ینیب ،  یم  هک  ار  مرسپ  رتخد و  نیا  مراد .  ع ))   ) لضفلاابا ترضح   ) زا ار  میگدنز 
یم الاح  دینک  ربص  متفگ :  درکادیپ . لکـشم  ناتـسرامیب  يوت  مرـسمه  تسا  نم  مود  دـنزرف  هک  مرتخد  نیا  رـس  مراد  ع ))   ) سابع نیا ( 
مسج زا  ادف  تسد  رـس و  قح  هارب  هدرک  يا  ( 1  .) تسا ملاس  ما  هچب  مدید  ناتـسرامیب  هب  متـشگرب  دعب  مدز  فرح  اقآ  نیا  اب  مدمآ  میآ ، 

ینکردا بدا  زنک  ایح  ناـک  يا  ادـج  تسد  يدـش  دوخ  تسد  نداد  زا  تست  نماد  رب  تاـنئاک  همه  تسد  ادـج  تسد  رگا  دـش  تفیرش 
(79  ) ینکردا بل  هنشت  رحب  هتشگرب ز  نیسح  قشع  هنشت و ز  رحب  هب  هتفر  يا  ینکردا  برع  ریم  یلع  سابع 

سیلپ يازس 

الم هسردم  يوت  لیبدرا ،  رهش  رد  هنس 1341  لاوش  متشه  زور  رصع  دومرف : اقآ ) نیسح  دیس  اقآ  مالـسا (،  ۀجح  بایطالا ،  لیلـس  بانج 
هب ع ))   ) لضفلاوبا ترضح  دنتفگ (: تسا !؟  ربخ  هچ  متفگ  دنود ، یم  فرط  همه  زا  بارطضا  اب  رهش  لها  مدید  هک  مدوب  هتسشن  میهاربا 

هفیعض هناخ  هب  رهـش  هیمظن  مکح  هب  سیلپ  ود  اب  ریگب ) تایلام   ) يریگلام هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  قیقحت  زا  سپ  هدومرف .  بضغ  یـسک 
دنرادیم رب  ار  بسا  نآ  دندرک ، یم  شاعم  رارما  نآ  اب  هک  یبسا  کی  زج  دنتشادن ، يزیچ  اهنآ  دنا و  هتفر  هتشاد  ریغص  شش  جنپ ،  هک  يا 

شـش جنپ ،  نم  نوچ  دیربن  ار  بسا  نیا  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح  هب (  ارت  هک  دنک  یم  تساوخ  رد  سامتلا و  هچ  ره  هفیعـض  دـنربب . هک 
هب دـسر و  یم  هار  زا  یثیبخ  سیلپ  ءانثا  نیا  رد  دـنیآ ، یم  نوریب  دنـشک و  یم  تسد  اه  سیلپ  تسام ...  روآ  نان  بسا  نیا  مراد و  ریغص 

ترـضحاقآ هفیعـض (  میرادرب ،  میتساوخیم  هک  دوب  یبسا  هناخ  نیا  يوت  دنیوگ : یم  دیراد ؟ راک  هچ  اجنیا  دـیوگ : یم  سیلپ  رفن  ود  نیا 
لخاد هدرک و  یشرت  ور  رگید  سیلپ  رفن  ود  نآ  هب  ثیبخ  سیلپ  میتشادرب .  تسد  وا  زا  مه  ام  هداد و  رارق  عیفش  هطساو و  ار  ع ))   ) سابع

یم عیفـش  ار   ( ( ع  ) سابع ترـضح  دـنک و ( یم  ءاجتلا  سامتلا و  وزجع  هچ  ره  هفیعـض  دروآـیم . نوریب  ار  بسا  دوش و  یم  هفیعـض  لزنم 
دیایب و دناوت  یم  رگا  هتفر  هدش  مامت  هدرم و  هک  هدوب  قباس  نادرم  زا  لضفلاابا  ترضح  : ) دیوگ یم  دنک و  یمن  ییانتعا  ثیبخ  نآ  دنک ،

دایرف يا  دـیوگ ، یم  هچ  ثیبخ  نیا  هک  يونـش  یم  تدوخ  لضفلاابا )  ای  دـیوگ (: یم  هفیعـض  دـنادرگرب ). وت  هب  دریگب و  نم  زا  ار  بسا 
ثیبخ سیلپ  هب  لوپ  رازه  راهچ  دیآ و  یم  تسا  ناخدیجم  رـسپ  هک  نز ،  نآ  هیاسمه  ءانثا  نیا  رد  نک .  مکح  تدوخ  ناگراچ  یب  سر 

اب دور  یم  ولج  مدق  تسیب  ًابیرقت  دنک . یم  جراخ  هناخ  زا  ار  بسا  دـنک و  یمن  لوبق  ثیبخ  نآ  یلو  درادرب ، تسد  بسا  زا  هک  دـهد  یم 
دنک و یمن  لوبق  ثیبخ  نآ  زاب  دوش ، یم  ناِرق  تشه  مه  يور  هک  دهد  یم  هفاضا  رازهراهچ  مه  وا  دوش و  یم  فداصم  ناخدیجم  دوخ 

ارچ دـیوگ : یم  وا  هب  ثیبخ  سیلپ  نآ  دوش  راوس  تساوخ  سیلپ  نآ  اـت  ربب . ار  بسا  وش و  راوس  اـیب  دـیوگ : یم  سیلپ  ود  نآ  زا  یکی  هب 
یم لصاو  كرد  هب  دـتفا و  یم  نیمز  هب  دوش و  یم  هایـس  شیور  يروف  دـنک ، یم  هفرـس  ود  هسطع و  کی  موش !؟  یم  يروطنیا  مراد  نم 

ناهنپ هیضق  دیوگ : یم  هیمظن  دنهد ، یم  ربخ  هتفر و  هیمظن  هب  دنراذگ و  یم  رارف  هب  اپ  دننیب  یم  ار  هرظنم  نیا  ات  رگید  سیلپ  ود  نآ  دوش .
هدرک و هدنکارپ  ار  قلخ  دنسر و  یم  رس  اهسیلپ  عقوم  نیا  رد  دندوب ، هدرک  ماحدزا  اشامت  يارب  مدرم  مامت  دوشن ..... هجوتم  یـسک  دوش و 
دنریگب و ار  وا  هزانج  دنورب  هک  دنک  یم  مکح  هدش  رادربخ  قازق  سیئر  دنهد ، یم  لسغ  دـنرب و  یم  شدوخ  هناخ  هب  ار  ثیبخ  نآ  شعن 
، دـننک نفد  دنتـساوخ  یم  هک  ار  هزانج  دنتـسیا و  یم  اهـسیلپ  لباقم  یفـص و  خیـش  هربقم  مد  دـنیآ . یم  مه  اهقازق  دـننیبب . مدرم  دـنراذگب 
هک میدوب  هناخ  هسردم و  يوت  میهاربا  دیـس  اقآ  وداوجدّیـس  اقآ  هدنب و  دننک . اشامت  مدرم  هک  هدومن  هراپ  هراپ  ار  شنفک  هدرک و  تعنامم 

تداهش زا  دعب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  تازجعم  مالسلاهیلع  هیسابعلا  www.Ghaemiyeh.comتامارک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، مینیبب هک  میتفر  مه  ام  دـننک . اشامت  مدرم  هک  دـنتخادنا  خیـش  هربقم  لباقم  وپاق  یلاـع  نادـیم  يوت  دـندروآ ، اـهقازق  ار  وا  شعن  دـنتفگ :
زا هدش و  هایس  ولابلآ  لثم  شسحن  تروص  میدید  میدیناسر ،  ثیبخ  نآ  شعن  هب  ار  نامدوخ  تمحز  یتخس و  اب  هک  دوب  يدایز  تیعمج 
درم نز و  زا  مدرم  مامت  دوب و  هدش  گس  لثم  شنهد  میدید  دنتفگ : قثوم  راجت  زا  یـضعب  مینک .  فقوت  يا  هقیقد  میتسناوتن  نفعت  تدش 

رازاب و هب  دنتـسب و  بانط  اب  ار  شیاپ  دـعب  دوب . رـصع  اـت  دـندز و  یم  گنـس  شا  هزاـنج  هب  دـندوب و  هدـمآ  اـشامت  هب  کـچوک  گرزب و 
كاـخ زا  رپ  ار  نآ  دـنتخادنا و  یهاـچ  رد  ارحـص  راـنک  ار  وا  سحن  ندـب  بورغ  ماـگنه  دـندینادرگ و  اـه  هلحم  اـه و  هچوک  اـهنابایخ و 
یئافو لخن  رمث  یلوتب  بلق  هویم  یلوسر  غاب  لگ  ون  یّما  تنا و  یباب  یئاود  درد  همه  رب  یّماو  تنا  یباـب  یئاـم  لد  رون  هکیا  ( 80 .) دندرک

هک تیافو  يوک  رـس  ِناشوگب  هقلح  زا  بدا  یّما  تنا و  یباب  ییادـخ  ریـش  رـسپ  یلامک  لضف و  ردـپ  یلالج  ياپارـس  وت  یّما  تنا و  یباب 
رادملع وت  یّما  تنا و  یباب  یئامن  هولج  نینچ  هک  یهام  هچوت  يرهم  هچوت  یناج  هچ  وت  یمسج  هچ  وت  یّما  تنا و  یباب  یئافو  رهم و  همه 

یباب یئادهش  عمش  وت  هک  رشحم  هب  هطبغ  دروخ  وت  ماقم  يدیهش ز  ره  یّما  تنا و  یباب  یئاول  غیت و  بحاص  ینیـسح  رای  نیهب  وت  ینیـسح 
(81  ) یّما تنا و 

تکرب اب  لوپ 

البرک ینامثع  تلود  رخاوا  رد  دندومرف : هیلع )  یلاعت  هللا  ناوضر  یـسبط  هللا  ّیلو  دیـساقآ  جاح  ترـضح  ردـقلا ( لیلج  راوگرزب و  دـیس 
رـس دـنچ  اب  نم  دـندوب . هلداجم  رد  دوب ) فورعم  هک  کیب  هزمح  هعقاو  رد   ) تموکح اب  نآ  یلاها  دوب و  يراتفرگ  ـالتبا و  ـالب و  رد  قرغ 

متـسناوت و یم  هک  هچ  ره  دـش و  یمن  كرت  نام  هضور  هعمج  ياهرـصع  هتفه  ره  ًانمـض  میدرب .  یم  رـسب  یتخـس  رقف و  تیاهن  رد  هلئاع 
دنچ ءاضق  زا  مدوب ،  هدرک  هریخذ  سلجم  يارب  يدهاز  يامرخ  يردـق  يا  هتفه  کی  مدروآ .  یم  سلجم  هب  امرخ  ول  دوب و  لاح  ياضتقا 
هناخ نوچ  . ) دندمآ ام  لزنم  هب  ینامهم  دندوب ، هدش  هدـنهانپ  ع ))   ) سابع ترـضح  اقآ  هب (  گنج  سرت  زا  هک  البرک  عباوت  بارعا  زا  رفن 

ارجام نیا  زا  زور  دـنچ  منک .  یئاریذـپ  اهنآ  زا  يدـهاز  ياـهامرخ  اـب  مدـش  روبجم  دوبن  يزیچ  هناـخ  رد  دوب .) ترـضح  نآ  راوج  رد  اـم 
یلو مریگب ،  ضرق  وا  زا  نارق  ود  هک  متفر  ءاقفر  زا  یکی  هناخ  هب  نآ ،  لئاسو  هیهت  هضور و  رکف  يوت  متفر  دش ، هعمج  حبـص  تشذـگ ، 
کی میدمآ  هک  اجنیات  تسا  تمینغ  متفگ :  مدوخ  اب  مدش ،  ع ))   ) ءادهشلادیس ترضح   ) نحص دراو  نتـشگرب  تقو  تشادن ،  هنافـساتم 
نوچ مدش ،  هجاوم  دوب . نحـص  فرط  هب  هاگ  همیخ  فرط  زا  هک  مدرم  ماحدزا  اب  مدمآ ،  نوریب  مرح  زا  هکنیا  زا  دـعب  منکب .  مه  یترایز 
هدش هدز  يرگید  پوت  دندرک  لایخ  مدرم  نآ  بیرخت  يادص  زا  و  هدش .  لزلزتم  دوب ، هدید  همدـص  پوت  زا  وگ  هلئـسم  یلعدیـسآ  لزنم 
رازاب هچوک و  فرط  زا  ًاراچان  هک  تشادرب  شارخ  میاپ  قاس  تسوپ  یغولـش  نیا  رد  دندروآیم . راشف  نحـص  نالاد  نورد  هب  ماحدزا  اذـل 

و موش ،  فرشم  ع ))   ) لضفلاوبا ترضح  مرح (  هب  هک  تسا  رتهب  متفگ :  تسکش ،  ملد  متفریم  متشاد  هک  يروطنیمه  متشگرب ،  هناخ  هب 
 : متفگ دوبن . رتوبک  ود  زج  یـسک  مرح  يوت  مدش ،  هدنهانپ  ترـضح  مرحب  دعب  متـسش و  ار  یگدیـشارخ  لحم  مدـمآ  منک .  لاح  ضرع 
ات تسین ،  ایهم  نآ  لئاسو  مراد و  هضور  سلجم  مراد ،  یمنرب  تسد  مریگن  امـش  زا  ار  مدوخ  جراخم  ات  هدش ،  حورجم  میاپ  نم ،  يالوم 

ندناوخ هضور  هب  عورـش  مداتـسیا و  دـسرب ، یجرف  دـیاش  مناوخب  هضور  هملک  ود  کی  متفگ :  مدوخ  اب  مور .  یمن  نوریب  یناسرن  یجرف 
زامن لوغشم  مدناوخن و  هضور  میوگب !؟  هچ  یناوخ ؟  یم  هضور  هک  يارب  دیوگب  دیایب و  یـسک  رگا  هک  مدش  هجوتم  تقو  کی  مدرک ، 
يور هک  اهفاّرـص  لثم  هدش  هتـشاذگ  ینارقود  هتـسد  کی  دوب  نم  هب  لصتم  هک  يراوید  رانک  مدید  مدش (،  غراف  هک  زامن  زا  مدش .  هیده 
نوچ هدومرف  تمحرم  ع ))   ) لضفلاوبا مدوخ (  يالوم  َهب  َهب   :) متفگ دوب ). دننیچ  یم  هدـش  يدـنب  هتـسد  بترم و  ناشیاه  قودنـص  زیم و 
اهنآ لاح  ره  هب  تفرگ )،  یمن  رارق  نیمز  يور  بترم  هدرک و  هتـسد  یبوخ  نیا  هب  دش و  یم  شخپ  دوب  هدـش  هتخیر  یـسک  بیج  زا  رگا 

زا متساوخ  یم  لوپ  تقو  ره  لاس  کی  ات   . ) متفگن يزیچ  یسک  هب  ارجام  نیا  زا  متشاذگ و  قودنـص  يوت  مدرب و  لزنم  هب  متـشادرب و  ار 
نان و ياچ و  ریغ  دیـشک و  یم  لوط  رهظ  ات  حبـص  زا  ما  هضور  سلجم  مه  هعمج  ياهزور  و  مدرک )  یم  جرخ  متـشاد و  یمرب  اـهلوپ  نآ 
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تاقوا یضعب  نکیل  مناد ،  یمن  متفگ :  تسا ؟  هناخ  فرصم  ردقچ  يزور  دش : هدیسرپ  دش . یم  فرـصم  ریـش  هقح  کی  نایلق  راگیس و 
تدم دیـسر  یم  لوپ  نم  هب  ییاج  زا  مک  یلیخ  نوچ  مدـیناخرچ و  یم  ار  میگدـنز  متـشاد و  یمرب  ینارقود  ددـع  راهچ  هس  هک  دـش  یم 
مدـید مدرمـش  یتقو  تسا !؟  ردـقچ  منیبب  مرامـشب  ار  اهلوپ  هک  تسا  بوخ   : متفگ زور  کی  هکنیا  ات  متـشادن ،  یتافتلا  چـیه  لاـس  کـی 
بحاص ینیسح  رای  نیهب  وت  ینیـسح  رادملع  وت  ( 82 .) دـشن يربخ  اهلوپ  نآ  زا  رگید  دـش و  مامت  اهلوپ  نآ  زا  دـعب  دوب . ینارقود  داتفه و 
جاتحم همه  تجاح  زور  یّما  تنا و  یباب  یئادهش  عمش  وت  هک  رـشحم  هب  هطبغ  دروخ  وت  ماقم  يدیهـش ز  ره  یّما  تنا و  یباب  یئاول  غیت و 

تنا و یباب  یئالببرک  یقاس  يرآ  دـش  ضیوفت  وت  هب  رثوک  یقاس  بصنم  یّما  تنا و  یباب  یئاشگ  هدـقع  یلع  نوچ  یماع  فراـع و  زا  وت 
(83  ) یّما تنا و  یباب  یئادُه  لآ  روای  دناد  هک  همولظم  بنیز  لد  وت  رب  دوب  شوخ  یّما 

 ( ع  ) سابع ربق  كاخ 

ار وا  يدرگاش  راختفا  یفـسلف )  یلع  خیـش   ) بناجنیا هک  ناوارف  تافیلات  ياراد  رـصاعم و  دـباع  لضاف و  بئان ،  لیعامـسا  خیـش )  جاح  )
مامت هک  دیـسر  ییاج  هب  مک  مک  مراک  مدـش و  ـالتبم  يدرد  شوگ  هب  نم  دومرف : ع ))   ) لـضفلاوبا ترـضح   ) مرح یلوتم  دومرف : متـشاد 

 ، جراخ ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  مورب .  جراخ  ياه  ناتـسرامیب  هب  هک  دندرک  هیـصوت  نم  هب  هدش و  زجاع  نم  تبابط  زا  دادـغب  يارتکد 
رد دون  دنتفگ : یلو  موش ،  یحارج  لمع  دیاب  دنتفگ : یکـشزپ  ياروش  ياضعا  شیامزآ ،  هنیاعم و  زا  سپ  مدـش و  يرتسب  همانرب ،  تحت 

تحاران و یلیخ  بش  نآ  رد  مهدب .  ار  ناتباوج  منکب و  ار  مرکف  ات  دـیهدب  تلهم  نم  هب  ار  بشما  متفگ :  دراد . دوجو  رطخ  ناکما  دـص 
نیا زا  متسه ،  رهّطم  ربق  ّیلوتم  دوخ  هک  نم  و  دنریگ ، یم  افـش  البرک  كاخ  زا  اهـضیرم  مامت  متفگ :  مدوخ  اب  هبترمکی  ّاما  مدش  نیگمغ 

نآ زا  يرادـقم  یـصاخ  هجوت  لاح و  اب   . ) متـشاد دوخ  اب  ع ))   ) سابع ترـضح   ) ربق كاخ  زا  يردـق  هناتخبـشوخ  مشاـب ،  مورحم  ضیف 
خساپ نتفرگ  يارب  اهرتکد  هدش ).  تکاس  نآ  درد  دوش و  یمن  جراخ  كرچ  رگید  مدید  حبـص  مدیباوخ .  متخیر و  مشوگ  رد  ار  كاخ 

ًاروف هدـش ،  فرطرب  ًالماک  هضراع  دـندید  دـندرک ، هنیاعم  ات  اـهنیا  دـیهد ، رارق  شیاـمزآ  دروم  ارم  شوگ  زاـب  متفگ :  دـندمآ ، نم  شیپ 
زین ار  مدوخ  رظن  دش  رارق  دش و  هداد  یتایرظن  ثحب  لوط  رد  دندرک ، ییاهثحب  هزجعم  نیا  باب  رد  دـنداد و  لیکـشت  یکـشزپ  نویـسیمک 

 : بجعت اب  مدرک ).  ادـیپ  افـش  ع )   ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ربق  كاخ  هلیـسوب  نم   : ) متفگ باوج  رد  نم  دـنوش . ایوج  هلئـسم  نیا  رد 
تبرت زور  هس   . ) مداد اهنآ  هب  متـشاد  هک  يرادـقم  هلب ،  متفگ :  هدـنام ؟  یقاب  يزیچ  ع ))   ) ساـبع ترـضح  اـقآ   ) كاـخ زا  اـیآ  دـنتفگ :

رد مدوب  روشک  نآ  رد  هک  یتقو  دنچ  نیا  دشاب ). یم  نآ  رد  افـش  رثا  تسا  نوخ  كاخ و  دندید  دـنداد  رارق  هاگـشیامزآ  رد  ار  ترـضح 
یهورگ  ) دندوب و هدش  راوگرزب  نآ  هتفیـش  نارفاک  زا  يدایز  هدـع  دـش و  یم  هدز  فرح  تمارک  هزجعم و  نیا  زا  لفاحم  سلاجم و  همه 

يانث نابز  لد ،  زا  دنکیم  لضفلاوبا  يادـخ  هنارکـش  یپ  زا  ( 84 .() دندرک ادیپ  شیارگ  مالـسا  هب  دندوب ، هیـضق  نیا  دهاش  کیدزن  زا  مه 
زا دیآ  برط  هب  لد  زیگنا  لد  ياون  لد  دیاد ز  گنز ز  لضفلاوبا  يالو  زا  رهم و  زا  رو  هرهب  دشابن  هک  یلد  نآ  دزرا  یمن  چـیه  لضفلاوبا 

تاذ تسا  نیـسح  ياهبنوخ  نوخ و  ادـخ  تاذ  لضفلاوبا  ياضر  ادـخ  ياضر  تشگ  حـلاص  هدـنب  عیطم  دـبع و  وچ  دوب  لـضفلاوبا  ياون 
(85  ) لضفلاوبا يالبرک  دای  دنکب  نوچ  ام  لد  نورد  زا  شتآ  دنز  هلعش  لضفلاوبا  ياهبنوخ  نوخ و  نیسح 

درد يافش 

لد دردب  دهشم  تاقالیی  زا  یکی  رد  یبش  دندومرف : یناسارخ )  یئاطع  ياقآ  جاح   ) مرتحم دنمشناد  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح 
يا هلیسو  هن  نداتسیا ،  هن  متـشاد و  نتـسشن  یئاناوت  هن  مدرک ،  یم  ساسحا  میولگ  رد  ار  گرم  یخلت  هک  يروطب  مدش ،  راتفرگ  يدیدش 
عطق تهج  ره  زا  هک  لاح  نآ  رد  دناشکب . حبـص  هب  ارم  هک  دش  یم  ادیپ  یئوراد  هن  دـنناسرب و  رهـش  هب  ارم  بش  زا  تعاس  نآ  رد  هک  دوب 
هدرک تحاران  ار  ناتسود  دومن و  یم  قاط  ار  متقاط  هدوبر و  ار  مناوت  بات و  دش و  یم  رتدیدش  هظحل  ره  درد  لد  تابرـض  هدومن و  دیما 
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هچ مدیزگرب ).  ار  ع )   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  نایم  نآ  رد  و  مدید ،  یم  دنوادخ  هاگرد  نابرقم  هب  لسوت  هب  رصحنم  ار  هراچ   ، ) مدوب
هب مالـس  ضرع  زا  سپ  دوـب ، هدز  هقلح  ممـشچ  رد  کـشا  دـنک ، یم  تجاـح  ياـضق  رد  عیرـست  دـسر و  یم  داـیرف  هب  يدوزب  وا  هک  نیا 

مامت مرذن  زونه  منک .  شیوک  میدـقت  يدنفـسوگ  ددرگ  لصاح  افـش  ترـضح  نآ  هب  لسوت  اب  نونکا  رگا  مدرک  رذـن  شـسدقم  تحاس 
نوچمه هاگان ،   ) هک مان ،  نادب  منرتم  منابل  و  دوب ، نیریـش  ع ))   ) لضفلاوبا  ) مان هب  مماک  دوب و  هتـشگن  رارقرب  لماک  طابترا  و  دوب ، هدـشن 

هقیقد کی  زا  شیب  افش  نامز  لسوت و  نیح  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  و  مدیدن )  دوخ  رد  درد ، زا  يرثا  دنزیر ، شتآ  يوررب  هک  بآ 
درد چیه  درذگ ، یم  لاس  هد  زا  شیب  خـیرات  نآ  زا  متـسه و  بش  نآ  هیـضق  شراگن  لوغـشم  هک  نامز  نیا  ات  هک  نیا  رتمهم  تشذـگن و 

هب هک  نیا  اـب  ـالاح  ما  هتـشگ  فاـعم  لد  درد  زا  یتیراـع ،  تاـیح  لوط  رد  رگید  راوگرزب  نآ  تمحرم  فطل و  هب  ییوگ  ما و  هدـشن  لد 
ناوریپ نادرخباـن و  یـضعب  دـننام  مناوت  یم  هنوگچ  ما )  هدوـمن  هدـهاشم  ع )   ) لـضفلاوبا ترـضح  هیحاـن  زا  ار  تمارک  نیا   ) دوـخ مشچ 
مرکـشل ریما  راد و  ملع  نـم  ( 86  .) مشکب شتبحم  رپ  ناـماد  زا  لـسوت  تسد و  میاـمنب و  ار  راوـگرزب  نآ  تمارک  راـکنا  تیباـهو  بتکم 

خر دهاوخیم  غیت  نم  نوخ  زا  رگا  ایحا  دوش  نید  متخوس  رس  ات  ياپ  متـشگ  عمـش  متخورفا  يرگنـشور  هر  رد  مربهر  راذگتمدخ  یماح و 
مهدیم مرگنب  تلامج  مراد  وزرآ  مرگنشور  يداه  ماما و  يا  منت  هراپ  دص  ود  ددرگ  یکشاک  منتـشک  اب  نید  زوریپ  دوش  رگ  نم  نوگلگ 

رپ هدید  نوخ  رپ  تسد  دسر  تیاضما  رهم و  رب  دنـس  نیا  دسر  تیاپ  رب  هک  متـسد  ملق  دش  همطاف  زیزع  يا  ییاین  رگ  همقلع  رانک  رد  ناج 
(87  ) نوگن نیز  زا  يوش  هصغ  زا  مسرت  نوگ  هلال  ار  ما  هرهچ  ینیبب  رگ  نوخ  کشم  ياه  همشچ  زا  دوریم  نوخ  کشم  نوخ 

لضفلاابا ای 

تکرح یگدننار و  ماگنه  رد  دوب ، ناملسم  ریغ  هک  يا  هدننار  دنداد : ربخ  تسا  نانیمطا  دروم  ناشنخـس  هک  يدارفا  نیقثوم و  زا  يا  هدع 
هک دوب  هدینـش  نوچ  . ) دـنیب یم  یمدـق  ود  رد  ار  شنیرفاسم  دوخ و  گرم  گنردـیب  درادـن و  زمرت  دوش  یم  هجوتم  نیرفاسم  اـب  سوبوتا 

یمار هملک  نیا  ات  لضفلاابا ).  ای  دـنز  یم  دایرف  راـیتخا  یب  دـنوش . یم  ع ))   ) ساـبع ترـضح   ) هب لـسوتم  يراـتفرگ  عقاوم  رد  اهناملـسم 
تمارک نیا  نوچ  . ) دـنوش یم  هراپ  هراپ  هتخیـسگ و  مه  زا  سوبوتا  ياه  کـیتسال  هک  ناـنچنآ  دتـسیا ) یم  دوخ  ياـجب  سوبوتا  دـیوگ (

یم راوگرزب  نآ  سدقم  ناتسآ  رب  رس  و  هدش )  مالـسا  سدقم  نید  هب  فرـشم  دنک  یم  هدهاشم  ع )   ) سابع ترـضح  زا  هدننار  ار  نشور 
اجنآ سابع  باتفآ ،  وت  درِِگ  رب  دـیدرگ  هک  نوخ  رهپـس  هام  يا  سابع  باکر ،  مه  لمحم و  مه  تماما  تمـصع و  بکوم  اب  ( 88 .) دیاس

(89  ) سابع بالقنا ،  همشچ  دش  تقرف  تسد و  نوخ  هرطق  ره  سابع  بالگ ،  تخر  گربلگ  تخیر  یم  قشع  بان  هک ز 

داد افش  ار  منز  ع )   ) سابع

ره دوب و  التبم  یجالعلا  بعـص  ضرم  هب  هک  تشاد  یمناـخ  دروآ . یم  ربا  نم  يارب  ینعی  دـنک ، یم  راـک  نم  اـب  هک  تسه  یمیلک  کـی 
بش کی  ًاقیقد  دوب . مامت  شراک  ینعی  دهد . ماجنا  شیارب  يراک  تسناوت  یمن  سکچیه  دندوب و  هدرک  شباوج  دندوب ، هتفر  هک  يرتکد 

اقآ متفگ :  تسا  ناشیرپ  یلیخ  دوب  مولعم  شا  هرهچ  زا  دمآ ، نم  شیپ  مورب .  ءادهش  ناتسلگ  هب  متشاد  انب  نم  بشما ،  لثم  دوب  يا  هعمج 
هب بشما  نم   : ) متفگ هتـشذگ ،  اـهفرح  نیا  زا  هگید  تفگ :  دـهد . شیافـش  ادـخ  متفگ :  تسا .  ضیرم  ممناـخ  تفگ :  هتچ !؟  یـسوم 

يادف مناج  تفگ :  و  هیرگ ،  ریز  دز  مدید  دهد ). شیافـش  ادخ  ات  مناوخ ،  یم  ع )   ) لضفلاوبا ترـضح  هضور  کی  امـش  مناخ  زا  تباین 
شدوخ تلاح  نابز و  نامه  اب   ) تسا و ضیرم  ممناخ  تفگ :  یـسوم  وگب ، سابع )   ) هب و  مدرک ،  شرذـن  دنفـسوگ  ات  ود  لـضفلاابا ،)  )

. دـمآ دوجو  هب  یبیرغ  بیجع و  لاح  کی  مدرک ،  حرطم  هداس  نابز  نیمه  اـب  مدـمآ  ادهـش  ناتـسلگ  هب  نم  درک ). یم  هیرگ  تفگ و  یم 
!؟ ربـخ هچ  متفگ :  دـیآ . یم  نوریب  هچوک  زا  هک  شمدـید  هعمج  رهظ  مدرک .  یکچوک  دز  شوگ  اـجنآ  رد  متفر و  هیمئاـق  هب  حبـص  دـعب 
 ( سابع  ) هب بشید  یتسار  هدش .  هدنز  ممناخ  نیا  دـعب  هب  تعاس 12  زا  هک  هدـش  هچ  مناد  یمن  هدـش ،  بوخ  یلیخ  ممناخ  لاح  تفگ : 
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قشع وت و  قشع  سابع  باتفآ  هس  هام  يا  ( 90  .) هیرگ ریز  دز  هرابود  و  داد ) افش  ار  منز  سابع  ( ؟  مدرک ترذن  دنفسوگ  ات  ود  نم  یتفگ 
نسح و باتک  وت  يدوب  سابع  باش  خیش و  هب  وت  يداد  ار  یتسود  ماما  نیئآ  سابع  باختنا  هژاولگ  تسدیب  ناقشاع  رتفد  رد  سابع  بان 
ار وت  تسا  هدرک  تیادـف )  نم  ناج   ) همغن اب  سابع  بارتوب  لد  رون  ّتنج  لـها  بابـش  ياـقآ  ساـبع  باـتک  نیا  دـش  هراـپ  دـص  سوسفا 

(91  ) سابع باطخ 

برطضم رتخد 

مدـید تقو  کی  مدـش ،  ندـناوخ  نآرق  لوغـشم  متـسشن و  ترـضح  رـس  ـالاب  و  مدـش ،  دراو  ع ))   ) لـضفلاوبا  ) رهطم مرح  هب  زور  کـی 
دـیبسچ و حیرـض  هب  رتخد  نآ  دوب ، تیعمج  زا  رپ  مرح  دـندش ، مرح  دراو  يا  هلماح  رتخد  هارمه  نیـشن  هیداـب  بارعا  زا  يداـیز  تیعمج 
 : تفگ یم  هک  دندینش  ار  ییادص  دندش ، تکاس  نارضاح  همه  ناهگان  هک  دندش ، وا  هّجوتم  نارضاح  همه  تخادنا ،  هار  نویـش  دایرف و 

، ادـص نیا  ندینـش  اـب  هدوب ).  رتـخد  نآ  محر  رد  هک  تسا  یکدوک  ناـمه  زا  ادـص  نیا  هک  دـش  مولعم  دـشاب ، یم  مرداـم  رهوـش  مردـپ  )
نآ تمحز  اب  هناتـسآ  مادـخ  دـندروآ ، موجه  رتخد  فرط  هب  دـندرک و  دـنلب  ار  هلهله  هسوه و  يادـص  دـمآ و  شوج  هب  مدرم  تاساسحا 

اب نم  دوب و  نسح )  دیس  موحرم   ) مرح رادیلک  دندرب . تشاد  ماّدُخ  هب  صاصتخا  هک  يا  هرجح  هب  دنداد و  تاجن  مدرم  گنچ  زا  ار  رتخد 
ارحـص نیـشن و  هیداب  بارعا  لئابق  زا  اهنیا  تفگ :  وا  مدیـسرپ ،  ار  نایرج  وا  زا  دندش  هدـنکارپ  مدرم  هک  یتقو  متـشاد .  یتسود  هقباس  وا 

لبق رـسمه  ندید  يزاب و  دزمان  اهنآ  نیب  رد  . ) دوب شیومع  رـسپ  دقع  رد  رتخد  نیا  دننک ، یم  یگدنز  البرک  فارطا  رد  هک  دنتـسه  درگ 
نیا رهوش  ومع و  رـسپ  دور ). یم  يزیرنوخ  لـتق و  هب  لاـمتحا  دوش  فشکنم  مه  يزیچ  هیـضق  نیا  رد  رگا  تسا و  دـب  یلیخ  یـسورع  زا 

یناهنپ رد  دـنک ، يزاب  وا  يوربآ  اب  و  دـشاب ، شیومع  هک  نز  ردـپ  اب  هک  یترودـک  رطاخب  رـسمه و  ندـید  زا  ندوب  مورحم  رطاـخب  رتخد 
، دنوش یم  عالطااب  رتخد  ناگتـسب  دوش و  یم  هلماح  رتخد  یتدم  زا  دعب  دنک . یم  رارف  شنز  ردپ  تیذا  سرت  زا  دـعب  دـنیب و  یم  ار  رتخد 
، دوش یم  رکنم  سرت  زا  وا  دنـسرپ ، یم  وا  زا  ار  هّیـضق  دـننک و  یم  ادـیپ  ار  رهوش  دـیوگ . یم  ار  نایرج  رتخد  یـسررب ،  قیقحت و  زا  سپ 

شندب دننک و  ادج  شندب  زا  ار  وا  رس  بشما  دنراد  میمصت  اهردارب  هک  دوش  یم  هجوتم  یتقو  رتخد  دنیآ . یمرب  وا  لتق  ددص  رد  اهردارب 
 . ما هدرکن  یتنایخ  مرادن و  یهانگ  نم  دـیوگ : یم  نایرگ ،  مشچ  اب  دزادـنا و  یم  اهنآ  مدـق  يورب  ار  دوخ  دـننک ، ناهنپ  يا  هشوگ  رد  ار 

یهاوگ ترضح  نآ  دیاش  دیناسرب ، لضفلاوبااقآ )  مرحب (  ارم  تسد  امش  طقف  دوش ، یمن  رید  مه  نم  نتشک  متسه ،  امش  تسد  ریسا  نم 
هک دنروآ  یم  اجنیا  هب  ار  رهاوخ  هدوب ،  اهنآ  لزنم  هک  البرک  یخـسرف  هس  زا  هدـش و  رثاتم  رهاوخ  لاحب  اهردارب  دـهد . نم  نماد  یکاپ  هب 

تساوخرد ترضح  نآ  زا  هناسمتلم  دبـسچ  یم  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح  حیرـض (  هب  رتخد  دنک . اهنآ  رهاوخ  هب  یهجوت  ترـضح  دیاش 
یکاپ هبترم  هس  محر  لخاد  زا  هچب  دوش و ( یم  وا  لماش  ترـضح  نآ  فطل  و  دـهد . تاـجن  یمتح  گرم  زا  ار  وا  هک  دـنک  یم  تجاـح 

ات سابع  دوب  نیسح  بوذجم  تیالو  همه  مدق  هب  ات  رـس  ( 92 (.) دنک یم  ادـیپ  تاجن  گرم  زا  رتخد  نآ  دـهد و  یم  ربخ  مدرم  هب  ار  ردام 
رب نینوخ  تسد  مشچ و  رـس و  درآ  سابع  دوب  هک  رگا  دنـسرپ  قشع  تواضق  همکحم  رد  سابع  دورـس  رفظ  گـنابلگ  دز  اومتعطقنا  همغن 
دش سابع  دوجس  رد  هبترم  کی  دمآ  مایق  زا  هچ  اما ز  سابع  دوزف  نید  قنور  رب  تسب  نوچ  قشع  زامن  هب  تماق  سابع  دوهـش  دوخ  تمه 

یموصو ةولـص  نینچ  هب  مزان  ساـبع  دوب  قشع  هزور  رد  بآ  بل  رب  دروخن  بآ  رگ  ساـبع  دوعق  یب  هدجـس  رب  شعوکر  یب  ماـیق  لـصو 
(93  ) سابع دومن  اود  هنوگ  نیاک 

 ( مالسلا هیلع   ) لضفلاابا اب  تکرش 

يارب اجنآ  زا  مدرب و  یم  رفاسم  نیمظاک  هب  مق  زا  ًابترم  نم  دوب ، زاـب  تاـبتع  هار  هک  یماـیا  رد  تفگ :  یم  مق  سوبوتا  ناگدـننار  زا  یکی 
تـسا یتخـس  هندرگ  ًاتبـسن  هک  قاـطاپ  هندرگ  هب  مدـمآ ،  یم  مدوب و  هدز  رفاـسم  نیمظاـک  زا  هک  تبوـن  کـی  رد  مدروآ ،  یم  رفاـسم  مق 
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هدش و هراپ  وا  زمرت  هک  مدش  هجوتم  نم  دمآ ، هک  يرادقم  دش و  ادیپ  هنادرگرـس  زا  یـشک  تفن  نیـشام  مدـید  هندرگ  طسو  رد  مدیـسر . 
هل و دنتـسه  ع ))   ) نیـسح مامااقآ  ربق ( راوز  همه  هک  يرفاسم  تصـش  دریگیم و  ریز  ار  ام  نیـشام  تداع  بسح  نیـشام  نآ  هک  تسالاح 

نوریب ار  دوخ  منک و  زاـب  دوب  میولهپ  هک  نیـشام  برد  ور  تفر  متـسد  مدـید .  یمن  دوـخ  يارب  ًالـصا  مه  يرارف  هار  دـنوش و  یم  دوباـن 
دروخ و هوکب  تشگرب و  شرـس  دـمآ ، یم  ام  فرطب  تعرـس  هب  هک  یـشک  تفن  نیـشام  ناهگان  موشن ،  هتـشک  دوخ  ًالقا  هک  منک  باترپ 
زا دناوت  یمن  نکل  هدیدن و  يا  همدص  هدننار  هدرک و  ریگ  هوک  هب  نیـشام  برد  مدـید ،  مدـیود ،  متـشاد و  هاگن  ار  سوبوتا  نم  دـیباوخ .

لاوئس دمآ ، نوریب  نیـشام  زا  هکنیا  درجم  هب  میدیـشک ،  نوریب  ار  هدننار  میدرک و  زاب  ار  نیـشام  برد  تمحز  هب  ام  دیایب ، نوریب  نیـشام 
ینمرا نم  نوچ  دینک ، تلالد  هعیش  بهذم  مالسا و  نیدب  مه  ارم  تفگ :  میتسه .  هیعش  ناملسم و  میتفگ :  دیراد ؟ یبهذم  هچ  امش  درک :

هکنآ زا  دعب  هللا ،)  یلو  یلع  نا  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلاال  نادهـشا  وگب (: میتفگ :  مدوب .  دـقتعم  تینارـصن  شیک  هب  متـسه و 
 ( ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح  ام  همئا  زا  لوا  ماما  دـنزرف  سابع  میتفگ (:  ام  تسیک ؟)  سابع   : ) تفگ درک ، يراج  نابزب  ار  تداـهش 

مارمب ارم  دنتـساوخیم  هعیـش  هدننار  ياقفر  مدرکیم ،  یگدـننار  هک  ناریا  رد  تفگ :  يدرک ؟  لاوئـس  سابع )  زا ( هک  دـش  روطچ  تسا ). 
يدش و هراچیب  ییاج  رد  تقو  ره  دنتفگ ( یم  نمب  تیحصن  يزوسلد و  هار  زا  مدرک ،  یمن  لوبق  نم  یلو  دنیامن ، يربهر  تلالد و  عّیشت 
ات دوب  منهذ  رد  بلطم  نیا  درک .) دهاوخ  یسرداد  وت  زا  ًاعطق  وا  سابعلا .)  لضفلاابا  ای  وگب (: یهد ،  تاجن  يراتفرگ  زا  ار  دوخ  یتساوخ 
یم طوقـس  هرد  هت  هب  نیـشام  اب  نم  هک  مدرک  نیقی  هدیرب و  زمرت  هک  مدش  هجوتم  تقو  کی  مدش ،  ریزارـس  هک  هندرگ  يالاب  الَا ن  هکنیا 
هگن ارم  ناج  درک و  ظفح  ارم  نیشام  ترـضح   (. ) لضفلاابا ای  متفگ (:  هبترم  دنچ  يراچان  يور  زا  اذل  دوش ، یم  هعطق  هعطق  مندب  منک و 

یم فرصم  وا  یناوخ  هضور  هار  رد  مدرک و   ( ( ع  ) لضفلاابا ترضح  فقو (  ار  منیـشام  دمآ  رد  ثلث  متـسه  هدنز  ات  نم  و  دومرف ) يراد 
رب قح  هر  رد  مایق  نیئآ  ( 94  ((.) ع  ) سابعلا لضفلاوبا  اب  تکرـش  تشون (  نیـشام  يور  دز و  بَّکَُرم  هب  ار  دوخ  تشگنا  اج  نامه  منک و 

سابع دوزف  ام  تکوش  رب  تسار  وا  هک  یهللادی  تسد  اب  سابع  دومزآ  شوخ  قشع  رد  ار  ناقـشاع  قشع و  ربهر  دـُب  سابع  دومن  ام  ربهر 
ریت هناشن  شدـش  هدـید  ات  سابع  دونـش  ادـخ  کیبل  شماما  زا  مالـس و  تفگ  یم  سابع  دونغ  نوخب  هک  هگنآ  كاخ  رب  داتفاپ  هک ز  اجنآ 

(95  ) سابع دور  رانک  هب  ایرد  درک  ناور  شتمه  تریغ و  زا  سابع  دوشگ  قحب  هدید  دص 

ینس درم 

هللا مالس  ارهز  زیزع  يرادازع (  هدامآ  دورد ، رهـش  کیدزن  هیرق  اتـسور و  مدرم  دوب ، یـسمش  شـش  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  مّرحم 
یکی دنوش ، يرادازع  هدامآ  دنهاوخیم  هکنیمه  دننک و  یم  هیهت  لیاسو  جراخم و  مزاول و  دنوش و  یم  ع ))   ) نیـسحلا هللادـبعابا  اقآ  اهیلع 

رظن فرـص  يرادازع  همانرب  زا  دیاب  هک  دهد  یم  ماغیپ  تئیه  نآ  هب  دوب  لحم  نآ  رد  يذوفن  اب  درف  بهذم و  ّینُـس  هک  یتلود  نیرومام  زا 
نآ ذوفن  مه  یفرط  زا  دننکن و  يرادازع  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  هلاس  همه  مسارم  دنناوت  یمن  هک  دنوش  یم  تحاران  یلیخ  ناردازع  دـینک .
هایس سابل  یًنُـس  رومام  دوخ  هک  دننیب  یم  زور  نآ  يادرف  اقافتا  مینک !؟  هچ  ایادخ  هک  نادرگرـس  ناریح و  دهد . ناشتـسد  راک  یًنُـس  درم 

اب هک  وا  هدش !؟  هچ  ایادخ  دننک ! یم  بجعت  هدش .  يرادازع  لوغشم  هنهرب  ياپ  رس و  اب  هتخادنا و  شود  هب  یبآ  رپ  کشم  هدیـشوپ و  ازع 
باوخ رد  هتـشذگ  بش  دنمهف ، یم  دننک ، یم  یـسررب  هکنیا  زا  دعب  هدرک !؟  شنت   ، أزع سابل  شدوخ  هدش  روطچ  دوبن . قفاوم  يرادازع 
تلاح اب  هدومن  باتع  يدنت و  وا  هب  ترضح  هدش و  فرشم  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  اقآ  جئاوحلا  باب  ترضح  سدقم (  رـضحم 

زا یّنس  رومام  منک .  یم  تمین  ود  ریـشمش  هبرـض  کی  اب  ینک  يریگولج  ام  نیبحم  ِيرادازع  زا  رگا  دیامرف : یم  ینـس  درم  نآ  هب  بضغ 
يرادازع و سابل  ملاع ،  نادیهـش  رـالاس  رورـس  يارب  هک  دوش  یم  یـسک  نیلوا  و  دورگ ) یم  هعیـش  بهذـم  هب  دوش و ( یم  رادـیب  باوخ 

خزود وت ز  رهق  دوعوم  تنج  زا  دوب  یناشن  وت  رهم  ( 96 .) دش دهاوخ  اپ  رب  یهوکش  اب  يرادازع  مسارم  لاس  نآ  دنک و  یم  نتب  يراوگوس 
ریت یتفگ  يدرک و  رپس  هنیـس  الب  ریت  رب  تمارغ  تسا  هتفرگ  تخـس  نایژ  ریـش  زا  وت  مرک  لدـع و  هدرپ  ارـس  هب  وهآ  تمالع  هاش  يادـهد 
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هنشت بل  يدوب و  مرح  ياقس  تمامه  یعس  زا  دسر  ناماسب  راک  ات  مالـسا  هر  رد  ادج  تشگ  تندب  زا  تسد  تمالم  ریت  زا  هب  مصخ  متس 
درب تساوخ  یم  تماما  لخن  تمغ  دش ز  ات  ود  هرابکی  نوزوم  تماق  نآ  وچ  دید  نوخب  هدـیتلغ  تمالظ  هب  یتسپ  دـنداتف ز  رایغا  نکیل  و 

هب تعافـش  رهب  مرک  ناک  يا  دـشاب  وت  فطل  مرک و  رب  افـص )  ) دـیما تمالـس  وت  زا  دوبن  وضع  کـی  هک  سوسفا  تکاـپ  رکیپ  مرح  يوس 
(97  ) تمایق

ینک یمن  ایح  داب  يا 

ياضر ازریم  جاح  موحرم   ) دـندوب و هدرک  اپ  رب  هسردـم  يوت  يرادازع  سلجم  ع )   ) میظعلادـبع ترـضح   ) ير رهـش  ياهیرازاب  هبـسک و 
زور کی  دوب . ماوت  مه  اب  ربا  باتفآ و  ناراب و  داب و  لصف  نآ  رد  دور  یم  ربنم  اجنآ  رد  هدوب )  صالخا  اب  ياملع  زا  یکی  هک   ( ) ینادمه
اوه ناـهگان  دـناوخ ، یم  ار  ع )   ) لـضفلاابا ترـضح  هضور  نآ  زا  دـعب  ددرگ و  یم  ینارنخـس  لوغـشم  ربنم  يـالاب  ازریم  جاـح  هک  یتقو 
داب هقیقد  ره  دروآ و  رد  تکرح  هب  دـندوب  هتخادـنا  طایح  يور  هک  يرداچ  نافوط  داب و  نآ  رثا  رب  هک  دـمآ  يدـیدش  داب  دـش و  ینافوط 

رد ابع  ریز  زا  ار  شتسد  دنیب  یم  ار  هنحص  نیا  اهادص و  رـس و  نیا  یتقو  گرزب  درم  نیا  دوب . هتخادنا  هار  ادص  رـس و  دش و  یم  رتدیدش 
تلاجخ ینک و  یمن  ءایح  داب  يا  دیامرف : یم  دنک و  یم  داب  هب  هراشا  هبابس  تشگنا  اب  دنیشن و  یم  ربنم  يور  بد  ؤم  وناز  ود  دروآ و  یم 

مـشاه ینبرمق  میاـقآ  تبیـصم  رکذ  لوغـشم  نم  هـک  يونـش  یمن  ینیب و  یمن  رگم  ( ؟  يا هدـش  شکرـس  یغاـی و  ردـقچ  یـشک !؟  یمن 
مارآ و  ) و دـنکب ، نب  خـیب و  زا  ار  تمظع  نآ  اب  رداچ  تساوخ  یم  دوب و  هتـساخرب  هک  يدـیدش  داـب  نآ  متـسه ).  ع )   ) ساـبع ترـضح 

دمآ نیئاپ  ربنم  زا  دش و  مامت  ع ))   ) لضفلاابا ترضح   ) هضور هک  یتقو  دناوخ . ار  ترضح  هضور  شمارآ  لامک  اب  ناشیا  و  دش ) تکاس 
تـشپ ازغ  زور  يوق  وت  زا  يو  تماهـش  ناک  يا  مشاه و  ینب  هام  يا  دومن . هراپ  هراپ  ار  شوپ  رداچ و  تساخرب و  يدیدش  نافوط  هرابود 

افو يوک  رد  سردـم  وت  یناـهج  قاـشع  بتکم  رد  تماـیق  هب  یئادهـش  زا  نوزف  هبتر  زک  داجـس  دیـس  نینچ  دومرف  وت  فـصو  رد  تماـما 
رد وت  رهم  ناهجب  درادـن  هک  سکنآ  تماق  هتخورفا  يراد و  خر  هتخورفا  زورفا  لد  عمـش  یئوت  ناناج  لفحم  رد  تماقا  هک  اـت  يا  هتخاـس 

(98  ) تمارک باب  زا  دش  وت  ناج  ینازرا  تعاجش  ملح و  لمع  ملع و  عرو و  دهز و  تمادن  جنر و  زجب  هرهب  دوبن  ار  وا  لد 

هسوسو ملع و 

هب یلیخ  وضو  تقو  دوب ، هدش  راچد  هسوسو  ضرم  هب  نوچ  یلو  دوب  لیـصحت  ملع و  قاتـشم  یلیخ  دوب و  نیچ  تبت  لها  دـمحم ) خیـش  )
ترضح  ) رهطم حیرض  هب  لکشم  ود  نیا  يارب  دوش و  یم  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  ناشیا  درب . یم  جنر  ضرم  نیا  زا  داتفا و  یم  تمحز 

هظحل نامه  رد  ددرگ ، یم  جراخ  یعیبط  لاح  زا  دوش و  یم  لوغـشم  يراز  هیرگ و  عرـضت و  هب  هدش و  هدـنهانپ  ع ))   ) یلع نینم  ؤملاریما 
لـضفلاوبا ترـضح  تمدـخ  تا  هسوسو  ضرم  عفر  يارب   ) يوش و یم  قفوم  ملع  لیـصحت  هب  وـت  دـیوگ : یم  يا  هدـنیوگ  هک  دونـش  یم 

ترـضح  ) ترایز هب  ع ))   ) ءادهـشلادیس ترـضح   ) ترایز زا  دـعب  البرک ، متفر  مدـش  دـنلب  مدـمآ ،  لاحب  هک  یتقو  تفگ :  ورب ). سابعلا 
هرجح هب  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ .  هسردـم  هرجح  رد  ار  بش  مدـمآ و  هسردـم  هب  دـعب  مدـش  فرـشم  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا 

نم هب  نتسشن  هزاجا  دعب  هداد و  مباوج  مدرک ،  مالس  دنا . هتسشن  ع ))   ) نینم ؤملاریما  اقآ  و  ص )   ) هللا لوسر  ترـضح   ) مدید مدش ،  دراو 
مالـس ص ))   ) هللا لوسر  اقآ  هب (  دندروآ و  فیرـشت  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح  مدید (  تقو  کی  مدوب  هتـسشن  هک  روط  نیمه  دـندومرف ،

 ( ( ع  ) سابع ترـضح  زا ( و  دومرف : ص )   ) ربمغیپ هب  ور  ع ))   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  سپـس (  نیـشنب ،  دومرف  باوج  زا  دعب  اقآ  دومرف .
.) دیئامرف تیانع  وا  هب  يا  هیده  ماعنا و  کی  دومرف : ع ))   ) ریما ترـضح  مناد (  یم  دومرف : ترـضح  دندومن . دـیجمت  فیرعت و  هب  عورش 

 . ) مینک ادتقا  تعامج  هب  وا  اب  ام  دتسیاب و  زامن  هب  دریگب و  وضو  دزیخرب و  هک  تسا  نیا  هیده  نیرتهب  دندومرف : ص ))   ) لوسر ترـضح 
تسار تسد  نتسش  هب  دعب  دنتسش  ار  نآ  دندز و  دوخ  تروص  هب  بآ  یمک  رادقم  کی  دنتفرگ ، وضو  دنتـساخرب  ع ))   ) سابع ترـضح 
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مدیرپ باوخ  زا  میریگ ).  یم  وضو  روط  نیا  ام  دندومرف ( : هدرک و  نم  هب  ور  دعب  دندش و  لوغـشم  اهاپ  رـس و  حسم  دعب  پچ و  تسد  و 
ناوتیم مزاونلد  ناشطع  لافطا  رب  هک  منید  ورسخ  هاپس  رادرـس  اقـس و  منم  ( 99  .) متـشادن وضو  تقو  يا  هسوسو  چیه  رگید  نآ  زا  دـعب  و 
نادـند اب  راچان  دـش  عطق  متـس  دوچ  نتفگ  ناوتیم  مزابهاش  مبرق  فاق  غرم  هک  ین  مغ ،  نم  لابرگ  نامز  دادـیب  گنـس  زا  تسکـش  نتفگ 
مزامن هار  رد  هداد  ناج  ورـس  مغ  تشد  هب  اروشاع  رهظ  متفرگ  نوخ  اب  وضو  نتفگ  ناوتیم  مزاـس  هراـچ  نادـنمدرد  دردـب  گـشم  متفرگ 

(100  ) نتفگ ناوتیم  مزاین  یب  ملاع  قلخ  زا  ناجب  مزارفارس  ناطلس  هاگرد  هدنب  ات  افص )  ) نتفگ ناوتیم 

لوپ ندش  ادیپ 

رئاز تداـیع (  هب  اـم  تشگرب ،  زاریـش  هـب  یتـقو  دوـب . هدـش  فرـشم  ـالبرک  هـب  يزاریـش )  زازب  اـقآ  جاـح  ماـنب (  زاریـش  نیقثوـم  زا  یکی 
میوگب یتیاکح  ناتیارب  مهاوخ  یم  دیشاب  امش  تفگ :  موش  دنلب  میاج  زا  متساوخ  یم  دیدزاب ، زا  سپ  میتفر ،  ع ))   ) نیسحلا هللادبعابااقآ 

زا دنا و  هدرب  ار  ملوپ  اقآ  دز  دایرف  دش و  ع )   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مرح  دراو  ینز  هک  دوب  رفص  هام  لیاوا  تفگ (:  متسشن ،  یتقو  . 
 : تفگ درکن و  لوبق  دوش  ادیپ  شلوپ  دـیاش  ات  دـیایب  نوریب  هک  دـننک  عناق  ار  وا  دنتـساوخ  يروج  ره  یهدـب ).  ار  ملوپ  ات  مور  یمن  اجنیا 
زا ناـهگان  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  موش ،  یمن  دـنلب  مریگن  ساـبع )  ترـضح  زا ( ار  ملوـپ  اـت  مروـخب و  ناـکت  اـجنیا  زا  نم  تسا  لاـحم 

ار ملوپ  ات  هک  ما  هدرک  دهع  نم  اریز  دیروایب ، اجنیا  ار  لوپ  تفگ :  هدش .  ادیپ  تلوپ  هک  هدب  ار  اهلوپ  تمالع  هک  دندز  ادـص  يرادـشفک 
ناتسب هب  مراد  بقل  مشاه  ینب  هام  نید  هاش  رهم  ز  ( 101  .) تسا تسرد  دـندید  داد ، ار  اهلوپ  یناشن  یتقو  مروخن (،  ناکت  اجنیا  زا  مریگن 

نوبز دـهاوخ  ودـع  نتفگ  ناوتیم  مزارف  رـس  ریما  ینعم  نیزا  نم  ممالغ  ارناج  روشک  رایرهـش  نآ  نیـسح  نتفگ  ناوتیم  مزان  ورـس  تیالو 
(102  ) نتفگ ناوتیم  مزاجح  رخف  ما  هداز  هللادی  دناد  یمن  ّاما  ارم  دزاس 

الب زا  تاجن 

( ردص لیعامسا  دیسآ  موحرم  تمدخ (  نآ  زا  دعب  مدوب و  فرـشم  نیمظاک  رد  ریدغ  دیع  مدش ،  فرـشم  نیمظاک  البرک و  هب  لاس  کی 
دیـشک و لوط  هجحیذ  تشه  تسیب و  ات  راظتنا  نیا  مدـش و  يدودزاهج  رظتنم  اجنآ  رد  مدـمآ ،  هرـصب  هب  یکچوک  یتشک  اب  دـعب  متفر و 

اـسن لها  هک  رگید  رفن  لهچ  نم و  دندادن . نتفر  رهـشمرخ  هب  ندش و  راوس  هزاجا  مه  دعب  دندرک و  فیقوت  ار  نآ  دش  دراو  هک  مه  یتقو 
مرحم لوا  زور  میتسـشن .  يداب  یتشک  هب  راچان  میدرک  هدـهاشم  نینچ  نیا  ار  عضو  یتقو  دـندوب ، نم  اب  دـندوب ، وکـشدف  ناگدـنب و  ون  و 
تمـس هب  دـندوب و  هچب  نز و  نآ  رفن  دـنچ  رفاـسم  رفن  کـی  لـهچ و  زا  میدـش .  یتشک  راوس  يرمق  يرجه  تشه  یـس  ودصیـس  رازه و 

يور مناوخب ،  هضور  اهنآ  يارب  نم  هک  دندرک ، هضور  کی  ياضاقت  نم  زا  نارفاسم  ناهارمه و  مّرحم  مود  زور  میدرک ،  تکرح  رهشوب 
تبیصم نیرکاذ و  زا  نم  هک  دندیمهف  مدرم  مدناوخ .  البرک  هب  ار  ع ) )   ) نیسح ماما  ترضح  دورو ( هضور  متفرگ و  رارق  دنلب  ياج  کی 

 ، تشگرب دوب  هدـمآ  هک  ار  یهار  زا  خـسرف  ود  ابیرقت  داتفا ، بادرگ  هب  یتشک  فلاخم  داب  رثا  رد  مّرحم  مهدراهچ  بش  متـسه .  ناـناوخ 
زا بآ  دوب ، هدش  خاروس  یتشک  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  نابداب  هتفرگ و  تدـش  داب  دز ، یم  رود  امرـس  رود  هک  میدـید  یم  ار  نامـسآ  هام و 

همه دوـب ، هدـش  هـتفرگ  حّـالم  تـسد  زا  یلّکب  راـیتخا  دـیدرگ و  یم  ناریح  دوـخ  رود  بآ  يور  رب  یتـشک  تعاـس  ود  دــمآیم ، نآ  ریز 
الم ح ناهگان  هک  میتفگیم  زین  ار  نیتداهـش  یتح  دـندید ، یم  گرم  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  هداتفا و  عزف  عزج و  هب  تحاران  برطـضم و 

يزیچ کی  یتسین ؟  ناوخ  هضور  امـش  رگم  دـیا !؟ هدـماین  ناتزیزع  ماما  تمدـخ  زا  امـش  رگم  دـیتسین  راوز  امـش  رگم  تفگ :  هدزتشحو 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هضور (  ندناوخ  لوغشم  ریصقت ( اپ  ات  رـس  ریقح  مینک .  ادیپ  تاجن  رابگرم  نافوط  نیا  زا  ات  دیناوخب  دیئوگب و 
یلّصفم ینز  هنیـس  درک و  یناوخ  هحون  ییاسف  رفن  کی  نم  هضور  زا  دعب  متـشادن ،  تاجن  زج  یـضرغ  هک  تسا  دهاش  ادخ  هدش ،  (ع )) 

یتشک خاروس  لسوت ،  ءانثا  رد  میداد .  رارق  عیفش  ار  ع ))   ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح   ) میتشادرب و اعد  هب  تسد  نالان  هتـسخ و  دندرک و 
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دوب دایز  هار  تفاسم  هکنیا  اب  دـیآ ، یم  قفاوم  میـسن  هک  دیـشاب  تحار  هدوسآ و  هک  دـش  دـنلب  حّالم  يادـص  لسوت ،  متخ  اب  دـش و  هفرگ 
منم نتفگ  ناوتیم  مزابقشع  لد  ما  هتـسب  ناناج  هب  نتفگ  ناوتیم  مزارفرـس  ناج  زک  سابع  منم  ( 103  .( ) میدش رهـش  دراو  بش  نآ  يادرف 
عمش ور  نیزا  نامولظم  ناطلس  خر  عمش  هناورپ  مدش  نتفگ  ناوتیم  مزات  هّکی  تماهش  نادیم  هب  يدرم  تریغ و  زک  نید  ماغرـض  یلع  روپ 

(104  ) نتفگ ناوتیم  مزابکاپ  ناناج  قشع  هارب  متسب  ناهج  زا  دیما  مشچ  تبحم  نادیم  هب  نتفگ  ناوتیم  مزار  لها  مزب 

هیروح

ياهبـش رد  هک  یـسلاجم  زا  یکی  رد  دندش . موحرم  ًادیدج  هک  هیلع )  یلاعت  هللا  ناوضر  يراه  دـنق  يولوم  نسح  دّـمحم  خیـش  هللا  تیآ  )
جاودزا مهاوخ  یم  هک  الاح  تفگ :  یم  دوب و  هدرکن  جاودزا  هک  تسیز  یم  فجن  رد  یلع )  خیـش  مان (  هب  يا  هبلط  دومرف : دنراد  هعمج 
ترـضح زا  دـش و  ع ) )   ) یلع ترـضح   ) هب لـسوتم  ع ))   ) نـینم ؤـملاریما   ) مرح رد  تدـم  دـنچ  يو  مهاوـخ !  یم  نیعلاروـح )  مـنک (، 

 ( (ع ءادهشلادیس ترضح   ) مرح رد  دیدرگ و  فرـشم  البرک  هب  دوب  هدش  نونج  هب  نونظم  فجن  رد  هک  دعب  درک و  تساوخرد  هیروح )  )
زاب ددرگ و  یمرب  فجن  هب  هدرک  اهر  ار  ایاضق  نیا  یتدم  زا  دعب  ّاما  دومن . هیروح )   ) بلط راوگرزب  ود  نآ  زا  ع ))   ) لضفلاابا ترـضح  و 

ترضح  ) ترایز زا  هک  بش  کی  دزادرپ . یم  سرد  هب  طقف  هتشادرب و  تسد  اّنمت  نآ  زا  ًالک  دوش و  یم  سرد  لوغشم  باون  هسردم  رد 
یم وا  هب  دزیخ و  یمرب  نز  نآ  دوش ، یم  در  نز  نآ  رانک  زا  یتقو  تسا .  هتسشن  یمناخ  نحص  طسو  رد  دنیب  یم  هتـشگ  یمرب  ع ))   ) ریما

يدرم نم  هک  ارچ  درادن ، ناکما  دیوگ : یم  یلع )  خیـش  . ) دیربب دوخ  اب  ارم  دیاب  امـش  مبیرغ ،  مرادن و  ار  سک  چیه  اجنیا  رد  نم  دیوگ :
رارصا هداتفا و  هار  یلع )  خیش   ) لابند هب  نز  نآ  منکاس .  هسردم  رد  نم  هکنیا  نآ  زا  رتدب  یتسه و  ناوج  ینز  امش  هدوب و  درّجم  بزع و 

هب ندـش  لخاد  عقوم  رد  درب ، یم  شا  هرجح  هب  بش  نآ  رد  ار  وا  یلع )  خیـش   ، ) هصالخ ربب ! تا  هرجح  هب  بشما  ارم  ًامتح  هک  دـنک  یم 
نآ هب  یلع )  خیـش  . ) دننیب یمن  ار  نز  نآ  کی  چیه  یلو  دنا ، هدرب  یم  رـس  هب  شیوخ  ياه  هرجح  زا  نوریب  اه  هبلط  زا  ات  دـنچ  هسردـم ، 

نوریب هرجح  زا  ات  ّاما  منک .  یم  ادیپ  دوخ  تحارتسا  يارب  ییاج  ای  يا  هرجح  مور  یم  نم  نک ،  تحارتسا  هرجح  رد  امـش  دیوگ : یم  نز 
سرت و اب  ددرگیمرب و  شا  هرجح  لخاد  هب  اروف  اذـل  دوب ). هتـشادرب  ار  شرداچ  نز  نآ  ًارهاظ  ) دـنک یم  ؤل  ـالت  هرجح  زا  يرون  دـیآ ، یم 

يارب ما و  هیروح  مه  نم  یتساوخ ،  یم  هیروح  همئا  زا  تدوخ  : ) دیوگ یم  نز  نآ  ای .. یّنج ؟  یتسیک ؟  امش  دیوگ  یم  نز  نآ  هب  هرهلد 
اجنآ هب  مه  اب  يروآرد و  دوخ  دـقع  هب  ارم  دـیاب  هک  هدـش  هّیهت  وت  نم و  يارب  البرک  هّلحم  نـالف  رد  يا  هناـخ  کـی  مه  نـالا  متـسه ،  وت 
کی طقف  دراذگ ، یمن  نایم  رد  سک  چیه  اب  زین  ار  شیوخ  زار  هدرک و  یگدنز  هیروح )   ) نآ اب  لاس  هدفه  دودح  خیش  يراب ،  میورب ). 
هدفه دودح ، زا  دعب  تسا ،  هدوب  عالطا  یب  اهنآ  نایرج  زا  مه  وا  هک  هتشاد  دمآ  تفر و  اهنآ  هناخ  هب  دّمحم ) خیش   ) مان هب  شیاقفر  زا  رفن 

هداتفا و يرامیب  رتسب  هب  تقیفر  دـیوگ : یم  يو  هب  هدرک و  ربخ  ار  دّـمحم ) خیـش   ، ) نز نآ  دـتفا ، یم  يرامیب  رتسب  هب  یلع )  خیـش   ) لاس
 ، یتسه ینز  بجع  وت  دیوگ : یم  دّمحم ) خیش   ) یشاب شرـس  يالاب  عقوم  نآ  دیاب  وت  اذل  دور ، یم  ایند  زا  مه  زور  نالف  رد  تعاس  نالف 
 ( هیروح  ) کی نم   . ) میوگب وت  هب  ار  يّرـس  زورما  مهاوخ  یم  دـیوگ : یم  نز  ینک !  یم  نییعت  لـجا  شیارب  هدـش ،  ضیرم  ترهوش  هک 
دش باطخ  نم  هب  دعب  دنا . هدرک  راظحا  ار  وت  ع ))   ) لضفلاابا ترضح   ) دش مالعا  نمب  هک  متشاد  رارق  شیوخ  هاگیاج  لحم و  رد  متـسه 

یـصخش رـسمه  يورب و  نیمز  يور  هب  لاس  تسیب  زا  رتمک  تّدـم  يارب  دـیاب  وت  هک  دـنا  هداد  نامرف  ع ))   ) مشاـه ینب  رمق  ترـضح   ) هک
ادیپ بسانت  اجنیا  رد  یناگدنز  اب  هک  دش  نم  رد  یتافرصت  کی  سپس  تسا ،  هتساوخ  هیروح )   (( ) ع  ) نیموصعم تارضح   ) زا هک  يوشب 
خیـش  ) هک هدیـسر  ربخ  ًاریخا  منک و  یم  یگدنز  یلع )  خیـش   ) اب هک  تسا  لاس  هدفه  تدم  کنیا  مدش .  هدروآ  نیمز  هب  مه  دـعب  منک و 
میرک نآرق  بتکم  رد  هـک  لـضفلاوبا  يا  ( 105  .) موش یم  هدـنادرگرب  دوخ  هاـگیاج  هب  نم  دور و  یم  اـیند  زا  رگید  زور  دـنچ  اـت  یلع ) 

نآ اب  گرم  میکحت  نانآ  رـضحم  رد  وت  نامیا  تفای  دـندرورپ  ناج  لد و  اب  ار  وت  موصعم  راـهچ  میلعت  تحت  هرـسکی  تیکدوک  زا  يدوب 
هدزمغ دـش  وت  زک  داـب  وت  يـالاو  تّمه  رب  وت و  رب  نیرفآ  میظع  حـبذ  رب  مه  تدـیما  مشچ  نوچ  دوب  دـش  کـچوک  سب  وت  شیپ  تمظع 
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سب وت  قشع  رپ  لد  ناـحتما  میمـصت  دریگب  راـک  ره  هب  تساوخ  یم  هکنوـچ  يدوـب  ردارب  هدـیدمغ  شیاـسآ  زمر  میمرت  هتـسکش  ياـهلد 
(106  ) میلس بلق  نآ  وت و ، قشع  وت و  يادف  ناج  دوب  لکشم 

هراختسا

 ( یمالـسا یلعـسابع  خیـش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  موحرم   ) دنزرف یمالـسا ،)  یلع  خیـش  جاح  ياقآ   ) نیملـسملا مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح 
لقن يریمـشک )  میرکلادبعدّیـس  هللا  ۀـیآ   ) بانج زا  ناتـسود  ار  یناتـساد  دنتـشاد : راهظا  نارهت  رد  یمالـسا  تاـمیلعت  هعماـج  راذـگناینب 

رد هک  يریمشک ،)  ياقآ   ) مدش فرشم  ناشرضحم  هب  روظنم  نیدب  مونـشب .  ناشیا  دوخ  زا  هطـساو  نودب  ار  نآ  مدش  قاتـشم  هک  دندومن 
حیبست اب  ناشیا  هراختـسا  انمـض  دـش . یم  هراختـسا  بلط  ناشیا  زا  ًارثکا  دـندوب و  مدرم  فلتخم  راـشقا  هعجارم  دروم  دنتـسیز ، یم  فجن 

ود بیرق  اهحبـص  ناشیا  دـندرک . یم  نایب  دنتـساوخ  یم  هراختـسا  دـندرک و  یم  هعجارم  هک  زین  ار  یبلق  تاـنونکم  تفرگ و  یم  تروص 
يارب عقوم  نیا  رد  فلتخم  دارفا  دنتـسشن و  یم  ع ))   ) نینم ؤملاریما  ترـضح   ) رهطم نحـص  ياـهناویا  زا  یکی  رد  هدـنام  رهظ  هب  تعاـس 

نانز تلاح  هایـس و  يابع  اب  ینز  مدید  یم  دوب  یتّدم  هک :  دندرک  لقن  يریمـشک )  ياقآ  . ) دندرک یم  هعجارم  ناشیا  هب  هراختـسا  نتفرگ 
یم هراختـسا  ناشیا  رب  تشاد  تسد  هب  هک  یحیبست  اب  زین  وا  دننک و  یم  هعجارم  وا  هب  اهنز  دنیـشن و  یم  الط  نادوان  ریز  یتاهد )   ) يدیعم
دزن ار  وا  دوش  یم  مامت  نز  نیا  راک  هک  رهظ  ماگنه  متفگ :  رهّطم  نحـص  ماّدـخ  زا  یکی  هب  يزور  درک . بلج  ار  مرظن  تلاح  نیا  تفرگ 

لا ؤس  وا  زا  دروآ ، نم  دزن  ار  وا  دـش ، مامت  نز  نآ  هراختـسا  راک  هکنیا  زا  سپ  زور  کی  روبزم ، مداـخ  مراد .  یتـالاوس  وا  زا  رواـیب ، نم 
هنوگچ و  یناوخ ،  یم  يرکذ  هچ  یتخومآ ؟  هک  زا  ار  هراختسا  متفگ :  مریگ .  یم  هراختـسا  اهنز  يارب  تفگ :  ینک ؟  یم  هچ  وت  مدرک : 

رهوش و اب  هک  مدوب  ینز  نم  تفگ :  درک و  ناتـساد  نآ  فیرعت  هب  عورـش  و  مراد ،  یناتـساد  نم  تفگ :  ییوگ ؟  یم  مدرم  هب  ار  لـئاسم 
هب مرهوش  هداوناخ  میتی ،  دنزرف  راهچ  مدنام و  نم  تفر و  ایند  زا  يا  هثداح  رثا  رد  مرهوش  مدنارذگ .  یم  ار  یی  يداع  یگدنز  منادنزرف 
هب يانتعا  مه  مدوخ  هداوناخ  و  دندرک . درط  دوخ  زا  ارم  تسا ،  هدش  ناشرسپ  گرم  ثعاب  نم  مدق  متسه و  نوگـشدب  نم  هک  ناونع  نیا 

اعبط مدوب ،  ناوج  ینز  هک  اجنآ  زا  انمـض   . ) مدنارذگ یم  ناوارف  جنر  دایز و  تامحز  اب  ار  یگدـنز  اذـل  دنتـشادن ، نم  يدام  تالکـشم 
هب هداتفا و  ماد  هب  دوب  کیدزن  يدام  تاجایتحا  يداصتقا و  ياهانگنت  رثا  رب  هبترم  نیدـنچ  و  دـش ، یم  هدرتسگ  مفارحنا  يارب  زین  ییاهماد 

میمصت يراتفرگ ،  جایتحا و  تدش  رثا  رب  يزور  ات  مدرک  يراد  دوخ  دومن و  کمک  دنوادخ  یلو  مهدب  اشحف  هب  نت  موش و  هدیشک  داسف 
نیا ّاما   . ) مدوب هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  نم  مهدب ).  اشحف  هب  نت  متـشادن  يا  هراچ  رگیدو  هدش  اسرف  تقاط  میارب  یگدنز  نوچ  هک  متفرگ 

میئآ و یم  ع ))   ) لضفلاوبا ترضح   ) مرح هب  میراد  یتجاح  رگا  هک  تسا  مسر  ام  نیب  رد  داد ). تاجن  ارم  دیـسر و  مدایرف  هب  ادخ  زین  راب 
سّدقم تحاس  هب  متفرگ  میمـصت  زین  نم  دنریگ  یم  ار  دوخ  تجاح  مه  ارثکا  و  میریگب ،  ار  نامتجاح  ات  مینک  یم  اذغ  باصتعا  زور  هس 
ترـضح نآ  حیرـض  رانک  مدز و  شنماد  هب  لسوت  تسد  متفر و  منک .  اذـغ  باصتعا  هدـش و  لسوتم  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  )

دروآرب و ار  متجاح  دمآ و  مباوخ  هب  ع )   ) لضفلاوبا ترضح   ) درب و مباوخ  حیرض  رانک  هک  دوب  مّوس  زور  مدرک .  عورش  ار  اذغ  باصتعا 
یم وت  هب  میرضاح و  ام  ریگب ، تسد  هب  ار  حیبست  وت  دومرف : متسین  دلب  هراختسا  هک  نم  مدرک  ضرع  ریگب . هراختـسا  مدرم  يارب  وت  دومرف :

تسا هدش  اور  نم  تجاح  یتسارب  ایآ  ما !؟  هدید  هک  تسا  یباوخ  هچ  نیا  متفگ :  وخ  اب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ییوگب ).  هچ  هک  مییوگ 
یم هچ  منیبب  موش  جراخ  مرح  زا  هتسکش و  ار  مباصتعا  متفرگ  میمـصت  هرخالاب  منک ؟  هچ  مدوب  ددرم  تشاد !؟  مهاوخن  یلکـشم  رگید  و 

 : تفگ درک و  دروخرب  نم  هب  ینز  متـشذگ  یم  هک  یجورخ  ياهورهار  زا  یکی  زا  مدیدرگ .  نحـص  لخاد  مدش و  جراخ  مرح  زا  دوش .
نیشن رداچ  يدیعم و  ینز  مه  نآ  دریگب ، هراختسا  نز  هک  تسین  لومعم  دیوگ !؟ یم  هچ  نیا  مدرک ،  بجعت  يریگ ؟  یم  هراختسا  مناخ 

!؟  تسا عّلطم  نم  باوخ  زا  مناخ  نیا  ایآ  تسیچ !؟  هداد  نم  هب  ترضح  هک  يروتـسد  مدید و  هک  یباوخ  اب  مناخ  نیا  طابترا  ینابایب !  و 
ریگب و ار  حیبست  نیا  تفگ :  داد و  نم  هب  یحیبست  اروف  مرادـن  حـیبست  هک  نم  متفگ :  وا  هب  هرخالاب  تسا !؟  رومام  ترـضح  فرط  زا  ایآ 
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مدـید متفرگ ،  ار  حـیبست  ياه  هناد  زا  یتشم  متـشاد  ع ))   ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح   ) هب هک  یّهجوت  اـب  مدرب و  تسد   : ) نک هراختـسا 
لحم نیا  هب  زور  کی  يا  هتفه  نم  خیرات ،  نآ  زا  تفر ).  وا  متفگ و  ار  بلاطم  میوگب  هچ  نیا  هب  دومرف : دش و  رهاظ  ملباقم  رد  ترضح 

هب یلوپ  هراختسا  ره  تباب  مریگ و  یم  هراختسا  ناشیا  رب  نم  دنیآ و  یم  نم  دزن  دنناد ، یم  ارم  عضو  هک  ینانز  میآ و  یم  الط  نادوان  ریز 
(107  .) مدرگ یم  رب  لزنم  هب  منک و  یم  هیهت  ار  منادـنزرف  مدوـخ و  تشیعم  لـیاسو  هلـصاح ،  لوـپ  اـب  دوـش ، یم  هک  رهظ  دـنهد  یم  نم 
هک سّابع  لد  زوس  ملاع ز  هب  رون  هدـنکف  تسا  یلع  هام  هک  نیرفآ ،  رهم  هدـش  ناـمز  ره  هب  تسا  یلع  هاـگ  هولج  سّاـبع ،  سدـقا  دوجو 

ّرف و بنیز و ، هوکش  تسا  یلع  هانپ  رد  نآرق و ، هیاس  ریز  هک  دنناوخ  شجئاوحلا  باب  ّتما و  هانپ  تسا  یلع  هارهاش  هب  تیاده ،  باتهام 
تسا و، نیـسح  هاـگ  هیکت  هک  تسا  رـسپ  نیزا  نینبلا ،  ما  تمرح  ماـمت  تسا  یلع  هاپـس  تـبیه  وا  لیامـش  رد  هـک  تـسا  اروشاـع  لـالج 

(108  ) تسا یلع  هاوخبلد 

يزاریش هللا  تیآ  يافش 

هیقف داـماد  هیلع )  یلاـعت  هللا  ناوضر  ینیوزق  مظاـک  دّـمحم  دّیـس  ياـقآ   ) هللا تیآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  موـحرم  راوـگرزب  بیطخ 
دّحللا و یلا  دهملا  نم  یلع  باتک  فل  ؤم   ( ) هیلع هللا  ناوضر  يزاریش ،  يدهم  ازریم  موحرم   ) یمظعلا هللا  تیآ  ترـضح  هعیـش  راوگرزب 

دبک یتحاران  هب  التبم  شتوف  زا  لـبق  لاـس  تشه  دودـح  هّرـس )  سدـق  يزاریـش  يدـهم  ازریم  هللا  تیآ  موحرم  : ) دومرف رگید ) ياـهباتک 
زا تکرح  تردق  دش و  نیگنس  شندب  هک  يّدح  هب  دیدرگ ، یمن  عفد  وا  ندب  زا  اهبآ  دیشون  یم  بآ  هچ  ره  ناشیا  رما  نیا  يور  دیدرگ 

شتدایع هب  هک  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  دش  راوشد  شیارب  مه  ندیباوخ  یتح  هکنیا  ات  تفای  تّدش  روبزم  یتحاران  دـیدرگ . بلـس  وا 
ترـضح  ) مرح هب  مدـش ،  صخرم  ناشیا  تمدـخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دـندوب  رکاش  رباص و  امئاد  یلو  مدـید ،  تحاران  یلیخ  ار  ناشیا  متفر 

تـسد ياهتـشگنا  ددع  زا  دندوب  مرح  رد  هک  يدارفا  عومجم  دیاش  دوب و  تولخ  یلیخ  مرح  مدـیدرگ .  فرـشم  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا 
ترضح متفرگ ،  مناتسد  اب  ار  حیرض  هتسشن ،  حیرض  رانک  دندوب . يرحس  ندروخ  لوغشم  تقو  نآ  رد  مدرم  مامت  اریز  درک : یمن  زواجت 

هظحل رد  دـیدرگ . مسجم  مرظن  رد  ع ))   ) ساـبعلا لـضفلابا   ) ربق هدـش و  لـصاح  یعادـت  هظحل  نیا  رد  مداد .  رارق  یهلا  هاـگرد  عیفـش  ار 
نایم رد  هک  لگنج  رد  ریش  يادص  دننام  ییادص  ناهگان  هک  متشاد .  رارق  لّسوت  لاح  رد  هنازجاع  هدوب و  لفاغ  تاهج  مامت  زا  نم  روبزم 
دروخ مشوگ  هب  مود  يادص  ابقاعتم  مدرک ،  تکرح  اج  زا  دوبن . موهفم  يادص  تخادنا  ممادنارب  هزرل  دیـسر و  مشوگ  هب  دچیپب ، هوک  ود 
ناذا مدروخن .  يرحـس  تشحو  سرت و  تدش  زا  یلو  مدیناسر ،  لزنم  هب  هلجع  اب  ار  دوخ  مدراذـگ و  رارف  هب  اپ  ساره  سرت و  تّدـش  زا 
ملاع رد  درب و  مباوخ  يا  هظحل  یتّدم ،  زا  دعب  متـسناوتن .  مباوخب  هک  مدرک  يراک  ره  نآ  زا  سپ  یلو  مدـناوخ ،  زامن  دـش ، هتفگ  حـبص 

تعافش يدهم  ازریم  يارب  ام   : ) هک دوب  نآ  هتشون  نومضم  دوب . نآ  رد  هتشون  رطس  ود  هک  دنداد  متسد  هب  کچوک  يا  همان  مدید  باوخ 
 ( يدهم ازریم  موحرم   ) تمدخ دیدرگ . یلوتسم  ممادنا  رب  هزرل  اددجم  مدش و  رادیب  باوخ  زا  داد ). دهاوخ  افـش  ار  وا  دنوادخ  میدرک و 

درک و رمع  هعقاو  نیا  زا  دعب  لاس  کی  وا  و  داد ) افـش  کلهم  ضرم  نآ  زا  ار  يو  دنوادخ  . ) درک هیرگ  مداد  ار  وا  يافـش  تراشب  متفر و 
هک یئوگ  البرک  رادـملع  هناگی  نآ  سابع  ایربک  تسد  یملاع و  ياشگ  لکـشم  ( 109  .) تشادن تهج  نیا  زا  یتحاران  هنوگ  چـیه  رگید 
قح هر  رد  داد  هک  یتسد  دوخ  تسد  وچ  ناناج  هر  رد  هناقشاع  داد  يوسام  تاجاح  یـضاق  تسد  هچ  زا  سپ  يدزیا  تسد  دوبن  وا  تسد 
هّکی نوچ  دوجو  هش  هاپس  ریم  هانپ و  تشپ و  أمس  رد  رون  نیز  يا  هرذ  هامو  دیشروخ  تسا  مشاه  لآ  هم  رهم و  ءایـض  رون و  اشگ  هرگ  دش 

(110) البرک هاش  بل  هنشت  دای  هچ  وا  دوب  بآ  دروخن  تشذگ و  بآ  رگن ز  تمه  یتفال  نادیمب   ، مزر زات 

نوخ قرغ  يا  ارچ 

رد ع ))   ) لـضفلاوبا  ) مرتحم تئیه  هک  مدـید  باوخ  هبنـشراهچ  بش  هدراـهچ ،  ودـصراهچ  رازه  مارحلا  مّرحم  زا  لـبق  هاـم  کـی  لاـسما 
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یقت اقآ  جاح  موحرم   ) مدـید يرادازع  نیح  رد  دـشاب . یم  يرادازع  هداـمآ  ـالط  ناویا  هب  فورعم  ع ))   ) هموصعم ترـضح   ) هنهک نحص 
 (، هللا لضف  : ) دومرف میومع  متفگ .  دمآشوخ  اهنآ  هب  هدـنب  دـندمآ  تئیه  فرط  هب  يرظان ،)  هّللارکـش  ازریم   : ) میومع موحرم  و  یلامک ) 
 (( ع  ) سابّعلا لضفلاوبا  ترضح   ) هحون نیا  هن  تفگ :  مناوخ .  یم  ار  اه  هحون  همه  ناجومع  متفگ :  نم  یناوخ ؟  یمن  ار  هحون  نیا  ارچ 
وت تنیلاب  هب  دمآ  نیـسح  يزیخ  یمنربارحـص  كاخ  زا  نوخ  هقرغ  يا  ارچ   : ) تفگ دیئوگ ؟ یم  ار  هحون  مادک  رخآ  متفگ :  میوگیم .  ار 

مدرک تشاد  دای  اروف  ار  رعـش  تیب  نیا  ندش  رادیب  زا  سپ  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  دیزرل و  مندـب  نم  تفگ :  ار  نیا  يزیخ )  یمنرب  اج  زا 
يزیخ یمنرب  ارحـص  كاخ  زا  نوخ  هقرغ  يا  ارچ  ( 111  .) مدرک ادیپ  هدّوسم  دانسا  قودنـص  زا  ار  نآ  ّلک  دش  هک  حبـص  دورن . مدای  زا  ات 

ناکدوک مایخ  يزیخ  یمنرب  ایآ  رصع  زامن  تقو  دوب  لتقم  رد  میدرک  ادا  مه  اب  ار  رهظ  زامن  يزیخ  یمنرب  اج  زا  وت  تنیلاب  هب  دمآ  نیسح 
دنزرف يرای  رب  ارچ  ناتلغ  نوخ  هب  منازیزع  ياه  نت  اهنت و  منم  يزیخ ؟  یمنرب  ایرد  شیپ  زا  نم  ياقس  يا  وت  اغوغرپ  بآ و  زا  دوب  یلاخ 

نک هیکت  متسد  هب  يزیخ  یمنرب  ارحـص  كاخ  زا  رگد  مناد  یم  هک  متـشک  وت  غاد  ردارب ، متـشپ  وت  گرم  زا  تسکـش  يزیخ  یمنرب  ارهز 
يزیخ یمنرب  اج  زا  وت  یتسد  یب  منیب ز  یم  هک  ارهز  رب  رد  نم  اب  زیخرب 

هرجنح ناطرس 

سویام نم  يدوبهب  جالع و  زا  دندوب  هدرک  اوادم  ارم  هک  ییاهرتکد  همه  مدیدرگ و  هرجنح  ناطرـس  ضرم  هب  التبم  لبق  لاس  یـس  بیرق 
ردـنب هب  نارهت  زا  هناسویام  مدوبن .  مه  ندرک  تبحـص  هب  رداـق  رگید  هک  يروطب  دـشاب  یمن  هجلاـعم  لـباق  وت  ضرم  هک  دـنتفگ : هدـش و 

یم ربنم  نید  غیلبت  يارب  مارحلا  مّرحم  مّایا  نوچ  هدنب  دیسر ، ارف  مّرحم  مّایا  هکنیا  ات  تشذگ  یم  یپایپ  تخـس و  روط  هب  اهزور  متـشگرب . 
نم دندمآ و  یم  اجنیا  هب  ع ))   ) ادهشلادیس ترـضح   ) يرادازع يارب  فارطا  زا  همه  مدوب ،  نم  اجنیا  يربنم  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  متفر ، 

 ( سابّعلا باتک   ) يزور مدوب .  يرتسب  لزنم  رد  دایز ، یگنتلد  سای و  اب  يراب ،  ما  هدـش  مورحم  رگید  لاسما  اّما  متفر ،  یم  ربنم  ناـشیا  رب 
هتشاد یتجاح  یسک  رگا  : ) دوب هتشون  هک  مدیسر  بلطم  نیا  هب  مدرک ،  یم  هعلاطم  ار  هرـس )  سدق  مرقم  قازّرلادبع  دّیـس  موحرم   ) هتـشون

ترضح تین  هب  مه  هبنش  زور  دوش و  ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق   ) ترضح ردام  مالـسلا ))  هیلع   ) نینبلا ما   ) هب لسوتم  دشاب و 
یم هیرگ  بشما  لـثم  لاـس  ره  اـم  نینبلا ،  ما  اـی   : ) متفگ هدرک و  ادـیپ  یلّـسوت  نآ  ناـمه  رد  دوش .) یم  هدروآرب  شتجاـح  دریگب ، هزور 

هب تفگ :  نم  هب  یـسک  ییوگ  مدـناوخ ،  زاـمن  دـش ، اـشع  برغم و  زاـمن  تقو  میا ).  هدـش  مورحم  لاـسما  یلو  میتفر  یم  ربنم  میدرک و 
ههد رد  ینارنخـس  ماجنا  يارب  مدرم  هک  مه  يربنم  متـشادن و  روضح  اجنآ  رد  نم  یلو  دوب  اپ  رب  يرادازع  هماـنرب  دجـسم  رد  ورب ، دجـسم 

هب مدرک .  تکرح  دجسم  فرط  هب  اذل  منیشنب ،  لزنم  رد  مروایب و  تقاط  متسناوتن  رگید  دوب . یلاخ  دندوب  هدروآ  دجـسم  هب  مارحلا  مرّحم 
زا سپ  اّما  منکب .  يراک  مناوت  یمن  لاسما  هک  مدش  رثاتم  مه  نم  دـندرک . هیرگ  هب  عورـش  نم  ندـید  اب  مدرم  مدیـسر ،  هک  دجـسم  برد 

يالاب هچ  يارب   . ) متفر الاب  ربنم  ياه  هلپ  زا  سپس  و  مدیسر ،  ربنم  رانک  ات  مدرک  تکرح  ربنم  فرط  هب  هدارا  یب  مدش ،  دجسم  دراو  هکنآ 
 ( میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   ) هب مدرک  عورـش  هعفدـکی  متفرگ ،  رارق  ربـنم  يـالاب  رد  هکنآ  زا  سپ  مناد .  یمن  مه  مدوخ  مور ،)!؟  یم  ربـنم 
یم یلبق  مدآ  نآ  نم  هک  راگنا  هن  راگنا  دندز  یم  هجض  هیرگ و  هلان و  همه  دش  یـسلجم  هچ  مدرک .  تبحـص  مین  تعاس و  کی  نتفگ و 

ما  ) دیـشر رـسپ  هزجعم  تسا  نیا  مرادن .  یتلاسک  هّللادمحب  رگید  اذه  انموی  یلا  تقو  نآ  زا  تسا  هدـش  عفر  متلاسک  مدـش  هّجوتم  مشاب . 
نیا وت  حدم  تسا  الببرک  یئاقس  وت  راک  تسا  یضترم  تردپ  رثوک  یقاس  ( 112  (.() ع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مالسلا )  هیلع   ) نینبلا

تسیک دور  ردارب  نامرفب  هک  هش  داب  وت  يادفب  ردارب  ناج  داژن  الاو  رهوگ  وتب  تفگ  نامز  ماما  نادیهـش و  هاش  ناج  کلم  يدش  هک  سب 
(113) دوش تیادف  هک  یضایر 

هدب مهانپ  اقآ  يا 
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یمظعلا هللا  تیآ   ) زا ار  یناتـساد  یمق )  یئابطابط  نیظعاولا  تمـشح  یقت  دمحمدّیـس  جاح  ياقآ   ) نیملـسملا مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح 
هک درک  لقن  نینچ  نم  يارب  دوب ، هدمآ  مق  رد  یتّدم  هک  فرشا ،  فجن  ياملع  زا  یکی  دومرف : لقن  نینچنیا  هرس )  سدق  یفجن  یـشعرم 

لجع  ) نامز ماما  يرکسعلا  نسحلا  نبّۀجح  هللا  ۀیقب  ترضح   ) رضحم هب  ار  دوخ  لد  درد  متفر  نارکمج  دجـسم  هب  متـشاد  یلکـشم  نم  : 
هب تاّرکب  روظنم  نیمه  يارب  دوش . لح  ملکشم  ات  دنک  تعافش  ادخ  دزن  هک  متـساوخ  يو  زا  متـشاد و  هضرع  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا 

رـضحم رد  هک  تسا  زیاج  ایآ  ناجالوم ،  مدرکـضرع :  تسکـش و  ملد  زامن  ماگنه  يزور  مدیدن .  يا  هجیتن  یلو  متفر  نارکمج  دجـسم 
البرک رادـملع   ) هب یّتح  ماما  دوجو  اب  تسین  تشز  ایآ  دیـشاب ، یم  نم  ماما  امـش  موش ؟  لسوتم  يرگید  هب  مشاب و  امـش  لزنم  رد  اـمش و 

اب ناهگان  مدوب .  هتفرگ  رارق  يرادـیب  باوخ و  نیب  رثات  تدـش  زا  مهد !؟  رارق  عیفـش  ادـخ  دزن  ار  وا  موش و  لـسوتم  ع ))   ) مشاـه ینبرمق 
هب لمات  نودـب  مدـش .  هجاوم  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تّجح  ترـضح   ) ناـکما ملاـع  بطق  ینارون  هرهچ 
هب موش  یمن  تحاران  اهنت  هن  تسین و  تشز  اهنت  هن  : ) دندومرف دنداد و  ار  مباوج  يراوگرزب  تبحم و  اب  ترضح  مدرک .  مالس  شترـضح 

ع  ) لضفلاوبا ترضح   ) زا یتساوخ  نوچ  ییوگب .  هچ  شترضح  هب  هک  منک  یم  مه  یئامنهار  ار  امش  هکلب  يوش ،  لسّوتم  البرک  رادملع 
تمحر و رد  تسه  نیت  أشن  رد  وت  يالاو  هگرد  ( 114  .() هدـب مهانپ  اقآ  يا  ینکردا )  ثوغلاابا  ای  : ) وگب نینچ  نیا  یهاوخب ،  تجاح  (( 

برک فشاک  ای  فشکا  نیملاع  رد  هتخارفا  ملع  يا  راب  هس  یـس و  دـصکی و  رگا  دـیوگ  راچد  دـش  یمغ  يدردـب و  هک  ره  نیـسح  باب 
هنـشت تارف  مشچ  هب  کشا  دـنز  جوم  تام  تست  بدا  زا  تارف  بآ  یهد  شبآ  هدـمآ  رگا  هنـشت  یهد  شباوج  فطل  مرک و  زا  نیـسحلا 

بابک تیارب  بآ  رگج  يا  بآ  جوم  زا  يدمآ  نورب 

لسوت هار 

 ، يراتفرگ عفر  تجاح و  ندـش  هدروآرب  يارب  یـسک  رگا  هک  هدیـسر  هبرجت  هب  تسا .  ددع 133  اب  قباطم  دـجبا  فورح  رد  سابع )   ) 1
تجاح ع   ) ِْنیَسُْحلا َکیْخَا  ِقَِحب  یبْرَک  یل  ْفِشِْکا  ِْنیَـسُْحلا  ِهْجَو  ْنَع  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای  دیوگب : أجر  هبترم   133 هعمج ،  زور  زامن  زا  دعب 

 ( ۀبرقلاابا ای   ) هبرقلا یبا  هب  نتسج  لسوت  دنکاله ، ضرعم  رد  هنشت و  نابایب  رد  هک  یصاخشا   2 دوش . یم  فرطرب  يراتفرگ  هدروآرب و  وا 
تیربک فیرـش  باتک  رد  يدنجریب  موحرم   3 تسا .  هدـش  هبرجت  زین  رما  نیا  دوش ، یم  ناـنآ  زا  یگنـشت  عفر  هلیـسو  نیدـب  هدوب و  رثوم 

دوش هدروآرب  وا  تجاح  کَلیخَد )  لْضَْفلاَابَا  هّللاْدبَع  :) دـیوگ یـسک  رگا  مدـید  ای  ؤر  ملاع  رد  تایلاع  تابتع  رفـس  رد  دـسیون : یم  رمحا 
مالسلااهیلع  ) نینبلا ما   ) يارب رذن  هک  هدیسر  هبرجت  هب   4 دش . هدروآرب  یگرزب  مهم و  جئاوح  مدرک و  لمع  نآ  هب  رّرکم  رقحا  نآ  زا  سپ 
دومحمدیس ياقآ   ) یمظعلا هللا  تیآ  موحرم  زا   5 تسا .  رث  ؤم  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  ع ))   ) لضفلاابا  ) مان هب  نادنمتسم  ماعطا  و  (( 

لضفلاوبا ترـضح  ردام   ) يارب تاولـص  هبترم  دص  تالکـشم ،  رد  نم  دوب : هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  هرـس )  سدق  يدورهاش  ینیـسح 
قیرط نیدب  سی ،  هروس  هبترم  هد  هعمج ،  بشراهچ   6 ما )  هدیسر  نآ  هب  ارارک  فل  ؤم  مه  هدنب   .) متسرف یم  ع ))   ) نینبلا ما  ع )   ) سابعلا
تباین هب  سی  هروس  هبترم  کی  مراهچ ،  هعمج  بش  هبترم ،  هس  موس  هعمج  بش  هبترم ،  هس  مود  هعمج  بش  هبترم ،  هس  لّوا  هعمج  بش  : 

نیا وت  قـشع  ( 115 .) ددرگ اور  تجاـح  هللا  أـش  نا  دـناوخب  ع ))   ) نـینبلا ما   ) شرداـم يارب  هیدـه  ع ))   ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح   ) زا
رهگالاو ردام  يُدب  لفط  دـنا  هدیـسوب  وت  ریگ  ملع  تسد  دـنا  هدـید  ارت  هک  یماما  راچ  نتخاب  ناج  ندرک و  رپس  تسد  نتخاس  نتخوس و 

نید هاش  الببرک  رد  وچ  دید  دـیکچ  شمـشچ  کشا ز  دـنز و  هسوب  دـیدوت  تسد  هک  ( 116 () دنوادخ مشچ   ) ردپ سدـق  تحاس  ارت  درب 
دز هسوب  كاپ  تسدنآ  مه  داجس  ترضح  شا  هدیکـشخ  بل  اب  دزب  هسوب  شا  هدید  رـس  تشاذگب  دش و  مخ  نیمز  يورب  هداتفا  وت  تسد 

(117  ) كاخ ریز  ناهن  درک  و 

بّرجم متخ 
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هب دنا : هتفگ  لاونم  نیدب  ار  ع ))   ) سابعلا لضفلاابا  ترضح   ) بانج و  ع ))   ) موصعم هدراهچ  تارضح   ) هب عجار  هبرجم  ياهمتخ  زا  یکی 
دـص دناوخب و  ع ))   ) موصعم هدراهچ   ) هیدـه تاولـص  رکذ  هبترمدـص  راهچ  رازه و  دـناوخب و  تجاح  زامن  تعکر  ود  هقلطم  تبرق  ّتین 

تجاح دتـسرفب و  تسا ،  تیالو  باب  و  ص )   ) دمحم لآ   ) هاگرد باب  هک  ع ))   ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح   ) هاگـشیپ هب  هیدـه  زین  هبترم 
هب لسوت  و  بش ،  کی  لهچ و  ات  دـناوخب  تجاح  زامن  تعکر  ود  ءاشع  برغم و  زاـمن  نیب   8 دوش . یم  اور  یلاعت  هللا  أشنا  دـبلطب  ار  دوخ 
ریز تاملک  سپس  و  تاولص :  فیرش  رکذ  لّوا  زامن ، زا  دعب  قیرط  نیدب  دیوج ، ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح   ) تاکربلاریثک تحاس 

تجاح هک  یتقو  ات  تشادهاگن ،  ورگ  ار  بش  لهچ  زا  رخآ  بش  کی  دش  مامت  هک  بش  لهچ  دـیاب  انمـض  ) دوش هدـناوخ  لماک  هجوت  اب 
َْنب َساّبع  ای  ِّبَرای  ِّبَرای  ِّبَرای  وُّسلا  ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِا  َّرَطْـضُْملا  ُبیُجی  نَم  ا  تسا :  نیا  روبزم  تاملک  دروآ ). اجب  هاگنآ  دش ، هدروآرب 
اور تجاح  هللاءاش  نا  دوش ، عطق  سفن  ات  دـیامن  رارکت  ار  رخآ  تالمج  ینْکِرْدَا  ینْکِرْدَا  ینْکِرْد   َ ناـمالَا ناـمالَاامالَا  ٍِبلاـط  یبَا  ِْنب  ِّیلَع 

یسک هاگره  هک  مدوب  هدینش  دوخ  هّدج  لاز  ریپ  زا  متـشاد  یّمهم  تجاح  هک  ارم  داد  ربخ  يا  هقث  هدروآ :  ساسالا  نیکم  فلوم  ددرگ 9 
ار ریز  درو  هبترم  دص  روبزم  ياهبش  زا  کی  ره  رد  هدش و  ع ))   ) ساّبع ترضح   ) هب لسوتم  هبنشراهچ  بش  تفه  شتجاح ،  ياضق  يارب 
لد رون  يا  سابع  اقل  دیـشروخ  مشاه  ینب  هاـم  يا  ( 118  .) تسا نیا  نآ  دش و  دـهاوخ  هدروآرب  يداع  ریغ  لکـش  هب  وا  تجاح  دـناوخب :

موحرم ، ) ار ّلسوت  نیا  ریظن  سابعادـخ  رهب  زا  ریگ  نیکـسم  نم  تسد  میدروآ  وت  هب  ور  ام  مّاـیا  مغ  درد و  زا  ساـبع  ادهـش  عمـش  ردـیح 
اروف ناشیا  ياپ  درد  دـندوب ، هدرک  لمع  هطورـشم )  رـصع  دـهاز  ياملع  زا   ( ) لیلخ ازریم  یجاـح   ) لـجن ینارهت )  نیـسح  ازریم  یجاـح 

مالـسا مچرپ  هتخاـس  نوگن  رفک  ملع  يا  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  ماـما  نبا  خا و  ماـما و  ّمع  دوب . هدرکن  دوع  رگید  هدـش و  تکاـس 
يزابناج و بتکم  تنتفر  ندـمآ و  بدا  نیا  تنت و  ناج و  رـس و  يادـفب  يا  رگد  لیلد  تست  بدا  رب  رثا  نویامه  نابعـش  علطم  هتخارفارب 

(119  ) تا يزارفا  رس  هاگنآ  يرس  یب  تا  يزابرس 

 ( ع  ) سابع ترضح  هب  لسوت 

مـشاه ینب  رمق   ) ناشخرد هرهچ  فیرـش  باـتک  فل  ؤم  یلاـخلخ )  ینّاـبر  یلعاـقآ  جاـح   ) باـنج نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح 
یناثلا 1414 عیبر  هبنـشکی  بش  رد  دوب ، البرک  رواجم  يدامتم  ياهلاس  هک  مرتحم  نیقثوم  زا  یکی  دـنا : هدومرف  ع ))   ) ساـبعلا لـضفلاوبا 

خیـش موحرم   ، ) نیطّبـسلا یلاعم  باتک  بحاص  دـندرک . لقن  مالـسلااهیلع ))   ) هموصعم همطاف  ترـضح   ) تیب لها  همیرک  رهطم  مرح  رد 
قاور رد  شربنم  نیرخآ  تفر و  يربنم  اج  دـنچ  رد  ناضمر  كراـبم  هاـم  ماـّیا  ـالبرک  رد  يرمق  يرجه  لاس 1358  یناردنزام )  يدـهم 

ترـضح  ) قاور هب  ینعی :  اجنیا ، هب  بش  ادرف  یـسک  ره  دـندومرف : بش  کی  یناردـنزام  موحرم  دوب . ع ))   ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  )
يارب یمتخ  لسوت و  ناشیا ،  میدـش ،  رـضاح  سلجم  نآ  رد  زین  ام  بش  ادرف  داد . مهاوخ  وا  هب  يا  هفحت  دـیایب ، ع ))   ) سابعلا لـضفلاوبا 

نایب روط  نیا  ار  متخ  هقیرط  درادـن . یـصخشم  زور  تعاـس و  نّیعم و  تقو  نآ  ماـجنا  هک  درک  لـقن  ع ))   ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  )
زا دعب  و  سابع ...  ای  سابع  ای  دـیوگب : هبترم  زین 133  دمحم ) لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا   ) دتـسرفب تاولـص  هبترم  ادتبا 133  : ) دندومرف

لقان دوش ). هدروآرب  شتجاح  ات  دهد  ماجنا  زور  ره  ار  لمع  نیا  و  دـمحم ) لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا   ) دـیوگب هبترم  اّددجم 133  نآ 
زور مدرک ،  عورـش  ار  متخ  نیا  لاوش  لوا  زور  نامه  زا  روبزم  ناـضمر  هاـم  ماـمتا  زا  دـعب  یتجاـح ،  ندـمآ  رب  يارب  نم  دـندوزفا  بلطم 

هب زین  يو  متساوخ  یم  درب و  یمرـس  هب  ناریا  رد  مردام  مدوب و  البرک  رد  نم  : ) دوب نیا  نم  هتـساوخ  و  دش . هدروآرب  متجاح  لاوش  متـشه 
هناخباتک رد  دوجوم  یّطخ  ضاـیب  زا   11 دش ). اور  البرک  هب  ردام  ندـمآ  متجاح  دـندومرف و  تیانع  ع ))   ) سابع ترـضح  . ) دـیایب البرک 

نیا ار  ع ))   ) سابع ترضح   ) هب لسوت  متخ و  هقیرط  هیلع )  هللا  ۀمحر  یناگیاپلگ  اضر  دمحم  دّیـس  جاح  ياقآ   ) یمظعلا هللا  تیآ  موحرم 
دصکی زور  ره  و  زور ، هدزاود  دوش ، مامت  حبص  زامن  تقو  ات  عورش  حبص  زامن  زا  لبق  هبنشود  بش  ای  هعمج  بش  زا  تسا .  هتـشون  نینچ 

وت هب  ور  نم  نارود  مغ  تسد  زا  سابع  ادهـش  عمـش  ردیح  لد  رون  يا  سابع  اقل  دیـشروخ  مشاه  ینب  هام  يا  دناوخب : هبترم  هس  یـس و  و 
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هللا تیآ  موحرم  دندومرف : ینالیم  نیدلارون  دیس  هللا  تیآ  رگید 12  ّبرجم  متخ  ( 120  ) سابع ادخ  رهب  زا  ریگ  سکیب  نم  تسد  مدروآ 
ّرهطم مرح  راوج  رد  سّدقم  دهشم  رد  اریخا  هک  دندوب  البرک  هیملع  هزوح  گرزب  ياملع  زا  هرس  سدق  يدرجورب  اضر  دّمحم  دّیـس  ياقآ 

یلو دش  یم  دای  عجارم  دادـع  رد  ناشیا  زا  دـندوب . هدـیزگ  انکـس  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  همئالاا  نماث  ترـضح 
ترـضح هب  ناشردام  لایع و  نیب  راتفر  نسح  یتشآ و  يارب  دـندوب ، نکاس  البرک  رد  هک  نامز  نآ  يدرجورب ،  موحرم  درکن . افو  شرمع 

یم رارقرب  ناشیا  رداـم  رـسمه و  نیب  لـماک  تیّمیمـص  افـص و  هک  يروط  هب  دـنریگ  یم  یبوخ  هجیتن  دـنوش و  یم  لـسوتم  ع   ) لـضفلاابا
ِبْرَْکلا فِشاک  ای  رکذ  و  ع )   ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مان  ددـع  هب  راب  روهـشم 133  قبط  تسا :  هدوب  وحن  نیا  هب  ناشیا  لسو  ددرگ .

یناهفـصا نیـسح  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  موحرم   ) هک دـنا  هدرک  لـقن  ع 13 و   ) ِْنیَـسُْحلا َکـیخَا  ِّقَِـحب  یبْرَک  ْفِـشِْکا  ِنیَـسُْحلا  ِهجَو  ْنَع 
ِّقَِحب یبْرَک  ْفِشِْکا  ِنیَسُْحلا  ِهجَو  ْنَع  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای   ) تسا نیا  شحیحص  رک ، نیا  دندومرف : یم  هرـس )  سدق  یناپمک )  هب  فورعم  )

دندوب و هرس )  سدق  ینالیم  يداه  دّمحم  دیس  ياقآ   ) یمظعلا هللا  تیآ  مردپ ،  موحرم  داتـسا  یناهفـصا ،  موحرم  ع ))   ) ِْنیَـسُْحلا َکیخَا 
هدمآ ( 1312  ) پاچ بابش  هب  صلختم  يرتشوش ،  سابع  الم  ناوید  رد  اکبلا : يداو  رد  تمارک  زورب  دندروآ . یم  فیرـشت  دایز  ام  لزنم 

نآ هک  یترایز  رهب  زا  دش  ات  ود  نامسآ  دق  مغ  زک  روشاع  زور  لاوز  ماگنه  دش  ایبنا  متخ  ترجه  زا  هن  ودصیس  رازه و  لاس  نوچ  تسا . 
هب یتمارک  راهظا  هوک  نیمه  زا  ترایز ،  نیح  رد  دش  اُکب  ترایز و  لوغشم  اجنیا  رد  یتعامج  هعیـش  زا  دش  البرک  دیهـش  صوصخم  زور 
هوک نیز  دش  اج  رازه  لب  هک ،  هن  اج  کی  هرطق  رازه  لب  هن ،  هرطق  کی  دش  یفطـصم  طبـس  متام  رد  رادیدپ  نوخ  تارطق  يو  زا  دـش  ام 

زا دش  هدید  هچ  هبتر  نیا  دش  اعد  تباجا  قح  زا  رگ  یماقم  نینچ  رد  هک  تسین  کش  دش  ادج  نیمز  نیا  زا  یگنس  ره  نوخ  زا  هتفرگ  ارف 
فشک رگ  بابحاو  بابش  رب  هعقاو  نیا  دش  اکبلا  يداو  هب  موسوم  مولظم  هاش  هب  نوخ  نوچ  تسیرگب  دش  انب  نیا  ناینب  يداو  رد  هوک  نیا 

(121 .) دش افص  هر  زا  دش 

 ... سابع مداخ  نم 

ترضح  ) همدخ زا  یّلعم و  يالبرک  نویناحور  زا  هک  یفاص )  اضرلادبع  خیش  ياقآ  جاح   ) ترضح نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  دیهـش  ردپ 
، دـندرک هلمح  اـم  هب  ینـس  نادزد  تقو  کـی  میدـمآ  یم  رهـش  فرط  میتشاد  هک  ناـبایب  رد  زور  کـی  دومرف : لـقن  دوب  ع ))   ) لـضفلاابا

دنزرف سابع  ترـضح  اقآ  ياهمداخ  زا  نم  ع )   ) یلع نب  سابَع  ِماّدَخ  ْنِم  اَنَا   : ) متفگ دنریگب ، ام  زا  ار  هیثاثا  بابـسا و  دنتـساوخ  هکنیمه 
هب دندنادرگرب و  نم  هب  ار  هیثاثا  بابسا و  مامت  دنتشادن و  يراک  نم  اب  دنتـشادرب و  نم  زا  تسد  مدز  ار  فرح  نیا  ات  متـسه .)  ع )   ) یلع

راکددم لابقا  تبحص و  مه  تخس  دوب  رادملع  هکنآ  ار  همطاف  رسپ  ( 122  (.) تسا سابع  اب  شباسح  نیا  : ) دنتفگ دندرک و  ینابرهم  نم 
افو نارای  هدنامرف  زور ، نیـسح  هدازآ  هش  میرح  نابهگن  بش  دوب  راربا  هش  رای  هک  تسج  ناوتن  دیـشر  رادملع  هب ز  ادخ ، دـعب  يروای  دوب 
ارم هک  شیوخ  روآ  ناما  رمـش  نهد  رب  دز  تشُم  دوب  راثیا  يدرمناوج و  ّدح  نیرخآ  شندمآ  نورب  هنـشت  ندـش و  طش  رد  هنـشت  دوب  راد 

دوب راوازس  هنوگنیا  رسپ  ار  ردپ  نآ  يدوب و  ربمیپ  رهب  ردپ  وچ  ردارب  اب  دوب  راع  اب  ندنام  زا  هب  گرم 

البرک تشد  ياقس 

هناخوراد بحاص   ) یچرهوج موحرم  رسپ  دندوب : هتـشون  ناشباتک  رد  یفحـص )  نسح  دیـس  جاح   ) نیملـسملا مالـسالا و  ۀجح  ترـضح 
نآ يادرف  هک  یبش  دننک . لمع  ار  وا  شحارج  ناتـسود  دش  انب  دوب ، مشچ  یتحاران  هب  التبم  مردپ  درک : لقن  نارهت )  همـشچ  رـس  کیدزن 
نیا دنز و  یم  ع ))   ) لضفلاوبا ترضح   ) زا مد  تسا و  هتخادرپ  زاین  زار و  هیرگ و  هب  هتساخرب و  باوخ  زا  میدید  دیـسر ، یم  لمع  تبون 

هیرگ و زا  ار  وا  ام  لضفلاوبا  ادج  نت  زا  وت  ياهتـسد  لضفلاوبا  البرک  تشد  ياقـس  دروآ . یم  نابز  هب  ررکم  ار  ینیـسح  يرادازع  راعـشا 
وا مشچ  شحارج ،  ناتسود  هکیماگنه  ادرف  دیسر ، رخآ  هب  بش  تسا .  هدش  هتکید  همانرب  نیا  نم  هب  باوخ  رد  تفگ :  میدرک .  عنم  هلان 
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يادخ ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح  هب  لسوت  تکرب  هب   ) درادـن و لمع  هب  زاین  هدـنامن و  یقاب  يرثا  ضرم  نآ  زا   ) دـندید دـندرک ، هنیاعم  ار 
رتفد میلـست  اپ  ارـس  قشع  رد  وت  دـننام  تسیک  داب  تمحر  بدا  ناـمیا و  ندـعم  يا  وت  رب  ( 123  (.) تسا هدومرف  تمحرم  افـش  وا  هب  نّاـنم 

بلطم نامز  ره  تَرْمُع  باتک  هنهک  دوشن  زگره  کـیل  میوقت  لـطاب  وچ  هنهک ،  دوش  قاروا و  ددرگ  خرچ  شدرگ  زا  یـسک  ره  یگدـنز 
يداـتف تسد  یب  همقلع ،  بل  رب  میظعت  رئاعـش  هب  ناـسنا  وت  داـی  زا  دـنک  زونه  تسه  وت ، هجنپ  ازع ، ياـهملع  رب  میهفت  نآ  زا  دوش  یم  ون ،

هکره میدقت  يدومن  وچ  هّللادی  روپ  يا  تتـسد  هللاراث  ناشف  کشا  دز  وت  تسد  رب  هسوب  میـسرت  يدومنب  اهمغ ، هدنیاپ  شقن  كاخ  هبوچ 
(124  ) میب ار  وا  دَُوبَن  خزود  شتآ  زا  رگید  نیسح  ياقس  نماد   ( ناسح  ) تفرگب

برقع شین 

ییاوه بآ و  شوخ  ياتسور  اجنآ  رد  میتفر ،  نیارفسا  فرط  هب  يوخا  هداوناخ  محر  هلـص  يارب  ردارب  ردام و  ردپ و  هداوناخ و  اب  زورکی 
لخاد يزیچ  هک  مدش  هجوتم  تقو  کی  میدمآ  هرفـس  رـس  هناحبـص  يارب  هک  حبـص  زورکی  تفرگ .  لیوحت  یلیخ  ار  ام  مه  نابزیم  دوب و 

رهش هب  اتـسور  نآ  زا  نوچ  تسا .  برقع  کی  مدید  مداد ،  ناکت  ار  مراولـش  مدش  دنلب  درک . خاروس  ار  میاپ  نزوس  لثم  تسه و  مراولش 
کی ام  نزب ،  مخز  يور  تسام  رادقم  کی  هک  دندومرف : هدلاو  دوب . لکـشم  مه  رتکد  هب  یـسر  تسد  دوب و  رتمولیک  بیرق 45  نیارفسا 

تـساوخرد هب  انب  مراوگرزب  ردپ  مدش  هجوتم  تقو  کی  تشاد .  ار  شدوخ  شزوس  اما  میتفرگ  ار  نآ  رهز  میدز و  مخز  هب  تسام  رادقم 
ردـق یلو  درک : عورـش  رعـش  نیا  زا  ار  ترـضح  هضور  هملک  نیلوا  دور  یمن  مدای  و  دـناوخ .) ار  ع )   ) لضفلاوبا ترـضح  هضور   ) نابزیم

هب يرادـقم  مشچ  کشا  زا  افـش  تین  هب   ) مدرک و يداـیز  هیرگ  دـناد  یم  هدرم  ردارب  ار  ردارب  گرم  مغ  دـناد  یم  هدرـسفا  لـبلب  ار  نمچ 
باب ( 125  .) مدرکن شزوـس  درد و  ساـسحا  لاـحب  اـت  تقو  نآ  زا  رگید  و  دـش ) تکاـس  درد  اروـف  مدـیلام ،  برقع  شین  مخز و  ياـج 

وا زج  تسیک  دـنک  ناراکهنگ  زا  تعافـش  وا  رگ  هتـسب ،  خزود  ياهرد  دوش  یم  دـنک  ناسآ  یلکـشم  ره  وا  مزع  دوب  وا  هللا  یلا  تاـجاح 
شَخُر باتهم  شیپ  دنک  نامع  ار  هرطق  شلعل  دای  دهد  یم  ناج  ار  هدرم  شدعس  مان  دنک  ناویح  همشچ  دهاوخب  رگ  ار  دیـشروخ  همـشچ 

(126) دنک ناعنک  زا  يدای  دناوت  سک  رگم  لد  رد 

ولوچوک ارهز  يافش 

یم زاب  لزنم  هب  بورغ  دور و  یم  دوخ  راک  لحم  هب  هدرکن  عولط  باتفآ  حبص  زور  ره  وا  دننک . یم  تمدخ  شترا  رد  روپناجاقآ ) ياقآ  )
گنج یبونج  قطانم  هب  ار  دوخ  هک  دـنهد  یم  تیرومام  روپناج ) اقآ   ) هب هنامرحم  مهم و  رایـسب  تاکرادـت  لیلد  هب  لـبق  اهتدـم  زا  ددرگ .

 . تسا راظتنا  رد  يا  هثداح  هچ  دناد  یمن  یـسک  چیه  دوش . یم  مازعا  تیرومام  لحم  هب  شناراکمه  لنـسرپ و  هیلک  هارمه  هب  وا  دـناسرب .
ایادـخ . ) دـنک یم  یگدـنز  جوسای  رد  ناگتـسب  زا  رود  هب  اـهنت و  هک  تسا  شرادراـب  رـسمه  نارگن  تولخ  رد  هاـگ  روپناـجاقآ ،) ياـقآ  )

، دنهد یم  وا  هب  ار  شرـسمه  همان  هک  يزور  دنک .) یم  مارآ  ار  وا  ادـخ  دای  طقف   (. ) مراپـس یم  وت  هب  ار  مرـسمه  شاب .  وا  بقارم  تدوخ 
ياهراک ماجنا  يارب  دراد  دصق  هک  دریگ  یم  هیحور  نانچ  شرسمه  همان  ندناوخ  اب  روپناجاقآ ،) ياقآ  . ) دندوب لماک  شاب  هدامآ  رد  همه 

مدرم ربارب  رد  نم  دننک و  یم  راختفا  ناشنامرهق  ردپ  دوجو  هب  منادـنزرف  هک  دوب  هدـش  روآدای  وا  نابرهم  رـسمه  دوش . بلطواد  كانرطخ 
رظتنم دـیآ و  یم  ایند  هب  هدـنیآ  رد  وا  شابن ،  مه  نامکدوک  نارگن  یتسه .  ام  همه  راختفا  ثعاـب  وت  منز .  یم  مدـق  راـختفا  اـب  دـنلبرس و 

زاغآ دربن  زور  نامه  بورغ  درک . هناناج  يدربن  يایهم  ار  دوخ  دش و  ریزارـس  روپناج ) اقآ  ياقآ   ) ياه هنوگ  زا  کشا  دـنام . یم  شردـپ 
دندرک و دازآ  ار  نامرهق  رهشمرخ  مالـسا  نایهاپـس  دش . كاپ  اه  یثعب  دوجو  ثول  زا  نامنهیم  زا  یمیظع  شخب  یهاتوک  تدم  رد  دش و 

حتف زا  دـعب  هاـم  ود  تشگزاـب .  جوساـی  هب  یثـعب  نازابرـس  نتخیر  نوریب  زا  سپ  دوـب  میهـس  راـختفا  نیا  رد  هک  مه  روپناـج ) اـقآ  ياـقآ  )
دوجو همه  ارهز )  . ) تشاذگ ارهز )  ) ار شدنزرف  مان  ردپ  دوب . موصعم  ابیز و  يرتخد  وا  دمآ . ایند  هب  روپناج ) اقآ  ياقآ   ) دنزرف رهشمرخ ،
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ار شرتخد  يرود  تسناوت  یم  يزور  رتمک  ردپ  هک  يروط  هب  دش ، یم  رتشیب  رتشیب و  زور  هب  زور  ود ، نآ  هقالع  دوب ، روپناج ) اقآ  ياقآ  )
. دهد یم  رارق  دوب  دنلب  ًاتبـسن  هک  وکـس  کی  يور  درب و  یم  هناخ  زا  نوریب  هب  ار  وا  ارهز ، گرزب  رهاوخ  اهزور  زا  یکی  رد  . ) دنک لمحت 

نیمه رد  ارهز  دوش و  یم  ترپ  فارطا  هب  شـساوح  هظحل  کـی  روپناـج  اـقآ  ياـقآ  گرزب  رتخد  تسـشن .  یم  تمحز  هب  عقوم  نآ  اریز 
یم دروخرب  دوب  ریـسم  رد  هک  یمکحم  همرآ  نوتب  هب  تدـش  هب  ارهز  رـس  دروخ . یم  نیمز  هب  دـنک و  یم  تکرح  شیاچ  زا  هاتوک  ناـمز 

( ارهز  ) رـس رب  هچ  لضفلاوبا )...  ترـضح  ای  . ) دوش یم  هدناسر  هناخ  هب  شوه  یب  شرهاوخ ،  کمک  هب  ارهز  دور .) یم  شوه  زا  دـنک و 
، دنیشن یم  شرـسمه  دورو  راظتنا  هب  دنک ، هچ  دناد  یمن  تسا و  هچاپتـسد  هک  ردام  دیآ و  یم  شوه  هب  هظحل  نامه  ارهز )  . ) تسا هدمآ 
ار وا  دزادنا  یم  شرتخد  هب  یهاگن  دریگ ، یم  رارق  عقوام  نایرج  رد  یتقو  روپناجاقآ ) ياقآ  . ) دوش یم  ناشیادیپ  رگید  قیاقد  ات  هناخ  درم 
( ارهز  ) دوش و یم  رطخ  هجوتم  ردپ  تعرـس  هب  دنک ، یم  قارفتـسا  دیآ و  یم  شوه  هب  راب  کی  تقو  دنچ  ره  ارهز ) . ) دبای یم  شوه  یب 

جلف ناترتخد  ندب  تسار  تمس  دیوگ . یم  ارهز )  ) هنیاعم ضحم  هب  ناتسرامیب  کشزپ  دناسر . یم  جوسای  رمحا ) لاله  ناتسرامیب   ) هب ار 
یب هجوتم  ردپ  زاریـش ، تمـس  هب  تکرح  عقوم  . ) دـیربب زاریـش ) يزامن  ناتـسرامیب   ) هب دـیاب  ار  وا  ارچ ....؟ هن ...!  جـلف ....!؟  تسا .  هدـش 

هلصاف دناسرب . زاریـش  هب  ار  شدوخ  رتدوز  هچره  تفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دش .) ارهز  تسار  تمـس  تروص  اپ و  تسد و  ندوب  تکرح 
کی شرـسمه و  هارمه  هب  روپناج ) اقآ  ياـقآ  . ) دراد مه  يداـیز  مخ  چـیپ و  هداـج  تسا و  رتمولیک  داتـشه  دـصکی و  زاریـش ، اـت  جوساـی 

 . تسا یمتح  هچب  ندش  جـلف  دـیوگ : یم  ناکـشزپ  زا  یکی  نتفر  عقوم  دـنوش . یم  زاریـش ) يزامن  ناتـسرامیب   ) یهار یگادوناخ  تسود 
 ، هتسشن کشا  هب  هک  ییاهمشچ  راد و  ضغب  يولگ  دولآ و  درد  هنیس  اب  هدینـش ،  هچنآ  زا  دیماان  ردپ  دیناسرب . زاریـش  هب  ار  وا  درادن  هدیاف 

دوش یم  لسوتم  ع )   ) لضفلاوبا ترضح  هب  تسا ،  نوزحم  هتسکشلد و  هک  لاح  نامه  رد   ) دنک و یم  هنیـس  زاریـش  ات  ار  هار  نامرف  تشپ 
زا ار  مرتخد  يافـش  مولظم ...  ای  سابعلا ....  لضفلاوبا  اـی  دـناوخ . یم  ار  وا  دولآ  ضغب  هرجنح  اـب  دـنک و  یم  رت  کـشا  زا  ار  شا  هنوگ  و 

. دـنزیر یم  کشا  وا  ياپمه  مه  یگداوناخ  تسود  رـسمه و  هک  دـناد  یمن  وا  هدـش و  ریزارـس  ردـپ  هنوگ  زا  کشا  مهاوخ .  یم  تدوخ 
يادص دسر . یم  شرع  هب  اعد  یشاب ،  هک  اج  ره  دنکش ، یم  هک  لد  تسین .  مالسلا )  مهیلع   ) راهطا همئا  زج  يدیما  تسا .  هتـسکش  اهلد 
ياعد هک  یکئالم  ینک .  یم  سح  دوخ  فارطا  رد  ار  کئالم  لاب  يادص  یشاب  هتـسکش  ار  ناج  شوگ  رگا  دنونـش و  یم  کئالم  ار  وت 

یگداوناخ تسود  يادص  ناهگان   ) هک دنا  هدش  رود  جوسای  زا  رتمولیک  لهچ  دنناسر .) یم  ییایربک  شرع  هب  دنرب و  یم  نامسآ  هب  ار  وت 
 ، نیـشنلد ربخ  نیا  ادـص و  نیا  دروخ .) یم  ناکت  شیاپ  تسد و  دـش .... بوخ  ارهز  دوش . یم  دـنلب  هتفرگ ،  شوغآ  رد  ار  ارهز  هک  اهنآ 
ار نآ  هاگنآ  درک و  هاگن  تقد  هب  ار  شیاپ  تسد و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ارهز  درک . زمرت  اج  نامه  هک  دـناشنردپ  نت  رد  ار  قوذ  نانچ 
هچ رتکد  مینیبب  میورب و  زاریش  هب  دیاب  تفگ :  وا  دیسرپ و  شرسمه  ار  نیا  ینک ؟  یم  هچ  الاح  تسیرگ .  دوجو  همه  اب  درـشف و  هنیـس  هب 

کـشزپ ناتـسرامیب ،  رد  دـعب ، تعاـس  ود  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  زاریـش  هار  دنتفاکـش و  ار  هداـج  هنیـس  هراـبود  نخـس  نیا  اـب  دـیوگ : یم 
قیقد هنیاعم  زا  سپ  کشزپ  دش . هدامآ  دعب  یتعاس  سکع  دنریگب . یگنر  سکع  رـس  زا  داد  روتـسد  ارهز  قیقد  هنیاعم  زا  سپ  صـصختم 

هرابود گر  رـس  ود  روطچ  تسین  مولعم  یلو  هدش  يزیرنوخ  يرادقم  تسا .  هدش  عطق  زغم  ياهگر  زا  یکی  تسا  بیجع  یلیخ   : ) تفگ
رد یکشزپ  مرادن  غارس  زورما  ات  نم  هک  دنا  هدش  لصو  مه  هب  نانچ  گر  رـس  ود  تسا .  هدش  عطق  مه  يزیرنوخ  هدروخ و  شوج  مه  هب 

دنخبل رتکد  مدوب .)  هدش  لسوتم  ع )   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  هار  نیب  رد   : ) متفگ کشزپ  هب  دشاب .) هدز  يدنویپ  نینچ  ایند  رسارس 
!؟  منک هچ  دیاب  الاح  دشاب .) كرابم  ناتدنزرف  تمالـس  لاح  ره  هب  دـیا . هدرب  هانپ  ایند  کشزپ  نیرتهب  هب  امـش   : ) تفگ دز و  يزیمآ  رهم 

ود دیدرگرب . ناترهش  هب  درکن  غارفتسا  رگا  دیروایب . نم  دزن  هب  درک  غارفتسا  رگا  دینک  ربص  تعاس  ود  دیربب و  ناتـسرامیب  طایح  هب  ار  وا 
زا دعب  نالا  دـندش . جوسای  یهار  ناش  یگداوناخ  تسود  شدـنزرف و  رـسمه و  هارمه  هب  روپناجاقآ  ياقآ  دیـسر و  نایاپ  هب  راظتنا  تعاس 

بـسک ار  لوا  هبتر  ییامنهار ،  موس  سالک  ات  ییادـتبا  لوا  سالک  زا  وا  دـناوخ . یم  سرد  ییامنهار  موس  سالک  رد  ارهز  لاس  نیدـنچ 
هّمئا دـنوادخ و  زا  هتفای ،  يدوبهب  ع )   ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تعافـش   ) هب هک  دونـش  یم  شرداـم  ردـپ و  زا  یتقو  مه  زونه  هدرک و 
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لوط يوزرآ  هتفگ و  کیربت  ار  ناشرتخد  تمالـس  روپناج و  اقآ  هادوناخ  ياعد  تباجتـسا  ام  دـنک .) یم  رکـشت  مالـسلا )  مهیلع   ) راـهطا
ود ما و  هدنام  نم  سانلااهّیا  متسد  هتفر ز  لد  ایادخ  دش  هچ  ملزغ  مرعش ،  ایادخ  دوخ  مَدََرب ز  یم  لد  ( 127  .) میراد ناشیارب  تزع  اب  رمع 

ییامن نایب  شمغ  حرـش  ات  ییاجک  لزغ  يا  لد  هب  متفگ  کشم  کی  يولگ  یگنـشت  رد  کشا  زا  رپ  هدـید  ما و  هدـنام  نم  ساـبع  تسد 
ناتـسرپادخ لد  دوب و  بش  بشما  مراچد  ار  وت  ساّبع  بشما  مرادـن  لزغ  لاح  هن  ییالبرک  بان  هداـب ي  زا  نم  لد  يا  شونب  ماـج  کـی 

دندـیرب نت  ار ز  وت  تسد  کی  دندینـش  ال )  ) باوج هک  یتقو  یتفرن  یلو  ایب  دـنتفگ  یتفرن  یلع  يوربآ  يا  تتـسدب  ناما  داد  دـمآ و  رمش 
هب وت  کشم  تسا  هناهب  کی  هنـشت  بل  کشم و  تسا  هناقـشاع  وت  ندش  اّقـس  درادن  افو  نینچ  وت  نوچ  سک  درادن  ادص  رگا  تسد  کی 
ادص ّطش  هک ز  یتقو  تسا  بابر  هنیکـس و  دـیّما  تسا  بآ  نودـب  رگا  کشم  نیا  تسا  یتسه  بان  بارـش  زیربل  تسا  یتسرپ  یم  يوس 

مردپ تشپ  درگرب  تسد  هدـیرب  ياّقـس  درگرب  همیخ  يوس  هب  بآ  یب  درم  يا  ماک  هنـشت  یقاس  ياک  دز  ادـص  ار  وت  یکی  همیخ  زا  دـماین 
لآ مایخ  دیّما  درگرب  تسشن  ازع  هب  بنیز  لضفلابا  ناکدوک  روآ  بآ  درگرب  تسسگ  وت  نتفر  اب  ام  کچوک  هاپـس  دنویپ  درگرب  تسکش 

(128) درگرب تسا  هنیکس  فرح  نیا  تفر  یگنشت  زوس  یتفر و  وت  درگرب  تسب  ياپ  وت  تسد  رب  تساهاط 

ناگداپ زا  رارف 

در هک  یتناو  ره  منک .  لقتنم  لزنم  هب  ار  هینیـسحلا )  تامارک   ) ياهباتک هک  مدوب  یتناو  رظتنم  مدوب  هداتـسیا  نابایخ  راـنک  شیپ  زور  دـنچ 
دز و رود  نابایخ  فرط  نآ  زا  مدز  ادص  ار  وا  مدش  یتناو  کی  هجوتم  رهظ  رـس  هکنیا  ات  دنداد . یمن  باوج  یلو  مدز .  یم  ادص  دـش  یم 
هب هدـنب  : ) دومرف یم  دومن و  یم  هقالع  زاربا  یلیخ  هار  ریـسم  رد  میدرک ،  تکرح  لزنم  فرطب  مه  اب  دز و  راب  ار  اهباتک  مامت  یناـبرهم  اـب 

عقوم زا  هک  ینک  تردام  ردپ و  هب  ار  شیاعد  دیاب  امش  متفگ :  مدرک و  رکشت  ناشیا  هقالع  زاربا  زا  هدنب  مراد ...  يدایز  هقالع  نویناحور 
همئا ربمغیپ و  ادخ و  هب  مارتحا  سابل  نیا  هب  مارتحا  نوچ  دنا . هداد  امش  هب  كاپ  ریـش  دنا و  هدرک  دنم  هقالع  تیناحور  هب  ار  امـش  یکدوک 
تایب یلعداد   ) ممسا نم  دومرف : ناشیا  دش و  زاب  تبحص  رس  دعب  دوش )... هجوتم  ار  نیا  دناوت  یمن  سک  ره  تسا  مالسلا )  مهیلع   ) راهطا

رارف ناگداپ  زا  متـساوخ  یم  هک  مدوب  اهنآ  زج  مه  نم  دـندرک . یم  رارف  اهناگداپ  زا  اهزابرـس  هر )   ) ماما روتـسد  هب  بالقنا  لوا  تسا .  ( 
زابرس ود  اقافتا  مدرک  دروخرب  رادراخ  ياهمیس  هب  منک  رارف  متساوخ  هک  یتقو  بش  ماگنه  متـسناد .  حالـص  بش  رد  ار  رارف  تقو  منک ، 

درک ریگ  رادراخ  میس  هب  میاهـسابل  موش ،  در  رادراخ  ياهمیـس  زا  متـساوخ  هکنیمه  دنداد  یم  تسیا  نم  هب  دندوب ، ملابند  مه  راد  گنفت 
هب تساوخ  دیشک و  ار  ندگ  نلگ  اهنآ  زا  یکی  دندش . یم  رتکیدزن  مه  اهزابرـس  منک .  صالخ  ار  دوخ  متـسناوتن  مدرک  شـشوک  هچ  ره 
ای سرب ،  مدایرف  هب  لضفلاوبا  اـی  مدز :  ادـص  بلق  میمـص  زا   ) مدرک هدـهاشم  گرم  ضرعم  رد  ار  دوخ  ماـگنه  نیا  رد  دـنک  کیلـش  نم 

رادراخ ياه  میس  زا  ارم  یسک  هکنیا  لثم   ) دش و هراپ  مسابل  مدش  هجوتم  متفگ :  ار  نیا  ات  هدب .)  تاجن  اهنیا  تسد  زا  ارم  سابع  ترضح 
هب لسوتم  زاب  ، ) دـش زوریپ  بالقنا  هک  دـعب  دنتـشگرب . دـندیدن و  ارم  اهزابرـس  ایوگ  متـشاذگ و  رارف  هب  اپ  مه  نم  داد .) تاـجن  دیـشک و 

يرارف نازابرـس  هک  دـمآ  روتـسد  هر )   ) ماما فرط  زا  اقافتا  موش  فاعم  هدـنب  تسه  روط  ره  هک  مدـش  ع )   ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح 
ضبن زونه  درک  سح  ار  باتفآ  رو  هلعـش  روضح  درک  سح  ار  باهتلا  دوخ  رکیپ  رانک  ( 129  .) مدش فاعم  مه  هدنب  و  دنا .) هدـش  فاعم 

، ار بارتوب  همطاـف و  روضح  باـیرد  مردارب  دـیوگب : هکنآ  ِشیپ  درک ز  سح  ار  باـکرمه  سفن  یمرگ  هک  تشاد  ندـیپت  رـس  شهاـگن 
راـگنا تفگن ،  یلو  دـمآ  يو  غارـس  شطع  درک  سح  ار  باوـج  ارهز ، مّسبت  رد  هـک  تـشاد  شـسرپ  لاـیخ  وا  سمتلم  هاـگن  درک  سح 

یبآ قمع  هب  درک  سح  ار  بابر  يولگ  مخز  بوخ  هچ  تفکـش  هرابود  شرـس  قرف  یمخز  نابل  درک  سح  ار  بآ  يوناـب  هیرگ  يادـص 
سح ار  باهتلا  دوجو  مامت  اب  هک  تسشن  قشع  ماما  ناج  هب  غاد  مادک  درک  سح  ار  بارس  ایرد  مطالت  رد  هک  درب  یپ  یـسک  وا  نامـشچ 

رو هلعش  شورخ  رود  زا  دسر  یم  هک  يراوس  يا و  ههیش  درک ز  سح  ار  باتفآ  ندش  ملق  ملق  داتفا  وا  تسد  ود  دای  هب  هام  هک  نیمه  درک 
(130) درک سح  ار  بالقنا 
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روخب مسق  ترضح  هب 

ترایز هب  بش  لوا  ًالومعم  مدیباوخیم و  (ع ))  ءادهـشلادیس ترـضح   ) ناویا رد  اهبـش  مدوب و  فرـشم  لبق  لاس  دنچ  هکیئالبرک  رفـس  رد 
رد دـنراد و  یعازن  مه  اب  هکنیا  لثم  ناوج  رفن  ود  مدـید  مدـش ،  نحـص  دراو  یتقو  اهبـش  زا  یکی  رد  متفریم .  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح  )
مه یمود  دش ، شوه  یب  دروخ و  نیمزب  هک  دیوگب  یمالک  تساوخ  اهنآ  زا  یکی  دنا . هداتـسیا  دشیم  هدید  حیرـض  هکیروطب  مرح  لباقم 

. دوب يدرمریپ  دندرک ، ربخ  ار  هلیبق  نآ  سیئر  تسا ،  هلیبق  نالف  زا  دنتفگ : دندرک و  یئاسانـش  ار  وا  دندش و  عمج  وا  رود  مدرم  درک . رارف 
دومن و ع ))   ) لضفلاوبا ترضح   ) ربق هب  هراشا  وا  متفگ :  متفر و  ولج  نم  درکیم ، هچ  وا  هک  دشن  هجوتم  یسک  داتفا  نیمز  هب  یتقو  دیسرپ :

اریز هدش  عقاو  ع ))   ) لضفلاوبا ترضح   ) بضغ دروم  وا   : ) تفگ هلیبق  سیئر  داتفا . نیمزب  تسناوتن و  رگید  هک  دیوگب  يزیچ  تساوخیم 
زا دشاب  هتـشاد  یتاجن  هار  رگا  هک  (ع )  ءادهـشلادیس ترـضح  نحـص  هب  دیربب  ار  وا  تسا .  هدیدرگ  دروخ  شیاهناوختـسا  دوبک و  شندب 

هفرغ زا  یکی  رانک  رد  زور  هنابش  ود  دندرب . ع ))   ) ءادهشلادیس ترضح   ) نحص هب  دندیشک و  شودب  ار  وا  شناتـسود  دوب .) دهاوخ  اجنآ 
عـضو نیا  زا  ای  دورب و  ایند  زا  وا  دـیاب  ای  بشما  هک  مدوب  رظتنم  مدـیباوخیم و  وا  کیدزن  مهنم  هک  موس  بش  دوب . هداتفا  ءامغا  لاح  هب  اـه 

تساخرب داد و  یناکت  دوخ  هب  مدید  هاگان  دنامیمن . هدنز  زور  هنابش  هس  زا  رتشیب  هدش  عقاو  بضغ  دروم  هکیصخش  اریز  دنک . ادیپ  تاجن 
فرطب ارم  دـیدنبب و  نم  ياهاپ  هب  دـیروایب و  نامـسیر  تفگ :  یهاوخیم ؟  هچ  دندیـسرپ : وا  زا  دـندوب ، وا  ظفاحم  هک  يدارفا  تسـشن .  و 

هک درک  تساوخرد  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح   ) نحـص کیدزن  هار  نیب  رد  دـندرک . ار  راک  نیا  دیـشکب . ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح   ) مرح
ماجنا هک  دندرک  دهعت  ار  لمع  نیا  شناتـسود  دینک . قافنا  ءارقف  هب  نم  فرط  زا  قدـصت  مه  رادـقم  نامه  دـیهدب  ینالف  هب  ار  غلبم  نالف 
حیرـض لباقم  یتقو  دـندرک . مرح  دراو  یبیجع  ّللذـت  لاـح  اـب  دـندنبب و  شندرگب  ار  نامـسیر  داد ، روتـسد  نحـص  رد  زا  سپـس  دـنهد .

ارم يوربآ  هنوگنیا  هک  دوبن  عقوت  وت  زا  اقآ   ، ) تسنیا شا  هصالخ  هک  تفگ ،  یبرع  ناـبز  هب  یتاـملک  دیـسر  ع ))   ) لـضفلاوبا ترـضح  )
هلیبق سیئر  عقومنیا  رد  وگب  تسیچ  وت  نم و  ناـیم  قرف  سپ  ینک  تاـفاکم  دـب  وت  منک و  دـب  نم  یئاـمن .  حـضتفم  مدرم  نیب  ارم  يربب و 

ترـضح  ) فـطل دروـم  هراـبود  هـک  وا  هـب  تبـسن  دـندشیمن و  هدـنکارپ  شفارطا  زا  مدرم  درک . یلاحـشوخ  زاربا  دیـسوب و  ار  وا  دیـسر و 
ات نایرج  لوا  زا  نم  متفگ :  واب  دـش ، تولخ  شرود  ـالماک  اـت  مدرک  ربص  نم  دـندومن .) یم  هقـالع  زاربا  دوب  هدـش  عقاو  ع )   ) لـضفلاوبا

نحص دراو  نم  اب  هک  ناوج  نآ   : ) تفگ ینک ،  فیرعت  میارب  ملیام  مدیمهفن ،  ار  وت  تشذگرس  ياهتمسق  زا  یـضعب  مدوب  وتاب  نآ  نایاپ 
واب مدـش و  تحاران  نم  يزادرپب  الَا ن  نیمه  ارم  بلط  دـیاب  هک  درکیم  رارـصا  داـیز  بشنآ  تشاد .  بلط  یغلبم  نم  زا  دوب  یتدـم  دـش ،

(، دش هچ  مدیمهفن  رگید  هک  مروخب  مسق  متساوخ  مدرک  یئایح  یب  نم  روخب  مسق  لضفلاوبا  ناج  هب  تفگ :  يرادن .  یبلط  نم  زا   : متفگ
مرح هب  یـصخش  فرـشت  يارب  هک  مدـیدیم  ار  هکئالم  ای  ؤر  ملاع  نامه  رد  متـشاد  يا  هداعلا  قوف  راـشف  یتحاراـن و  درد و  هک  بشما  اـت 

ترایز هب  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح   : ) تفگ اـهنآ  زا  یکی  تسا ؟  ربخ  هچ  مدرک :  لا  ؤس  دـنوشیم  لـئاق  یتافیرـشت  (ع ))  ءادهـشلادیس )
يالاب ع ))   ) لضفلاوب ترـضح   ) مدید هک  مدرکیم ،  هدامآ  ار  دوخ  یهاوخ  رذع  يارب  نم  دـیآیم . ع ))   ) ءادهـشلادیس ترـضح   ) شردارب
یمنرب مورحم  دنوش  لسوتم  نآ  سنا  نج  رگا  هک  يا  هدمآ  يا  هناخردب  زیخرب  : ) دیامرف یم  دـنزیم و  نم  هب  اپ  كون  اب  هداتـسیا و  نم  رس 

وت ذفان  مشچ  داتفا  ( 131  .) منکن ع ))   ) لضفلاوبا ترضح  ) اقمب تراسج  هنوگنیا  رگید  مراودیما  دش و  بوخ  ملاح  اج  نامه  زا  دندرگ .)
يور یتفرگ ز  هدید  بآ  هدروخان  درک  هراظن  تمشچ  ود  دروخ و  بآ  هب  تتسد  بآ  يولگ  تهاگن  رارـش  زا  دیکـشخ  بآ  يورب  نوچ 

وت یتخیر  نوچ  درک : هلان  دروآ و  بل  هب  فک  بآ  مرش  زا  بآ  يوربآ  دورن  ات  شونب  یتشم  تفگ  هیرگ  هب  ارت و  تسد  بآ  دیـسوب  بآ 
مشچ و الب  هریت  ناشن  دش  ات  بآ  يوبس  زا  مرح  ناکدوک  باریـس  دنوش  رگم  ات  رـس  هدید و  تسد و  ود  يداد  بآ ؟  يورب  هدروخن  بآ 

(132  ) بآ يوگتفگ  شطعلا و  ياهدایرف  نورب  دور  یک  اه  هرطاخ  ز  اییارون )  ) بآ يوزرآ  رد  همه  ناگ  هنشت  دندنام  وت  کشم 

بدا یب  سیلپ 
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 ( هیلع یلاعت  هللا  ناوضر   ( ) يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح   ) نامز رد  دنک : یم  لقن  یمشاه )  لیعامسا  دیـس  جاح  ياقآ   ) هللا ۀیآ  ترـضح 
، دیآ یم  نوریب  هناخ  زا  يرـسور  اب  ینز  يزور  دـندرک . یم  تیذا  یلیخ  هک  دـندوب  نابـساپ  ات  ود  ردـُلق ، ناخاضر  یباجح  یب  ناتـساد  و 

رثا وا  رد  دهد  یم  رارق  عیفش  ار  ع ))   ) لضفلاابا ترضح   ) دهد و یم  مسق  ار  وا  هچ  ره  نز  نآ  دنک ، یم  بیقعت  ار  وا  اهسیلپ  نیا  زا  یکی 
زور نامه  وا ...  ياهتـسد  تشاذگ  یمن  دش  یم  هتخاس  وا  زا  يراک  لضفلاابا  رگا  هک  دنک  یم  مه  نیهوت  ایح  یب  نآ  هکلب  دشخب .) یمن 

هب یلیــس  هـکنیا  لـثم  مدـید ،  دوـب : هـتفگ  لاّـسغ  دـسر . یم  كردـب  دـنک و  یمن  رثا  تاـجلاعم  دریگ ، یم  درد  شلد  دور و  یم  ماـمحب 
زا ار  اهنز  دـش و  یم  اه  هناخ  دراو  یهاگ  تشاد ،  يرتشیب  تواقـش  رگید  سیلپ  دوب . هدـش  هایـس  شتروص  دـشاب  هدـش  هدروخ  شتروص 

باوج رد  نکن ،  تیذا  هک  دهد  یم  مسق  ع )   ) لضفلاابا ترـضح   ) هب ار  وا  ینز   . ) تشاد یمرب  اهنآ  زا  يرـسور  دروآ و  یم  نوریب  هناخ 
(. دهدب ار  تیازج  سابع  ترـضح  : ) دـنک یم  نیرفن  دوش و  یم  تحاران  نز  دـش .)... یم  هتخاس  وا  زا  يراک  ترـضح   ) رگا دـیوگ : یم 

یتسد . ) دنک رازاب  هب  یهاگن  ینابهگن  قاطا  برد  خاروس  زا  هتـساوخ  یم  یتقو  دوش . رازاب  کیـشک  دنک . یم  ادیپ  تیر  ؤمام  بش  نامه 
یم یناغارچ  ار  رازاب  مامت  یلاحشوخ ،  يارب  دعب  زور  دسر .) یم  كرد  هب  دتفا و  یم  نیئاپ  رازاب  قاطا  زا  دروخ و  یم  وا  ندرگ  تشپ  هب 
مشچ وت  تسد  يالتبم  ملاع  ود  يا  وت  تسد  يارب  مریم  یم  هکنم  ( 133 .) دناسر دوخ  تافاکم  هب  ار  وا  ع )   ) لضفلاابا ترضح   ) هک دننک 

اب يزامن  رد  وت  تسد  ياپ  تخوس  ایرد  تفه  شودـب  ایرد  هنـشت  بل  یقاس  وت  تسد  يارب  اروشاع  زور  تسیرگ  نوخ  ّتلم  ود  داـتفه و 
درک و یلّجت  کی  وت  تسد  يادـگ  دـش  ملاع  ود  ره  دُوب  هزادـنا  یب  وت  ناـسحا  فطل و  وت  تسد  ياـعد  دـناوخ  یم  قشع  تفرعم  تونق 

هناگیب سک  چیه  تمـشچ  شیپ  وت  تسد  يایر  یب  يازع  رد  دنز  یم  رـس  هنیـس و  رب  مه  کشا  وت  تسد  يامن  دزیا  هولج  تفرگ  ار  ملاع 
(134) وت تسد  يانشآ  مدوب  شاک  تسین 

يریجنز هناوید 

دیـس جاح   ) هللا ۀـیآ  و  سدـق ا )... یمداخ  نیـسح  اقآ  جاح   ) هللا ۀـیآ  موحرم  ياقفر  زا  دیـس .. . جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
: دندومرف موقرم  لّصفم  يا  هقرو  رد  ار  بلاطم  مدرک  شهاوخ  ناشیا  زا  دنداد  حرش  ناشیا  روضح  رد  ار  نایرج  نیا  یمـشاه )  لیعامـسا 

يارب لاس  کی  متفر ،  یم  ناتـسزوخ  هب  غیلبت  يارب  رفـص  مرحم و  مّایا  رد  لاس  همه  هلحم ..  تعامج  ماما  یناحور و  دیـس ...  بناـج  نیا 
نویناحرو ملع و  لها  زا  رفن  دنچ  اب  مدرکن  ادیپ  یبسانم  لزنم  دوب . هدمآ  دایز  راّوز  مدش ،  فرشم  البرک  هب  نیعبرا  ترایز  تلیضف  كرد 

میدمآ یم  لزنم  هب  رهطم  مرح  زا  يرهظ  زا  دعب  میدرک ،  هراجا  یقاطا  اشاپ  يارس  رد  ع ))   ) ءادهشلادیس ترـضح   ) رهطم نحـص  لباقم  ، 
وا ياشامت  يارب  مدرم  دنک  یم  یمارآان  هدش و  هناوید  یناوج  دنتفگ : میدرک .  لا  ؤس  میدرک  هدهاشم  لزنم  ور  هار  رد  ار  يدایز  تیعمج 

: داد باوج  یبیجع  زوس  اب  مدرک .  شسرپ  شا  هیرگ  تلع  زا  دنک  یم  هیرگ  یبیجع  لاح  کی  اب  ینز  میدید  میدش  کیدزن  دندش . عمج 
رسپ هناوید  نیا  تسا و  نم  شود  رب  اهنآ  تالکشم  درادن ، ردپ  رسپ  نیا  و  مراد ،  میتی  دنزرف  دنچ  متـسه و  زاریـش ) نورزاک   ) لها زا  نم 

ناهفـصا و زاریـش و   ) ياـهرتکد هب  هداد  تسد  زا  ار  شلقع  هدروخ و  مهب  شلاـح  ملپید  نتفرگ  تالیـصحت و  زا  دـعب  تسا .  نم  گرزب 
افش يارب  متفرگ  میمصت  ، ) دهد یمن  هزاجا  نم  هب  یلام  عضو  ربب ، روشک  جراخ  هب  ار  وا  دنتفگ : میتفرگن .  هجیتن  میدرک ،  هعجارم  نارهت ) 

تکرح مدرکن و  انتعا  دندرک ، یم  تمالم  ارم  هّدع  دنیامرفب . یتیانع  دیاش  مسرب ،)  ع )   ) لضفلاابا ترـضح  و  ع )   ) نیـسح ماما  تمدـخ 
ياـقفر میدیـسر  ـالبرک )  ) هب یتقو  دـندش  رفـسمه  اـم  اـب  نورزاـک )   ) لـها زا  رفن  رازه  تسیب  زا  زواـجتم  هناتخبـشوخ  ـالبرکب ،)  ) میدرک

هراجا یکچوک  لزنم  ارـس  نیا  رد  مدش  روبجم  هرخالاب  میرادن .)  ار  هناوید  نیا  ياهراک  لمحت  ام  : ) دـنتفگ دـندش ، ادـج  ام  زا  ینورزاک 
زا يداـیز  تیعمج  تفگ و  یم  رداـم  هب  ازـسان  درک و  یم  یـشّاحف  هناوـید  نآ  دـنک ، یم  هچ  مدـنزرف  دـینک  یم  هدـهاشم  نوـنکا  مـنک ، 

هرخـسم دیدنخ و  یم  دیا  هداتـسیا  متفگ :  نایچاشامت و  هب  مدرک  ور  مدـش  تحاران  نم  درک . یم  هیرگ  ردام  دـندیدنخ و  یم  نایچاشامت 
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ار وا  مسا  ولج  متفر  نک ،  يریگولج  کیدزن و  ورب  تدوخ  تسین ،  هتخاس  ام  زا  يراک  دنتفگ : دینک . يریگولج  وا  زا  دیورب  دـینک !؟ یم 
هک درک  هلمح  هبترم  کـی  دـمآ و  نم  فرط  هب  ناـمارخ  ناـمارخ  مدـید  ییوگ !؟  یم  هچ  منیبب  اـیب  یندـنام )   ) ياـقآ متفگ :  مدز .  ادـص 

مکحم یلیس  دنچ  و  دراد ) يدیشر  دنلب و  دق  راوگرزب ، دّیس  نیا  هتبلا   ( ) مدرک لجع  ادخ  لضف  اب  نم  . ) دنک هفخ  ارم  دریگب و  ارم  يولگ 
تفگ هبترم  دنچ  نم  هب  تشاذگ و  شتروص  يور  ار  دوخ  ياهتـسد  تسـشن و  اروف  دـهد . ماجنا  يراک  متـشاذگن  متخاون و  وا  شوگ  هب 
ءاقفر کمک  اب  درک ، رـضاح  یبانط  روایب ، بانط  متفگ :  مدز ،  ادص  دوب ، نیـسح  مانب  یـسک  دش . دنلب  اروف  وش  دـنلب  متفگ :  مکاقب ا )... )

هب میدیسر  هک  نحـص  طسو  ع ))   ) نیـسحلا هّللادبعابا  ترـضح   ) نحـص فرط  هب  میتفر  میتفرگ ،  ار 4 شلغب  ریز  میتـسب و  ار  وا  ياهتـسد 
دگل اب  یئوت و  نیـسح  تفگ :  زاب  يرآ ،  تفگ :  یئوت ؟  نیـسح  تفگ :  درک و  یهاگن  هناوید  ایب ، ولج  نک  هلجع  يروف  متفگ :  نیـسح 

میداتـسیا لوخد  نذا  يارب  میدرب .  قاور  کـیدزن  ار  هناوید  هّللا ،)  مکاـقب   : ) تفگ يدرک ،  نینچ  ارچ  متفگ :  دز ، وا  ياـپ  ملق  هب  مکحم 
یناویا بل  رهطم  نحـص  رخآ  تفر  درک و  رارف  هناوید  مدرک  هیرگ  نم  نوعجار )  هیلاّانا  هّللاانا و   : ) تفگ درک و  میظعت  هبترم  دنچ  هناوید 

همدـخ زا  یکی  زا  مدیـسر  هک  مرح  کیدزن  مدرب .  مرح  کیدزن  ار  وا  درک . تعاطا  ایب ، زیخرب  متفگ :  مدـناسر .  وا  هب  ار  مدوخ  تسـشن ، 
دوخ ياهلزنم  هب  راّوز  یتقو  حبـص  ادرف  تسا ،  غولـش  مرح  تفگ :  دادن  هزاجا  میدـنبب ،  لیخد  سدـقم  حیرـض  هب  ار  وا  هک  متفرگ  هزاجا 
مرح هـب  ار  وا  دـعب  زور  مـیدرک .  سبح  یقاـطا  رد  ار  وا  میتـشگرب و  هناوـید  لزنم  هـب  دـیربب . ع ))   ) لـضفلاابا ترـضح   ) مرح هـب  دـنتفر ،

هب زور  نامه  میتشگرب .  لزنم  هب  ام  دنام ، وا  شیپ  شردام  میتسب .  لیخد  حیرض  هب  ار  وا  یتالکـشم  اب  میدرب و  ع ))   ) لضفلاابا ترـضح  )
هک دنداد  تراشب  هار  نیب  رد   ، ) میدرک تعجارم  البرک )  ) هب یتقو  میدـنام .  اجنآ  رد  زور  جـنپ  تسیب  میدـش و  فرـشم  فرـشا )  فجن  )
افش ما  هچب  هّللدمحلا   : ) تفگ دمآ و  نانک  هیرگ  هناوید  نآ  رد  ام  میدش  ارـسناوراک  نامه  دراو  تفای .)  افـش  دش و  بوخ  شلاح  هناوید 

دیسوب و ارم  تسد  دمآ . مظنم  هزیکاپ و  ياهسابل  ینارون و  یتروص  اب  ناوج ،  نآ  دیشکن  یلوط  هک  هدش  فرشم  مرح  مه  الاح  و  تفای ) 
اهیشترا و زا  ياّدع  طقف  متسه ،  اجک  مداد  یمن  صیخشت  نم  تفگ :  مدیـسرپ !؟  ار  شلاح  تسـشن .  قاطا  رانک  بدا  اب  درک و  هحفاصم 

ماجنا ار  ناشنامرف  رگا  دندرک و  یمن  تیذا  ارم  مدرک  یم  تعاطا  رگا  دنداد . یم  یئاهروتـسد  نم  هب  دـندمآ و  یم  مرظن  رد  اهراد  هجرد 
نم شوگ  هب  هک  یتقو  نک ،  شا  هفخ  ریگب و  ار  وا  يولگ  دنداد  روتسد  دیدمآ ، نم  يولج  امش  یتقو  دندز . یم  ارم  قالش  اب  مداد ،  یمن 

هب مندب  دیسر ، یمن  امش  يوناز  هب  متسد  مدرک و  تشحو  نم  هک  هدش  دنلب  يردق  هب  امـش  تماق  دق و  مدید  منک ،  یفالت  متـساوخ  دیدز 
 . تسا اجک  اجنآ  مدیمهف  یمن  دیتسب  حیرض  هب  ارم  هکیعقوم  و  هللا )  مکاقب   : ) میتفگ یم  سرت  زا  دیدز  یم  ادص  ارم  هکیعقوم  داتفا و  هزرل 

، دـش زاب  ممـشچ  مدرک  هسطع  اروف  يدـش .  بوخ  ادـخ  رماب  زیخرب  : ) دـندومرف دـش . نایامن  نم  لباقم  ینارون  راوگرزبدّیـس  لاح  نیا  رد 
عورـش مدرم  دش  دنلب  ادص  رـس و  ناهگان  دنناوخ . یم  ترایز  يدایز  تیّعمج  تسا و  ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) مرح اجنیا  مدـش  هجّوتم 
تاجن تیعمج  نیب  زا  ارم  دندرک  کمک  يا  هدـع  منیبب ،  بیـسآ  اپ  تسد  ریز  دوب  کیدزن  دـش  یئاغوغ  نداتـسرف و  تاولـص  هب  دـندرک 

یم هک  يدارفا  نآ  هّللادمحب  دنتشون و  یم  ار  اهباوج  دندومن و  مردام  نم و  زا  یئاهلا  ؤس  دندرب و  يا  هرجح  رد  ارم  مرح  نیلوئسم  دنداد ،
نوخ ( 135  .) مدرک ادـیپ  يداع  تلاح  دـندشن و  نم  کیدزن  رگید  نکب و ....  ار  راک  نیا  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  تیذا  ارم  دـندمآ و 
ناور مغ  کشرـس  هدید  زا  سابع  ياوه  رـس  هب  هداتفا  دابآ  بیرغ  نیا  رد  تسا  يرمع  سابع  يادف  نم  لد  ناج و  سابع  يارب  ملد  تسا 

زا هدش  نشور  تسا  تایح  همـشچ  هک  دیـشروخ  سابع  يارب  مقر  تسا  هدروخ  رهم  هسامح  نیرتدیواج  سابع  يالتبم  هدـش  لد  ات  تسا 
يادـف هب  مناج  سابع  ياه  مشچ  هدنمرـش  تمایق  ات  تارف  تسا  هدـنام  سابع  ياپ  هب  افو  يور  زا  شنابرهم  تسد  ود  هداتفا  سابع  ياـفص 
يادتقا هب  زور  کی  میناوخ  قشع  زامن  هک  دشاب  سابع  ياعد  لگ  نوگلگ ز  دوب  البرک  مامت  زورید  سابع  يافو  زا  متریح  رد  داب  شتریغ 

(136  ) سابع يازس  دوبن  هچ  رگ  ار  لزغ  نیا  قیاقش )   ) تسا هتفگ  سابع  يادج  نت  تسد ز  زج  ار  ام  عیفش  دوبن  ادرف  سابع 

ینمرا هچب 
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راوید رانک  اهرادازع  زا  یکی  دنور . یم  دنراد ، لزنم  اه  ینمرا  هک  ناهفصا ،  يافلج  لحم  هب  ناهفصا  ياه  تئیه  زا  یکی  ییاعوسات  زور 
زا دمآ . نوریب  ینمرا  درم  کی  دش و  زاب  يا  هناخ  رد  دنیب  یم  هاگان  دوب . ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) هب لسوت  هیرگ و  يرادازع و  لوغـشم 

جئاوحلا باـب  هب  قلعتم  زورما  : ) دـیوگ یم  رادازع  درم  نآ  تسا ؟  ربـخ  هچ  دـیوگ : یم  ،و  دـنک یم  بجعت  مدرم  هیرگ  يرادازع و  عـضو 
زا هک  نک  یئاـمنهار  ارم   . ) تسا جـلف  وا  ياهتـسد  هـک  مراد  يرـسپ  هـچب  نـم  دـیوگ : یم  ینمرا  درم  تـسا ).  ع )   ) لـضفلاابا ترـضح  )

ار شیاهتسد  روایب و  ار  تا  هچب  ورب  تسا  لضفلاابا  ترـضح   ) زور زورما  : ) دیوگ یم  درم  نآ  مریگب ).  ار  وا  يافـش  لضفلاابا  ترـضح  )
دـنک و یم  ادـیپ  لسوت  دـلام و  یم  ملع  هب  ار  هچب  ياه  تسد  هیرگ  لاح  اب  هلجع  اـب  مه  ینموا  درم  لاـمب ).  راوگرزب  نآ  مچرپ  ملع و  هب 
 : متفگ مدرم  هب  دـیوگ : یم  نیا  هدـش ؟  هچ  هک  دـنیوگ : یم  دـنوش و  یم  بلقنم  مدرم  دـنک ، یم  شغ  دـنز و  یم  هرعن  دوـش . یم  بلقنم 

یم نیئاپ  الاب و  ار  شیاهتسد  ما  هّچب  دینیب  یمن  رگم   : ) تفگ هدش ؟  هچ  میدرک  لا  ؤس  میدروآ  لاح  هب  ار  وا  دیـشاب ، هتـشادن  وا  هب  يراک 
وت دای  هب  هک  تمیوگ  هچ  بآ  اب  افو  رس  دراد  وت  مارم  شوخ  هچ  بآ  اب  انشآ  تکـشخ  بل  هچ  رگا  دَُوبَن  ( 137  .() هدرک ادیپ  افش  دروآ و 
بآ اب  ادـخ  ار  وت  قشع  رتفد  تشون  يزاـبناج  قوش و  روش و  فرـش و  بتکم  هب  بآ  اـب  اـم  ياهرادـید  يداـش  هوکـش  تسا  هودـنا  قرغ 
هنارک نآ  رد  يدرمان  فاصم  رد  وت  تریغ  تسکش  بآ  اب  یضترم  تسد  ار  وت  ماک  تسُش  وچ  اه  هرطاخ  يولگ  رد  نامز  ضغب  تسکش 
تسا مرش  هلجد ي  تارف  بآ  اب  البرک  يارحـص  تفلا  تسکـش  یتشگرب  قوش  ّطش  زا  بل  هنـشت  هک  یمد  بآ  اباب  تفگ  هچنغ  کی  هک 

نُْمی هب  بآ  اب  ایح  یب  موق  هلماعم ي  نآ  رد  درم  يا  تنت  یب  تسدو  وت  ّدـق  يادـف  بآ  اب  اـیمیک  وچ  یهاـگن  تشاد  هفوک  هک  وت  ربارب  رد 
(138  ) بآ اب  اهرعش  نیب  يا  هطبار  تسه  هک  تسا  ییاّقس  راختفا  وت و  مان 

مکش درد 

ار (ع ))  دـمحم دیـس  هدازماما   ( ) یحطبا رقاب  دمحمدیـس  جاح   ) هللا تیآ  ترـضح   ) هک یلاس  دنتـشون : يا  همان  رد  ریقح  نیا  يارب  یمناخ 
رد دوب و  یحطبا )  هللا  ۀیآ   ) و مالـسلا ))  مهیلع   ) تمـصع تیب  لها   ) هب ناگتیفـش  زا  مردپ  میدرک و  یم  یگدنز  یمّرخ  رد  دـنتخاس . یم 
ۀیآ  ) تمدـخ مرهوش  درک . یم  کمک  ناشیا  ياه  يزاس  هاگنامرد  دجـسم و  مامح و  يزاس و  هناخ  نادنمتـسم و  هب  تدـعاسم  اه  همانرب 

میدقت ار  گنس  هک  دشن  قفوم  هنافساتم  مهد و  یم  نم  ار  (ع ))  دمحم دیس  هداز  ماما   ) برد رس  گنـس  درک : ضرع  دیـسر ، یحطبا )  هللا 
یم تکرـش  یناوخ  هضور  سلاجم  رد  اهبـش  دیـسر ، مرحم  هام  درب . یم  جـنر  رایـسب  دـش و  مکـش  درد  هب  التبم  مرهوش  لاس  نامه  دـنک ،

رد دش ، مرحم  متفه  بش  میتشادـن .  یبوخ  یلام  عضو  و  مدـش )  یم  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  هب  لسوتم  مرهوش  يافـش  يارب   ) مدرک و
رانک رد  یحطبا )  رقاب  دمحم  دیس  جاح   ) هللا تیآ  مدش  ع ))   ) لضفلاابا ترضح   ) ياه هداون  زا  (ع )  دمحم دیـس   ) مرح دراو  مدید  باوخ 
هرفس رد  هجوگ  رانا و  روگنا و  نان و  يرادقم  دوب و  هدرتسگ  ناشیا  يولج  يدزی  یـسابرک  يا  هرفـس  دندوب و  (ع ))  دمحم دیـس   ) حیرض
 ((، (ع دمحم دیس   ) يارب دوب  هدرک  رذن  هک  ار  یگنـس  ترهوش  هچرگ  شابن  تحاران  روخب  نیـشنب  دندومرف : دندرک و  فراعت  نم  هب  دوب .

يرذن  ) ناشیا مدرک ،  فیرعت  مرهوش  يارب  ار  باوخ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  هبترم  کی  دوش . یم  بوخ  شلاح  ترهوش  نکیل  دادـن و 
رایـسب هناخ  میدش ،  لقتنم  دـیب  هد  هب  یمّرخ  زا  تشذـگ  لاس  دـنچ  دـش ،) بوخ  شمکـش  یتحاران  درک ، ع )   ) لضفلاابا ترـضح   ) يارب

زا یـضعب  یلاس  میداد .  هعـسوت  میدرک  ع ))   ) لضفلاابا ترـضح   ) يارب هک  ار  يرذـن  میدرک ،  ادـیپ  یبوخ  یلام  عضو  میتخاس ،  یگرزب 
دوع مکش  درد  دیشکن  یلوط  میداد  دجسم  هب  ار  وا  لوپ  دیهدب ، دجسم  هب  ار  رذن  دراد ، تالکـشم  تسا و  نیگنـس  رذن  نیا  دنتفگ : دارفا 
ادـیپ یعیبـط  تلاـح  اـم  یگدـنز  عـضو  دـش و  فرطرب  درد  مکـش  یتحاراـن  میتخاـس  یلمع  لزنم  رد  ار  رذـن  زاـب  میدـش  نامیــشپ  درک ،

اج کـی  اـج و  کـی  نت  هک  ردارب  تشپ  دنکـشن  هنوـگچ  شیاهتـسد  اـب  همقلع  مشاـب  هـک  شیاهتـسد ؟  اـیآ  دـهاوخ  یم  ارم  ( 139 .) درک
هب شیاهتسد  ار  ادخ  هدرک  لغب  زورنآ  دندید  نایشْرَع  ترسح  هب  شیاهتـسد  ایادخ ! یتفگ  یم  هک  ارهز  وت  درد  رپ  ناج  يادف  شیاهتـسد 

(140  ) شیاهتسد ادرف  تسام  هانپ  روالد  رادملع  نآ  لضفلاوبا  شیاهتسد  یّتح  داتفا  اپ  موق ز  نیا  ِّيدرم  انز  یبادرگ 
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یجنرب هجنپ 

يارب رفس  رد  مدرک .  رفس  وکـسم )  ) هب راب  هس  پاچ  هاگتـسد  دیرخ  يارب  لاس 1375  رد  دـسیون : یم  دراد  هناخپاچ  هک  ناتـسود  زا  یکی 
اب ياهنآرق   ) ناشیا مدرگ ،  دنم  هرهب  ناشیاهیئامنهار  زا  ات  مدش  فرـشم  یحطبا )  دحوم  رقاب  دمحم  دیـس   ) هّللا ۀیآ  رـضحم  هب  یظفاحادخ 

هدنزاس تکرـش  لک  ریدـم  چـینمونیا )  اوکین   ) ياقآ هب  ار  نآ  دـلج  کی  منک .  أدـها  ناملـس  نآ  مدرم  هب  ات  دـنداد  نمب  یـسور )  همجرت 
شزومآ و سیئر  هک  مرـسمه  نم و  تفگ :  درک و  یتخبـشوخ  راـهظا  رایـسب  دـید  ارم  یتـقو  دـعب  رفـس  رد  مدرک ،  أدـها  پاـچ  هاگتـسد 
ام يارب  نآرق )   ) نیا میدرک  كرد  باـتک  نیا  زا  ار  یتمظع  اـب  رایـسب  ياـه  هتکن  مینک و  یم  هعلاـطم  ار  باـتک  نیا  بترم  تسا  شرورپ 
رد باتک  نیا  رـشن  پاـچ و  يارب  مادـقا  یهاوخریخ  دارفا  شاـک  يا  دـسیون . یم  اـم  تسود  نیا  تسا .  هدوب  مارتحا  هجوت و  لـباق  رایـسب 
 ، مدـش قاـطا  دراو  یتقو  متفر ،  هرادا  سیئر  شیپ  دـمآ ، شیپ  میارب  يرادا  لکـشم  کـی  وکـسم  رد  مّوس  رفـس  رد  دـندومن . یم  هیـسور 

ادـتبا تشاد ).  رارق  لضفلاوبا )  رادـملع  ) دوب هدـش  هتـشون  وا  يور  هک  یجنرب  هجنپ  کـی  سیئر  زیم  يور  ، ) داـتفا یبیجع  زیچ  هب  ممـشچ 
هزجعم و متـسه و  هعیـش  نم  : ) داد باوج  مدرک  لا  ؤس  نآ  زا  دعب  یلو  هتـشاذگ ،  شزیم  يور  یتنیز  زیچ  کی  ناونعب  ار  نآ  مدز  سدح 

نم لاح  زا  عالطا  یتقو  داب )) شیادفب  مناج   ) مراد مهارمه  رما  نیمه  رطاخ  هب  ار  هجنپ  نیا  ما ،  هدید  ترضح   ) نآ زا  يرایـسب  ياهتمارک 
مکمک نانچ  متـشاد  هک  یلکـشم  ره  رد  تشاذگ و  نمب  هداعلا  قوف  مارتحا  درک ، ادـیپ  ع ))   ) لضفلاوبا ترـضح   ) هب ما  هقالع  عّیَـشَت و  و 

همئا تسا ،  هدوب  مورحم  یبهذـم  غیلبت  هنوگ  ره  زا  لاـس  هک 70  يروشک  رد  يرآ  درادن . ار  شحرـش  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  هک  درکیم 
یم ناشیور  شیپ  ار  قح  میقتـسم  طارـص  دـننک و  یم  يرگ  هولج  دعتـسم  دارفا  يارب  نینچ  نیا  مالـسلا )  مهیلع   ) ناـشدالوا نیموصعم و 

دوشن مه  يرحس  ضیف  هک  رگ  میمش ؟  تسود  يا  رگم  تیور  لگ  زا  مدسر  میسن  فطل  زا  مهاوخ و  رحس  ضیف  زا  ددم  ( 141 .) دنراذگ
بل میـسرت  تلامج  سکع  منک  شیوخ  لد  رد  ترمق  نوچ  خر  دای  رحـس  هب  ات  بش  لد  میـسن  هب  هر  دهدن  تفاطل  تمیمـش ز  ای  ارم  رای 

یلـضفلاوبا و وت  لامک  لضف و  ردـپ  ّیبدا و  ملع و  روپ  میعن  تاّنج  وت  راسخر  رثوک و  نوچ  تسه  تساقب  نیـشون  همـشچرس  هک  وت  لعل 
میقع تسا  وت  نوچ  نداز  زا  مه  رهد  ردام  رتباوت  نوچ  ندروآ  زا  یتیگ  ردپ  میتی  وت  نودب  تسا  لضف 

دنفسوگ دیرخ 

دمآ و یم  دروخ ، یمن  یناملسم  هب  شیور  ورس  هک  ینز  کی  مرحم  لّوا  هد  لاس  ره  تفگ :  یم  يزاریـش  ياهنابوچ  زا  یکی  دسیون : یم 
درک ادیپ  همدا  همانرب  لاس  دنچ  تشادن ،  یتبحـص  هنوگ  چیه  تمیق  ظاحل  زا  درک و  یم  يرادـیرخ  نم  زا  قاچ  گرزب و  دنفـسوگ  کی 

يرادیرخ ع )   ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح   ) يرادازع يارب  ار  دنفـسوگ  : ) داد باوج  مدرک ،  لا  ؤس  وا  زا  دـش . مهارف  يواکجنک  بابـسا 
زا یکی  رد  دـشاب . یم  نویماـک  هدـننار  مرهوـش  هک  تسا  نیا  دنفـسوگ  ندرک  یناـبرق  ّتلع  میتـسین و  ناملـسم  مرـسمه  نم و  منک )  یم 

تسا و هدـیرب  شنیـشام  زمرت  دوش  یم  هجوتم  ناهگان  كانرطخ  ياهیریزارـس  زا  یکی  رد  . ) دـمآ شیپ  شیارب  يراوگان  قاـفتا  ناـمرفس 
هب لـسوتم  سک  ره  هک  دنتـسه  دـقتعم  نایعیـش  هک  دـنک  یم  روـطخ  شنهذ  هب  بارطظا  نآ  رد  تـسین .  هتخاـس  شتـسد  زا  يراـک  چـیه 

کمک بلط  راوگزب  نآ  زا  رارطظا  لاح  نآ  رد  دومن . دهاوخ  هدروآرب  ار  شتجاح  دهاوخب  ناشیا  زا  یکمک  دوشب و  لضفلاابا  ترضح  )
دیـسر و لزنم  هب  مرهوش  هکنآ  زا  دعب  دومن ). فقوت  یئاسآ  هزجعم  تروص  هب  تعرـس  نآ  اب  نویماک  هک  دوش  یم  هّجوتم  هاگان  دنک . یم 

ینابرق سابعلا  لضفلاابا  ترـضح   ) نارادازع هتـسد  يولج  ار  يدنفـسوگ  مرحم  مایا  لاس  ره   ) میتفرگ میمـصت  ود  ره  درک  لـقن  ار  هیـضق 
غاب نابغاب  يا  مالّسلا  ( 142 .) دـشاب یم  راک  نیا  يارب  دنفـسوگ  دـیرخ  مینک و  ماعطا  نارادازع  هب  هدومن و  خـبط  ار  نآ  تشوگ  و  مینک ) 

غورف يو  نینم  ؤملاریما  غاب  لگ  يا  قشع  دابآ  نونج  وت  كاپ  ناج  قشع  دایرف  لد  يان  زا  هدز  يا  نونج  تشد  کـلاس  يا  مالّـسلا  نوخ 
يا هدرک  يرادـساپ  ار  اه  هلال  يا  هدرک  يرایبآ  ار  نید  تشد  وت  تسد  اب  دـش  ریـسفت  ملقلاو  وت  تسباپ  افو  راثیا و  قشع و  نینبلاّما  هدـید 
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ناکدوک نم  سای  نم  لبنـس  نم  نسوس  نم  ساّبع  ناکدوک  دـیما  يا  تسوت  مشخ  رد  یلع  دایرف  روش  تسوت  مشچ  کشا  بآ ،  يوربآ 
(143  ) مروای تداهش  يارحص  هب  يا  مرح  ریم  یلع  هام  نم  رْهِم  دننک  یم  تیادص  هلان  رد  هلان  دننک  یم  تبرغ  ساسحا 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

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

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

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

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

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

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

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

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	كرامات العباسيه عليهالسلام معجزات ابالفضل العباس عليهالسلام بعد از شهادت
	مشخصات كتاب
	مقدمه
	بيمار كبدي
	داش علي
	خلخال
	لوطي عظيم
	قنديل
	اين مصيبت را بخوان
	سخن علامه
	عالم مغرور
	تلاش و توسل
	شربت
	سقا خانه
	شفاي جوان
	به عهد خود وفا نكرد
	عنايت حضرت
	شفاي مرد فلج
	مصيبت وارده
	قسم ناحق
	فقط روضه ابوالفضل (ع )
	زوار ما را گرامي دار
	دو گوسفند
	شفاي چشم
	ماده تاريخ
	قبر كوچك
	زيارت مساوي باشد
	جوان مريض
	افسر روسي
	قبر وسط آب
	باب الحوائج
	شفاي بچه چهار ساله
	شفاي چشم
	دزدان قافله
	بي اعتنايي به نذر
	سكّه حضرت
	دست بريده
	فرزند نداشت
	خادم العباس
	نتيجه ظلم
	هر چه دارم از عباس عليه السّلام
	سزاي پليس
	پول با بركت
	خاك قبر عباس (ع )
	شفاي درد
	يا اباالفضل
	عباس (ع ) زنم را شفا داد
	دختر مضطرب
	شركت با اباالفضل (عليه السلام )
	مرد سني
	اي باد حيا نمي كني
	علم و وسوسه
	پيدا شدن پول
	نجات از بلا
	حوريه
	استخاره
	شفاي آيت الله شيرازي
	چرا اي غرق خون
	سرطان حنجره
	اي آقا پناهم بده
	راه توسل
	ختم مجرّب
	توسل به حضرت عباس (ع )
	من خادم عباس ...
	سقاي دشت كربلا
	نيش عقرب
	شفاي زهرا كوچولو
	فرار از پادگان
	به حضرت قسم بخور
	پليس بي ادب
	ديوانه زنجيري
	بچه ارمني
	درد شكم
	پنجه برنجي
	خريد گوسفند
	پي نوشتها

	درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائميه اصفهان

