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( مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح   ) راثیا ياههنومن 

باتک تاصخشم 

: رـشن تاصخـشم  یناـیلع  شروک  مجرتم  1945 ؛ یـسردم ، یقتدـمحم  مالـسلاهیلع / سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
لایر 42500-0-90054-964 کباش : ( 1 راثیا ياههنومن  : ) تسورف ص 52  ك ، يرهاظ : تاصخشم  . 1377 (ع ،) نیسحلا نابحم  نارهت :

: تشاددای مالسلاهیلع . نیسحلا  ریصن  مالسلاهیلع : یلع  نبسابعلا  یلصا : ناونع  تشاددای : یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو 
لایر زیئاپ 2200:1379  مراـهچ : پاـچ  تشادداـی : لاـیر   2200 1380 ؛ مجنپ : پاـچ  تشادداـی : لاـیر  زییاـپ 2200:1378  موس : پاـچ 
هسانش ق61  البرک ، هعقاو  عوضوم : همانتشذگرس  61ق -- . 26 - ؟ (ع ،) یلع نبسابع  عوضوم : سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشادداـی :

: یلم یسانشباتک  هرامش   297/9537 ییوید : يدنب  هدر  BP42/4/ع2م42041 1377  هرگنک : يدـنب  هدر  مجرتم  شروک ، ینایلع ، هدوزفا :
م13148-77

مراهچ پاچ  همدقم 

. دراد نآ  رواب  هقالع و  هب  یگتـسب  دـشابیمن و  ناسکی  بطاخم  هدنـسیون و  ره  نهذ  رد  اـههژاو  دربراـک  هچرگ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تهج نیدـب  دـشابیم ، ناسنا  تیـصخش  لمکم  اـی  لداـعم و  دـهعت  يهژاو  اریز  دراد ، ياهدرتسگ  عیـسو و  دربراـک  زین  اـفو  دـهعت و  هژاو 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ساسا  نیا  رب  و  دنـشابیم . يرتلماکتم  تیـصخش  ياراد  تقیقح  رد  دنتـسه ، رتشیب  دـهعت  ياراد  هک  یناسک 
زور رد  ترـضح  نآ  هک  دـهعت  يرگراـثیا و  اریز  ددرگیم ، داـی  دـهعت  راـثیا و  هنوـمن  ناوـنع  هب  نآ  زا  تسا  يدارفا  زا  یکی  مالـسلاهیلع 
درف هب  رـصحنم  تبث و  خـیرات  رد  داد ، ماـجنا  توـبن  نادـناخ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  شراوـگرزب  ردارب  هب  تبـسن  اروشاـع  اـعوسات و 

اب هک  دنارواب  نیا  هب  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم و  ظاحل  نیدب  تسا و  جیاوحلا » باب   » سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  باقلا  زا  یکی  دشابیم .
هحفص ب] . ] دش دهاوخ  عفر  لح و  لاعتم  دنوادخ  تمکح  تساوخ و  اب  ناشتالکشم  زا  يرایسب  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  هب  لسوت 

نینچ نیا  لـضفلاوبا  ترـضح  دـهعت  يهراـبرد  باـتک  نیا  هدنـسیون  هللا -  هـظفح  یـسردم -  یقت  دـمحم  دیـس  ياـقآ  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
ترـضح گرتـس  ياـهيروالد  هراومه  متفریم ، ترـضح  نآ  رهطم  مرح  هب  هک  یماـگنه  هعمج  ياـهبش  یناوج  ماـیا  رد  : » دـیامرفیم

وـس ره  زا  ار  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  ادـخ ، لوسر  نانمـشد  هوبنا  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  دومنیم  هولج  منهذ  رد  سابع 
فک اب  ار  بآ  هک  یناـمز  دوشیم  تارف  دور  مزاـع  بآ  ندروآ  روظنم  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  یگنـشت  عفر  يارب  دـناهدومن ، هطاـحا 
دور هب  هرابود  ار  بآ  دیآیم و  شدای  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  ربمایپ و  تیب و  لها  یگنـشت  ناهگان  درادیمرب ، دور  نآ  زا  تسد 

اب تسا . هللا  ءایلوا  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  يهمئا  يهریـس  هب  لسوت  اهزاین ، عفر  دـنوادخ و  هب  برقت  ياـههار  زا  یکی  يرآ ! دزیریم ».
سابعلا لضفلاوبا  ترضح   » باتک اهنآ  زا  یکی  هک  راثیا » ياههنومن   » هلسلس هب  یمارگ  ناگدنناوخ  فرط  زا  هک  ریظنمک  لابقتسا  هب  هجوت 

لوبق دروم  هللا  ءاش  نا  هک  دنک . مادقا  مراهچ  پاچ  يارب  هک  تسناد  دوخ  يهفیظو  مالسلاهیلع  نیسحلا  نابحم  تاراشتنا  دوب ، مالسلاهیلع »
نیـسحلا نابحم  تاراـشتنا  دـشاب . موب  زرم و  نیا  دـهعتم  ناـناوج  هب  راـثیا  ياـههنومن  ندناسانـش  هار  رد  یمدـق  و  ددرگ . عقاو  یلاـعت  قح 

هحفص ه]  ] مالسلاهیلع

مجرتم راتفگشیپ 

هار هب  ار  شناـج  هک  يدـج  تسا . هدوب  نیباوتلا  سأر  مهد  زور  يهعقاو  رد  هک  مدـج  هب  مشاـب  یهاـبم  هک  دـندرورپ  ناـنچ  ارم  يدرخ  زا 
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. تسا هداهن  وا  رب  یمان  شوخ  هچ  هک  تسا  هدوتس  ار  شردام  تیارد  هتفرگ و  ناماد  هب  شرس  دوخ  ماما  تسا و  هتخاب  مالسلاهیلع  نیـسح 
دندربیم و نم  زا  لد  هنارگنوسفا  سک  ود  مالـسلاهیلع  ماما  زا  دعب  مدروخیم  هطوغ  مهد  زور  يهعقاو  لایخ  رد  هچ  ره  يدرخ  نامه  زا 
هک نانچ  دراد . ياهصق  باـتک  نیا  ندـش  یـسراف  ساـبع . هک  رادملع  يدرگ  دوب و  رح  هک  هدازآ  يدرم  دـندوب . هدرک  ناـهن  نم  زا  يور 

ار باتک  يردارب -  يرگید -  يرذـن . یپ  رد  هحفـص و ]  ] تسا يزاین  تسا  یبرع  هب  هک  باـتک  یلـصا  نتم  هدروآ  شاهمدـقم  رد  فلؤم 
الب دـنک . یـسراف  ار  باتک  وا  درذـگب و  الب  هک  هدرک  يدـهع  شیادـخ  اب  مه  وا  تسا  هدیـسر  وا  هب  يراوگان  نوچ  و  هدیدنـسپ ؛ هدـید و 

شیاریو تسا و  هدـش  همجرت  باـتک  تسا و  ناـشیا  فلؤم  تسه  یباـتک  نینچ  ینـالف ! :» تفگ یتسود  هدـش . یـسراف  باـتک  هتـشذگ و 
ناگرزب و زا  يرایسب  فالخ  هب  مدوب  هتسناد  متخانشیم . شاهدش  همجرت  رثا  ود  یکی  يهطـساو  هب  رود  زا  ار  فلؤم  یتسه »؟ دهاوخیم .

متـسود دراگنیم . دهوژپیم و  وهایهیب  ياهشوگ » رد  هتـسشنب  تسا  یناهج  ياهشوت ؛ درب  شناد  سک ز  نآ  ره   » مکح هب  نایامن  گرزب 
باتک یبرع  نتم  منکیم . نادناخ  نیا  هب  یتمدـخ -  هناریقح  یتمدـخ -  مدـج  یلات  هک  مدوب  لاح  شوخ  و  هللا » ءاش  نا  : » متفگ باوج  ار 
جاور رتشیپ  یناـمز  هک  دوب  یعوـن  زا  همجرت  یلو  تسا  ناـشخرد  اویـش و  نم -  معز  هب  باـتک -  یبرع  رثـن  مدـید . ار  همجرت  نتم  ار و 

نآرق و باب  رد  رگا  ياهمجرت  نینچ  شدیمان . ریسفت  هب  دیقم  يهمجرت  ناوتیم  و  هیعدا -  نآرق و  يهمجرت  رد  اصوصخ  تشاد -  رایـسب 
نماد رد  تسد  راچان  دـیامنیمن . اور  نیا  نوچ  یباتک  يهراـبرد  دـشاب  اور  یناـعم -  لاـقتنا  يارب  ینارگن  لـیلد  هب  هیعدا ...-  ثیداـحا و 
راوید زا  رتهاتوک  يراوید  مه  وا  دـیبایب . یمجرتم  تفرگ ؛ رـس  زا  دـیاب  ار  راک  ناـممجرتم  ردارب  تاـمحز  مغر  هب  هک  مدز  تسود  ناـمه 
تسا هدش  نینچ  هک  نیا  مناشکب . یسراف  يهمجرت  هب  ار  یبرع  رثن  ییاویـش  ییابیز و  زا  یکدنا  ات  ماهدرک  شالت  هحفـص ز ] . ] تفاین ریقح 

مناوتیمن هک  مرادـن  ییاعدـم  چـیه  یلو  دـشاب  قیقد  همجرت  هک  ماهدیـشوک  شیوخ  ردـق  هب  دوب . دـهاوخ  رتتسرد  امـش  تواضق  هن ؛ اـی 
موحرم یهاشمرخ و  نیدلاءاهب  داتسا  ياههمجرت  بیترت  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهمان  ترایز  ینآرق و  تایآ  يهمجرت  رد  تشاد .
صیاقن مرج  تسا و ال  توافتم  اههمجرت  نآ  زا  هدیوارت  ملق  نیا  زا  راک  رخآ  هچنآ  دنچ  ره  ماهتـشاد . مشچ  شیپ  ار  ياهشمق  یهلا  داتـسا 

رهب يارـسیبرع  نارعاش  هک  تسا  يدـیاصق  هک  دراد  مه  یمتفه  لصف  باتک  یبرع  نتم  هک  تفگ  دـیاب  زین  نم . يهدـهع  هب  شاهاطخ  و 
يهمجرت راب  ریز  زا  هناش  درادن  یفطل  نابز  یسراف  يهدنناوخ  يارب  هدش  یسراف  یبرع  رعش  هک  هناهب  نیا  هب  دناهدورس . مالسلاهیلع  سابع 

رخآ هب  همیمـض  ود  ناونع  هب  مه  ار  شاهمجرت  مالـسلاهیلع و  سابع  يهماـنترایز  نتم  دوبن . ینم  نوچ  راـک  هک  مدرک  یلاـخ  لـصف  نیا 
نیسحلا ریـصن  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابعلا  هک  ار  باتک  مان  هک  دش  ياهناهب  ریخا  هتکن  ود  دشاب . هدافتـسا  لحم  هک  دشاب  میدوزفا . باتک 

ام يهنازجاـع  روصق  هک  وـجرا  اـما  ریـصقت . اـی  تسا  روـصق  ماهدرک  هچ  ره  هک  منادیم  بوـخ  هحفـص ح ] . ] میهد رییغت  دوـب  مالـسلاهیلع 
هحفص ط]  ] مارحلا 1418 مرحم  ینایلع 5  شروک  ناعتسملا . وه  هک  دیابرب  تلالج  لها  تامارک  زا  قبس  ازج  زور  هب  ناراکاطخ 

فلؤم راتفگشیپ 

ادـخ اب  ارم  منک . افو  مرذـن  هب  ات  مدوب  یتصرف  یپ  رد  شتکرب . اب  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـخ  دورد  تسا و  ار  نایملاع  راگدـیرفآ  شیاـتس 
دوخ شیگدنز ، يهرابرد  عجارم  یمک  مغر  هب  هک  یسک  نامه  مسیونب . يزیچ  هیلع -  هللا  مالس  سابع -  مرورس  يهرابرد  هک  دوب  يدهع 

[ تیب لها   ] نارادتـسود کـی  کـی  دوب و  تلیـضف  یکین و  يهنومن  هراومه  وا  هک  ارچ  دراد ؛ یقح  تیب  لـها  رادتـسود  نینمؤم  ندرگ  هب 
ار یگداوناخ  يرفس  داد و  تسد  تصرف  نیا  دنکیم . تباجا  ار  وا  هب  لسوت  اب  هارمه  ياعد  دنوادخ  هک  دنراد  سابع  هب  یصاخ  يهقالع 

كاپ حالـصا و  سپـس  تسب ؛ شنتـشون  هب  رمک  وا  مدرک و  الما  مرـسمه  يارب  توص  طبـض  ياـهراون  يور  ار  باـتک  مدرمـش و  تمینغ 
هک نانآ  يهمه  نم و  زا  هک  مهاوخیم  هبترمدنلب  يادخ  زا  هحفص ي ] . ] دراد راشتنا  يوس  ور  هتـشون  نیا  هک  مه  زورما  مدرک و  شـسیون 

ریخلا 1416 رفص  یـسردم 7  یقت  دمحم  بیجملا . معن  تسا  وا  هک  دریذـپب ؛ دـننکیم  ای  هدرک  يرای  باتک  عیزوت  ندرک و  هدامآ  هار  رد 
هحفص 1] ]
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الاو هاگیاج 

هنارعاش یحور  فیطل و  یـساسحا  اب  ار  یگدنز ]  ] رطع متـسیرگنیم و  یگدـنز  رد  كاپ  هداشگ و  یمـشچ  اب  هک  میناوجون  ياهزور  رد 
هتسهآ مدرکیم . سدقم  يالبرک  مراب  نوخ  نطوم  رد  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  لضفلاوبا  مرح  يوس  ور  هعمج  ياهبش  مدییوبیم ،
يهرهچ منهذ  رد  مدشیم  کیدزن  شکرابم  حیرض  هب  هک  مد  نآ  مدشیم . دراو  قاور  هب  فوخ  اب  متفریم و  فیرش  نحص  هب  قوش  اب  و 

و [ 1  ] هراپهام نوچ  شاهرهچ  دیشکیم و  نیمز  رب  شیاهاپ  هتسشن  یهوکشاب  ياپداب  بسا  تشپ  رب  مدرکیم ؛ شقن  ار  گرتس  روالد  نیا 
نآ رب  دعس  رمع  هحفص 2 ]  ] هک وجگنج  رازه  راهچ  هک  دوب  هدرک  يدور  دصق  دیشکیم و  شود  رب  کشم  و  ریشمش ؛ شتسار  تسد  هب 

رمـش هک  هاگ  نامه  دوب ؛ يرجه  کی  تصـش و  لاس  ياعوسات  نیا  و  دندوب . هتفرگ  شرب  رد  جاجح  نب  ورمع  یهدنامرف  هب  دوب  هتـشامگ 
رد هک  تشاد  دوخ  اب  هیواعم ) نب  دیزی  يوس  زا  هفوک  رادنامرف   ) دایز نب  هللادیبع  زا  ياهمان  داهن و  مدق  البرک  نیمزرـس  هب  نشوجلايذ  نب 

نوچ ددنبب . شباحصا  شتیب و  لها  مالسلاهیلع و  نیسح  رب  ار  تارف  بآ  ات  دوب  هداد  روتسد  دعـس  رمع  شرگـشل  هدنامرف  هب  دایزنبا  نآ ،
لاس مک  ناکدوک  صوصخ  هب  تیب و  لها  هب  یگنشت  دنداتفا ، كاخ  هب  شتیب  لها  نیسح و  باحـصا  زا  یـسب  دیـسر و  همین  هب  مهد  زور 

رادمچرپ مالـسلاهیلع  سابع  لضفلاوبا  البرک -  ياقـس  بلق  ات  دوب  هدـنامن  يزیچ  تفرگ . الاب  شطعلا » شطعلا ،  » ياـهگناب دـش و  هریچ 
بآ اب  اروشاع  زور  زا  لبق  خیراوت -  یضعب  قباطم  درک و -  تارف  هب  زوریپ  ياهلمح  هک  نآ  زا  سپ  هک  یسک  دوش ؛ هراپ  ینیسح -  رگشل 

رب هدر  باحـصا  مالـسلاهیلع و  یلع  نانمؤمریما  نایم  ياهیـشکرگشل  دوب ؛ روالد  نیقی  هب  سابع  تفای . بقل  نینچ  تشگرب  هاـگهمیخ  هب 
زاب نآ  زا  ار  نانمؤمریما  باحـصا  دـندوب و  هتفرگ  گـنچ  هب  ار  تارف  هیواـعم  ناراـی  هک  یماـگنه  اـهگنج  زا  یکی  رد  دـنهاوگ . رما  نیا 

مالسلاهیلع ماما  دنپ  دندرشف و  ياپ  یهارمگ  رب  هیواعم ] باحصا   ] نوچ درک . يرای  ار  مالسلاهیلع  نیسح  شردارب  دور  حتف  رد  دنتشادیم 
نآ رد  هک  دناوخ  یـسامح  ياهبطخ  شنارای  عمج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هحفـص 3 ]  ] ماما دنتفریذپن  دور  هار  زیمآحلـص  ندوشگ  رب  ریاد  ار 

شردارب و  ش ]  ] دیهـش دنزرف  یهدـنامرف  هب  تیاور -  نیا  قباطم  ار -  شنارای  و  [ 2 .« ] دیشونب بآ  دیناشونب و  نوخ  ار  اهریـشمش  : » تفگ
ینایفوک نامه  تسبن . شنانمـشد  رب  ار  بآ  هدمآ -  تایاور  ياهراپ  رد  هک  نانوچ  ماما -  دندرک  حتف  ار  دور  نوچ  درب . دور  يوس  سابع 
شنارای تشهب و  لها  ناناوج  رورس  اب  دندمآ و  درگ  هیواعم  نب  دیزی  مچرپ  ریز  زورما  دندیگنج  هیواعم  اب  یلع  ماما  مچرپ  ریز  زورید  هک 

وخدـب نمـشد  رازه  راهچ  زا  شیب  يهنایم  رد  ار  دوخ  سابع  مرورـس  هک  دوب  نینچ  و  دنتـشاد . ناشزاب  تارف  زا  دـندیگنج و  شتیب  لها  و 
يالـص تساوخیمرب و  ربمایپ  نادـناخ  يولگ  زا  هک  هثاغتـسا  ياهدایرف  زگره ... تشاد ؟ شزاب  دور  هب  دورو  زا  نیا  هک  يرادـنپ ] . ] تفای

ماما اما  دـهاوخب ؛ دربن  يهزاجا  وا  زا  دراد و  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يوس  مدـق  اـت  تخیگنارب  ار  شکرـس  روـالد  دادیم  رد  یگنـشت 
گنت ماهنیس  هللادبع ! ابا  ای  :» تفگ لضفلاوبا  یتسه ». مرگشل  يهناشن  نم و  رادمچرپ  وت  : » تفگ دادن و  شاهزاجا  لوا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

يور شیپ  مدوب و  کچوک  هک  هاگ  نآ  .« وجب بآ  یکدـنا  ناـکدوک  نیا  يارب  : » تفگ داد و  شاهزاـجا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هدـش ».
شیاهناشن هک  دیواج  يالبرک  يوس  هب  دندرکیم ؛ نیسح  هاگهمیخ  يوس  ور  مناگدید  مداتسیایم ، هحفص 4 ]  ] سابع لضفلاوبا  حیرض 

بآ اب  دور  رب  هداتـسیا  روالد  نیا  ریوصت  درادیم . ساـپ  ار  شا ]  ] هتـشک دـنزرف  هدرم و  يوش  ناـنز  کـچوک و  نادـنزرف  یگنـشت  داـی  و 
شیپ ار  دوب  هداد  خر  هچنآ  هک  نادـنچ  تشاذـگیم  ملد  رب  راکـشآ  يرثا  ریوصت  نیا  دـشیم . لیمکت  ناـهانگیب  نیا  يارب  زا  شنتـسج 

تفرگ و رب  بآ  یفک  درک و  زارد  ار  شناتسد  هاگ  نآ  دز ؛ بآ  هب  ار  شبسا  دوب و  هداتسیا  دور  رب  سابع  متفاییم . سوملم  هدنز و  میور 
هک تفگ  ییاهنخـس  دوخ  هب  تفوک و  بآ  رب  ار  بآ  دـمآ  شردارب  یگنـشت  زا  شداـی  نوچ  درب ؛ شاهدیکـشخ  یگنـشت  زا  ماـک  يوـس 

نیـسح نیا  مندوب  دابم  وا  زا  سپ  تسا و  نم  يراوخ  هاگ ]  ] نیـسح زا  سپ  راگزور ] ! ] اناج : » تساکن ناـشیگنادواج  زا  راـگزور  شدرگ 
ماگنه سابع  يهرهچ  و  [ . 3 .« ] تسین نانیقی  تسرد  رادرک  نم و  مارم  نیا  داب ! رود  یـشونیم ؟ کـنخ  یبآ  وت  و  گرم ؛ يوس  ور  تسا 

هار دنک و  هحفـص 5 ]  ] راب کشا  ار  مشچ  هک  ترایز -  نآ  ندناوخ  اب  هک  یماگنه  تفرگیم و  لکـش  میور  شیپ  نینچ  شدقرم  ترایز 
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يهمـشچ زا  یماج  ندیـشون  زا  سپ  مدـناوخیم و  دـنچ  ییاعد  مدرکیم ؛ زاـمن  تعکر  دـنچ  ار  راگدـیرفآ  مدادیم ، شمالـس  دـیامن - 
نارادتسود ترایز  زا  ياهنومن  نیا  متشگیمزاب . شیامنهر  نامیا  رون  زا  ندش  نشور  شـشنیب و  يایرد  بآ  زا  یفک  نتفرگرب  شیافو و 

. دـنناور شیوس  هب  وس  ره  زا  نت  نارازه  هک  اجنآ  دوب . سدـقم  يالبرک  رد  مالـسلاهیلع  سابع  لـضفلاوبا  هاگتداهـش  رد  ع )  ) تیب لـها 
شیپ دنگنج  هب  مه  اب  هک  ینامدرم  ای  دنیوجیم ؛ لسوت  سابع  هب  دـنناوخیم و  ار  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ینیبیم  ار  ینادـنمتجاح  ناشنایم 

یغورد رگا  يادخ  هک  دـنتدیقع  نیا  رب  همه  هک  دـنیوگب ؛ یغورد  هک  هن  نآ  يارای  ار  کی  چـیه  رگید  دـنروخیم و  دـنگوس  شحیرض 
يهرابرد منخـس  زاغآ  رد  دـنیوجیم ... تماقتـسا  مزع و  تدایز  ساـبع  دـقرم  زا  هک  یباـییم  ار  ینادـهاجم  زین  دـنک . ناشباذـع  دـنیوگ 

ناملسم ناگرزب  زا  یـسب  مارتحا  يزرورهم و  نیا  سپ  رد  ناهنپ  يزار  زا  شنایم  رد  ات  [ 4  ] مدز یشقن  نینچ  مالسلاهیلع  سابع  لضفلاوبا 
توبن تیب  لها  زا  کی  چـیه  هک  تفگ  دـیکأت  هب  ناوتیم  هک  تسا ]  ] يردـق هب  سابع  لـضفلاوبا  مرورـس  هب  مارتحا  يزرورهم و  میوگب .

هحفـص 6]  ] نینمؤم ياهبلق  رد  ار  وا  تسین . نینمؤم  هجوت  لحم  مالـسلاهیلع  ساـبع  لـضفلاوبا  يهزادـنا  هب  ع )  ) موصعم ناـماما  زا  دـعب 
ار مکحم  نامیا  عماج و  شنیب  يزارف و  ندرگ  يروالد و  يروای و  افو و  گرزب  روالد  نیا  مان  ندرب  هک  نانوچ  گرتس ، تسا  یهاگیاج 

لها نارادتـسود  ام -  خیرات  رد  : » ماهتفگاو مناردارب  شیپ  ار  شـسرپ  نیا  هاگ  هگ  نیا ؟ رد  تسا  يزار  هچ  و  دـنکیم ... مسجم  ناشـشیپ 
نسح ماما  نانیشنمه  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناروای  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  دنتـسه ، یناشخرد  نادمآرـس  تلاسر -  تیب 

مالـسلاهیلع سابع  لضفلاوبا  نوچ  یلو  ناروالد ؛ نارادرـس و  دـناهدوب و  ناهیقف  ناشنایم  هک  موصعم  ناماما  رگید  نارای  اـت  مالـسلاهیلع و 
مالسلاهیلع سابع  هک  تسا  نیا  رد  زار  نآ  : » دنتفگ نخـس  هنوگ  کی  هب  اناد  نارای ] [ »؟ ارچ دوشیم . دیدپان  ناشیا  رون  دریگ  ندیـشخرد 

هب نوچ  نانمؤم -  هک  انـشآ  ياعد  نآ  تسا  نینچ  و  ددرگرب ». اور  تجاح  هک  نآ  زج  دـیاین  رد  باـب  نیدـب  سک  تسا و  جـئاوحلا  باـب 
[ دوب  ] مالـسلاهیلع نیـسح  شردارب  يهرهچ  زا  مغ  يهدنیادز  هک ] وا   ] قح هب  ایادخ  : » دنناوخیم ناشدریگرب -  رد  یتخـس  دـنتفوا و  یگنت 
ره منیبب . ار  تقیقح  نیا  هک  نآ  زج  هتـشذگن  نم  رب  يزور  هک  نادنچ  ماهدومزآ . رایـسب  نیا  دوخ  نم  يرآ ... : » متفگ [ . 5 .« ] يادزب ممغ 

ماهتخاس و هلیسو  شدزن  ار  جئاوحلا  باب  سابع  لضفلاوبا  ماهدناوخ و  یلاعت -  هناحبـس و  ار -  يادخ  دندش  راوتـسا  نم  رب  اهدنب  هک  هاگ 
دـشیم و هدودز  مغ  هاگ  نآ  سپ  منک ؛ هیدـه  هحفـص 7 ]  ] وا گرزب  حور  هب  ار  شباوث  هک  ماهدرک  رذـن  شلآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  دـص 

گرتس یگژیو  نیا  هب  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  یلاـعت -  هناحبـس و  يادـخ -  هچ  زا  :» هک تسا  نیا  ریقح  شـسرپ  نکل  هدوشگ ». اهدـنب 
رد تسا  يزار  هچ  ارچ ؟ هدرتس ، شمغ  يادخ  هک  زج  هدادن  دنگوس  لضفلاوبا  مغ  هب  ار  يادخ  نیمز  برغ  قرش و  رد  یسک  دیـشکرب »؟
رد سابع  مرورس  هک  دیـسرن  یگتـشگرس  مد  هب  نانچ  ع )  ) شتیب لها  نیـسح و  باحـصا  زا  یـسک  هک  اریز  : » دوب ناس  نیا  زا  خساپ  نیا ؟

ار یکشم  دنتفاتیم . یگنـشت  زا  ناکدوک  هک  اجنآ  دوب ؛ هاگهمیخ  هب  بآ  ندناسر  شیوزرآ  اهنت  هک  هگنآ  دیـسر . نآ  هب  هاگمزر  يهنایم 
. دندیرابیم وا  رب  ریت  زا  يرابگر  زادـناریت  نارازه  و  تسنادیم ؛ رتاهب  نارگ  شیگدـنز  زا  دیـشکیم  شناکچ  نوخ  ناتـسد  يایاقب  اب  هک 
هک دوب  اجنآ  يدیمون  لصا  اما  دهد . تاجن  نانمشد  رش ]  ] زا ار  کشم  هک  اداب  دیزگ  هاگهمیخ  يوس  ناتسلخن  نایم  زا  هاتوک  یهار  سابع 

هاگدروآ ناـیم  تخیریم . ورف  بآ  نآ  اـب  زین  شناـج  ییوگ ]  ] مد ناـمه  دزیریم . ورف  شبآ  دفاکـشیم و  ار  کـشم  يریت  دـید  ساـبع 
زا دـیمون  داتـسیا ، دوب . شیگدـنز  هب  يایگتـسبلد  هن  دـنک و  عافد  مالـسلاهیلع  نیـسح  شنامز  ماما  زا  نادـب  هک  دوب  شیتسد  هن  داتـسیا ؛
هک تسا  گرزب  نادنچ  يادخ  دزن  شتـسیز -  شنیقی  ربص و  مامت  اب  لضفلاوبا  هک  مد -  نآ  دیاش  يرآ ... گرم . يوس  هب  ور  یگدنز و 

دوب نینچ  لضفلاوبا  يرآ ... دنامن ». هدشان  اور  ناهج  رد  شتجاح  هک  نیا  هب  ای  دهد  شضوع  ندوب  جئاوحلا  هحفص 8 ]  ] باب هب  ای  يادخ 
: تفگ هک  دنکیم  اطع  گرزب  یلـضف  رایـسب و  یـشاداپ  دـننکیم  راک  وا  يارب  زا  اهنت  هک  ار  شاهتـسیاش  ناگدـنب  هناحبـس -  يادـخ -  و 
ار ناراکوکن  میهاربا ! رب  مالـس   -: » هناحبـس تفگ -  و  [ . 6 .« ] دـنکن هابت  ناراکوکن  شاداپ  يادـخ  دـنک  ربص  دزیهرپب و  هک  ره  هک  ناه ! »

شاداـپ وا  دـناهدوب و  راـکوکین  هک  دـنک  ناشمالـس  ناـهج  ود  رد  دـنک و  دـیواج  ناربماـیپ  داـی  يادـخ  یتقو  [ . 7 .« ] میهد شاداـپ  نینچ 
ییاقـس ار  شیوزرآ  هک  هاگ  نآ  دنک . مارکا  شگرزب  هاگیاج  هب  ار  مالـسلاهیلع  سابع  لضفلاوبا  هک  تسین  رود  دنکیمن  هابت  ناراکوکین 
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تـسد دـنچ  ره  يادـخ  هب  مسق  : » تفگ مامت  تحارـص  اب  درکن و  انتعا  ادـخ  هار  رد  شتـسار  تسد  عطق  هب  داد و  رارق  تلاـسر  تیب  لـها 
[ . 8 .« ] درک مهاوـخ  هحفـص 9 ]  ] عافد نیما  يهزیکاپ  ربمایپ  دـنزرف  مدـمتعم ، يوگتـسار  ماما  زا  منید و  زا  هرامه  اـت  دـیدنکف ، ورف  متـسار 

اب ندوب  هب  رادشوخ و  راـبج  تمحر  هب  لد  سارهم ، نارفاـکز  اـناج ! : » هک داد  زاوآ  تشاـگنا . هن  چـیه  دـندنکرب ، زین  شپچ  تسد  سپس 
زا هشوـگ  نیا  فـصو ] [ . ] 9 .« ] ناشزادـنا رد  نازوس  شتآ  هب  دـندنک ، يراکمتـس  رـس  زا  مپچ  تسد  راگدـیرفآ ! هدـیزگرب  رتمهم  ربمایپ 
هک تسا  یلماوع  همه  لصاح  هک  یتیصخش  مهدیم . نایاپ  دش  راکشآ  شتفگـش  يابیز  تیـصخش  هک  اج  نیمه  ار  لضفلاوبا  تیـصخش 

؟ تفرگ لکش  هنوگچ  مالسلاهیلع  سابع  لضفلاوبا  تیصخش  و  دناهچ ؟ ار  لماوع  نیا  دندیشخب . لامک  ار  رگید  کی  دندرک و  رثا  مه  رب 
الاو ياههنومن  نیا  دـنلب  ياهقفا  رد  یخرچ  میهن و  رتارف  نامدودـحم  تعیبط  زا  اپ  اـت  میریگرب  يزیچ  نامیناگدـنز  يارب  نآ  زا  هنوگچ  و 

هحفص 11] . ] داد مهاوخ  خساپ  دعب  لصف  رد  اهشسرپ  نیا  هب  دهاوخ  يادخ  رگا  هحفص 10 ] [ ؟ مینزب

دنمفده ندیلاب 

هتفگ هناحبـس -  يادخ -  ناشراگدیرفآ . يدونـشخ  نتـسج  رگم  دنزادرپن  یـشوخ  چیه  هب  هک  دنـسانشزاب  نیدب  ار  يادخ  ینابر  ناگدنب 
ینابر ناگدنب  تاکرح  [ . 10 .« ] تسا نایناهج  راگدیرفآ  هک  تسا  ار  يادخ  رم  مگرم  میگدـنز و  مشتـسرپ و  مزامن و  هک  وگیم  : » تسا
دنیوج يدنزرف  ای  دنریگ  رـسمه  نوچ  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا و  راگدیرفآ  يدونـشخ  نامه  هک  هناگی  تسا  ياهلبق  يوس  ور  ار  يادـخ 

 - هناحبس يادخ -  درک و  هناحبـس -  يادخ -  فوقوم  رذن  هب  تشاد  مکـش  رد  هچنآ  هک  نارمع  رـسمه  نانوچ  ینابر . تسا  یفده  يارب 
، تشاد میظع  يرثا  شنینج  يهدنیآ  رب  رذـن  نیا  و  شدرپس . ایرکز  هب  و  یندرورپ ، بوخ  شدرورپ  و  تفریذـپ . بوخ  تفریذـپ ، ار  میرم 

فده و  داد . رارق  نایناهج  يارب  یتیآ  ار  مالسلاهیلع  حیـسم  شرـسپ  وا و  یلاعت -  يادخ -  هک  دش ، هداز  میرم  هحفص 12 ]  ] هک دوب  نادب 
شرـسپ هک  شدـهد  يدـنزرف  وا  زا  يادـخ  هک  دوب  نیا  سابع -  ردام  یبالک -  مازح  تنب  همطاف  اب  جاودزا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دـنلب 

سانشبسن هک  لیقع -  شردارب  هب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  دیوگیم  یخیرات  تیاور  دنک . يرای  البرک  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح 
وا هب  درآ ». راـکراوس  يرـسپ  میارب  شمروآ و  رد  شیوـخ  دـقع  هب  اـت  دـشاب  برع  ناـگرزب  لـسن  زا  هک  باـیب  ینز  میارب  :» تـفگ دوـب - 

راکراوس يرسپ  زا  سپ  رگید  یتیاور  رد  و  [ . 11 .« ] تسا هدوبن  شناردپ  زا  رتعاجش  برع  رد  هک  نک ، جاودزا  یبالک  نینبلاما  اب  :» تفگ
جاودزا زا  شفدـه  يارب  رـسمه -  ندـیزگ  زا  شیپ  یتح  ماـما -  [ . 12 .« ] دـنک يرای  البرک  نیمزرـس  رد  ار  نیـسح  ات  : » تسا هدـمآ  درآ 

هب ار  شنامز  ماما  یتسود  رد  صلاخ  شردارب و  رگیرای  افواب ، روالد  نیا  هناحبـس -  يادخ -  هک  دش  نینچ  و  درک ؛ مسر  حـضاو  یتروص 
نانوچ شدروآ ، مالسلاهیلع  یلع  ماما  نوچ  هحفـص 13 ] . ] تفگـش ابیز و  دوب  یلثم  یقالخا  ياهلثم  رد  یبالک  يهمطاف  و  درک . اطع  وا 

هب ار  وا  هک  تساوخ  تساوخ ؛ زیچ  کی  اهنت  همطاف ]  ] یخیرات تیاور  قباطم  دیسرپ . ار  شاهتساوخ  اهنت  وا  زا  دوب  نامز  نآ  نانز  مسر  هک 
مـسرتیم یلو ] ... ] يرآ : » تفگ هدـیمان !؟ تاهمطاف  تردام  هک  یلاح  رد  منک ]  ] نینچ ارچ  دومرف ]: ماما  ! ] دـننزن ادـص  همطاف -  شماـن - 

نینبلاما ار  وا  ماما  دوش ». هزات  ناشمغ  دـنتفا و  ناشردام  دای  هب  س )  ) ارهز يهمطاف  نادـنزرف  دـینک  ادـص  همطاـف )  ) مسا نیا  هب  ارم  هاـگره 
هب ناریـسا  رگید  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلانیز  ماما  نوچ  البرک  يهعقاو  زا  سپ  لاـس و  اـههد  زا  سپ  دـیوگیم  یخیراـت  تیاور  داد . بقل 

ار مالسلاهیلع  نیسح  تبیـصم  ربخ  دورب و  ناراوس  شیپ  شیپ  ات  داد  نامرف  دوب  يرعاش  هک  ار  رـشب  ماما ]  ] دندشیم لخاد  هرونم  يهنیدم 
رد يادخ  نینبلاما ! يا  : » شتفگ رـشب  دیـسرپ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  تفرگ و  شهار  دیود و  شیپ  نینبلاما  دـناسرب . هنیدـم  مدرم  هب 

تربص رفعج  تدنزرف  تبیـصم  رد  يادخ  : » تفگ رـشب  هدب ». مربخ  نیـسح  زا  : » تفگ نینبلاما  داهد ». تربص  هللادـبع  تدـنزرف  تبیـصم 
هحفـص 14] .« ] داهد تربص  نامثع  تدنزرف  تبیـصم  رد  يادـخ  : » شنتفگ رـشب  هدـب ». مربخ  نیـسح  زا  رـشب ! يا  : » تفگ نینبلاما  داهد ».
هب داهد ». تربص  سابع  تدنزرف  تبیـصم  رد  يادخ  : » شتفگ رـشب  هدـب ». مربخ  نیـسح  زا  رـشب ! يا  : » تساوخ نامه  رـشب  زا  زاب  نینبلاما 
داد شربخ  سابع  ندش  هتـشک  زا  رـشب  هک  هاگ  نآ  درورپیم ، سابع  لضفلاوبا  شدشرا  دنزرف  هب  شلد  رد  نینبلاما  هک  یگرتس  رهم  مغر 
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تربص نیسح  تبیصم  رد  يادخ  همطاف ! يا  : » تفگ رشب  و  هدب ». ربخ  نیسح  میالوم  مرورس و  زا  رشب ! يا  تفگ : دیـسرپ و  نیـسح  زا  زاب 
ار شنارسپ  ینمؤم  نز  ره  نوچ  نز  نیا  انیـسحاو ». الیواو  : » دز گناب  تفوک و  تروص  رب  دیـشارخ و  شاهرهچ  هک  دوب  نامز  نیا  داهد ».

نیا درک . وا  يادف  ار  شنادنزرف  هک  دوب  نیمه  تشادیم و  تسود  رتشیب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  شماما  ادخ و  اما  تشادیم  تسود  یـسب 
نوچ دبایرد . دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  عافد  هک  ار  شتیلوئـسم  قح  ات  دـندرورپ  [ 13  ] يدرخ نامز  زا  ار  سابع  مه  اـب  ردـپ  نآ  رداـم و 
سابع هک  تسنادیم  دنتسنادیم  نآ  زا  يزیچ  هک  دوب  نانآ  زا  مه  نینبلاما  راچان  سپ  هتـسناد ، تلاسر  تیب  رد  دوب و  ردقم  فط  يهعقاو 
میکح نز  هحفـص 15 ]  ] نیا دشیم و  نومنهر  نیا  هب  ار  وا  دندشیم  دـیدپ  رود  زک  [ 14  ] ییاههناشن دوب و  دهاوخ  نیـسح  روای  نیتسخن 

نانمؤمریما دـید  يزور  نینبلاما  هک  دـناهدرک  دای  یـضعب  هچنآ  تسا  تسد  نیمه  زا  درکیم . هعقاو ]  ] نآ يهداـمآ  ار  شنادـنزرف  عاـجش 
زا درک و  بجعت  دـیرگیم ، دـسوبیم و  هدز و  ـالاب  ار  شناتـسد  هداـهن و  دوـخ  نماد  هـب  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  هتـسشن و  مالـسلاهیلع 

دعب تسیرگ  نینبلاما ] . ] دـش دـنهاوخ  عطق  مالـسلاهیلع  نیـسح  هار  رد  اهتسد  نیا  شتفگ  دیـسرپ . ار  شاهیرگ  لیلد  ماما -  شرـسمه - 
؛ درپب تشهب  رد  اهنآ  هب  ات  داد  دهاوخ  لاب  ود  ار  وا  شناتـسد  ياج  هب  يادـخ  هک  داد  شاهدژم  يادـخ  دزن  هب  شدـنزرف  هاگیاج  هب  ماما ] ]

یگتـسبلد هک  دـناهتفگ  زاب  هدـنکارپ  يریواصت  ياهراـپ ، و  تفاـی . مارآ  نینبلاما ]  ] ناـج سپ  درک -  نینچ  رفعج  شیومع  اـب  هک  ناـنوچ 
نوچ درکیم . مهارف  تساوـخیم  شردارب  هچنآ  دوز  یکدوـک  ناـمز  زا  وا  دـیوگیم ؛ ] زاـب   ] لاـمک هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  ساـبع 

شردارب شیناگدنز  لوط  رد  و  شدادیم . ودب  دروآیم و  دیودیم و  بآ  ماج  يوس  سابع  تفرگیم  رد  یگنشت  ار  مالسلاهیلع  نیـسح 
سابع هک  اریز  دناوخیمن ؟ ردارب  ار  شردارب  هچ  زا  سپ  دوبن ؟ عاجـش  يروالد  نانمؤمریما و  دنزرف  سابع  رگم  ارچ ؟ دـناوخن . ردارب »  » ار
يادخ تجح  نایناهج  وا و  رب  و  تسیچ -؟ همطاف  هک  یناد  هچ  وت  و  تسا -  همطاف  رـسپ  تسا ؛ ادـخ  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نیـسح  تسنادیم 
لوسر نبا  ای  هحفص 16 ]  ] تفگیم دزن ؛ شیادص  رایسب  مارتحا  هب  زج  ور  نیا  زا  تشهب . لها  ناناوج  رورس  تسا و  ربمایپ  يهداز  تسا و 

نیمز رب  بسا  زا  تفوک ، شرـس  كرات  رب  نیعل  نآ  هک  دوب  یمد  نآ  دـناوخ و  ردارب  ار  شردارب  راب  کـی  هتبلا ... میـالوم ... مرورـس ، هللا ،
هک تفاـییم  شناـج  رد  ناـهنپ  یلیم  نوـچ  درک ؟ داـیرف  نـینچ  مد  نـیا  رد  ارچ  باـیرد ». ار  تردارب  ردارب ! يا  : » درک داـیرف  داـتفا و  ورف 

نیـسح نوچ  دشاب  هتـشاد  يردارب  هک  دوب  گرزب  يراختفا  سابع  يارب  نیا  دناوخب . ردارب  رمع -  مامت  رد  راب  کی  دنچ  ره  ار -  شردارب 
هک دوبن  دنـسپان  دومنیم  کیدزن  ییادـج  هاگ  هک  نونک  تشادیمزاب ؛ راک ]  ] نیا زا  شردارب  تمرح  مرـش و  شنیا  زا  شیپ  مالـسلاهیلع .

تمرح تشاد و  تسود  یسب  ار  شردارب  مه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  درکیم  مارتحا  ار  نیـسح  ماما  سابع  هک  هنوگ  نآ  شدناوخب . نینچ 
رـالاس دـندمآ  شیپ  ع )  ) تیب لـها  هاـگهمیخ  يوس  هیماینب  رکـشل  نوچ  يرجه  کـی  تصـش و  لاـس  مرحم  مهن  زور  بش  رد  داـهنیم .

« تادـف هب  مناج   » ترابع رد  ناشدوشیم ». هچ  سرپب  ور . ناشیوس  نیـشنب و  تادـف ! هب  مناج  مردارب ، : » تفگ سابع  شردارب  هب  نادـیهش 
ریهز دوب و  بیبح  ناش  رد  هک  راوس -  تسیب  اب  ساـبع  هک  دوب  نینچ  و  تسا . هتفگ  موصعم  ماـما  هک  گرزب  تسا  ینخـس  دـیرگنب ؛ [ 15]

ییارآفص اـی  شمکح  هب  نداـهن  ندرگ  اـی  هداد  ناـمرف  ریما  [ » هحفـص 17 : ] دـنتفگ دیـسرپ . ناـشراک ]  ] نیا زا  تفر و  ناـنآ  دزن  و - ...
هحفص 19] [ . ] 16 . ] ادرف ات  دناتسب ؛ تلهم  ناشیا  زا  هک  دنادرگ  شزاب  درب . نیسح  هب  ربخ  سابع ) ...« ) گنج

نیبزیت

هدرپ :» تسا هدمآ  فیرش  ثیدح  رد  هک  نادنچ  تسا . ملع  یکی ]  ] دنکیم ادج  نارگید ] زا   ] ار مالـسلاهیلع  سابع  لضفلاوبا  هک  هچنآ  زا 
یتخس دنزب . یهلا  تیالو  رد  تسد  ات  شتشادیماو  ششنیب  دوب . هدیشوج  نیقی  شنیب و  زا  شملع  و  [ 18 .« ] یندیشک [ 17  ] دیشک ملع  زا 

زا یناما  اب  لاس  نآ  مرحم  هام  مهن  زور  رد  نشوجلايذ  نب  رمـش  دـنکن . ییانتعا  یگدـنز  هب  اـت  شتـشادیم  او  شنیقی  یتسرد  شناـمیا و 
هب رمش  هک  دوب  هلیبق  نامه  زا  هک  يردام ؛ دوب  یتبسن  لضفلاوبا  رمش و  نایم  دنکفا . ییادج  شردارب  وا و  نیب  هک  تساوخ  دمآ و  دایزنبا 

هحفص  ] مارتحا هب  سابع  ناردارب  دنیاجک »؟ مناگدازرهاوخ  : » هک دناوخ  نینچ  ار  شناردارب  لضفلاوبا و  دمآ و  ناما  اب  رمش  دوب . هتسب  نآ 
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زاب رمـش  نانیا . رب  دوب  ادخ  تجح  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب و  تکاس  شماما  مارتحا  هب  سابع  دندیزگ و  یـشومخ  ناشرتگرزب  ردارب  [ 20
هب .« ) تسا راکدب  هک  دنچ  ره  دیهد  شباوج  : » ناشتفگ مالـسلاهیلع  نیـسح  ات  تفگن  شباوج  دـنام و  تکاس  زاب  لضفلاوبا  داد و  رد  ادـن 

دنبياپ دـیزادنین و  نتـشک  هب  نیـسح  اب  ار  دوخ  دـیناما . رد  امـش  اههدازرهاوخ  : » تفگ یهاوخیم »؟ هچ  تسیچ ؟ تراک  : » دـنتفگ رمش )
ار ادـخ  ربمایپ  يهداز  یهدیم و  نامناما  وت . ناما  رب  وت و  رب  ادـخ  نیرفن  : » شتفگ مالـسلاهیلع  ساـبع  دـیوش ». دـیزی  ناـنمؤمریما  تعاـطا 
هب تشگزاب . مژد  رمش  [ . 19 [ »؟ میراپـسب ناگدشنیرفن  نادنزرف  ناگدشنیرفن و  نامرف  هب  شوگ  هک  یهدیم  نامنامرف  و  تسین ؛ یناما 

دوب نیبزیت  یلع  نب  سابع  نامیومع  :» دیوگیم هک  اجنآ  شدیاتسیم ؛ نآ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  ینیقی  نامه  دیرگنب  سابع  نیقی 
هب ناـمز  هک  تسنادیم  ساـبع  [ . 20 .« ] تشذگرد دیهـش  ینومزآشوخ و  هب  دـش  هدومزآ  دـیگنج و  هللادـبع  ابا  هارمه  نامیا . تخـس  و 

ناشرود تداهش  زا  هحفص 21 ]  ] ارچ سپ  دناهدش ، هدیرفآ  گرم  يارب  اهنت  دنامیمن و  هرامه  یسک  چیه  رب  یگدنز  درذگیم و  يدنت 
ار درم  سپ  دـناهدیلاب  گرم  يارب  اـهنت  رگ  و  : » تفگ مالـسلاهیلع  نیـسح  تسا و  لادـم ])  ]) ناـشن نـیرترب  گرم ]  ] هـکنآ لاـح  دـنک و 

ابیز تفگیم  ینخـس  تفرگ  رب  بآ  یفک  داهن و  دور  هب  اپ  نوچ  هک  دوب  نینچ  و  [ . 21 .« ] دوب ریشمش  يهتشک  يادخ  هار  رد  هک  رتشوخ 
زا  ] شنیقی دوب  مالـسلاهیلع  ساـبع  رد  هچنآ  نیرترب  [ . 22 .« ] ناـنیقی تسرد  رادرک  هن  تسا و  نم  مارم  هن  نیا  هـک  ار  يادـخ  : » گرتـس و 

ناگدـید میناوخیم ، مزادرپیم  نآ  هب  دـعب  لصف  رد  دـهاوخ -  يادـخ  رگ  هک -  شترایز  رد  هک  تسا  نامه  نیا  و  دوب ، رگید ] تاـفص 
ناـنمؤمریما ناـفراع  رورـس  شردـپ  هک  شیباـییم  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دـش و  هدوـشگ  دـیحوت  تقیقح  هـب  يدرخ  ياـهلاس  زا  ساـبع 

وگب : » شدـیوگیم کی ». : » دـیوگیم کی ،» وگب  : » شدـیوگیم تسا . یکدوک  وا  تسا و  هدـناشن  شکرابم  نماد  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع 
راگدرورپ یگناگی  هب  هک  شبلق  يرآ ... [ . 23 .« ] میوگب ود  متفگ  کی  نآ  اب  هک  ینابز  اب  منکیم  مرـش  : » دیوگیم دـنکیم و  زیهرپ  ود »

زا میلـست  لاح  هک  دوب ؛ جوا  رد  شنیقی  نانوچ  لضفلاوبا  ندوب  ادخ  میلـست  ود ؟ دـیوگب  وا  هک  درذـگرد  هحفـص 22 ]  ] نوچ دش ، هداشگ 
مادـک و  دـننکیم . دـیکأت  شمیلـست  لاح  رب  روط  هچ  هک  مینیبب  مینک و  ور  شترایز  تاملک  هب  هک  ادوز  و  دوشیم . لـصاح  یقیقح  نیقی 
نیـسح مچرپ  هک  دـننامیب  تسا  ییروالد  وا  تافـص  زا  و  وا ؟ اب  تداهـش  ات  ندـییاپ  شنامز و  ماما  زا  لماک  تعاـطا  زا  رتگرزب  یمیلـست 

گنج رد  مالـسلاهیلع  سابع  دـناهتفگ  نایوار  زا  یـضعب  دیـشک . شود  هب  شمیظع  يروالد  شدـننامیب و  تعاجـشرس  زا  ار  مالـسلاهیلع 
تشاد و یتـبیه  یباـقن ، شاهرهچ  رب  دـمآ . رد  هب  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  رکـشل  زا  یناوـج  دـناهتفگ : و  دـش ، میهـس  يراـکرپ  هب  نـیفص 
[ وا  ] درک و لیسگ  شیوس  ار  اثعشلاابا  هیواعم  دندوب . هدیسرت  نامدرم  دیبلط و  دروامه  هدفه ، زا  نوزف  شلاس  دومنیم ، راکشآ  شتعاجش 

تفه و  متـسرفیم » شیوس  ار  منادـنزرف  زا  یکی  هکلب ] موریمن  وا  گنج  هب  دوخ   ] نم دنرمـشیم ؛ راوس  رازه  نوچ  ارم  ناـیماش  : » تفگ
درک و شنیگمـشخ  دمآ و  نارگ  اثعـشلاابا  رب  نیا  دسر . رد  يدـعب  ات  شتـشکیم  تخاتیم  نورب  ناشیا  زا  یکی  نوچ  دـندوب و  دـنزرف ] ]
رد نانمؤمریما  نارای  دور و  شگنج  هب  ات  تسراییمن  سک  دندوب و  هدیسرت  همه  شداتـسرف . نارگید  نآ  شیپ  درک  نایامن  ار  دوخ  نوچ 

هحفـص 23]  ] هب نوچ  و  دوب . شا  هرهچ ] رب   ] باـقن هک  شدنتخانـشیمن  دـمآیمن و  نایمـشاه  زا  زج  هک  ییروـالد  نیا  زا  دـندوب  تفگش 
دربن هب  اـهنت  يروـالد  و  [ . 24 . ] دوب مالـسلاهیلع  سابع  تفرگرب ؛ ش  يور ]  ] زا باـقن  شدـناوخارف و  ناـنمؤمریما  تشگزاـب  شهاـگیاج 
سابع و  يروای . افو و  يراثن و  ناج  يزارف و  ندرگ  تماهـش و  نانوچ  تسا . یناسنا  يالاو  تافـص  یمامت  هکلب  تسین ؛ نتفر  نادروامه 

دیبلطیم و ناگنشت  يارب  زا  بآ  هک  دیسر  تداهـش  هب  یلاح  رد  تفای . تداهـش  نوچ  دیگنج و  نوچ  هک  دیرگنب  دوب . نینچ  مالـسلاهیلع 
تیب لها  ناگنـشت  هک  اجنآ  هب  شندناسر  يارب  دوب  کشم  نتـشاد  هاگن  ملاس  رتشیب  شفده  شناج و  يارب  ات  دیـشوکیم  رتشیب  بآ  يارب 

هب گنرین  اب  نانمشد  درادیم . او  شدننامیب  يروالد  نتشاد  یمارگ  هب  ار  ام  هک  تسا  نیمه  شناج . زا  نمـشد  نتـشادزاب  ات  دندوب  ربمایپ 
زا شتسد  تفرگ و  نیمک  یلخن  تشپ  ناشیا  زا  یسک  دندیراب و  وا  رب  ریت  دنوش ؛ شیور  رد  ور  هک  دندوب  نآ  زا  رتوسرت  دندمآ . شگنج 

ياپ زا  وا  و  دهدیم . ناشن  ار  شنمشد  نبج  تیاهن  ار و  مالسلاهیلع  سابع  مرورـس  تعاجـش  نیا  دوب و  هناریگلفاغ  هبرـض  درک . ادج  نت 
هزادنا نیرترب  هب  وا  يافو  و  درادیم . شیمارگ  خیرات  هک  دننامیب  تسا  یتعاجش  نیا  دیشوکیم . هاگهمیخ  هب  بآ  ندناسر  يارب  داتفین و 
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زونه دیسر  هحفـص 24 ]  ] وا هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دـناهتفگ  و  داتـسیا . مد  نیرخآ  ات  ادـخ  تجح  زا  عافد  رد  هک  اـجنآ  تسا ؛
دـسر و رد  مردارب  اـت  ياـسایب  یمد  ینک ، ادـج  مرـس  یهاوخ  یتـسه ! هک  ره  يا  : » تفگ دوشگ و  مشچ  مالـسلاهیلع  ساـبع  دوب . شییاـن 

دیوگیم تیاور  نیا  تفرگ . ناماد  هب  ار  سابع  رـس  و  تردارب ». منم ؛ نیا  : » شتفگ مالـسلاهیلع  نیـسح  منکفیب ». وا  هب  ار  مهاگن  نیرخآ 
هک یلاـح  رد  مردارب »!؟ ینکیم  نـینچ  هـچ  زا  :» شتفگ مالـسلاهیلع  نیــسح  هللادـبعابا  داـهن ، كاـخرب  تـفرگرب و  ار  شرــس  لـضفلاوبا 

هتشذگ دریگ »؟ ناماد  ار  وت  رس  هک  تسیک  رگید  یتعاس  یهنیم ؛ تناماد  هب  مرس  وت  کنیا  ردارب ! :» تفگ دیشکیم  ار  نیسپاو  ياهسفن 
رد ار  شردارب  دـنکیم . تلالد  ییرواـی  نینچ  رب  شردارب  هار  رد  مالـسلاهیلع  ساـبع  شنم  يهصـالخ  تیاور  نیا  تسرداـن  تسرد و  زا 

تیب لها  دوب و  شردارب  ندرک  يروای  شتفاتیم  یگنـشت  هک  یلاح  رد  بآ  رب  بآ  نتفوک  هک  ناـنچ  درک . يرواـی  نینچ  گرم  يهظحل 
هحفص 25] . ] وا نیرهاط 

دنیاتسیم ار  مالسلا  هیلع  سابع  اهصن 

درک و راثیا  هک  دزرمایب  ار  یلع  نب  ساـبع  میومع  يادـخ  : » تفگ ساـبع  شیومع  يهراـبرد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نب  یلع  داجـس  ماـما 
اب تشهب  رد  اهنآ  اب  ات  شدـهدیم  لاب  ود  اـهنآ  ياـج  هب  يادـخ  دـندیرب و  شناتـسد  درک . شردارب  يادـف  ار  شناـج  درک و  راـک  بوخ 
هک تسا  یهاگیاج  یلاعت  كرابت و  يادخ  دزن  ار  سابع  تمایق  زور  هب  درک و  بلاطیبا  نب  رفعج  يارب  هک  نانوچ  دنک . زاورپ  ناگتـشرف 

لـضفلاوبا يراکادـف  يراثن و  ناـج  یگتـشذگدوخ و  زا  يرواـی و  فیرـش  تیاور  نیا  [ . 25 .« ] دـنربیم کشر  وا  هب  یگلمج  نادـیهش 
... رفعج و هزمح و  هلمج  نادیهش -  رگید  هک  دنکیم  نایب  ار  وا  هب  هناحبـس -  يادخ -  شاداپ  هک  روط  نامه  ؛ دنکیم نایب  ار  مالـسلاهیلع 

نیرتمهم تسا . مالسلاهیلع  سابع  ياهتلیضف  رب  یلیلد  میظع  دنس  نیا  و  هحفص 26 ] . ] دنربیم کشر  يادخ  دزن  هب  شمیظع  هاگیاج  رب 
لماش تسا و  هدیسر  ام  هب  ات  هتشگ  ع )  ) تیب لها  نارادتسود  نایم  خیرات  لوط  رد  هک  دناییاهترایز  هدش  دای  وا  زا  اهنآ  رد  هک  يدانسا 

رد مه  اـب  تـسا . هدرک  تـیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یتراـیز ]  ] هزمحوـبا و  تـسا . ساـبع  زا  ع )  ) نیموـصعم هـمئا  ریدـقت  تیاـهن 
لـضفلاوبا ترایز  رد  میورب . وا ]  ] یپ زا  میـسانشب و  مالـسلاهیلع  سابع  تیـصخش  زا  يزیچ  ات  مینکیم  لمأت  اهترایز  نیا  زا  ییاههشوگ 

ناربمایپ شبرقم و  ناگتشرف  مالس  ادخ و  مالـس  : » میناوخیم میوشیم -  شحیرـض  رود  يهطوحم  دراو  هک  تسخن -  مالـسلاهیلع  سابع 
رـسپ يا  وـت  رب  بش  حبـص و  ره  هب  ناـج  هزیکاـپ  ناگدـیزگ  نارادرک و  تسار  نادیهـش و  يهـمه  شاهتـسیاش و  ناگدـنب  شاهداتـسرف و 

يهکرعم نانوچ  مه ، سابع  و  دوب ، خـیرات -  لوط  رد  ناگتـسیاش -  نارادرک و  تسار  ناربمایپ و  هار  مالـسلاهیلع  سابع  هار  نانمؤمریما ».
نآ اب  تداهش و  اب  تسا . ناینابر  يهمه  ناربمایپ و  مالس  نایاش  سپ  دمآ ؛ دوجو  هب  یهلا  هار  نیا  لوصا  میکحت  يارب  البرک ، رد  تداهش 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  داد و  تاجن  ناشکرس  ياههناسفا  یهوبنا  رد  ندش  فلت  زا  ار  ناربمایپ  ثاریم  هناحبـس -  يادخ -  كاپ  ياهنوخ 
یـسک تسین  نکمم  دوشیمن . هراپ  هراپ  نامیا  هک  میراد  هاگن  هدـنز  ار  تقیقح  نیا  هراومه  هک  تسا  ام  رب  و  تسا . ناربمایپ  هلمج  ثراو 

. دوش لئاق  یگناگود  نانآ  نایم  ای  هن  نیمود  هب  دروآ و  نامیا  نیتسخن ]  ] یـصو هب  ای  هن  يرگید  هحفص 27 ]  ] هب دروآ و  نامیا  يربمایپ  هب 
 - بش حبص و  ره  هب  ناج -  هزیکاپ  يهدیزگ  ياهحور  مالس  و  ددرگن . اوس  زیچ  رگید  زا  شزیچ  چیه  دوشن و  نوگهنوگ  هناگی  هار  ین ...

تیرادافو رواب و  میلـست و  هب  : » دیوگیم ترایز  هزیکاپ  كاپ  مالـس  نیا  دعب  ناگتـسیاش . ناگتـشرف و  ناربمایپ و  مالـس  زین  داب ؛ سابع  رب 
هجرد نیرتالاب  میلست  تسا . تافص  نیرترب  هک  میلست  دننکیم . تیاکح  لضفلاوبا  يارب  یلاع  یتافـص  زا  تاملک  نیا  مهدیم ». تداهش 

نیسپاو ياهزور  رد  مالسلاهیلع  ربمایپ  میهاربا  میناوخیم  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دباییم . تسد  نآ  هب  رـشب  هک  تسا  نامیا  تاجرد  زا 
نامنادنزرف ام و  ایادخ  : » تفگ هک  نامه  دهد ؛ رارق  نیملسم  زا  ار  لیعامـسا  شرـسپ  وا و  يادخ ، هک  تساوخ  شراگدیرفآ  زا  شیگدنز 

يروآ و يور  وت  هک  نک  ور  نامیوس  هدـب و  ناشن  ام  هب  ار  ناـمتادابع  بادآ ]  ] ملـسم و میـشاب  یتما  ار  وت  اـت  هد  رارق  دوخ  نیملـسم  زا  ار 
رد میلست  ياهدومن  يرادافو  رواب و  اما  میهدیم . تداهـش  نیا  هب  ام  دیـسر و  رد  میلـست  يهجرد  هب  مالـسلاهیلع  سابع  و  [ . 26 .« ] نابرهم
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هب دـنکیم و  ربص  دـنکیم و  عافد  وا  زا  دـنکیم و  رواب  ار  ادـخ  یلو  راـچان  دوش  میلـست  یلاـعت  يادـخ  هب  هک  سک  نآ  دـنیوا . یگدـنز 
شیوریپ و اـب  دوب و  تجح -  ماـما و  شردارب -  اـب  مالـسلاهیلع  ساـبع  میاـقآ  رواـب  يرآ ... دـنامیم . هحفـص 28 ]  ] رادافو وا  اب  شناـمیپ 
زا يرایسب  هک  تسا  یتفـص  نیا  و  وا . نیقی  تسرد و  نامیا  یبلق و  میلـست  رب  تسا  یلیلد  نیا  داد . تداهـش  نآ  رب  شـصالخا  شتعاطا و 

و :» دیوگیم ترایز  زاب  دنرشفیمن . ياپ  اهیتخـس  رد  دننکیمن و  شقیدصت  تیالو  اب  کیل  دنراد  نامیا  دننکیم  نامیا  ياعدا  هک  نانآ 
و هدید ». متـس  مولظم  رگغالبا و  یـصو  دنمـشناد و  يامنهر  هدیزگرب و  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هداتـسرف  ربمایپ  نیـشناج  اب  یتسود 
زا يادخ  هک  تسا  يدنزرف  تسا و  ادخ  لوسر  يهداز  وا  فلا -  دیاتسیم : تافص  نیدب  درک  شیوریپ  سابع  میاقآ  هک  ار  یماما  ترایز 
زا مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  میلـست  رد  هک  تسا  ام  رب  تسا و  تسرد  موصعم  ماما  يهرابرد  اهنت  نیا  و  تسا . هدـیزگ  شرب  تماـما  رهب 
زا هک  یلداع  ياوشیپ  ره  موصعم  ناماما  رب  هوالع  هک  تسا  یتفـص  نیا  تسا . سانـشقح  دنمـشناد  يامنهر  وا  ب -  مینک . يوریپ  ساـبع 
وا يارب  زا  يرگغالبا  تسا . وگقح  نآ  یـصو  وا  ج -  دراد . دـناهتفگ -  لداع  ناـهیقف  هک  ناـنچ  زین -  دوش  هدراـمگ  موصعم  ماـما  يوس 
زا سابع  يوریپ  و  تسا . هدش  بصغ  شقح  هک  تسا  یمولظم  وا  د - هحفص 29 ] . ] تسه ع )  ) موصعم ناماما  مامت  رد  تفص  نیا  تسا و 

رایعم ناوت ، هک  دوب  دوخ  رایتخا  هب  وا  هک  دوبن ] رطاخ  نیا  هب  زین  . ] تسا هتفرگن  همشچرس  ماما  يهناحلـسم  مایق  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
: دـیوگیم ترایز  زاب  دـناشیپ . رد  قاثیم  شناد و  يرادثاریم و  زا  هک  اهنامه  دـنرایعم ؛ دوخ  ییادـخ  ياـهشزرا  هکلب  تسین  تماـما 

يرای يدرب و  شاداپ  دـیما  يدرک و  ربص  شرب  هچنآ  رهب  زا  ار  شاداپ  نیرتهب  نیـسح  نسح و  نانمؤمریما و  شربماـیپ و  يوس  زا  يادـخ  »
نینچمه تسا . هدیدنـسپ  ربص  نیا  وا و  هب  نتـسج  یکیدزن  تشاد و  يادـخ  زا  شاداـپ ، دـیما  شربـص  رد  درک و  ربـص  تداـهد ». يدرک 

ربص يرازآ  ره  رب  مینک و  داهج  يادخ  هار  رد  هنوگچ  هک  میظع  تسا  یسرد  ار  ام  يهمه  دناشچ . یتخس  يادخ  زا  تعاطا  رد  ار  شناج 
[ اهنیا  ] سپ زا  رابنوخ و  ياهمخز  رب  راکمتـس و  نانارمکح  موادـم  بیقعت  رب  دـیآرد و  دـیلپ  نانمـشد  ناـبز  زا  هک  ییاـههزره  رب  مینک .

زاب دـیامنیم . ناسآ  دـشاب  وا  زا  ندناتـس ]  ] شاداپ دـیما  رب  وا و  ياـضر  نتـسج  يادـخ و  هار  رد  هک  ار  سک  نآ  اـهنیا ]  ] همه تداـهش ...
قح يرآ ... درمـش ». راوخ  وت  تمرح  تخانـشن و  وت  قح  هک  نآ  رب  يادخ  نیرفن  تتـشک و  هک  نآ  رب  يادـخ  نیرفن  : » دـیازفایم ترایز 

تـسا میظع  شتمرح  دـننیرفن و  يهتـسیاش  شناگدـننکراکنا  و  هحفـص 30 ]  ] ناگدنـسانشن هک  نادـنچ  تسا ؛ گرتس  مالـسلاهیلع  سابع 
زا شنتشادزاب  رد  ناشیا  يوس ] زا   ] وا تمرح  قح و  ندرک  هدولآ  نتخانشن و  و  دننیرفن ؛ يهتـسیاش  شدندولآ  هک  ناسک  نآ  هک ] نادنچ  ]
وت هک  مهدیم  تداهـش  تخادـنا . تارف  بآ  وت و  نایم  ار  دوخ  هک  نآ  رب  يادـخ  نیرفن  و  : » دـیوگیم تراـیز  هک  تفرگ ، لکـش  تارف 
نیا هب  تداهـش  دش  هتـشک  مولظم  لضفلاوبا  هک  نیا  هب  تداهـش  و  درک ». دهاوخ  افو  هداد  ناتهدـعو  هچنآ  يادـخ  يدـش و  هتـشک  مولظم 

؛ درک دـهاوخ  افو  وا  اب  دوخ  يهدـعو  هب  يادـخ  دوش  هتـشک  قح  زا  عاـفد  هار  رد  مولظم و  هک  ره  تسا و  قح  هار  لـضفلاوبا  هار  هک  تسا 
ترایز نیا  هک  نآ  دـعب  دوب . دـهاوخ  دـیواج  نآ  رد  ترخآ  رد  هک  تشهب  اب  دوب و  مولظم  وا  هک  خـیرات  نخـس  نیا ]  ] هب ایند  رد  شیراـی 
ساـبع شیـالوم  اـقآ و  هـب  ور  ار  نمؤـم  نداتـسیا  بدا  ناـیب  درک  نـشور  ار  وا  ییادـخ  هار  مالـسلاهیلع و  ساـبع  میاـقآ  هاـگیاج  لوـقنم 

نانمؤمریما رسپ  يا  مدمآ  وت  هب  ات  : » دیوگیم زاب  ترایز  دنکیم . زاغآ   - دنتسیاب نارادتسود  هک  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  مالسلاهیلع - 
وا دیامرف و  مکح  يادخ  ات  تسا . ایهم  امش  يارب  میرای  میامش و  وریپ  زین ]  ] نم تسا و  امش  وریپ  ملسم و  مبلق  مدناهداتـسرف و  ناتیوس  هک 

تسج هزیتس  امش  اب  هک  سک  نآ  اب  مراد و  نامیا  ناتندمآزاب  امش و  هب  نم  ناتنانمشد . اب  هن  امش  اب  میامـش ؛ اب  و  تسا . امرف  مکح  نیرتهب 
هک دوشیم  بجاو  نینچ  نیا  دندیگنج ». نابز  تسد و  هب  امـش  اب  هک  دشکب  ار  ینامدرم  هحفص 31 ]  ] يادخ [ 27  ] میور رد  ور  دیگنج  و 

هظحل ره  رد  هک  مییوـگب  اراکـشآ  و  مینک . هزاـت  ناشیگدـنز  شور  و  ع )  ) تیب لـها  طـخ  اـب  تعیب  تیـالو و  ناـمیپ  نارادتـسود -  اـم  - 
: تسا اهنیا  دزاسیم  ار  تعیب  دهع  یتسود و  نامیپ  تسا و  بجاو  ام  رب  هچنآ  و  مینک . ادف  نید  ماکحا  قیبطت  يارب  ار  نامناج  ات  میاهدامآ 

مالـسا قوقح  زا  عافد  يارب  یگدامآ  ب -  ناشراوربمایپ . طخ  زا  و  ع )  ) تیب لها  زا  دیدرتیب  لماک و  تعاطا  ای  میلـست  تیالو و  فلا - 
رد قح  يزوریپ  هک  نیا  هب  نانیمطا  د - ناشنانمـشد . هار  زا  ندیزگ  يرود  ناشیا و  هار  رب  يرادیاپ  ج -  دوش . هچنآ  ره  اب  ناج و  لام و  اب 
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ياهحیرـض شیپ  لوقنم  ياهترایز  رگید  رد  هک  تسا  نامه  میتفایرد  ترایز  نیا  رد  هک  نیا  و  دوز . ای  رید  دـمآ ؛ دـهاوخ  ادـیپ  ناـماما 
شلوسر و يادخ و  يهدرپسرـس  يهتـسیاش  يهدنب  يا  وت  رب  مالـس  :» دباییم همادا  هتفگ  نیا ]  ] اب ترایز  سپـس  میناوخیم . ع )  ) تیب لها 
رب تحور و  رب  وت و  رب  شتـشهب  شیاشخب و  شتکرب و  يادخ و  رهم  مالـس و  ملـس -  مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسح -  نسح و  نانمؤمریما و 

صولخ لها  يادخ ، هار  نادهاجم  نایردب و  هک  یتشذگ  یهار ]  ] رب وت  هک  مناوخیم  تداهـش  هب  ار  يادخ  مهدیم و  تداهـش  نم  تنت .
تسا یقح  تداهش  نیا  و  دنتشذگ ». نآ  رب  شناتسود  نارادساپ  و  شئایلوا ، يرای  هب  ناگدنـشوک  شنانمـشد ، اب  هحفص 32 ]  ] گنج رد 

نانآ دـناهک ؟ نایردـب  دوب . ردـب  لها  هار  مالـسلاهیلع  سابع  هار  هک  دـمآ  نوریب  مالـسلاهیلع -  قداـص  ماـما  موصعم -  ماـما  ناـهد  زا  هک 
نانآ و  دندرپس ؛ دربن  هب  لد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  زا  عافد  رد  دندرک و  يروای  یهلا  تلاسر  ياههیاپ  میکحت  رد  هک  دنیناسک 

مالسلاهیلع نیـسح  نارای  مالـسلاهیلع و  سابع  و  دندوب . شیب  ناشیا  زا  ناوت  رامـش و  هب  هک  دندش  يورایور  ینانمـشد  اب  دندوب و  مک  هک 
دندیگنج دندش و  يورایور  وخدب  نانمشد  اب  دندرک و  يروای  قح  لوصا  میکحت  رد  هیماینب  يهنارگفیرحت  دادترا  ربارب  رد  دندوب . نینچ 

[ نیا  ] و ناشیتسرد . رب  یتداهـش  ار  ناشنوخ  دـهد و  رارق  ناشتلاسر  هب  یکمک  ار  ناشتداهـش  هک  دوب  نیا  یهلا  ریدـقت  و  دـندش . هتـشک  ات 
دربن و نیرتگرتس  ور  نیا  زا  و  دوب . يادـخ  ناتـسود  قح و  زا  عافد  رد  شـشوک  ییابیکـش و  صولخ و  بتارم  يرترب  دـنمزاین  ییوراـیور 

نیا زا  سپ  مالسلاهیلع -  سابع  شیومع  ترایز  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يهتفگ  و  دوب . تداهـش  يهجرد  نیرترب  مزر و  نیرتالاو 
نیرتیندنام و  شاداپ . نیرتناوارف  و  شاداپ ، نیرتشیب  و  شاداپ ، نیرترب  داهد . تشاداپ  يادخ  : » هک میناوخیم  تفگـش -  يابیز  تداهش 

راب رگید  اـجنیا  و  هحفـص 33 ] .« ] دـهدیم شرما  یلو  ناربنامرف  توعد و  ناگدـنهدخساپ  شتعیب و  رب  نارادـیاپ  زا  یـسک  هب  هک  شاداـپ 
يدیـشوک و رایـسب  تصلاخ  یتسود  رد  وت  هک  مهدیم  تداهـش  : » دـیوگیم ترایز  و  میباییم . ار  رما  یلو  زا  يربنامرف  میلـست و  تفص 

ماجنا ات  صولخ  رد  درک و  لذب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  هک  تسا  سابع  لضفلاوبا  دـنلب  ماقم  رب  يرگید  لیلد  نیا  و  مامت » هب  يدرک  یعس 
شتــشهب زا  داـهد و  رارق  نادنمتداعــس  حور  مدـمه  ار  تـحور  تدـنازیگنارب و  نادیهــش  ناـیم  يادـخ  :» دـیوگیم تراـیز  دـعب  تـفر .

نادیهـش و نارادرک و  تسار  ناربماـیپ و  اـب  دـنک و  دـنلب  تشهب  زارف  رد  ار  تماـن  تدـهد و  ار  اـههناخ  نیرتوـکین  ياـج و  نیرتهداـشگ 
هب نتفای  تسد  ناشفدـه  هک  دـنکیم  میـسرت  نینچ  ار  نارگداهج  هار  ترایز  و  دنیناتـسود ». شوخ  نانیا  هک  دـنک  تروشحم  ناگتـسیاش 

نیرترب و هب  ندیـسر  يارب  رگیدـکی  زا  دنـسر و  رد  تشهب  هب  هک  دوب  نیا  نانیا  يـالاو  فدـه  دوبن  دـنلب  هاـگیاج  هب  ندیـسر  تموکح و 
هن يداد و  ناـشن  یتسـس  هن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  : » میناوخیم تراـیز  يهمادا  رد  دـعب  دـنتفرگیم . یـشیپ  تشهب  تاـجرد  نیرتـالاو 

سابع لضفلاوبا  رد  هک  شنیب  تفـص  رب  تسا  يدـیکأت  نیا  و  یتشذـگ ». رد  دوخ  عبط ] بولطم   ] راک زا  شنیب  اب  وت  و  يدرک ؛ يدـهعدب 
وا زا  رما ]  ] نیا رد  هک  تسا  یـسرد  ار  ام  مالـسلاهیلع  سابع  لماک  يرادـیاپ  هب  تداهـش  و  تسا . هتـسویپ  نیقی  اب  هک  تسا  یتفـص  دوب و 
هک ناربمایپ . يورهلابند  ناگتسیاش و  وریپ  : » دیازفایم ترایز  درک . يوریپ  دوخ  ناینیـشیپ  زا  وا  هک  هنوگ  نامه  مینک  هحفص 34 ]  ] يوریپ

مینادیم و  تسا ». نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  هک  دنک  عمج  [ 28  ] عوشخ نانیمطا و  لها  هاگیاج  رد  ار  شئایلوا  شربمایپ و  وت و  ام و  يادخ 
شیومع ترایز  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  ور  نیمه  زا  تسا . دـنلب  یتبترم  ـالاو و  یهاـگیاج  ار  عوشخ  ناـنیمطا و  لـها  هک 

نآ مالـسلاهیلع -  سابع  لضفلاوبا  ماقم  زارتمه  اعد  نیا  دنک ، شیزور  ار  عوشخ  نانیمطا و  لها  هاگیاج  يادخ  هک  دـنکیم  اعد  سابع ] ]
میلـست نامیا و  یلاع  تاجرد  زا  ندوب  عوشخ  نانیمطا و  لها  هک  تسا  مولعم  و  عوشخ . نانیمطا و  لـها  ماـقم  ناـمه  تسا ؛ دـنلب -  ماـقم 

دنروآ و نامیا  نادـب  و  تراگدـیرفآ -  يوس  زا  تسا -  قح  نآ  هک  دـننادب  ناگتفایشناد  ات  و ، : » دومرف هناحبـس -  يادـخ - ]  ] هک تسا 
دیوش و وا  میلـست  هناگی  تسا  ییادخ  ناتیادخ  : » تفگ هناحبـس -  يادخ - ]  ] و [ . 29 .« ] دوش عوشخ  نانیمطا و  لها  ار  وا  رم  ناـشاهبلق 
نامیا و تفص  هحفـص 35 ]  ] زا دـعب  ندوب  عوشخو  نانیمطا  لها  تفـص  هک  تسا  نینچ  و  [ . 30 .« ] دـیهد هدژم  عوشخ  نانیمطا و  لها  هب 

رسپ يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ، رسپ  سابع  لضفلاوبا  وت  رب  مالس  :» میناوخیم ترایز  نیا  زا  رگید  یتمسق  رد  و  تسا . هدمآ  میلست  تفص 
ماقم اـجنیا  و  يادـخ ». نید  رب  ناشنیرتهدـنیاپ  ناـمیا و  هب  ناـشنیرتشیپ  مالـسا و  هب  ناـمدرم  نیلوا  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  نییـصولا . دـیس 
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زا عافد  داهج و  صولخ و  میلـست و  دـنلب  تبترم ]  ] هب لضفلاوبا  نوچ  دـناهدرک . دای  شردـپ  تافـص  يراد  ثاریم  يهبنج  زا  ار  لضفلاوبا 
ناـمیا و هـب  ناـشنیرتشیپ  مالـسا و  رد  ناـمدرم  نـیلوا  دـنزرف  هـک  تـسین  بـجع  دـش  هدیـشکرب  مالـسا  مالـسلاهیلع و  نیــسح  شردارب 

يارب تسا  يردپ  بوخ  ردپ  نآ  و  دیآ ]  ] دازریـش نیا  ریـش  نآ  زا  سپ ، دشاب . مالـسا  رد  ناشنیرتتسرد  يادخ و  نید  رب  ناشنیرتهدـنیاپ 
تردارب شربمایپ و  يادـخ و  یتسود  رد  مهدیم  تداهـش  : » دـیوگیم ساـبع  لـضفلاوبا  تراـیز  رد  ماـما  سپـس  یمیظع . دـنزرف  نینچ 

متـس وت  رب  هک  ینامدرم  رب  يادخ  نیرفن  تدنتـشک و  هک  ینامدرم  رب  يادخ  نیرفن  يدوب . هدـننکيرای  ردارب  نیرتهب  يدـیزرو و  صولخ 
هک دینیبیم  دنتـسکش ». ار  مالـسا  تمرح  تنتـشک  اب  دنتـساوخ و  ار  اهمارح  ندرمـش  لالح  وت  زا  هک  ینامدرم  رب  يادخ  نیرفن  دـندرک و 

رگداـهج يابیکـش  نیرتـهب  « ؟ تسا مالـسا  تمرح  نتـسکش  شتمرح  نتـسکش  هک  دوریم ؟ ـالاب  دـح  هچ  اـت  روط و  هچ  لـضفلاوبا  ماـقم 
نآ زا  نارگید  هچنآ  هب  هدنباتـش  و  شراـگدرورپ ، ناـمرف  يهدـننکتباجا  و  شردارب ، هحفـص 36 ]  ] عفادم ردارب  و  روای ، يهدـننکتیامح 
زا شعافد  دوب و  شردارب  عفادم  و  روای ، يهدننکتیامح  رگداهج ، يابیکـش  لضفلاوبا  ابیز ». شیاتـس  گرزب و  باوث  زا  دـنیوج ، يرود 

تراـیز رد  هک  یتافـص  نیا  شراـگدرورپ و  باوث  هب  باتـش  دوب و  شراـگدرورپ  توعد  تباـجا  هکلب  دوبن  [ 31  ] یموق یگتـسب  لد  رس 
زا هار ]  ] نآ رد  ات  دننکیم  ییامنهار  ع )  ) تیب لها  هار  هب  ار  نمؤم  هک  دنتـسه  یتلیـضف  اب  يامنهار ]  ] ياهنوتـس نامه  یگلمج  دـناهدمآ 

شراگدیرفآ نمؤم  هاگنآ  تدناسر ». راوگشوخ  تشهب  رد  تناردپ  هاگیاج  هب  يادخ  و  : » دهدیم همادا  ترایز  دعب  دنک . يوریپ  سابع 
وت زا  و  متفاتـش ؛ تگرزب  ناسحا  تشیاشخب و  هب  دـیما  تباوث و  هب  لیم  رـس  زا  تئایلوا  ترایز  هب  ایادـخ  راب  :» دـناوخیم تاملک  نیا  اب  ار 

ار مترایز  رارقرب و  ناشیا  هب  ار  میشوخ  ینک و  رایـسب  ناشیا  تیانع ]  ] هب ار  میزور  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  هک  مبلطیم 
تداهـش ترایز  زا  هک  یهد  مرارق  نانآ  زا  و  یناسرب ؛ ناگدشمارکا  تبترم  ات  ارم  ینک و  هزیکاپ  ار  میگدنز  هتفریذـپ و  ناشیا  تیانع ]  ] زا

لها وت  هک  اهمغ . ندودز  اهیتساک و  ششوپ  ناهانگ و  شیاشخب  روخ  رد  اور و  تجاح  راگتـسر و  دنوش و  هنوگ  رگید  تناتـسود  هاگ 
هحفص 37] .« ] یشیاشخب لها  اوقت و 

روای ماما و  نایم  نامیپ 

عافد رد  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  ماما  گرتس  تکرح  هک  ياهدیدن  يدج . یـساسا و  تسا  یتکرح  يربمایپ  زا  عافد  هار  رد  یمدآ  تکرح 
شردارب باب  رد  مالسلاهیلع  سابع  لضفلاوبا  تکرح  نینچمه  و  دوب ؟ یساسا  یتکرح  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نآرق و  مالسا و  زا 

طوبرم ناربمایپ  یگدـنز  هب  هچنآ  رد  و  دوب ؛ نینچ  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  زا  عافد  رد  رتشا  کلام  تکرح  زین  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما 
بآ نیتسخن  ربهر  شنم  رد  تلاسر  زا ] عافد   ] هار رد  نوچ  یمدآ  دوب . نینچ  مالسلاهیلع  نارمع  نب  یسوم  يهرابرد  نوراه  تکرح  تسا 

دوشیم نارگید  يارب  زا  هتسیاش  یلثم  شربارب ، رد  صولخ  رد  شیرای و  رد  دیشوک و  وا  هب  مارتحا  رد  درک و  عافد  وا  زا  تخیمآ و  دش و 
ناناملـسم يارب  هک  دوب  یهار  زا  اهلاثم  نیرتتفگـش  نیرتابیز و  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  سپ  دشاب . وا  يوس  ربهر  يور  هک  تسین  مزال  و 

زا دنتـسناوتیم  مدرم  هک  اریز  دوـب . یمهم  رما  نیا  و  هحفـص 38 ] . ] دننک راتفر  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نآ  هب  هک  دشیم  رـسیم 
یلـص گرزب  لوسر  ندرک  مارتحا  یگنوگچ  نآ  راک و  کی  رد  رگم  دننک  يوریپ  اهراک  يرایـسب  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر 

دـندوب و یلمع  ياهوسا  دـنمزاین  نامدرم  دـشیم  طوبرم  اهنیا  هب  هچنآ  رد  سپ  دوب . وا  اب  راتفر  هار  و  وا ، زا  عاـفد  لکـش  هلا و  هیلع و  هللا 
تمرح هنوگچ  دـنکیم و  راتفر  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ  لوسر  اب  هنوگچ  هک  دـننادب  مدرم  اـت  دوب  هوسا  ناـمه  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 

زا عافد  رد  ترجه و  بش  رد  وا  ياج  هب  ندیباوخ  يارجام ]  ] رد دـنک -  وا  يادـف  ار  شناج  ات  درک  ناسآ  دوخ ] رب   ] نوچ دراد و  شماقم 
دوـبن ییاـمنهار  نیا  مالـسلاهیلع و  یلع  ماـما  رگا  و  تخاـسیم ... وا  رپـس  ار  شناـج  درکیم و  عاـفد  وا  زا  ناـس  هچ  و  اـهگنج -  رد  وا 

وا رب  دندرکیم و  رتدنلب  وا  زا  ار  ناشادص  هک  دشیم  دننک و  راتفر  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ  لوسر  اب  هنوگچ  دنتـسنادیمن  ناناملـسم 
هیلع هللا  یلص  يادخ  لوسر  تشذگرد  زا  لاس  اههد  و  يرگید . اب  ناشیکی  هک  دنتفگیم  نخس  نانچ  وا  اب  هک  اسب  يا  دنتفرگیم و  یشیپ 
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يازع رد  ام  : » تفگ مالـسلاهیلع  ماما ] [ »؟ يدـنبیمن گنر  تیوم ] شیر و  رب   ] ارچ : » دندیـسرپ مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  زا  تشذـگ و  هلا  و 
ياهدنب نم  : » شتفگ مالسلاهیلع  یلع  ماما  دمحم »؟ ای  يرترب  وت  : » دیسرپ وا  زا  هتابن  نب  غبـصا  شتداهـش  زا  شیپ  یمک  و  مییادخ ». لوسر 
یتسرد زا  ياهناشن  و  دوب ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  ملع  قالخا و  شنم و  زا  ییلجت  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  مدمحم ». ناگدـنب  زا 

يادخ تجح  شماما و  شردارب و  باب  رد  مالسلاهیلع  سابع  میاقآ  و  هحفص 39 ] ... ] دوب وا  يربمایپ  زا  عافد  رد  ياهدنشوک  شیربمایپ و 
مالسلامهیلع تیب  لها  ناهیقف  زا  یهیقف  سابع  دوب . نینچ  مالسلاهیلع  نیـسح  هلا ] هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر   ] يهدیزگ دنزرف  شرب و 

شردارب تیـصخش  رد  یلو  لماک ؛ تهج  ره  زا  دوب  یتیـصخش  هجیتن  رد  دـهاز و  يدـباع  میرک و  يزاون  ناـمهم  عاجـش و  يربهر  دوب و 
هنوگچ هک  دنتـسنادیم  مدرم  ناـس  نیا  هب  دیـشوک و  یم  شربارب  رد  صولخ  وا و  زا  يربناـمرف  رد  دوب و  هدـش  بوذ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

رد یـسک  نامدرم  رتشیب  هک  اریز  دناسانـش ؛ ناشیا  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگیاج  لمع  اب  درک . راتفر  مالـسلاهیلع  ماـما  اـب  ناوتیم 
زا مالـسلاهیلع  یـسوم  مینیبیم  هک  تـسا  ور  نـیا  زا  و  دسانـشب . ار  ناـشیا  تیـالو  هاـگیاج  موـصعم و  ناـماما  هاـگیاج  اـت  دوـبن  ناـشنایم 

ماهنیـس اراگدـیرفآ  تفگ  نامدـنامهفیم : هـتفگ  نـیا  اـب  نآرق  هـک  اـجنآ  دـهد ؛ رارق  شیارب  شلها  زا  يریزو  اـت  دـبلطیم  شراگدـیرفآ 
نوراه هنب -  میارب  لها  زا  يریزو  و  دـنمهفب -  ماهتفگ  ات ]  - ] ياشگب مناـبز  زا  هرگ  و  نک -  ناـسآ  نم  رب  مراـک  و  میارب -  زا  رادهداـشگ 

زا میبایرد و  ار  ع )  ) موصعم ناـماما  هاـگیاج  اـت  تسا  اـم  رب  و  [ . 32  - ] نک شکیرـش  مراـک  رد  و  نک -  مکحم  وا  هـب  متـشپ   - ار مردارب 
سابع لضفلاوبا  یناگدـنز  تخانـش  زا  میـسانشب و  زین ] [ ] هحفـص 40  ] ار نانیا  هاگیاج  دـناهدرک  بصن  ار  یناـبر  ياـملع  ناـماما  هکنیا ] ]

هب مدرم  يهمه  هک  ارچ  میسانشیم . میدناوخ  شیپ  یکدنا  هک  شترایز  لالخ  زا  هک  یسابع ]  ] میـسانشب ار  ناشیا  اب  راتفر  هار  مالـسلاهیلع 
لها نید و  زا  عافد  رد  ار  هار  نیرتهب  مالـسلاهیلع  سابع  لضفلاوبا  دـنراتفر و  رد  ربهر  اب  مدرم  يهمه  یلو  دنـسریمن  يربهر  یگتـسیاش 

لـضفلاوبا زا  هک  تسا  یگرزب  سرد  نیا  دـهدیم . ناشن ]  ] تسا بجاو  وا  زا  عافد  يوریپ و  تعاطا و  هک  یعرـش  يربهر  تلاسر و  تیب 
ربارب رد  هک  ییدـیحوت  ياناوت  دـنمتردق و  مکحم و  يانب  هناربماـیپ و  يهعماـج  نداـهن  ناـینب  رد  هک  اریز  مهم  تسا  یـسرد  میزومآیم و 

هداز نیسح  زا  عافد  يارب  هک  يزور  سابع  لضفلاوبا  يا  وت  رب  يادخ  مالس  تسا . میهس  دروآ  بات  توهش  ياهنافوت  هنتف و  ياهدابدرگ 
شرهم و يادخ و  مالـس  يوش . هدـنز  نیـسح  اب  هک  هاگنآ  يدیـسر و  تداهـش  هب  نیـسح  مچرپ  ریز  مالـسا و  هار  رد  هک  يزور  يدـش و 

هحفص 41] . ] امش رب  شیاهتکرب 

عادولا

هب کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  مچرپ . ریـشمش و  دربیم و  کشم  تخاتیم ؛ دور  يوس  ریت  نانوچ  مالـسلاهیلع  سابع  لضفلاوبا  هک  یمد 
شاهرهچ رد  هک  دندوب  هتخود  مالسلاهیلع  نیسح  يور  رد  مشچ  تیب  لها  نانز  زا  یضعب  دیاش  و  دوب ؛ هداتسیا  هاگدروآ  زارف  رب  هاگهمیخ 

تشادرب و بآ  دنتخیرگ . دزیرگ  هدـنرد  ریـش  زا  هک  چوق  نوچ  شنانابـساپ  دز . دور  هب  سابع  دوب . هتـسب  شقن  رود  هاگدروآ  نآ  ریوصت 
سابع اما  و  دوزفایم . یگداشگ  ینـشور و  دوب و  ادـیپ  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  عیرـس  ياههاگن  رد  كاـنبات  ریواـصت  نیا  دـیاش  و  دروآ .

زا ناشرامش  هک  شرگشل  هب  دعس  رمع  دنتفرگ و  نیمک  شنایم  نانمشد  ناتسلخن . هار  دیزگ ؛ هاگ  همیخ  يوس  هب  هاتوک  یهار  مالـسلاهیلع 
ییاهر هحفـص 42 ]  ] هکلهم نیا  زا  کی  چیه  دنـشون  بآ  رگا  هک  دسرب ؛ نیـسح  نارای  هب  سابع  هک  دـیراذگن  تفگ : دوب  شیب  رازه  یس 

رگید و  هتفرگ ... سابع  هب  ور  ناشاهریت  زادـناریت  رازه  راهچ  دـندش ؛ هدامآ  روالد  نیا  ینمـشد  هب  اهورین  يهمه  هک  دـش  نینچ  و  دـیباین ».
ار شتسار  تسد  دنتسشن و  نیمک  هب  ناتسلخن  نایم  یـضعب  و  دندنبب . ار  هاگهمیخ  سابع و  نایم  ات  دندنکارپ  ناتـسلخن  نایم  ناروآگنج 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هک  شراک  رد  هک  دـیاش  تفاتـشیم  هاگهمیخ  يوس  ریت  نوچ  ساـبع  یلو  دـندنکرب ؛ ار  شپچ  تسد  مه  دـعب  و 
دناوخیم و زجر  مالـسلاهیلع  سابع  دیرابیم و  وا  رب  نامـسآ  دنت  ناراب  نوچ  ریت  دوب و  یـساسح  ياههظحل  دوش . دنلبرـس  شدوب  هدومرف 

هزیکاپ يافطصم  ناج  يادف  هب  مناج  مدنویپب  هتـشذگرد  ناعاجـش  رادید  هب  ات  تسا  يدوعـص  گرم  هک  مسارهیمن  گرم  زا  : » تفگیم
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يریت دـعب  تخیر . شبآ  دروـخ و  کـشم  رد  دـمایب و  يریت  [ . 33 « ] مسارهیمن رادـید  زور  یتخـس  زا  ماهدروآ و  کشم  مساـبع و  منم ،
شدید هداتفا  نوچ  هحفص 43 ] .« ] ارم بایرد  : » هک داد  رد  ادن  ار  نیسح  شردارب  داتفا و  ورف  شبسا  زا  تسـشن . شاهنیـس  رد  دمآ و  رگید 
نیـسح نوچ  شتفوـک . نینهآ  یکریت  اـب  ینیعل  هدـش  تیاور  و  [ . 34 .« ] دـنامن میاهراـچ  تسکـش و  متـشپ  مد  نیا  رد  : » تفگ تسیرگ و 
نیرتهب ایآ  دـیدش  یبن  دـمحم  نید  يورایور  دـیدیزرو و  ینمـشد  ناتیـشکرس  اب  نامدرم  نیرتدـب  يا  دـناوخ : نینچ  شدـید  مالـسلاهیلع 

دوبن نامدرم  نیرتهب  ص ])  ]) دمحا ای  دوبن  امش  ياوس  ارهز  مردام  ای  میاهن  راوتسا  ربمایپ  نآ  داژن  زا  ام  ای  درکن  امش  هب  ام  شرافس  ناربمایپ 
هب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  [ . 35  ] دشکیم هلعـش  هک  دیتفارد  شتآ  یمرگ  هب  هک  ادوز  دیدرک  هک  یگراکدب  نیدب  راوخ  دیدش و  نیرفن 

هداد تسد  زا  ار  شرگشل  تمالع  ار و  شرادمچرپ  ار و  شروای  نیلوا  هک  دوب . ادیوه  هودنا  ياههناشن  شاهرهچ  رب  تشگزاب و  هاگهمیخ 
نیا زا  دناباوخ و  ار  شدومع  دمآ و  وا  يهمیخ  يوس  هب  دناسرن و  نانز  هب  ار  سابع  شردارب  نداتفا  كاخ  هب  ربخ  هک  دـیوگ  تیاور  دوب .

هدروآ دورف  نهآ  البرک  رد  تفگ : نوچ  دورـس  هنادواج  رعاش  و  تفای . تداهـش  همیخ  هحفص 44 ]  ] نیا بحاص  هک  دنتـسناد  نانز  هناشن 
متشپ کنیا  هک  درکیم  هحون  وا  رب  تفر و  وا  يوس  ربمایپ ]  ] يهداز دنک  نویش  وا  رب  رضم »  » هلیبق هک  دیاب  دش . کیرات  یمـشاه  هام  دش و 

ییاهنوخ رب  سابع و  تردارب  رب  شتکرب  رهم و  يادخ و  مالـس  و  هللادبع ؛ ابا  يا  وت  رب  يادخ  مالـس  [ . 36  ] مروای مردارب و  يا  تسکش 
هحفص 45] . ] دش هتخیر  وت  هار  رد  هک 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  ترایز 

نیقیدصلا و ءادهـشلا و  عیمج  نیحلاصلا و  هدابع  نیلـسرملا و  هئایبنأ  نیبرقملا و  هتکئالم  مالـس  هللا و  مالـس  دـنیوگ : دورو  زا  شیپ  هچنآ 
یلـص یبنلا  فلخل  ۀحیـصنلا  ءافولا و  قیدصتلا و  میلـستلاب و  کل  دهـشا  نینمؤملاریما  نبای  کیلع  حورت  يدتغت و  امیف  تابیطلا  تایکازلا 
ریما نع  هلوـسر و  نع  هللا  كازجف  مـضتهملا  موـلظملا  غـلبملا و  یـصولا  ملاـعلا و  لیلدـلا  بـجتنملا و  طبـسلا  لـسرملا و  هـلآ  هـیلع و  هللا 

کلتق و نم  هللا  نعل  رادلا  یبقع  معنف  تنعا  تبـستحا و  تربص و  امب  ءازجلا  لضفا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نسحلا و  نع  نینمؤملا و 
ام مکل  زجنم  هللا  نا  امولظم و  تلتق  کنا  دهشا  تارفلا  ءام  نیب  کنیب و  لاح  نم  هللا  نعل  کتمرحب و  فختسا  کقح و  لهج  نم  هللا  نعل 
ریخ وه  هللا و  مکحی  یتح  ةدعم  مکل  یترـصن  عبات و  مکل  انا  عبات و  مکل و  ملـسم  یبلق  مکیلا و  ادفاو  نینمؤملا  ریما  نبای  کتئج  مکدـعو 

مکلتق ۀـما  هللا  لـتق  نیرفاـکلا  نم  مکلتق  مکفلاـخ و  نمب  نینمؤـملا و  نم  مکباـیاب  مکب و  ینا  مکودـع  عـم  ـال  مکعم  مـکعمف  نیمکاـحلا 
نینمؤملا ریمأل  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا  دبعلا  اهیا  کیلع  مالـسلا  دنیوگ : دنوش  دراو  نوچ  هچنآ  و  هحفص 46 ] . ] نسلالا يدیالاب و 

دهـشا و کندب  کحور و  یلع  هناوضر و  هترفغم و  هتاکرب و  هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالـسلا  ملـس  مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا  نسحلا و  و 
هئایلوا ةرصن  یف  نوغلابملا  هئادعا  داهج  یف  هل  نوحصانملا  هللا  لیبس  یف  نودهاجملا  نویردبلا و  هب  یضم  ام  یلع  تیضم  کنا  هللا  دهـشا 

عاطا هتوعد و  هل  باجتسا  هتعیبب و  یف  نمم و  دحا  ءازج  یفوا  ءازجلا و  رفوا  ءازجلا و  رثکأ  ءازجلا و  لضفا  هللا  كازجف  هئابحا  نع  نوباذلا 
ءادعـسلا و حاورا  عم  کحور  لعج  ءادهـشلا و  یف  هللا  کثعبف  دوهجملا  ۀـیاغ  تیطعا  ۀحیـصنلا و  یف  تغلاـب  دـق  کـنا  دهـشا  ةرما  ةـالو 
نیحلاصلا و ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  عم  كرـشح  نییلع و  یف  كرکذ  عفر  افرغ و  اهلـضفا  الزنم و  اهحـسفا  هناـنج  نم  كاـطعا 

اننیب هللا  عمجف  نییبنلل  اعبتم  نیحلاصلاب و  ایدتقم  كرما  نم  ةریصب  یلع  تیضم  کنا  لکنت و  مل  نهت و  مل  کنا  دهشأ  اقیفر  کئلوا  نسح 
دـمحم و یلع  لص  مهللا  دـنیوگ : رـس  يالاب  زامن  زا  سپ  هچنآ  نیمحارلا و  محرا  هناف  نیتبخملا  لزانم  یف  هئایلوا  هلوسر و  نیب  کنیب و  و 

الا ابیع  هتیفـش و ال  الا  اضرم  هتجرف و ال  الا  امه  هترفغ و ال  الا  ابنذ  مظعملا  دهـشملا  مرکملا و  ناکملا  اذـه  یف  یل  عدـت  ـال  دـمحم و  لآ 
ایندلا جئاوح  نم  ۀجاح  هتیندا و ال  هتظفح و  الا  ابئاغ  هتعمج و ال  الا  المـش  هتنما و ال  الا  هحفص 47 ]  ] افوخ هتطسب و ال  الا  اقزر  هترتس و ال 

نب سابعلا  لضفلاابا  ای  کیلع  مالـسلا  دنیوگ : اپ  شیپ  هچنآ  و  نیمحارلا . محرا  ای  اهتیـضق  الا  حالـص  اهیف  یلو  یـضر  اهیف  کل  ةرخالا  و 
یلع مهطوحا  هللا و  نیدب  مهموقا  انامیا و  مهمدقا  امالسا و  موقلا  لوا  نبای  کیلع  مالسلا  نییصولا  دیس  نبای  کیلع  مالـسلا  نینمؤملا  ریما 
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تلحتسا ۀما  هللا  نعل  کتملظ و  ۀما  هللا  نعل  کتلتق و  ۀما  هللا  نعلف  یساوملا  خألا  معنف  کیخأل  هلوسرل و  تحصن هللا و  دقل  دهشا  مالـسالا 
بغارلا هبر  ۀعاط  یلا  بیجملا  هیخا  نع  عفادـلا  خالا  رـصانلا و  یماحملا  دـهاجملا  رباصلا  معنف  مالـسالا  ۀـمرح  تکهتنا  مراحملا و  کنم 
کئایلوا ةرایزل  تضرعت  ینا  مهللا  میعنلا  تانج  یف  کئابا  ۀـجردب  هللا  کقحلا  لیمجلا و  ءانثلا  لیزجلا و  باوثلا  نم  هریغ  هیف  دـهز  اـمیف 

یشیع اراد و  مهب  یقزر  لعجت  نا  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  کلئساف  کناسحا  لیزج  کترفغمل و  ءاج  کباوث و  یف  ۀبغر 
احلفم کئابحا  دـهاشم  ةرایز  نم  بلقنی  نمم  ینلعجا  نیمرکملا و  جاردا  ینجردا  ۀـبیط و  مهب  یتویح  ۀـلوبقم و  مهب  یتراـیز  اراـق و  مهب 
هحفص : ] دنیوگ عادو  هاگ  هچنآ  ةرفغملا و  لها  يوقتلا و  لها  کنا  بورکلا  فشک  بویعلا و  رتس  بونذلا و  نارفغ  بجوتسا  دق  احجنم 

نیدـهاشلا عم  انبتکاف  مهللا  هللادـنع  نم  هب  ءآج  امب  هباتکب و  هلوسرب و  هللااب و  انما  مالـسلا  کـیلع  ءرقا  کـیعرتسا و  هللا و  کعدوتـسا  [ 48
عم هعم و  ینرـشحا  ینتیقبا و  ام  ادـبا  هترایز  ینقزرا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  کلوسر  یخا  نبا  ربق  یترایز  نم  دـهعلا  رخا  هلعجت  ـال  مهللا 

کـب و ناـمیالا  یلع  ینفوـت  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  کـئایلوا  کـلوسر و  نـیب  هـنیب و  ینیب و  فرع  ناـنجلا و  یف  هئاـبآ 
کلذب و یبر  ای  تیـضر  دق  یناف  مهودع  نم  ۀئاربلا  مالـسلا و  مهیلع  هدلو  نم  ۀمئالا  بلاطیبا و  نب  یلعل  ۀـیالولا  کلوسرب و  قیدـصتلا 

هحفص 49] . ] دمحم لآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  ترایز  يهمجرت 

تسار نادیهش و  يهمه  شاهتسیاش و  ناگدنب  شاهداتسرف و  ناربمایپ  شبرقم و  ناگتشرف  مالس  ادخ و  مالس  دنیوگ : دورو  زا  شیپ  هچنآ 
اب یتسود  تیرادافو و  رواب  میلـست و  هب  وت  يهرابرد  نانمؤم . ریما  رـسپ  يا  وت  رب  بش  حبـص و  ره  هب  ناـج  هزیکاـپ  ناگدـیزگ  نارادرک و 
زا يادخ  مهدیم . تداهـش  هدید  متـس  مولظم  رگغالبا و  رادتیاصو  دنمـشناد و  يامنهر  هدـیزگرب و  دـنزرف  هداتـسرف و  ربمایپ  نیـشناج 

شاداپ دـیما  يدرک و  ربص  شرب ]  ] هچنآ رهب  زا  ار  شاداـپ  نیرتهب  مهیلع -  هللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  ناـنمؤم و  ریما  شربماـیپ و  يوس 
وت قح  هک  نآ  رب  يادخ  نیرفن  تتـشک و  هک  نآ  رب  يادخ  نیرفن  تدـشاب . ]  ] یترخآ يهناخ  شوخ  هک ]  ] تداهد يدرک  يرای  يدرب و 

هتشک مولظم  وت  هک  مهدیم  تداهش  تخادنا . تارف  بآ  وت و  نایم  ار  دوخ  هک  نآ  رب  يادخ  نیرفن  درمش و  راوخ  وت  تمرح  تخانشن و 
وریپ میلـست و  مبلق  مدناهداتـسرف و  ناتیوس  هک  نانمؤم  ریما  رـسپ  يا  مدمآ  وت  هب  ات  درک . دهاوخ  افو  هداد  ناتهدعو  هچنآ  يادـخ  يدـش و 

؛ امش اب  میامش . اب  و  تسا . امرف  مکح  نیرتهب  وا  دیامرف و  مکح  يادخ  ات  تسا . ایهم  امش  يارب  میرای  میامش و  وریپ  زین ]  ] نم تسا و  امش 
هحفص 50]  ] يادخ میور . رد  ور  دیگنج  تسج و  هزیتس  امش  اب  هک  سک  نآ  اب  مراد و  نامیا  ناتندمآ  زاب  امـش و  هب  نم  ناتنانمـشد . اب  هن 

يهدرپس رـس  هتـسیاش  يهدنب  يا  وت  رب  مالـس  دنیوگ : دنوش  دراو  نوچ  هچنآ  و  دندیگنج . نابز  تسد و  هب  امـش  اب  هک  دـشکب  ار  ینامدرم 
وت رب  شتشهب  شیاشخب و  شتکرب و  يادخ و  رهم  مالس و  ملس -  مهیلع و  هللا  یلص  نیسح -  نسح و  نانمؤم و  ریما  شلوسر و  يادخ و 
هار نادـهاجم  نایردـب و  هک  یتشذـگ  یهار ]  ] رب وت  هک  مناوـخیم  تداهـش  هب  ار  يادـخ  مهدیم و  تداهـش  نم  تنت . رب  تحور و  رب  و 

تـشاداپ يادخ  دنتـشذگ . نآ  رب  شناتـسود  نارادـساپ  و  شئایلوا ، يرای  هب  ناگدنـشوک  شنانمـشد ، اب  گنج  رد  صولخ  لها  يادـخ ،
شتعیب و رب  نارادــیاپ  زا  یــسک  هـب  هـک  شاداـپ  نیرتیندــنام  و  شاداــپ . نـیرتناوارف  و  شاداــپ ، نیرتـشیب  و  شاداــپ ، نـیرترب  داــهد .
هب يدرک  یعـس  يدیـشوک و  رایـسب  تصلاخ  یتسود  رد  وت  هک  مهدیم  تداهـش  دـهدیم . شرما  یلو  ناربنامرف  توعد  ناگدـنهدخساپ 

نیرتوکین ياج و  نیرتهداشگ  شتـشهب  زا  داهد و  رارق  نادنمتداعـس  حور  مدـمه  ار  تحور  تدـنازیگنارب و  نادیهـش  نایم  يادـخ  مامت .
نانیا هک  دـنک  تروشحم  ناگتـسیاش  نادیهـش و  نارادرکتسار و  ناربمایپ و  اب  دـنک و  دـنلب  تشهب  زارف  رد  ار  تماـن  دـهد و  ار  اـههناخ 

رد دوخ  عبط ] بولطم   ] راـک زا  شنیب  اـب  وت  و  يدرک ؛ يدـهعدب  هن  يداد و  ناـشن  یتسـس  هن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  دنیناتـسود . شوـخ 
عمج عوشخ  نانیمطا و  لها  هاگیاج  رد  ار  شئایلوا  شربمایپ و  وت و  ام و  يادخ  ناربمایپ . يورهلابند  و  يدوب ]  ] ناگتـسیاش وریپ  یتشذگ ؛

تسرف دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  ایادخ  هحفص 51 ] : ] دنیوگ رـس  الاب  زامن  زا  سپ  هچنآ  و  تسا . نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  هک  دنک 
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شیـشاب و هدوشگاـن  هک  یهودـنا  شیـشاب و  هدوشخباـن  هک  یهاـنگ  نم  رهب  گرتس  هاگتداهـش  هدوتـس و  تمارک  هب  هاـگیاج  نیا  رد  و 
يرادن و شهاگن  هک  یبیاغ  رای ]  ] یشاب و هدرکن  شعمج  هک  ییزور  شیشاب و  هدیشوپن  هک  ییتساک  یشاب و  هدادن  شیافـش  هک  ییرامیب 

شیرواین رب  هک  دشاب -  يریخ  نآ  رد  ارم  یشاب و  یضار  نادب  هک  ترخآ -  ایند و  ياههتساوخ  زا  ياهتـساوخ  ینکن و  شکیدزن  نم ] هب  ]
رـسپ يا  وت  رب  مالـس  نانمؤم . ریما  رـسپ  سابع  لضفلاوبا  يا  وت  رب  مالـس  دنیوگ : اپ  شیپ  هچنآ  و  نانابرهم . نیرتنابرهم  يا  راذـگم ، یقاب 

رد ناشنیرتتسرد  يادخ و  نید  رب  ناشنیرتهدنیاپ  نامیا و  هب  ناشنیرتشیپ  مالسا و  هب  نامدرم  نیلوا  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  نییـصولا  دیس 
رب يادخ  نیرفن  يدوب . هدننکيرای  ردارب  نیرتهب  يدـیزرو و  صولخ  تردارب  شربمایپ و  يادـخ و  یتسود  رد  مهدیم  تداهـش  مالـسا .

ار اهمارح  ندرمش  لالح  وت  زا  هک  ینامدرم  رب  يادخ  نیرفن  دندرک و  متـس  وت  رب  هک  ینامدرم  رب  يادخ  نیرفن  تدنتـشک و  هک  ینامدرم 
و شردارب ، عفادـم  ردارب  و  روای ، يهدـننکتیامح  رگداهج  يابیکـش  نیرتهب  يا ] [ ؛ دنتـسکش ار  مالـسا  تمرح  تنتـشک ] اب   ] دنتـساوخ و
هب يادخ  و  ابیز . شیاتس  زا ] ای   ] گرزب و باوث  زا  دنیوج ، يرود  نآ  زا  نارگید  هچنآ  هب  هدنباتش  و  شراگدرورپ ، نامرف  يهدننکتباجا 

هحفص 52]  ] تشیاشخب و هب  دیما  تباوث و  هب  لیم  رـس  زا  تئایلوا  ترایز  هب  ایادخ ؛ راب  تدناسر . راوگـشوخ  تشهب  رد  تناردپ  هاگیاج 
ینک و رایـسب  ناـشیا  تیاـنع ]  ] هب ار  میزور  یتـسرف و  دورد  شکاـپ  نادـناخ  دـمحم و  رب  هک  مبلطیم  وـت  زا  و  متفاتـش ؛ تگرزب  ناـسحا 

تبترم اـت  ارم  ینک و  هزیکاـپ  ناـشیا  روـضح ]  ] اـب ار  میگدـنز  هتفریذــپ و  ناـشیا  تیاـنع ]  ] زا ار  متراـیز  رارقرب و  ناـشیا  هـب  ار  میــشوخ 
روخ رد  اور و  تجاح  راگتسر و  دنوش و  هنوگ  رگید  تناتسود  هاگ  تداهـش  ترایز  زا  هک  یهد  مرارق  نانآ  زا  و  یناسرب ، ناگدشمارکا 

تمراپسیم ادخ  هب  دنیوگ : عادو  هاگ  هچنآ  و  یشیاشخب . لها  اوقت و  لها  وت  هک  اهمغ . ندودز  اهیتساک و  شـشوپ  ناهانگ و  شیاشخب 
. میراد نامیا  تسا  هدـمآ  يادـخ  دزن  زا  هچنآ  شباتک و  شربمایپ و  يادـخ و  هب  مناـسریم . تمالـس  دراد و  تهاـگن  هک  مهاوخ  وا  زا  و 

 - هلا هیلع و  هللا  یلـص  تربمایپ -  ردارب  رـسپ  ربق  رادـید  هب  هک  نکن  يراب  نیرخآ  ار  نیا  ایادـخ  راگنب . نادـهاش  رد  ار  ام  ایادـخ  راب  سپ 
تربماـیپ و وا و  نم و  ناـیم  نک و  مروـشحم  تشهب  رد  شناردـپ  اـب  وا و  اـب  و  نک . میزور  مشاـب  هک  هاـگ  ره  اـت  ار  شرادـید  و  میآیم .

نب یلع  تیالو  تربمایپ و  قیدصت  رب  تدوخ و  هب  نامیا  رب  تسرف و  دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  زادنیب . ییانـشآ  تئایلوا 
و مدش . یـضار  نیدـب  نم  هک  ناه  نم ! راگدـیرفآ  راب  ناشنمـشد . زا  يرازیب  رب  مناریمب و  مالـسلامهیلع -  وا -  يهداز  ناماما  بلاطیبا و 

. دتسرف دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  يادخ 

یقرواپ

هاـم ار  وا  و  دیـشکیم ؛ نیمز  رب  شیاـهاپ  تسـشنیم و  یهوکـشاب  بـسا  رب  دوـب ، اـبیز  ورـشوخ و  ساـبع  دـنیوگیم : ناسیونخـیرات  [ 1]
نم فویـسلا  اوورا  [ 2 .(. ] نیبلاـطلا ص 33 لـتاقم  زا  لـقن  هب  ص 40 ، مرقم ، قازرلادـبع  داتـسا  يهتـشون  سابعلا ، . ) دـنتفگیم مشاهینب 

نیعملا دراب  نیبرشت  ینونملا و  دراو  نیـسحلا  اذه  ینوکت  نا  تنک  هدعب ال  ینوه و  نیـسحلا  دعب  نم  سفن  ای  [ 3 . ] ءاملا نم  اوورت  ءامدلا ،
قایـس اب  یناوخمهان  لیلد  هب  میرکلا » يراقلا  اهیا   » ترابع يهمجرت  زا  اـجنیا  رد  [ 4 . ] نیقیلا قداص  لاعف  ینید و ال  لاعف  اذـه  ام  تاـهیه 

هللا ال ناف  ریـصی  قتی و  نم  هنا  [ 6 . ] یبرک فشکا  ع )  ) نیـسحلا هیخا  هجو  نع  برکلا  فشاـک  قحب  یهلا  [ 5 . ] م دش . يراددوخ  یـسراف 
ینا ینیمی  مـتعطق  نا  هللاو  [ 8 (. ] 110  / تافاصلا  ) نینـسحملا يزجن  کلذک  میهاربا  یلع  مالـس  [ 7 (. ] 90  / فسوی  ) نینسحملا رجا  عیـضی 

عم رابجلا  ۀمحرب  يرـشباو  رافکلا  نم  یـشخت  سفن ال  ای  [ 9 . ] نیمألا رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداصلا  ماـما  نع  ینید و  نع  ادـبا  یماـحا 
نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  نا  لق  [ 10 . ] رانلا رح  برای  مهلـصأف  يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیـسلا  یبنلا 

[12 . ] رصنیبا ص 357 يهتشون  ۀلـسلسلارس  بلاطلا و  ةدمع  زا  لقن  هب  سابع ص 12  شباتک  رد  مرقم  قازرلادـبع  [ 11 (. ] 162  / ماعنالا )
نامز زا  ینعی  هرافظا  ۀموعن  ذنم  [ 13 . ] ص 387 ةداهشلا ، رارسا  باتک  رمحالا ج 3 ص 144 و  تیربکلا  باتک  زا  لقن  هب  ص 194  نامه ،

زا هک  یبـیرغ  ياـهراک  ینعی  تاـصاهرا  [ 14 . ] م دـش . هداـهن  شیاـج  هب  يدرخ  زا  دوـبن  حلطـصم  یـسراف  رد  نوـچ  شیاـهنخان ، یمرن 
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يربط ج 6 خـیرات  زا  لقن  هب  نامه ، [ 16 . ] تنا یسفنب  [ 15 . ] م دش . دهاوخ  یگرزب  درف  اهدعب  هک  دهدیم  ناشن  دـنزیم و  رـس  یکدوک 
هدرپ نامه  روظنم  دسریم  رظن  هب  اقز » ملعلا  قز  دق   » هدمآ یبرع  نتم  رد  دنک . تسوپ  اپ  هب  ات  رـس  ار  دنفـسوگ  ینعی  قز  [ 17 . ] ص 237

زا دیوگیم : هک  ةداهـشلا ص 324  رارـسا  باتک  زا  لقن  هب  ص 172  نامه ، [ 18 . ] م دـشاب . ملع  زا  باـجح  قرخ  فـشک و  نتفرگ و  رب 
صاوخلا ص 142 ةرکذت  باتک  زا  لقن  هب  ص 193  نامه ، [ 19 «. ] اقز ملعلا  قز  یلع  نب  سابعلا  نا  : » هک تسا  تیاور  رد  ع )  ) نیموصعم
[22 . ] لضفا هللا  یف  فیـسلاب  ءرما  لتقف  تأـشنا  توملل  نادـبالا  نکت  نا  و  [ 21 . ] ص 208 نامه ، [ 20 . ] يرولا ص 120 مالعا  باـتک  و 
ص نامه ، [ 24 . ] ص 815 لئاسولا ج 3  كردتـسم  زا  لـقن  هب  ص 168  نامه ، [ 23 . ] نیقیلا قداص  لاعف  ینید و ال  لاـعف  اذـه  اـم  هللاو 
انکسانم و انرا  کل و  ۀملسم  ۀما  انتیرذ  نم  کل و  نیملسم  انلعجا  انبر و  [ 26 . ] لاصخ ج 1 ص 68 زا  لقن  هب  ص 223  نامه ، [ 25 . ] 275
نانیمطا و لها   » هب اج  همه  ار  تاـبخا  [ 28 . ] نیرفاکلا نم  مکلتق  مکفلاـخ و  نمب  و  [ 27 . ] 128  / هرقب میحرلا . باوتلا  تنا  کنا  اـنیلع  بت 

مکهلاف [ 30 . ] 54 جـح /  مهبولق . هل  تبختف  هب  اونمؤیف  مهبر  نم  قحلا  هنا  ملعلا  اوتوا  نیذـلا  ملعیلو  [ 29 . ] م میاهدنادرگ . رب  ندوب » عوشخ 
نم ةدـقع  للحا  و  يرما -  یلرـسی  و  يردـص -  یل  حرـشا  بر  لاق  [ 32 . ] ۀیبصع [ 31 . ] 34  / جح نیتبخملا . رـشب  اوملـسا و  هلف  دحاو  هلا 
لقن [ ] 33 . ] ات 32  25  / هط يرما -  یف  هکرـشأ  و  يرزأ -  هب  ددـشا  یخأ -  نوراه  یلها -  نم  اریزو  یل  لـعجاو  یلوق -  اوهقفی  یناـسل - 

یفطـصملا سفنل  یـسفن  یقل  تیلاصملا  یف  يراوآ  یتح  اـقر  توملا  اذا  توملا  بهرأ  ـال  توریب  پاـچ  ص 40  راونـالاراحب ج 45  زا ]
ص نامه ، زا ] لقن  [ ] 35 . ] یتلیح تلق  يرهظ و  رـسکنا  نآلا  [ 34 . ] یقتلملا موی  رـشلا  فاخأ  اقـسلاب و ال  اودغا  سابعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا 

تناک اما  ددـسملا  یبنلا  لجن  نم  نحن  اما  انب  مکاصوا  لسرلا  ریخ  ناک  اـما  دـمحم  یبنلا  نید  متفلاـخ  مکیغبب و  موق  رـش  اـی  متیدـعت  . 42
ءالبرکب دیدحلا  دمع  [ 36 . ] دقوت ران  رح  اوقالت  فوسف  متینج  دق  امب  متیزخأ  متنعل و  دـمحأ  ۀـیربلا  ریخ  نم  ناک  اما  مکنود  یمأ  ءارهزلا 

. ینیعم یخا و  ای  يرهظ  نالا  رسک ت  هاعنی  طبسلا  هیلا  یشمف  رضم  ایلع  هکبتلف  مشاه  نم  رمقلا  فسخ 

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 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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