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( مالسلاهیلعسابعلا لضفلاوبا  همانیگدنز   ) بورغیب هام 

تاصخشم

تیعضو يدومحم  یلعسابع  فیلات  سابعلا / لضفلاوبا  ترضح  همانیگدنز  روآدیدپ : مان  ناونع و   1302 یلعسابع ، يدومحم ، هسانشرس :
-01-403-964 کــباش : ص 143  يرهاــظ : تاصخــشم  . 1379 یناــشاک ، ضیف  نارهت : رــشن : تاصخـــشم   2 شیاریو ] : ] تــساریو
: یـسیون تـسرهف  تیعــضو  لاـیر  95000-01-403-964 لاـیر ؛ 95000-01-403-964 لاـیر ؛ 95000-01-403-964 لاـیر ؛ 95000

تـسا هدـش  رـشتنم  ضیف  طـسوت  ینیـسح " بـالقنا  رادـمچرپ   " ناونع تحت  لاـس 1370  رد  باـتک  نـیا  تشادداـی : یلبق  یـسیونتسرهف 
(. مالـسلاهیلع ) سابعلا لضفلاوبا  همانیگدـنز  بورغیب : هام  دـلج : يور  ناونع  تشادداـی : لاـیر   6500 1382 ؛ ] : ] مود پاچ  تشادداـی :
هام رگید : ناونع  مالـسلاهیلع .) ) ساـبعلا لـضفلاوبا  همانیگدـنز  بورغیب : هاـم  دـلج : يور  ناونع   139  - 140 ص . همانباتک : تشادداـی :
. - 61ق 26 - ؟ (ع ،) یلع نبسابع  عوضوم : ینیسح  بالقنا  رادمچرپ  رگید : ناونع  مالسلاهیلع ) ) سابعلا لضفلاوبا  همانیگدنز  بورغیب :

م20402-79 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9537 ییوید : يدنب  هدر  BP42/4/ع2م3 1379  هرگنک : يدنب  هدر  همانتشذگرس  - 

مراهچ پاچ  يهمدقم 

رانک رد  هک  مدـید  ار  یبرع  مدوب ، هدـش  فرـشم  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  قارع ، هب  میاهرفـس  زا  یکی  رد 
یبلاطم نومـضم  نیا  هب  درمـشیم و  ار  شتالکـشم  دـیبوکیم و  حیرـض  هب  مکحم  تسد  فک  اب  ضارتعا  هب  دوب و  هتـساخ  اپ  هب  حـیرض 

رگم یتخاسیمن ؟ فرطرب  هصغ  مغ و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تردارب  هودنا  رپ  بلق  زا  وت  رگم  یتسین ؟ جئاوحلا  باب  وت  رگم  تفگیم :
زا یکشا  هک  تفگیم  نخس  مشخ  اب  نانچ  و  يروآیمنرب ؟ ارم  تاجاح  ارچ  دناهدرک ، وربور  یتالکشم  هچ  هب  ارم  هک  ینیبیمن  هدیدن و 
زار هب  دندیخرچیم و  رهطم  حیرض  درگ  رب  هک  مه  ترضح  نآ  نارئاز  دادیم ، همادا  شتاضارتعا  هب  دشیمن و  يراج  شیاههنوگ  رب  يو 

ار ياهنحـص  نینچ  یمرح  چـیه  رد  هک  نم  دنتـشادیمناو ! بدا  تیاعر  هب  ار  وا  دنتـشذگیم و  ضرتعم  نیا  رانک  زا  دـنتخادرپیم . زاین  و 
رد بترم  ار  نآ  هداهن و  تسد  فک  رد  ار  شتالکـشم  اهمغ و  همه  یئوگ  هک  يرئاز  هب  ریحتم  تام و  هدنامزاب و  ترایز  زا  مدوب ، هدیدن 

مالسلاهیلع سابع  سدقم  هاگـشیپ  هب  ار  همه  هک  دراداو  تیاکـش  هب  ار  نوتـس  دیاشگب و  ار  لد  ياههدقع  ات  دنکیم  یلاخ  حیرـض  نوتس 
اما منک . ضارتعا  دنکیمن ، تیاعر  ار  بدا  طیارـش  هک  ردارب  نآ  هب  مزیخرب و  متـساوخ  دوب ، هدش  قاط  مبات  متـسیرگنیم ، درادـب  هضرع 

ياههبرـض زا  ارم  دسرتیمن  ادخ  حلاص  هدـنب  خـیرات و  درم  روالد  زا  هک  دـح  نآ  ات  تسا  دردرپ  شنت  دـعاسمان و  شلاح  هک  وا  مدیـسرت 
تجاح هک  متساوخ  مالسلاهیلع  سابع  هحفص 8 ]  ] زا طقف  متساخنرب و  ياج  زا  دراذگن . بیـصنیب  شدنمتردق  نشخ و  ياهتـسد  تخس 
بایفرش شترـضح  هاگـشیپ  هب  يرازگـساپس  رکـشت و  يارب  رگید  راب  دنیـشنورف و  شمـشخ  رگید  ات  دیامرف . اور  ار  دنمدرد  ناملـسم  نیا 

نینچ اـیآ  مدیـسرپ  دوب  قارع  میقم  هک  وا  زا  مدرک و  فیرعت  فجن  لـضاف  بـالط  زا  یکی  يارب  ار  هنحـص  نیا  دـعب ، زور  ود  یکی  دوش .
ترضح رهطم  مرح  رد  ریاشع  ار  اههنحص  نیا  تفگ : يدنخبل  اب  تسا ؟ هدید  نارگید  زا  ار  شریاظن  ای  هداتفا  قافتا  فداصت  هب  ياهنحص 

ناشتاجاح رتدوز ، دننکیم  وگزاب  ار  ناشتالکشم  نازوس  يهنیس  اب  هک  دارفا  نیا  اقافتا  دننکیم و  رارکت  تاقوا  بلاغ  مالـسلاهیلع  سابع 
رکذ جئاوحلا  باب  هاگشیپ  رد  مدیمهف  تسا . اههنحص  نیا  رارکت  دوجو  شلیلد  دناهتساخیمن  رب  ضارتعا  هب  نارئاز  هک  نیا  دوشیم و  اور 

لاعتم دنوادخ  هکنانچ  دراد  تیلوئـسم  شیوخ  یهاگآ  ملع و  نازیم  دوخ و  كرد  مهف و  ردـق  هب  یـسک  ره  نوچ  تسا و  یفاک  تاجاح 
هـصق هک  يونثم  رد  مه  يولوم  تسین و  يزاـین  دوـش  تیاـعر  صاـخ  بیترت  بادآ و  هکنیا  هب  اهعـسو . ـالا  اـسفن  هللا  فـلکی  ـال  هدوـمرف :

نیموصعم و يرآ ، يوگب  تگنت  لد  دهاوخیم  هچ  ره  يوجم  یبیترت  یبادآ و  چیه  دیوگیم : دنکیم  لقن  دنوادخ  اب  ار  ناپوچ  تاجانم 
هدافتـسا نادـنمزاین  عفن  هب  دـنوادخ  هب  دوخ  برقت  زا  هکلب  دنتـسین  تاـجاح  هدـنروآرب  امیقتـسم  دوـخ  هک  ادـخ  ياـیلوا  نید و  ناـیاوشیپ 
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. دزاسیم اور  ار  دنمزاین  هدنب  تجاح  دیامرفیم . باجتـسم  ار  ناگدنب  ياعد  هک  زین  نانم  دـنوادخ  دـنیآیمرب و  اعد  ماقم  رد  دـننکیم و 
هک یناسک  يا  [ 1  ] نوحلفت مکلعل  هلیبس  یف  اودـهاج  هلیـسولا و  هیلا  اوغتبا  هللا و  وقتا  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  دـیامرفیم : دـنوادخ  دوخ  یتقو 
هک دشاب  دینک  شـشوک  هحفـص 9 ]  ] شالت و وا  هار  رد  دـیئوجب و  يزیواتـسد  و  هلیـسو »  » وا يوس  هب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـیاهدروآ  نامیا 

سابع هک  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  موصعم و  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تعافـش  يارب  هلیـسو  مادـک  دـیوش . راگتـسر 
ناشیارب شخبب و  ار  نانآ  [ . 2  ] مهل رفغتسا  مهنع و  فعاف  هدومرفن : شربمایپ  هب  دنوادخ  رگم  تسا ؟ رتهب  تساهنآ ، زا  یکی  مالـسلاهیلع 

مکبر لاق  هدومرف : نیا  زا  تعاطا  هب  تسا و  حودمم  هدیدنسپ و  دنوادخ ، زا  امیقتسم  رافغتسا  یهاوخ و  شزرمآ  هچ  رگ  هاوخب ؟ شزرمآ 
. دوب دـهاوخ  رتکیدزن  تباـجا  هب  دوش  هطـساو  و  هلیـسو »  » یـسک وا  هاـگرد  نیبرقم  زا  رگا  یلو  تسا  رتـکیدزن  [ 3  ] مکل بجتـسا  ینوعدا 

مان هب  لاس  ره  لوط  رد  هک  یئاههرفس  دننکیم . هدافتـسا  دوخ  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  عیفـش  هطـساو و  زا  يرـشب  عماوج  رد  هکنانچمه 
بجوم ادخ  هار  دیهش  نیا  هک  تسا  یئاهتکرب  هلمج  زا  دنوشیم ، ماعطا  دنمزاین ، یهورگ  دوشیم و  هدرتسگ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح 

هلیـسو و هب  هک  دنتـسه  ینادنمزاین  زین  دوخ  دندرگ  دنمهرهب  نآ  زا  ناجاتحم  ات  دنیاشگیم  ار  اههرفـس  نیا  هک  مه  یناسک  تسا . هدش  نآ 
رگید هـبرجت ، نـیا  و  دوـشیم . هدروآرب  مـه  اـبلاغ  ددرگ و  هدروآرب  ناـشتاجاح  هـک  دــنهاوخیم  ادــخ  زا  مالــسلاهیلع  ساـبع  تعاـفش 

تاجاح عفر  يارب  دـنرادنرب و  تسد  شترـضح  ياشگلکـشم  نماد  زا  هک  دزاسیم  راداو  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبع  هب  نادـنمتدارا 
تسا هتـشگ  ببـس  تسالبرک . تشد  ياقـس  اهنآ ، نیرتهب  زا  یکی  هک  ادخ  هار  نادهاجم  هب  نایعیـش  هقالع  دنوش . لسوتم  يو  هب  شیوخ 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  هریس  هک  رضاح  باتک  هحفص 10 ] . ] دریگ رارق  ناشیا  ریظنمک  لابقتسا  دروم  ناراوگرزب  نیا  لاح  حرش  هک 
رد هک  ترضح  نآ  ناقاتشم  رفاو  هقالع  رب  دسریم  مراهچ  پاچ  هب  یناشاک  ضیف  یتاراشتنا  یتاقیقحت و  هسسؤم  هلیسو  هب  درادربرد و  ار 

نیا هدنناوخ  هک  راوگرزب  نادنمقالع  نیا  زا  هدنسیون  و  دراد . تلالد  دوب  نآ  رادمچرپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ریظنیب  گرزب و  بالقنا 
شاداـپ رجا و  رب  دـشخبب و  ار  وا  ناـهانگ  دـنوادخ  هـک  دـشاب  دـنیامرفن . شوـمارف  ریخ  ياـعد  زا  زین  ار  وا  دراد  اـنمت  دنتـسه ، همانیگدـنز 

نیدرورف 1379 هـعمج 26  يرمق  يرجه  ینیـسح 1421  ياعوسات  يدومحم  یلعـسابع  روفغ . وفعل  هللا  نا  هک  دیازفیب . مه  ناگدـننکاعد 
هحفص 11] ]

راتفگشیپ

ناگدنناوخ میدقت  همدقم  ياج  هب  هک  دیامنیم  ياجب  هک  دسا  یندینـش  يردـق  هب  باتک  نیا  فیلأت  تشذگرـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
زا يدرم  منزیم . مدق  قهیب ، نابایخ  رد  ناتـسود  زا  یکی  اب  هک  مدید  باوخ  مدوب ، ملعم  راوزبس  رد  هک  دادرم 1332  بش 28  دوش . زیزع 

شرس تشاد و  نت  رب  یئابق  هک  مدید  ار  يدرم  دیوگیم ؟ هچ  تسیک و  منیبب  ات  متشگرب  دناوخ . مانب  ارم  دز و  ماهناش  رب  یتسد  رـس  تشپ 
. تشادیماو مارتحا  هب  ار  هدننیب  درکیم ، ذوفن  ناج  هشیر  ات  شباذج  هاگن  هک  وا  تشرد  یکشم  ياهمشچ  هوبنا و  هایـس  شیر  دوب ، هنهرب 
: دومرف میدوب  هدش  هک  وربور  مدنام . زاب  نتفگ  زا  شاهنارمآ ، نخـس  هنادرم و  هفایق  ندـید  زا  اریز  مشاب ، هدرک  شمالـس  هک  مرادـن  دای  هب 
زا مدوب و  نارهت  قوقح  هدکـشناد  لوا  لاـس  يوجـشناد  ناـمز  نآ  رد  هک  نم  یـسیونیمن ؟ ار  لـضفلاوبا  ترـضح  یناگدـنز  حرـش  ارچ 

روتسد هک  دوب  نیا  مروصت  مسیونب !؟ نم  مدیسرپ : یتفگـش  اب  متـسنادیمن . يزیچ  مدوب  هدینـش  ربانم  رد  هچنآ  زج  ترـضح  نآ  یناگدنز 
باوخ زا  نکم . شومارف  سیونب و  ورب  امش ، هلب  دومرف : وا  یلو  درادب  روذعم  ینامرف  نینچ  يارجا  زا  ارم  و  درب ، یپ  دوخ  هابتشا  هب  هدنهد 

هک ار  هدازماظن  ییحی  دیس  جاح  دعب  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  متـشگیم  هحفـص 12 ]  ] باوخ نیا  ریبعت  لابند  هب  متفرورف و  هشیدنا  هب  مدیرپ و 
هب ار  هنیـشود  باوخ  مدید و  دومرفیم ، تیادـه  يربهر و  ار  ام  دوب و  راوزبس  یمالـسا  تاغیلبت  نمجنا  سیئر  داب -  وا  رب  ادـخ  تمحر  - 

لـضفلاابا ترـضح  یناگدـنز  حرـش  دـیاب  ریبعتیب و  تسا  يروتـسد  باوخ  نیا  دومرف : ناشیا  متـساوخ . وا  زا  ار  شریبعت  متفگزاب و  يو 
زا قدـصم  دـمحم  رتکد  طوقـس  و  يولهپ ) اضردـمحم   ) هاـش ياـتدوک  ربـخ  هک  زور  ناـمه  رهظزادـعب  تعاـس 3  تشون . ار  مالـسلاهیلع 
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، دـنتخادرپ تراـغ  لـتق و  هب  دـنتخیر و  اـهنابایخ  هب  شاـبوا  لزارا و  یماـظتنا  ياـهورین  روتـسد  هب  دـش و  رـشتنم  ویدار  زا  يریزوتسخن ،
رد مدوب و  قدصم  رتکد  نارادفرط  زا  راوزبس  رد  اریز  مدرب ، هانپ  یتسود  هناخ  هب  مدش و  دوخ  یگدنز  هناخ و  كرت  هب  راچان  زین  بناجنیا 

هعلاطم هب  هک  مداد  حیجرت  مدیـشیدنایم  هدنیآ  هب  تولخ  هناخ  رد  یتقو  متـشونیم . هلاقم  یهاشمتـس  میژر  هیلع  تقیقح » هولج   » همانزور
هب نادنمشناد  زا  هک  هرس  سدق  ینزرواد  نسح  خیش  جاح  مرسمه  ردپ  زا  اذل  مزادرپب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  لاوحا 

خـسان باتک  زین  هل  مظعم  دـهد و  رارق  مراـیتخا  رد  دـشاب ، ترـضح  نآ  یناگدـنز  حرـش  نمـضتم  هک  ار  ییاـهباتک  هک  متـساوخ  دوب  ماـن 
، همه زا  رتشیب  هک  يزیچ  هعلاطم ، نمـض  داتـسرف . مهاگیفخم  هب  ار  هدازدامع  ياقآ  فیلأت  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  یناگدنز  خیراوتلا و 
دوب و مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوت  هوحن  درک ، مهجوت  بلج  تسکـشیم  مهرد  ار  اهلد  نوتـس  اـهمغ  راـب  هک  اـهزور  نآ  رد 
: دیوگب سابع  يدجبا  فورح  دادعت  هب  هبترم  سپس 133  دروآ و  ياجب  زامن  تعکر  ود  دنمتجاح  ادتبا  هک  دوب  نینچ  لسوت  لمعلاروتسد 

نیـسح هرهچ  زا  هک  یـسک  يا  ینعی : مالـسلاهیلع . نیـسحلا  کیخا  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  »
ياهدع اهزور  نآ  هک  نم  زاس . فرطرب  مه  ارم  هودنا  مغ و  نیسح  تردارب  هحفص 13 ]  ] قح هب  ار  وت  يدودزیم ، هودنا  مغ و  مالسلاهیلع 
یبیـسآ چیه  اهنت  هن  هک  دش  نیا  هجیتن  و  مدرک . رارکت  راب  نیدـنچ  ار  لسوت  نیا  مدوب ، ناشیرپ  تخـس  دـندوب ، وجتـسج  رد  منتـشک  يارب 

راک هب  اهناتسرهش  گنهرف  لک  هرادا  رد  مدش و  لقتنم  نارهت  هب  لاس 1332  نامه  ینعی  دوبن  یملعم  چیه  رواب  هک  ینامز  رد  هکلب  مدیدن 
یسرد تایلوغشم  نارهت و  صاخ  تالکشم  نوچ  مدرکیم . تکرش  زین  قوقح  هدکشناد  سرد  ياهسالک  رد  لابلا  غراف  هدش و  لوغـشم 
نارگن تخـس  درکیمن  مهارف  ار  مالـسلاهیلع  سابع  نامیالوم  یگدنز  هرابرد  عبتت  قیقحت و  لاجم  دـنزرف ، کی  نز و  نتـشاد  يراک و  و 

مدرکیم روصت  هلاقم  پاچ  اـب  دیـسر . پاـچ  هب  لاس 1336  شناد  رون  همانلاس  رد  هک  مدرک  هیهت  یلـصفم  اتبـسن  هلاـقم  هرخـالاب  اـت  مدوب 
دادرخ 1348 رد  لاس  نیدـنچ  تشذـگ  زا  سپ  لقتنم و  يرتسگداد  هب  هکنیا  ات  متـشادن  ینارگن  رگید  اذـل  ماهداد  ماـجنا  ار  دوخ  فیلکت 

هدش یلمع  رهشوب  ردنب  هب  دهشم  زا  دیعبت  زا  دعب  هک  درادرب  رد  میارب  زیگنامغ  یناتساد  دوخ  زین  نانمـس  هب  لاقتنا  مدش . نانمـس  ناتـسداد 
هک دوب  یناـنیزم  یتعیرـش  یقتدـمحم  خیـش  دـیقف  همـالع  لزنم  هب  دـمآ  تفر و  ینید و  سلاـجم  رد  بناـجنیا  تکرـش  زین  شتلع  تسا و 
ۀیآ مزادرپب . باتک  نیا  فیلأت  تلع  هب  منک و  رظنفرـص  نآ  نایب  زا  تسا  رتهب  اذل  دوب  دهاوخ  زیگنالالم  زیزع  ناگدـنناوخ  يارب  شحرش 

تاعبتت تاعلاطم و  رثا  رب  دوب و  نانمس  میقم  مانب و  يدنمـشناد  دیلقت و  عجارم  زا  هک  هللا  همحر  یناردنزام  يرئاح  حلاص  دمحم  همالع  هللا 
بناجنیا زا  هک  دادیم  روتـسد  دوخ  ررحم  هب  یگنتلد  ای  ییاهنت و  عفر  يارب  یهاـگ  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یئاـنیب  نس ، ربک  ناوارف و 

ادتبا دوب ، مبیصن  قیفوت  نیا  هک  يزور  مناوخب . هل  مظعم  يارب  ار  دوخ  ياههتشون  موش و  رضاح  وا  رـضحم  هحفص 14 ]  ] رد ات  دنک  توعد 
هک یتیـصخش  ياهدیـشیدنا ؟ مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  زاتمم  تیـصخش  هرابرد  ایآ  دومرف : درک و  بناجنیا  هب  يور  همالع  نکاـس  هب 

نامه رد  و  یما ) تنا و  یباب   ) تنابرق هب  مردام  ردـپ و  هدومرف : شاهرابرد  يونعم  دـنلب  تاماقم  همه  نآ  اب  مالـسلاهیلع  قداصرفعج  ماـما 
ییاهزارف هرابرد  دش و  تئارق  همانترایز  نآ  مناوخب . ار  ترـضح  نآ  صاخ  همان  ترایز  ات  دندروآ  ار  حیتافم  باتک  هک  داد  روتـسد  لاح 

ترضح رگم  بجع ! دومرف : همالع  مداد . حرش  ار  هلاقم  نتشون  دوخ و  باوخ  هدرک  هدافتسا  تصرف  زا  مه  نم  دنداد . یتاحیـضوت  نآ  زا 
هک یتسه  ییاهباتک  فیلأت  لوغـشم  هک  وت  هلاقم ! کی  هب  دـسر  هچ  ات  درک  یفرعم  باتک  دـنچ  ای  کـی  رد  ناوتیم  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع 

دوخ فیلکت  رگم  مدیسرپ : ناشیا  زا  [ . 4 . ] نک فیلأت  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هرابرد  مه  یباتک  لقاال  هدش  رـشتنم  یخرب 
هام رهم  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  روتـسد  نیا  سیونب . یباتک  هلاقم ، کی  ياج  هب  لقاال  ریخن . دومرف : همالع  ماهدادن ؟ ماجنا  هراب  نیا  رد  ار 

جنررپ یتلاسر  باتک  رد  نآ ، عوقولا  بیرق  راـشتنا  ربخ  هک  مدرک  فیلأـت  ار  بـالقنا » رادـمچرپ  مالـسلاهیلع  ساـبع   » باـتک لاس 1350 
سیونتسد يزور  تخادنا . ریخأت  هب  دیآیم  ریز  رد  هک  یحرش  هب  ار  نآ  راشتنا  ریدقت  تسد  اما  دیسر . پاچ  هب  بناجنیا ) رگید  هتشون  )

دراد و زاربا  نآ  نوماریپ  ار  شرظن  هدومرف و  هعلاطم  ار  نآ  هک  مدرک  اـضاقت  ناـشیا  زا  مداد و  هللا  همحر  یتعیرـش  یلع  رتکد  هب  ار  باـتک 
هب يدازآ  زا  دعب  داتفا و  نادنز  هب  يدـنچ  زا  سپ  وا  یلو  دـنادرگرب . بناجنیا  هب  ار  باتک  زور  هس  ود  فرظ  داد  لوق  زین  دیعـس  دـیقف  نآ 
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ردپ هب  بالقنا ، زا  سپ  تفرگن . رارق  مرایتخا  رد  باتک  سیونتـسد  دیـسر و  تداهـش  هب  ندـنل  هحفـص 15 ]  ] رد تفر و  روشک  زا  جراـخ 
دننک و دیدزاب  ار  یتعیرش  رتکد  موحرم  ياهباتک  دهد ، روتسد  هک  مدرک  اضاقت  متـشاد و  ضورعم  ار  الاب  حرـش  یتعیرـش ، رتکد  راوگرزب 
دنک و وجتسج  منکیم  شرافس  رتکد  رسمه  هب  دومرف : مه  دیعـس  دیقف  نآ  دننادرگرب . بناجنیا  هب  دش  ادیپ  مالـسلاهیلع  سابع  باتک  رگا 

مه یتعیرـش  یلع  رتکد  موحرم  تشگ و  عوجرم  ادیپ و  باتک  هام  دنچ  زا  دعب  تبقاع  دـش و  ماجنا  شرافـس  دـنادرگرب . امـش  هب  ار  باتک 
يارب اریز  دوبن ! زاجم  شراشتنا  دوب ، پاچ  هدامآ  باتک  هک  يدوجو  اب  دوب . هتـشادن  زاربا  باتک  هرابرد  یلیـضفت  رظن  هاتوک  رکذت  ود  زج 
ضیف تاراشتنا  هسـسؤم  مرتحم  ریدـم  رارـصا  اما  درک . يراددوخ  یخیرات  عیاقو  زا  ياهراپ  رکذـت  زا  تسیاـبیم  یمالـسا  تدـحو  ظـفح 

نونکات ار  بناجنیا  ياهباتک  رتشیب  نینچمه  هدومن و  پاچ  ار  موصعم  هدراهچ  تیب  لها  یلمع  هریس  هک  ناملـسم ) نانز  تضهن   ) یناشاک
لمع هب  یلک  رظندـیدجت  هدـش  فیلأت  باتک  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  پاـچ ، يارب  ندرک  هداـمآ  رظندـیدجت و  رب  هدرک  رـشتنم  و  پاـچ ،

هدش رترابرپ  رـضاح  باتک  هدنـسیون ، روصت  هب  هکلب  هدرکن  دراو  عوضوم  لصا  هب  ياهمطل  عیاقو ، ای  اهمان و  زا  یخرب  فذـح  یلو  مروآ ،
باتک مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  هرابرد  هنافـسأتم  هک  تسا  نیا  تفگ ، دیاب  لاقم ، نیا  نایاپ  رد  هک  ياهتکن  تسا .
باـتک دـننام  هدـش  هدافتـسا  ینزهنیـس  یئارـس و  حون  هب  طوـبرم  راعـشا  زا  رتـشیب  هتـشگ ، رـشتنم  هک  مه  هچنآ  زا  هدـشن و  هتـشون  يداـیز 
هحفـص . ] تسا هتـشگ  سابتقا  لضفلاوبا » ترـضح  البرک  رادـمچرپ   » باتک زا  نآ  بلاطم  رتشیب  هک  مشاهینب » رمق  لضفلاوبا  تیـصخش  »

قح میاهتـسناوتن  زگره  میفرتعم و  دوخ  ملق  رکف و  یناوتان  رب  هکلب  تساهنیرتهب . زا  میاهتـشاد  هضرع  ار  هچنآ  هک  متـسین  دقتعم  مه  ام  [ 16
ار دوخ  باوخ  لاس  زا 38  دعب  ات  میدرمن  هک  میدنـسرخ  طقف  مینک ، ادا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ادخ  حـلاص  هدـنب  هرابرد  ار  بلطم 
رد یگنهرف  زیچان  تمدـخ  نیمه  هک  دـشاب  میدوزفا ، دوخ  رگید  تاـفیلأت  رب  تسین  يرب  صقن  بیع و  زا  هک  یباـتک  میتفاـی و  هدـش  ریبعت 

هحفص 17]  ] هام 1370 رهم  لوا  يدومحم  یلعسابع  دنامن . شاداپیب  هدنشخب  يادخ  هاگشیپ 

مالسلاهیلعنینبلاما

هراشا

یلع نخـس  نیا  [ . 5 . ] دـیازب میارب  روـالد  يدـنزرف  هک  نیزگرب ، نم  يرـسمه  يارب  برع ، ناگدـیزگرب  زا  ینز  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، تخانشیم ار  برع  لئابق  رتشیب  یسک  ره  زا  تشاد و  رایسب  يهرهب  باسنا  ملع  زا  هک  لیقع  دومرف . لیقع  شردارب  هب  هک  دوب  مالسلاهیلع 

[ . 6 . ] دنرادن دوجو  رتریلد  وا  ناردپ  زا  برع  ناهج  رد  هک  نک  جاودزا  هیبالک  همطاف  اب  تفگ :

؟ تسیک هیبالک  همطاف 

اب ار  يرطف  یکاپ  یتاذ و  تلاصا  یگداوناخ و  تفارـش  دوب ، هدـمآ  ایندـب  همامث  مان  هب  يوقتاب  لدـکاپ و  يردام  زا  هک  مازح  رتخد  همطاف 
ترهـش نینبلاما »  » هب اهدـعب  هک  نمادـکاپ  يوناب  نیا  كانبات  حور  كاپ و  ناور  تشاد . هارمه  هب  اجکی  مادـنا  یئابیز  ینامـسج و  يورین 

رد ار  ماقم  نیرتدـنلب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  سپ  هک  دیـشخردیم  نامیا  نامـسآ  رد  نانچ  تفای 
، يرابدرب یئابیکـش و  يرادـیاپ ، تابث و  ینامیا ، يورین  یناسنا ، تالامک  یقالخا ، لـئاضف  هحفـص 18 ] . ] درک زارحا  ناملـسم  نانز  نایم 

نینچ ردـپ  بناج  زا  ار  نینبلاما  همطاف  بسن  هباغلادـسا ، دوب . هدرک  ناوناب  يوناب  یگتـسیاش  هب  ار  وا  ینادنخـس  قطن و  ییاناد ، تریـصب و 
مث يرماعلا  ۀعـصعص  نب  رماع  نب  ۀـعیبر  نب  بالک  نب  رفعج  نب  کـلام  نب  رماـع  نب  هعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  تنب  همطاـف  دـنکیم : رکذ 

نینبلاما بسن  هدرک  همجرت  ینیسح  تعامج  ناونع  تحت  یناورسخ  ياقآ  هک  نیـسحلا » راصنا  یف  نیعلا  راصبا   » باتک بحاص  يرفعجلا .
نینبلاما تافو  نامز  دلوت و  خـیرات  بالک . نب  رفعج  نب  کلام  نب  رماع  نب  لهـس  رتخد  ۀـمامث  تسا : هدومن  رکذ  نینچ  ردام  فرط  زا  ار 

( مالسلاهیلعسابعلا لضفلاوبا  همانیگدنز   ) بورغیب زا 57هام  هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دش هدیزگرب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  يرسمه  هب  هک  یلاس  زین  و  تسین . نشور  درک ، ضوع  ار  خیرات  ریـسم  روالد ، رـسپ  راهچ  تیبرت  اب  هک 
ات 39 تداهـش 32  نامز  رد  هک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نس  فالتخا  هب  هجوت  اب  ناسیونخـیرات  یلو  دـشابیمن ، مولعم  قیقد  روط  هب 

عقاو يرجه  لاس 23  زا  لبق  قیقحت  هب  نینبلاما  جاودزا  دـناهدرک ، دـیق  يرجه  ای 26  لاس 24  رد  ار  ترـضح  نآ  دالیم  دناهتـشون و  هلاس 
دوجو اب  اریز  درکن ، رایتخا  ینز  دوب ، شیافواب  رـسمه  نیتسخن  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تایح  نامز  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . هدش 

دعب مالسلااهیلع  ارهز  تیصو  بسح  یلو  درمشیمن ، زیاج  ار  رگید  رسمه  باختنا  دوب ، ناهج  نانز  هدیس  هک  وا  نوچ  هیاپ  دنلب  يرـسمه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  زور  ینعی 95  يرجه  مهد  لاس  رخالا  يدامج  موس  رد  روهـشم  ربانب  هک  يو  تافو  زا 

مازح رتخد  همطاف  و  درک ، جاودزا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هداز  هلاخ   ) بنیز صاعلایبا و  رتخد  هماما  اب  هداتفا ، قاـفتا  هنیدـم  رد  ملس 
جاودزا ناسیونخیرات ، رثکا  هحفـص 19 ] . ] تسا هدـمآرد  مالـسلاهیلع  یلع  حاکن  هلابح  هب  هک  تسا  ینز  نیمراهچ  ای  نیموس و  نینبلاما » »

یلع رـسمه  نیمراهچ  مازح  رتخد  همطاف  ور  نیا  زا  دننادیم . نینبلاما  جیوزت  رب  مدـقم  ار  هیفنح » دـمحم  ردام   » سیق نب  رفعج  رتخد  هلوخ 
. تسا هدوب  مالسلاهیلع 

مالسا رد  ینیزگ  رسمه  طیارش 

مالسا تسا . هدش  هداد  تیمها  زیچ  ره  زا  شیب  عوضوم  نیا  هب  تسا و  یـساسا  یمتح و  طرـش  جاودزا  نیفرط  رد  نامیا  دوجو  مالـسا  رد 
. دـهنیم جرا  حور  ياوقت  لد و  یکاپ  تریـس و  یئابیز  هب  هکلب  دراذـگیمن  شزرا  نانآ  مادـنا  یئابیز  اـی  رهوش و  نز و  تورث  لاـم و  هب 

دنزرف رگنب  [ . 7 « ] ساسد قرعلا  ناف  كدـلو  عضت  باـصن  يا  یف  رظنا  : » دـیامرفیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ 
ءارـضخ ام  لیق و  نمدلا  ءارـضخ  مکایا و  : » هدومرف زین  و  دشخبیم . ار  دوخ  ریثأت  داژن  قرع و  اریز  یهدیم  رارق  اجک  رد  ار  دوخ  هدنیآ ) )
هداوناخ رد  ابیز  نز  تفگ : تسیچ ؟ هلبزم  هزبس  دنتفگ : دـیزیهرپب . هلبزم  هلبزم  هزبس  زا  [ . 8 .« ] ءوس تبنم  یف  ءانسحلا  ةأرملا  لاق : نمدلا ؟

ار نز  [ . 9  ] كادی تبرت  نیدلا  تاذب  رفظاف  اهنیدل  اهلامجل و  اهبـسحل و  اهلامل و  عبرال : ةأرملا  حکنت  تسا : هدومرف  رگید  ياج  رد  و  دب .
يراوتـسا یگداوناخ و  تداعـس  داجیا  رد  لامج  لام و  يوجب . رادـنید  نز  وت  و  نید ، لامج و  فرـش و  لام و  دـنریگ ، زیچ  راـهچ  يارب 

وا لامج  دشابن ، نمادـکاپ  ابیز  هحفـص 20 ]  ] ینز رگا  اصوصخم  دـنریذپ . لاوز  تمعن  ود  ره  اریز  درادـن . یمهم  شقن  حاـکن ، ياـههیاپ 
، لامج ییابیز و  هلعـش  دزاسیم . ناریو  هدیـشک و  شتآ  هب  ار  هداوناخ  نوناک  درابیمورف و  هناخ  لها  رب  شراسخر  زا  هک  تسا  ياهرارش 
، اهنآ زا  دـب  هدافتـسا  هک  درذـگ ، دوز  تمعن  ود  ور  نیا  زا  دـشاب . ییوشانز  یگدـنز  تداعـس  نماض  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  لام ، دـننام  هب 

لام نوچ  زین  داژن  لصا و  بسن ، بسح و  تسا . هتفرن  رامش  هب  رسمه  باختنا  طیارـش  ءزج  مالـسا  رد  دروآیم ، دوجوب  یتخبدب  تمقن و 
تورث ای  هدوب و  ياهلیبق  هدننک  هرادا  ای  يروشک و  رادـمامز  يزور  الثم  هک  ناینیـشیپ  رب  راختفا  و  تسین ، رـسمه  باختنا  كالم  لامج . و 

هراـب نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  تسا . تلاـهج  زا  دناهتـشاد ، شیوـخ  هطلـس  ریز  رد  ار  یهورگ  دـناهدوب و  هتخودـنا  يداـیز 
لجرلا رخف  : » تسا هدوـمرف  زین  و  دـشابیم . شدرخ  هب  وا  ییاـبیز  شلمع و  درم  بسح  هلقع .» هلاـمج  هملع و  ءرملا ، بـسح  : » دـیامرفیم

ناینیشیپ و هدیسوپ  ياهناوختسا  رب  بیترت ، نیا  هب  شداژن . لصا و  هب  هن  تسوا  يونعم  ياهیرترب  شناد و  هب  درم  راختفا  هلصاب .» هلـضفب ال 
اور ندـیلاب  دوخ  هب  ندرک و  رخف  دناهتـشذگ ، ایند  لپ  زا  هدومیپن ، لد  لها  قیرط  و  دناهتـسارآ . يرهاظ  یناـمز  هک  ناـنآ  هتـشذگ  لاـمعا 

ناج و رد  ار  شیوخ  ناگتشذگ  گنهرف  شناد و  هدوشگ و  ایند  هب  مشچ  كاپ ، ياهداوناخ  رد  هک  تسا  یسک  نآ  زا  راختفا  هکلب  تسین .
« لیـصا  » هب یلو  درادـن  هجوت  ناسنا ، بسح  لـصا و  هب  مالـسا  هصـالخ  تسا . هتخومآ  نارگید  زا  زین  ار  تلیـضف  ملع و  هداد و  ياـج  لد 
: اریز دیامرفیم ، شرافـس  داژن  نیرتکاپ  باختنا  هب  ار  دوخ  نوماریپ  دراد و  هجوت  تسا  نتـسیز  هب  ساسا  هیاپ و  هک  بصن » لصا و   » ندوب

دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلگ  گنس و  ره  هنرو  ضیق  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ  هحفص 21 ] ]
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؟ تسا نیرتهب  نید  ارچ 

ارچ دوش ، مولعم  هکنیا  يارب  تسا . ادخ  هب  نامیا  و  نید »  » هداد رارق  ینیزگرسمه  جاودزا و  یساسا  طرش  هداهن و  جرا  نآ  هب  مالسا  هچنآ 
. مینکیم لقن  ار  ینانخـس  هدرک ، رومأم  رـسمه  نیرتهب  باختنا  هب  ار  لیقع  شردارب  هک  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  دوخ  زا  تسا ، نیرتهب  نید 

ریخ قزر  دقف  نیدلا  قزر  نم  - » 3 درادیمزاب . اهمارح  زا  ار  ناسنا  نید  مراحملا ؛» نع  دصی  نیدلا  - » 2 تسا . رون  نید  رون ؛» نیدلا  - » 1
؛» هل نید  نم ال  ةدومب  طبتغی  ال  - » 4 تسا . هتشگ  شايزور  ترخآ  ایند و  ریخ  قیقحت  هب  هدش  وا  يزور  نید  هک  یـسک  ةرخالا ؛» ایندلا و 

يرابتعا نیدیب  یتسود  رب  نیاربانب  دشاب  رادـنید  هک  تسا  رادـیاپ  یـسک  تدوم  یتسود و  دوشیمن . ینامداش  درادـن  نید  هک  یتسود  هب 
ناشفدـه و اـیند  هک  نیدیب ، نز  اـی  درم  دوب . لاحـشوخ  دـیابن  ریذـپلاوز  یتـسود  رب  درک و  یناـمداش  دـیابن  راـبتعایب  رما  رب  سپ  تسین 

رثکا لامآ  هبعک  هک  زورما  ناهج  رد  تشاد و  دنهاوخن  رادیاپ  یتسود  دننک ، جاودزا  مه  اب  رگا  تسه  ناشدوصقم  لانم  لام و  هب  ندیسر 
اونکستل اجاوزا  مکسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایا  نم  و  دیامرفیم : دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسا  رایسب  قالط  مک و  جاودزا  تسایند ، مدرم 

ناتدوخ سنج  زا  هکنیا  تسوا  ياـههناشن  زا  هحفص 22 ] [ . ] 10 « ] نورکفتی موقل  تایال  کلذ  یف  نا  ۀـمحر  ةدوم و  مکنیب  لعج  اـهیلا و 
يارب تساـهتیآ  روما  نیا  رد  اـنامه  داد . رارق  یناـبرهم  یتسود و  امـش  نیب  دـیبای و  شمارآ  اـهنآ  دوجو  هب  اـت  دـیرفآ  یناـتفج  امـش  يارب 

نیا دامتعا  دروآیم و  دوجوب  رهوش  نز و  نیب  ار  یگشیمه  تمحر  تدوم و  هک  تسادخ  هب  نامیا  نید و  طقف  دنشیدنایم . هک  یهورگ 
خیرات لوط  رد  ناربمایپ ، تثعب  تفگ : دـیاب  هصالخ  دوشیم . هداوناخ س?ب  رد  ار  يداـش  رورـس و  دـنکیم و  داـیز  رگیدـمه  هب  ار  ود 

. درمشرب ار  ینیدیب  ياهنایز  يرادنید و  يایازم  ناوتیمن  رصتخم  نیا  رد  سپ  تسا . هدوب  نامدرم  ياهلد  رد  نید  رارقتـسا  يارب  يرـشب ،
هک هدییور ، وکین  ییاهلد  رد  نید  رذب  هک  هدرک  یهاوگ  خیرات  هداد و  ناشن  هبرجت  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  اجنیا  رد  شرکذـت  هچنآ  اما 

ارهز همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رثوک  زا  الثم  دـناهدوب . رادروخرب  بسن  ندوب  لیـصا  یگداوناـخ و  تباـجن  تلاـصا و  زا 
دیلپ دیزی  وا  زا  هیواعم و  هدوب  شرـسمه  راوخرگج  دنه  هک  نایفـسوبا  هلبزم  رد  یلو  دـناهدمآ  ایند  هب  مالـسلاامهیلع  نینـسح  مالـسلااهیلع 

زا ياهمش  یتح  ندرک  وگزاب  زا  رادیب  ياهنادجو  هک  دناهدرک  دراو  تبیصم  الب و  ردقنآ  يرـشب  ناهج  رب  هثیبخ ، هرجـش  نیا  دناهدییور و 
یلع دومن . باختنا  وکین  ار  هفطن  هاگرارق  درک و  زیهرپ  دـب  هاگـشیور  ءوس و  تبنم  زا  دـیاب  رـسمه ، باختنا  رد  سپ  تسا . راسمرـش  اهنآ 

دندوب و قح  رادتـسود  هک  دید  كرادت  ار  ینادنزرف  نینبلاما ، اب  جاودزا  اب  دـیدیم ، لاح  هتـشذگ و  ینـشور  هب  ار  هدـنیآ  هک  مالـسلاهیلع 
راصتخا هب  دنچ  ره  نینبلاما  بسن  تلاصا  هب  هک  تسا  بسانم  نونکا  تساوخیم . وا  هک  دـش  نانچ  هک  داد  ناشن  خـیرات  لطاب و  نانمـشد 

هحفص 23] . ] میسانشب رتهب  ار  راوگرزب  يوناب  نیا  ات  مینک  هراشا 

شنادنواشیوخ نینبلاما و 

تماهـش و تعاجـش ، ياهنژ  زا  ار  وا  اـهنت  هن  هبناـج  ود  تلاـصا  نیا  و  دوب ، رادهشیر  ردـپ ، يوس  زا  رداـم و  بناـج  زا  نینبلاما - همطاـف -
یبیدا نینبلاما  دوب . هتخومآ  يوقت  نوناـک  رد  ار  قـالخا  ملع و  هدرب و  ثرا  هب  ار  تلیـضف  بدا و  هکلب  دوب  هتخاـس  رادروخرب  يدـنمورین 

يواکجنک تقد و  یلاع و  هفطاع  ساسح ، حور  دنلب ، هشیدنا  دورسیم . رعش  وکین  تفگیم و  نخـس  وکین  دوب ، رونخـس  يرعاش  رنهاب و 
سابع شدیهش  دنزرف  يارب  هک  وا  ياویـش  راعـشا  زا  ياهراپ  هب  هک  دوب ، لامک  دح  هب  نینبلاما  رد  دنراد  ياهرهب  اهنآ  زا  ءارعـش  الومعم  هک 

فیرش و يوناب  نیا  ناشیوخ  ناکیدزن و  زا  یـضعب  میـسانشب ، رتهب  ار  نینبلاما  هکنیا  يارب  دش . دهاوخ  هراشا  عقوم  هب  هدورـس  مالـسلاهیلع 
ابیز يوناب  نیا  هرهچ  رب  ییابیز  ياهلگ  هچ  هتفای و  شرورپ  ناتـسلگ  مادـک  رد  لبلب  نیا  هک  ددرگ  رتنـشور  اـت  دـنوشیم ، یفرعم  راوگرزب 

دیـشر و عاجـش ، روالد ، يدرم  لیفط  تشاد و  مان  لـیفط  رتخد  ةرمع  هماـمث ، رداـم  دوب و  نینبلاما  رداـم  هماـمث » « ؟ دـناهدز دـنخبل  يوخ ،
وا دـننام  تفرگیم و  يزاب  هب  ار  اههزین  اریز  دـندیمانیم ، هنـسالا » بعالم   » ار وا  هک  تسا  ءاربلاوبا »  » نینبلاما يرداـم  دـج  دوب . نکفاریش 

( مالسلاهیلعسابعلا لضفلاوبا  همانیگدنز   ) بورغیب زا 57هام  هحفص 13 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ریش رب  هک  تسا  سابع  يابیز  مان  نآ  درک و  هصالخ  ناوتیم  هملک  کی  رد  ار  نینبلاما  نادناخ  يروالد  يریلد و  دوبن . برع  رد  يروالد 
تعاجش و لبنس  ات  دیزگرب ، سابع  شرسپ  يارب  ار  یمسم  اب  مان  نیا  مه  مالـسلاهیلع  یلع  دراد و  تلالد  تبیه  تلوص و  رپ  نیگمـشخ و 

تسا هعیبر » نب  دیبل  [ » هحفـص 24  ] برع ریهـش  رعاش  نینبلاما  نادناخ  روالد  گرزب و  نادرم  زا  رگید  دشاب . نینبلاما  نادناخ  يدـنمورین 
یبدا یملع و  تیصخش  هب  هکنیا  يارب  تسا و  نینبلاما  ردپ  يومع  دیبل  سپ  دشابیم ، مازح  مه ، دلاخ  رسپ  دیبل و  ردارب  دلاخ  نوچ  [ 11]

. میروآیم ریز  رد  ار  وا  یفارگویب  یگدنز و  حرش  زا  يرصتخم  میبای ، يرتشیب  یهاگآ  دیبل 

؟ تسیک دیبل 

يرترب تابثا  راختفا و  بسک  ناونع  هب  هتـشاد  قح  هدورـسیم ، رعـش  همه  زا  رتوکین  سک  ره  برع ، ءابدا  ءارعـش و  زا  تیلهاـج  رـصع  رد 
نانآ راعشا  نیرتوکین  هک  دناهدش  هتخانش  برع  گرزب  رعاش  نت  تفه  رـصع ، نیا  رد  دزیوایب . هبعک  هناخ  رد  ار  دوخ  رعـش  نیرتهب  یبدا ،
هعیبر نب  دـیبل  هقلعم » هعبـس   » نابحاص زا  یکی  هتـشگ و  روهـشم  عبـس » تاقلعم   » اـی هقلعم » هعبـس   » هب هبعک  هناـخ  هب  ندوب  نازیوآ  تلع  هب 

هدوب و روالد  عاجـش و  لاح  نیع  رد  توتف و  اب  میرک و  يدرم  وا  تسا . ارعـش  فارـشا  زا  یکی  نینبلاما  ردـپ  يومع  دـیبل ، تسا . يرماـع 
مالـسا زا  شیپ  هدرک و  رمع  لاس  تفه  هاجنپ و  دص و  دیبل  هک  دـسیونیم  هدـیزگ  خـیرات  رد  یفوتـسم  هللادـمح  تسا . هدرک  زارد  يرمع 

: دـسیونیم ۀـباصالا »  » باتک بحاص  تسا . هتفای  تافو  يرجه  لاس 41  رد  هتفگن و  رعـش  مالـسا  هب  فرـشت  زا  سپ  یلو  هدورـسیم  رعش 
ةریغم دتسرفب . شیارب  هدورـس  يرعـش  مالـسا  هنیمز  رد  سک  ره  هیحان  نآ  يارعـش  زا  هک  تشون  هفوک  ریما  هب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  رمع 

، دـیبل یلو  داتـسرف  هریغم  يارب  ینالوط  يدـئاصق  زجار ، درک . غالبا  هعیبر  نب  دـیبل  یلجع و  زجار  هب  ار  رمع  ماـیپ  هفوک ، مکاـح  هبعـش  نب 
نم هب  ار  نارمع  لآ  هرقب و  هروس  رعـش ، ضوع  دـنوادخ  تفگ : داد و  هریغم  هب  تشوـن و  تشاد  ظـفح  زا  هحفـص 25 ]  ] هک ار  هرقب  هروس 
دیبل قوقح  رب  تساک و  یلجع  زجار  قوقح  زا  رانید  دـصناپ  رمع  و  تشون ، رمع  يارب  ار  رعاش  ود  ره  ناتـساد  هریغم ، تسا . هدومرف  اـطع 

سیلجلا هحلصی  ءرملا  هسفنک و  بیبللا  ءرملا  بتاع  ام  تسا : تیب  نیا  هدورس  ندش  ناملسم  زا  سپ  دیبل  هک  يرعش  اهنت  دنیوگیم  دوزفا .
و دروآیم . حالص  هب  ار  ناسنا  هتسیاش  درم  اب  ینیشنمه  دنچ  ره  تسین ، شنادجو  نوچ  ياهدننک  تمالم  ظعاو و  دنمدرخ ، يارب  حلاصلا 
ذا هللادمحلا  تسا . هدرک  ءاشنا  یهلا ، گرزب  قیفوت  نیا  زا  يرازگساپس  ناونع  هب  مالسا  هب  فرشت  زا  سپ  ار  ریز  رعش  دیبل  هک  دناهتفگ  زین 

نیخروـم زا  یخرب  مدیـشوپ . نت  هب  مالـسا  هماـج  اـت  مدرمن  هک  مرازگـساپس  ار  يادـخ  الابرـس  مالـسالا  نم  تسبل  یتـح  یلجا  ینتاـی  مـل 
رکذ يدـنا  لاس و  یـس  هدوب ، ناملـسم  هک  ار  یتدـم  یخرب  و  مالـسا . رد  لاس  هتـسیز و 55  تیلهاج  نامز  رد  لاـس  دیبل 90  دنیوگیم :
نسح ماما  اب  حلـص  يارب  هیواعم  هک  ینامز  يرجه  لاس 41  رد  تفر و  هفوک  هب  دروآ  مالـسا  نوچ  دیبل  هک  تسا  روهـشم  زین  و  دناهدرک .

عـضاوت دراد ، تلالد  وا  تغالب  تحاصف و  یلاع  ماقم  رب  دـیبل  نیریـش  اویـش و  راعـشا  هکنیا  اب  تفاـی . تاـفو  دـش  هفوک  دراو  مالـسلاهیلع 
داجـس ماما  حادـم   ) قدزرف يزور  تسا . ربهر  امنهار و  دـیبل ، یبدا  عیفر  هاگیاپ  رب  دـیآیم ، هک  یحرـش  هب  زین  برع  ریهـش  رعاـش  قدزرف 
اهنوتم دجت  ربز  اهناک  لولطلا  یلع  لویسلا  الج  و  دناوخیم : دیبل  هقلعم  زا  ار  رعش  نیا  یسک  هک  دینـش  تشذگیم ، یهار  زا  مالـسلاهیلع )
اهگیر ریز  زا  ار  وا  ياههناخ  راثآ  دزاس ، هحفص 26 ]  ] رهاظ یتاملک  ذغاک  يور  رب  هک  یملق  نوچ  دیطلغ ، ورف  هوک  زا  هک  یلیـس  اهمالقا 

: تفگ دوب ؟ ياهدجس  هچ  نیا  دندیسرپ : شناهارمه  داتفا . هدجس  هب  دش و  هدایپ  بسا  زا  رعش  نیا  ندینش  زا  سپ  قدزرف ، تخاس . رادومن 
دوخ و دراد ، تیب  هک 88  دوخ  هقلعم  رد  دیبل  مسانشیم . ار  رعـش  هدجـس  زین  نم  دنهدیم  صیخـشت  ار  نآرق  هدجـس  نارگید  هکنانچمه 

دورف تمعنرپ  یعترم  رب  راهب  ماگنه  یئوگ  دـنیآرد ، نم  يارـسنامهم  هب  نوچ  شیوخ  هناگیب و  : » دیاتـسیم نینچ  نیا  ار  شنادـنواشیوخ 
لادج ماگنه  ار  نانمشد  هک  يدرم  دیوج . يرورس  نانآ  رب  ام  زا  گرزب  يدرم  هتـسویپ  دنیآ ، درگ  یناکم  رد  برع  لیابق  نوچ  دناهدمآ .

هک هدنـشخب  ینادرم  دناهدوب . ام  هلیبق  زا  دننک ، يرای  مرک  هب  ار  دوخ  نارای  هک  ینامیرک  هتـسویپ  نآ  رب  هوالع  دـنکیم . دوبان  دـبوکیم و 
سوه اب  ار  ناشلوقع  تسین و  هدیدنسپان  ناشلاعفا  هدشن و  هدولآ  ناشضرع  نماد  دنرآ ، تسدب  نانآ  دوخ  ار  مئانغ  نیرتاهبنارگ  نیرتهب و 
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، هتشادن یتفلا  سوه  اب  ناشلوقع  کین و  ناشلاعفا  لامعا و  دناهدوب و  ریلد  میرک و  هک  وا  نادناخ  دیبل و  تایبا  نیا  زا  [ . 12 « ] دشابن یتفلا 
. تسا هتفای  شرورپ  ینادناخ  نینچ  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  رسمه  نینبلاما ، دنوشیم و  هتخانش 

دیبل ترهش 

. تسا هدش  يو  ترهـش  بجوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  هکلب  تسین ، وا  ییارـسوکین  ینادنخـس و  هب  اهنت  دیبل ، ترهش 
زیچ همه  ادخ  هحفص 27 ]  ] زج هب  دیوگیم : هک  تسا  دیبل  نخـس  هتفگ ، برع  هک  يرعـش  نیرتهب  هدومرف : دیبل  هرابرد  ترـضح  نآ  اریز 

زا یعارصم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدورس  ياهدیصق  هریح ، هاشداپ  رذنم ، نب  نامعن  حدم  رد  دیبل  [ . 13 . ] تسا لطاب 
ره ور  نیا  زا  تسا ، دوباـن  ادـخ  زج  هب  زیچ  همه  دوـشیم : لـقن  ریز  رد  هدیـصق  نیا  زا  ياهراـپ  همجرت  هک  هدروآ ، دوـخ  نخـس  رد  ار  نآ 

ییالب هب  يدوز  هب  یمدرم  ره  تسا . رادیاپان  نآ  رد  یناگدنز  ترـسح و  بیرف و  بجوم  ناهج  ياهتمعن  دوریم . نیب  زا  راچان  هب  یتمعن 
یتقو نآ  دـش و  دـهاوخ  هاگآ  شیوخ  شـشوک  هب  يزور  يدرف  ره  دزاسیم . درز  گرم  ار  نانآ  ناتـشگنا  ماجنارـس  دـندرگیم و  راچد 

تیـصخش نیا  اریز  دش  هاگآ  ناوتیم  دـیبل  كاپ  تنیط  رب  راعـشا  نیا  زا  [ . 14 . ] دنرادرب هدرپ  اهراک  يور  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا 
نیرفآ ناهج  يادخ  هک  هدوب  هدرک  كرد  يدادادخ  يورین  يرطف و  شوه  اب  ندـش ، ناملـسم  زا  شیپ  تیلهاج و  نامز  رد  برع  گرزب 

ناوتیم ثراوت ، هدعاق  بسح  نیاربانب و  دش . دنهاوخ  هاگآ  دوخ  لاعفا  هب  ادخ ، هاگـشیپ  رد  يزور  همه  دـنریذپانف و  وا  تاقولخم  یقاب و 
نیا نایاپ  رد  هحفص 28 ] . ] تسا هدیـسر  ثرا  هب  نینبلاما  هب  یتسرپاتکی  یـسانشادخ و  هرهطم » ماحرا   » و هخماش » بالـصا   » هار زا  تفگ :

يرجه لاس 41  رد  دیبل  نوچ  دـشاب ، يرجه  لاس 26  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  دلوت  لاس  رگا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نایب  لاقم ،
هحفص 29] . ] تسا هدوب  هلاس  ترضح 15  نآ  نامز  نآ  رد  هتفای ، تافو 

مالسلاهیلعنینبلاما جاودزا  نشج 

نینمؤملاریما دوتـس و  ار  وا  راوتـسا  نامیا  هدیدنـسپ و  تافـص  هدـیمح و  قالخا  و  درک ، یفرعم  ار  مازح  رتخد  همطاف  هکنآ  زا  دـعب  لیقع ،
اب دنتفاییم  مالسلاهیلع  یلع  نوچ  يداماد  هک  سورع  هداوناخ  دمآ و  لمعب  جاودزا  يراگتـساوخ و  تارکاذم  دیدنـسپ ، مالـسلاهیلع  یلع 

تفای و ار  مالسلاهیلع  یلع  يرسمه  راختفا  همطاف  يدوز  هب  دندرک و  لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  دیما ، يداش و  زا  راشرـس  یلد  زاب و  شوغآ 
تـسا ملـسم  هچنآ  یلو  تسا  هدرکن  نشور  خیرات  ار  دقع  عوقو  نامز  یـسورع و  نشج  يرازگرب  هوحن  داهن . ماگ  نایقتم  يالوم  هناخ  هب 
هلصاف لاس  هد  مالـسلاهیلع  سابع  دلوت  نامز  ات  نینبلاما -  همطاف -  جاودزا  خیرات  زا  دندقتعم  یخرب  هدوب و  يرمق  يرجه  لاس 23  زا  لبق 

لضفلاوبا دناهتشون  ناسیونخیرات  زا  یخرب  تسا . هدوب  يرجه  ای 16  لاس 13  هدنخرف  جاودزا  خیرات  دشاب ، تسرد  لوق ، نیا  رگا  هدـش و 
راـکیپ نوچ  دـشاب  تسرد  لوق  نیا  رگا  تسا . هدوب  هلاـس  ات 17  نامز 15  نآ  رد  هتـشاد و  روضح  نیفـص  گنج  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا 

نامز نیب  رگا  هدـش و  عقاو  يرجه  ای 20  لاس 22  رد  ترـضح  نآ  دلوت  نیاربانب  هداتفا  قافتا  يرجه  لاس 37  رفص  هام  رد  نیفص  یلـصا 
عوقو هب  يرجه  مهدزاود  ای  مهد  لاس  رد  وا  جاودزا  یتروص  نینچ  رد  دـشاب  هلـصاف  لاس  هد  شدـنزرف  نیتسخن  دـلوت  ات  نینبلاما  جاودزا 

رظن هب  حیحص  نینبلاما  اب  یلع  جاودزا  عوقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تایح  نامز  ینعی  يرجه  مهد  لاس  هک  تسا ، هتـسویپ 
یلع هناخ  هب  دورو  ناـمز  زا  نینبلاما  هحفص 30 ] . ] تسا هتـسویپ  عوقو  هب  نومیم  تلـصو  نیا  يرجه  لاس 12  تسا  لمتحم  دـسریمن و 
یلع رـسمه  ناونع  هب  نم  تفگ : مالـسلااهیلع  موثلکما  بنیز و  نینـسح و  هب  دیمان و  مالـسلااهیلع  ارهز  نادنزرف  زینک  ار  دوخ  مالـسلاهیلع 

يوناب نیا  ماهتخاـس . هداـمآ  ار  دوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  امـش ، يزینک  يارب  هکلب  ماهدـماین ، هناـخ  نیا  هب  مالـسلاهیلع 
نادنزرف زا  يزینک  دننام  دوب  هتفگ  هک  روطنامه  دادیم ، ربخ  شنطاب  يافـص  زا  شـشیالآیب  رهاظ  تفگیم و  نخـس  لد  زا  هک  راوگرزب 

بدا و ضرع  نیا  تسجیم . ار  ادـخ  هب  برقت  يرازگتمدـخ  نیا  زا  تشادیم و  ار  نانآ  مارتحا  ساپ  دربیم و  ناـمرف  مالـسلااهیلع  ارهز 
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مالسلاهیلع سابع  نوچ  وا  نادنزرف  هک  دیدرگ  بجوم  تشاد ، رارمتسا  هک  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  سدقم  هاگشیپ  هب  صالخا  زاربا 
دنزیخ اپب  موثلکما  بنیز و  ترضح  رضحم  رد  نینچمه  دنرادب و  ار  ناشیا  مارتحا  ساپ  دنرب و  یپ  دوخ  ناردارب  یلاع  ماقم  هب  دوز  رایـسب 

نسح و هک  دـیدیم  مه  لد  مشچ  هب  تسنادیم و  وـکین  نینبلاما ، دـنیامن . ارجا  دـندوب  باریـس  دـیحوت  همـشچرس  زا  هک  ار  ناـنآ  رماوا  و 
ياوشیپ مالسلاهیلع  یلع  نوچ  دنرادروخرب و  قح  تمحر  ضیف  تیالو و  رون  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  نادنزرف  نیـسح 

ار وا  نادـنزرف  دـنک و  ضرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  ياج  هب  ار  دوخ  هک  دادیمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  ور  نیا  زا  دـنتما ،
رد مالـسلااهیلع  ارهز  زا  دـعب  ار  وا  هدرک و  زاتمم  نانز  ریاس  زا  ار  نینبلاما  هک  تسا  یناسنا  هیلاـع و  تافـص  نیا  دـمانب . شیوخ  نادـنزرف 

هحفص 31] . ] تسا هداد  رارق  ناهج  نانز  نیرتفیرش  نیرتهب و  فیدر 

مالسلاهیلعسابع دالیم 

هراشا

ياهلاس ناوتیم  تالامتحا  همه  نایم  زا  تسه و  فالتخا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دـلوت  لاس  رد  میدرک  هراشا  البق  هک  روطناـمه 
لاس دیآ  باسح  هب  لاس  زین 15  يو  نس  لقادح  دشاب و  ملسم  نیفص ، گنج  رد  ترضح  نآ  روضح  رگا  و  دیزگرب . ار  يرجه  ای 26   22

رب هدید  هنیدم  رد  لاس 26  نابعش  مراهچ  رد  مالسلاهیلع  سابع  هک  تسا  نیا  روهـشم  لوق  یلو  دوب . دهاوخ  يرجه  ترضح 22  نآ  دلوت 
ترـضح نآ  دـلوت  خـیرات  نوماریپ  يهدیـصق  نمـض  رد  یناردـنزام  يرئاح  همالع  حـلاص  دـمحم  هللا  تیآ  موحرم  تسا . هدوشگ  ناـهج 

تسا نیا  هشیدنا ، لباق  رکذت و  نایاش  عوضوم  ار  مظعملا  نابعش  داد  رف  لاس 26  هب  نابعش  مراهچ  زور  هداز  هشنهش  نآ  لضفلاابا  هدورس :
مراهچ زور  مالسلاهیلع  سابع  شردارب  هتفای و  دلوت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يرجه ) مراهچ  ای  موس  لاس   ) نابعـش موس  زور  هک 

هدش باسح  دنوادخ  ار  زیچ  همه  هکلب  دوشیمن ، عقاو  فداصت  هب  يزیچ  زگره  تقلخ  مظنم  هاگتسد  رد  نوچ  تسا . هدمآ  ایند  هب  نابعش 
مراهچ زور  ار  مالـسلاهیلع  سابع  شردارب  دـلوت  موس و  زور  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـلوت  ورنیا  زا  دـنیرفآیم ، هدـیرفآ و  قیقد  و 

. تسناد یفداصت  يرما  ناوتیمن  نابعش 

؟ درک هچ  سابع  دلوت  زا  دعب  یلع 

مشچ ناهج  رب  هزات  كدوک  دمآ و  هحفص 32 ]  ] هناخ هب  دنداد ، تراشب  ار  مالسلاهیلع  سابع  دلوت  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  یتقو 
، شمارآ يادـص  نیتـسخن  هک  مالـسلاهیلع  یلع  تفگ . هماـقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوـگ  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  هدوـشگ 

یگدنب زا  هک  يردپ  ربکا ... هللا  درک ؛ همزمز  سابع  ناج  شوگ  رد  ار  مالـسا  راعـش  نیرتگرزب  دوب  شدنزرف  ناج  مسج و  هدـنهد  شزاون 
دوش و فرـص  وا  ندرمـش  گرزب  ادخ و  یگدنب  رد  هک  دهدیم  ینعم  یتقو  یگدنز  تخومآ . شدـنزرف  هب  دوب  هدیـسر  یگرزب  هب  ادـخ 

تـسا ترخآ  ایند و  تداعـس  همـشچرس  هک  ار  نامیا  هشیر  دراد  ناطیـش  روخآ  رد  رـس  هک  ربکت ، ینیب و  گرزب  دوخ  دـشاب  نیا  زج  رگا 
یلع تخاس . راوتـسا  رادـیاپ و  وا  هار  رد  ادـخ  دای  اـب  ار  بلق  تخاـت و  ناـهنپ  رهاـظ و  نمـشد  ره  رب  ربکا  هللا  اـب  دـیاب  سپ  دناکـشخیم .
ادـخ هک  یئاهزور  دادـعت  هب  ینعی  راب  ود  پچ  رد  راب و  راهچ  تسار  رد  تفگ ، ربکا  هللا  مالـسلاهیلع  سابع  شوگ  ود  ره  رد  مالـسلاهیلع 
امـش راگدرورپ  انامه  مایا . ۀتـس  یف  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  هللا  مکبر  نا  تسا : هدومرف  هراب  نیا  رد  هدیرفآ و  ار  نیمز  نامـسآ و 

رب وا  ماگ  نیتسخن  رد  شدنزرف و  دلوت  زاغآ  رد  مالسلاهیلع  یلع  [ . 15 . ] تسا هدیرفآ  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یئادخ 
اهلد شخب  مارآ  هک  دـنک . دای  ار  ادـخ  دزودیم  نامـسآ  هب  هک  یهاگن  ره  رد  دـهنیم و  نیمز  رب  هک  یماگ  رهب  هک  تخومآ  وا  هب  نیمز ،
هداـس دازوـن  ياهـشوگ  رد  ار  هماـقا  ناذا و  نتفگ  یماـع  مدرم  دـیاش  هک  یخیراـت  هـظحل  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  [ . 16 . ] تسادـخ دای 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ياهلمج  نامه  هللا  الا  هلا  تشون ال  شیوخ  نیـشنلد  نخـس  اب  دوخ  كدوک  بلق  رب  دـنراگنا .
تخومآ درکیم  شیاـمزآ  ار  یئاـیند  تاـیح  نیزاـغآ  ياـههظحل  هک  شرـسپ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  اوحلفت و  هللا  هلا  ـال  ولوق  دوـمرف  اـهراب 

نایم هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  همه  هک  یئادـخ  ناـمه  تسادـخ . زا  يرادربناـمرف  هحفـص 33 ]  ] یتسرپاتکی و رد  يراگتـسر  تداعس و 
« هللا  » مان اب  هک  هظحل  نامه  زا  اریز  تسا . هتـشاد  انیب  مشچ  اونـش و  شوگ  مالـسلاهیلع  سابع  هک  درک  تباث  خیرات  تسا . هدیرفآ  تساهنآ 
هک هدـیدن  يدرف  چـیه  هتفگن و  سکچیه  نوچ  تسا . هدرک  يوریپ  يو  زا  هدـید  ار  ردـپ  هک  یتقو  نامه  زا  هتـسیز و  ادـخ  اب  هدـش  انـشآ 

تخاتیم نانمشد  رب  نایوگ  ربکا  هللا  وا  يرآ  دشاب  هدش  بکترم  کچوک  دنچ  ره  یئاطخ  شیوخ  رابرپ  رمع  لوط  رد  مالسلاهیلع  سابع 
دیامرفیم درخیم و  نارگ  رایسب  ياهب  هب  ناج  لام و  زا  ار  دوخ  ياههدیشخب  هک  یئادخ  تفاتـشیم . ادخ  يوس  هب  نایوگ  هللا  الا  هلا  و ال 

تـشهب هکنآ  ياهب  هب  درخیم  ار  ناشیاهلام  اهناج و  ناـنمؤم  زا  ادـخ  [ 17  ] هنجلا مهل  ناـب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینمؤملا  نم  يرتـشا  هللا  نا 
. دشاب نانآ  يارب 

سابع يوغل  يانعم 

یلع تسا . سابع  زین  ریـش  ياـهمان  زا  یکی  دـشابیم و  تلوص  اـب  تخـس و  رایـسب  نیگمـشخ ، ياـنعم  هب  تسا  هغلاـبم  هغیـص  هک  ساـبع 
نمشد رب  نیگمشخ ، ریش  دننام  هب  گنج  نادیم  رد  دوب و  دهاوخ  تلوص  تباهم و  اب  ریلد و  ریش ، نوچ  شرسپ  تسنادیم  هک  مالسلاهیلع 

نآ یئوت  بش  هب  هام  يرگهولج  دـنک  وت  غورفز  بداز  تکاخ  هب  هسوب  دـنز  دیـشروخ  هک  يا  داهن . مان  ساـبع  ار  يو  درب ، دـهاوخ  هلمح 
هرهچ رد  تسین  ادـخ  رون  زج  وـت  تاذ  هنیآ  رد  تسین  هحفـص 34 ]  ] بطخ وت  مانب  دنناوخ  هرـسکی  نالبلب  دوجو  رازلگ  شیادیپز  هک  لگ 
ادهش عمش  مشاهینب ، هام  قح  رون  بدا  لضف و  یگدازآ و  تزع و  رهظم  راقو  مرش و  یگنادرم و  تلوص و  تیآ  بر  هولج  زج  وت  نابات 

يا نمز  تیانع  فطل و  رظن  بسن  هدنخرف  ورسخ  ادخ  ریش  هداز  افص  صالخا و  رهظم  اطع  دوج و  عبنم  برع  ناعاجش  ریش  یلع  غاب  هویم 
هر رد  برط  تفای  ام  هدرسفا  لد  تمیرح  زک  تشهب  يانمت  وت  يوک  قشاع  دنکن  بل  هب  تسا  هدیسر  وت  ياوه  هب  ناج  ارم  هک  شوپم  هاش 

هحفص 35]  ] بلط تسد  دشکن  ناناج  نماد  زا  رگد  دیسر  بولطم  هب  هک  ره  اسر »  » قشع

مالسلاهیلعسابع یکدوک  نارود 

هراشا

يرشب عماوج  هنحـص  رد  تاهج ، زا  یتهج  هب  هک  دنکیم  عورـش  عقوم  نآ  زا  ار  زاس » خیرات   » ياهتیـصخش یناگدنز  حرـش  خیرات  الومعم 
الثم دنشاب . هداهن  خیرات  نماد  رب  گنن ، ياههکل  هدرک و  دراو  للخ  هنخر و  عامتجا ، ياهخرچ  شدرگ  رد  سکعرب  ای  دنـشاب . هدیـشخرد 

هظحل نیرتساسح  رد  ار  میهاربا  غورفرپ  هرهچ  هک  دراگنیم  اجنآ  ات  لطاب ، اب  ار  قح  دربن  دورمن و  اب  ار  مالـسلاهیلع  میهاربا  راکیپ  خـیرات ،
حور و یکاپان  تنیط و  ثبخ  هک  دـیوگیم  نخـس  ردـقنآ  شنیگنن  لامعا  دورمن و  زا  دـنک و  سکعنم  دوخ  رد  نامز ، یعاـمتجا  تاـیح 
يزاب و قیرط  باوخ و  دروخ و  هوحن  دننام  یگدنز  یئزج  روما  هب  راد  ریگ و  نیا  رد  یلو  دزاس ، راکشآ  ار  وا  يرگدادیب  بلق و  تواسق 
هچ هک  دننادیمن  يرـشب ، عماوج  نیلوئـسم  یفرط  زا  دزادرپیمن . يریپ  یناوج و  یکدوک و  رد  دب  کین و  دارفا  دشر  یگنوگچ  حـیرفت و 
رد يزور  زا  خیرات ، نادرم  ور  نیا  زا  درک ؟ دنهاوخ  ضوع  ار  خیرات  ریسم  يزور  هک  دنتسه  ومن  دشر و  لوغـشم  هعماج  نماد  رد  یغباون 

. دوبن ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  مالسلاهیلع  سابع  و  دنشاب . نکفاهیاس  روراب و  يدنمونت  تخرد  نوچ  هک  دنیارآیم  تماق  دوخ ، عامتجا  نایم 
شزرا اریز  دـشاب ، نیمه  مه  قح  دـیاش  دـیوگیمن . ینخـس  تورم  ناـک  تعاجـش و  رـصنع  نیا  یکدوک  نارود  زا  خـیرات  تهج  نیا  هب 

ایند هب  هـک  ار  هحفـص 36 ]  ] یکدوک هیرگ  نیتسخن  هک  تسا  ناسآ  رایـسب  زورما  الثم  تسین ، وا  یناگدـنز  لـماک  خـیرات  تبث  هب  صخش 
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( وئدیو امنیـس -   ) ملیف وا  راتفر  لامعا و  زا  رمع  لوط  مامت  رد  ای  دنریگب و  سکع  شدنخبل  نیلوا  زا  دننک و  طبـض  راون  يور  رد  دـیآیم 
عمـش دنریگب و  نشج  شدلوت  زور  دایب  مه  هلاس  همه  و  دـنروآ ، مهارف  يو  نوگانوگ  ياهـسکع  زا  يددـعتم  ياهموبلآ  ای  و  دـننک ، هیهت 

ناراکوکین و مان  ياج  خیرات  دوش . عقاو  رثؤم  دیفم و  دوخ  عامتجا  يارب  يزور  درف  نآ  رگم  درادن  شزرا  يزیشپ  اهنیا  همه  اما  دنزورفیب ،
هتـشگ و زوریپ  ناراکدـب  ارهاظ  تاقوا  بلاغ  رد  هچرگ  دـناهدرک ، ییارآفص  رگیدـکی  لباقم  رد  هورگ  ود  نیا  هشیمه  تسا . ناراکدـب 

یف اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  مه  دنوادخ  تسا  هدوب  نادیهـش  بیـصن  یعقاو  يزوریپ  اما  دناهتـشک  ار  ناراکوکین 
هدنز نانآ  هکلب  دیرواین  رامـش  هب  هدرم  دناهدش  دیهـش  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  زگره  [ . 18 « ] نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس 

رد الثم  تسین ، لکـشم  هدومرف  دزـشوگ  نآرق  هک  گرزب  تقیقح  نیا  كرد  دنروخیم . يزور  شیوخ  يادـخ  هاگـشیپ  رد  دـندیواج و 
وا و یئزج  لاوما  دندیشک و  شتآ  هب  البرک  يارحص  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رداچ  داتـشه  دودح  راکتیانج  نایدیزی  اروشاع ، زور 

نیـسح ماما  مان  هب  اههروک  هد  یتح  اهرهـش و  رد  رداچ  اهنویلیم  مدرم  هلاس  همه  هک  تسا  لاس  اهدـص  یلو  دـندرب ، تراـغ  هب  ار  شناراـی 
لـضفلاوبا نیـسح و  ماـما  هرفـس  رب  ناـهج  رــسارس  رد  رفن  اـهنویلیم  دـننکیم و  اـپرب  مالــسلاهیلع  ساـبع  شدیــشر  ردارب  مالــسلاهیلع و 

ندرک دابآ  تاغاب ، ثادحا  تاونق ، نتخاس  فرص  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مان  هب  هلاس  همه  لایر  اهنویلیم  دنوشیم و  ماعطا  مالـسلاامهیلع 
ماما تضهن  يونعم  تارثا  تسا و  يدام  روما  هب  طوبرم  اهنیا  هزات  دوشیم . یغیلبت  زکارم  اههینیـسح و  اههار و  اهلپ و  نتخاـس  تاـفوقوم ،

. دیامن هرامـش  ءاصحا و  ار  اهنآ  هک  درادن  ییاناوت  یملق  چیه  دنک و  یبایـشزرا  دناوتیمن  يدرف  چیه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 37 ] ]
يونعم يورین  زا  درپـس  یـشومارف  روگ  هب  ار  یهاـشنهاش  سوحنم  میژر  تسـشن و  رمث  هب  نمهب 1357  رد 22  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
راختفا تداهش  تسام ، راعش  نیسح  نیسح  دننزیم : دایرف  موب  زرم و  نیا  مدرم  مه  زونه  دوب و  هتفرگ  تأشن  مالسلاهیلع  ینیـسح  تضهن 
یهابت یناریو و  تخاـت و  ناریا  هب  رابکتـسا -  لـماع  نیـسح -  مادـص  یگدرکرـس  هب  قارع  هک  یلیمحت  هلاـس  تشه  گـنج  رد  تساـم .
هیحور نیمه  دـندوب و  شیافواب  نارای  نیـسح و  لـطاب ، هیلع  قح  ياـهههبج  رد  نارگداـهج  ناگدـنمزر و  يوگلا  دروآ ، راـبب  ار  یناوارف 

هب نمشد  ینیشنبقع  روشک و  لالقتسا  ياقب  ببـس  دوب ، هدش  ادیپ  ادخ  هار  نیدهاجم  رد  البرک  نادیهـش  زا  يوریپ  هب  هک  یبلط  تداهش 
هدوب هتفرگ  تأشن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن  زا  هک  هتـسویپ  عوقو  هب  ددعتم  خـیرات ، لوط  رد  اهبالقنا  نیا  ریاظن  دـش . هیلوا  ياهزرم 

مرامشب هحفص  تشگنا و  رـس  منک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  مالـسلاهیلع : نیـسح  يا  هک  تفگ  دیاب  نیاربانب  تسا .
وا دیلپ  ناهاپس  دیزی و  هب  یهاگن  هتشگ ، زیزع  نارای  مالسلاامهیلع و  سابع  نیـسح و  بیـصن  هک  دیواج  تایح  یمان و  کین  نیا  ربارب  رد 

شردـپ دـیزی و  هک  ییاهخاک  دـش  هچ  یئاورنامرف ؟ تردـق  مالک و  ذوفن  تساـجک  يرگمتـس ؟ روز و  تموکح  نآ  تساـجک  دـینکفیب .
مان و تساجک  هرخالاب  و  دـنتخودنا ؟ ذوفن  داجیا  تردـق و  لامعا  يارب  هک  ییاهتورث  اههیامرـس و  تفر  اجک  دـندرک ؟ انب  متـس  اب  هیواعم 

نعل اب  هک  نیگنن  یمان  اما  تسا  یقاب  یناشن  مان و  مه  دیزی  هیواعم و  زا  نانآ ؟ راکدـب  نایرجم  راکبان و  ناوریپ  دـیزی و  هیواعم و  زا  یناشن 
هب هک  اروشاع  نینوخ  نهاریپ  سپ  تسا . ناگدازآ  ياهمـشخ  روگ  رد  نادـیلپ  نیا  ناـشن  ماـن و  يرآ ، تسا . هارمه  نیرفن  هحفص 38 ]  ] و

هرهچ یتیگ و  هنهپ  رد  ار  نادیهش  نادیواج  تایح  هکلب  تشادن ، مالعا  ار  نانآ  یناگدنز  نایاپ  دش ، هتسارآ  البرک  نادیهـش  يابیز  تماق 
رون فیرش ، هدازآ و  نامدرم  هب  دباتیم و  اهناسنا  یگدنز  نامسآ  رد  تایح ، دیشروخ  نیا  نانچمه  زور  نآ  زا  و  تخاس ، اراکشآ  خیرات 

. دراپسیم یتسین  یشومارف و  روگ  هب  ار  اهرمش  اهدایزنبا و  اهدیزی ، اههیواعم ، رگید  يوس  زا  و  دشخبیم . يرادیاپ  يورین  يراگتـسر و 

. دناهتـساوخن يزیچ  مدرم ، تداعـس  ریخ و  زا  ریغ  دناهتفرن و  قح  هار  هب  زج  هک  تسا  ینادرم  يراکادـف  یگتـشذگ و  ناج  زا  شاداپ  اهنیا 
هب اناوت  يادخ  زج  هک  یشاداپ  تسایند . زا  رتشیب  رتیلاع و  بتارم  هب  ترخآ  رد  نادیهـش  شاداپ  اما  کچوک . ییایند  رد  گرزب  یـشاداپ 

؟ دندیواج هدنز  ای  دناهدرم  نادیهش  ایآ  میسرپیم ، لاح  تسین . هاگآ  شرادقم  نازیم و 

ماهبا عفر 
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، یناوج نارود  ات  دلوت  نامز  زا  خیرات  ياپ  هب  اپ  یتقو  یلو  تسین  نشور  دایز  البرک ، هب  دورو  زاغآ  ات  مالـسلاهیلع  سابع  یناگدـنز  هرود 
نآ خیرات ، تاحفص  رد  شدرگ ، زا  روظنم  دش . دهاوخ  عفر  ماهبا  نیا  تسین ، مه  مک  هک  ياهزادنا  ات  میرادیم ، رب  ماگ  تقد  اب  هتسهآ و 

دارفا همه  يارب  هچنآ  میتفگ ، هک  روطنامه  اریز  دوش ، راکشآ  وا  يداع  هرمزور و  یناگدنز  زرط  ترضح و  نآ  باوخ  دروخ و  هک  تسین 
نـشور مالـسلاهیلع  سابع  غولب  دـشر و  نامز  لاوحا  رد  هعلاـطم  زا  دوصقم  هکلب  تسین ، تلیـضف  يرترب و  بجوم  تسا ، تخاونکی  رـشب 

نیا یناگدـنز  دوصقم  نیا  هب  لوصح  يارب  و  تسا . هدرک  زاـس » خـیرات   » و هدـنزاس »  » ار شترـضح  هک  تسا  يروـما  ندرک  هحفص 39 ] ]
هاگشناد رد  مالسلاهیلع  سابع  ردام 2 - نماد  رد  مالسلاهیلع  سابع  - 1 مینکیم : هعلاطم  شخب  راهچ  رد  ار  یناسنا  ملاع  گرزب  تیصخش 

، الاب ثحابم  نمض  رد  البرک و  نادیم  رد  مالـسلاهیلع  سابع  مالسلاامهیلع 4 - نینسح  تمدخ  رد  مالـسلاهیلع  سابع  مالسلاهیلع 3 - یلع 
هحفص 40] . ] داد میهاوخ  رارق  هعلاطم  دروم  ترضح ، نآ  تیصخش  یگدنزاس  رد  ار  عامتجا  ریثأت 

ردام نماد  رد  مالسلاهیلعسابع 

هراشا

نامیا و  دوب ، هدرب  ثرا  هب  يوقت  تراـهط و  نادـناخ  زا  هک  نینبلاما -  همطاـف -  تلیـضف  بدا و  تحاـصف و  تماهـش ، تباـجن ، تلاـصا ،
شرورپ وا  نماد  رد  گرزب  يزور  يارب  هک  دوب  مالسلاهیلع  سابع  شرـسپ  هار  غارچ  دوب ، هدرک  لکوت  ادخ  رب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یمکحم 

مدرم دنیرفایب و  ياهزجعم  ادخ ، نادرم  زا  يدرم  تسد  اب  هتـساوخ ، دنوادخ  تقو  ره  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدننک  وگزاب  خیرات  تفاییم .
دروم ربمایپ  ردام ، نآ  زا  هاگنآ  هدرک و  قلخ  يربمایپ  تبترم  رد  ار  وا  رداـم  زاـغآ  رد  دـنک . تیادـه  تسار  هار  هب  ار ، هارمگ  هتـشگرس و 

کیفطـصا و هللا  نا  میرم  ای  ۀکئالملا  تلاق  ذا  و  : » دیامرفیم مالـسلااهیلع  میرم  هرابرد  نارمع  لآ  هروس  هیآ 42  تسا . هدـیرفآ  ار  شرظن 
. داد يرترب  ناهج  نانز  رب  تخاس و  هزیکاپ  هدیزگرب و  ار  وت  ادخ  میرم ، يا  دنتفگ : ناگتشرف  و  نیملاعلا » ءاسن  یلع  کیفطـصا  كرهط و 
هدش و یفرعم  ادخ  هتخیگنارب  میرم  تسادخ ، هدیزگرب  یفطصم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  هنوگنامه  مینیبیم ، هیآ  نیا  رد 

ایند هب  تسادـخ  حور  هک  یـسیع  هدـش ، ثوعبم  هدـیزگرب و  نانز  نیا  زا  تسا و  هتفر  راک  هب  گرزب  يوناب  نیا  هرابرد  ءافطـصا »  » راب ود 
تقلخ زا  شیپ  هدـمآ و  ایند  هب  بهو -  تنب  هنمآ  ناهج -  نز  نیرتهب  زا  داب ، وا  رب  ادـخ  یگـشیمه  دورد  هک  ربمایپ  نیرخآ  تسا . هدـمآ 

نیا و  تسا . هدیرفآ  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رثوک  گرزب ، يادخ  مالـسلاامهیلع ، نیـسح  نسح و 
ثراو ترایز  هدوب و  تباث  هشیمه  دنربب  ثرا  هب  ناکاپ  زا  ار  اهیکین  دنزیخرب و  كاپ  ياهمحر  زا  دـیاب  ادـخ  ایلوا  هحفص 41 ]  ] هک هدعاق 

. »... میروآیم ریز  رد  ار  همانترایز  نیا  زا  یئاهزارف  همجرت  هک  دراد  تراشا  ادخ  ریذپانرییغت  تنس  هدعاق و  نیا  رب  تسا  روهشم  یسب  هک 
ياج ناردام  كاپ  ياـهمحر  رد  يدوب و  ردـقیلاع  ناردـپ  بالـصا  رد  یناـشخرد  رون  مالـسلاهیلع ) نیـسح  يا   ) وت هک  مهدیم  تداـهش 

نیاربانب تسا ». هدـشن  هدیـشوپ  تیالاو  تماق  هب  یتسرپتب  كرـش و  يابیزان  ياهـسابل  هتخاسن و  هدولآ  ار  وت  تیلهاج  ياهیدـیلپ  یتشاد .
هک مالسلاهیلع  سابع  تسا ، تقلخ  گرزب  هزجعم  هک  مالسلاهیلع  یلع  نوچ  يردپ  وا و  زا  ات  هتشاد ، یئانثتـسا  تقلخ  زین  نینبلاما  هدعاق ،
ره هک  يدوجو  اب  تفای و  شرورپ  هدوب  ادخ  هدـیزگرب  هک  يردام  نینچ  نماد  رد  مالـسلاهیلع  سابع  دـیآ . ایند  هب  تسادـخ  رگید  هزجعم 
هک تشادیماو  ار  ردام  نیا  نینبلاما ، كدوک  هب  مالـسلاهیلع  یلع  رفاو  هقـالع  کلذـعم  دراد  تسود  لد  ناـج و  هب  ار  شدـنزرف  يرداـم 

یلع شرهوش  دـیدیم  هاگ  نینبلاما ، دـشوکب . يو  يرادـهگن  تظفاـحم و  تیبرت و  رد  دـنک و  هجوت  دوخ  كدوک  هب  رداـم ، ره  زا  رتشیب 
دوخ ياههنوگ  رب  ار  اهنآ  دنزیم و  هسوب  كدوک  نیا  ياهتسد  رب  رتشیب  دنکیم  ششزاون  دریگیم و  لغب  رد  ار  سابع  یتقو  مالـسلاهیلع 

رد هک  تسه  یصقن  سابع  ياهتسد  رد  رگم  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  یلع  زا  نینبلاما  يزور  دوریم . ورف  هشیدنا  هب  مه  ینامز  دنابـسچیم و 
دایرف یهد  لوق  رگا  دومرف : سپس  درک و  توکـس  ياهظحل  مالـسلاهیلع  یلع  ینابـسچیم !؟ دوخ  تروص  بل و  هب  يوشیم و  هریخ  اهنآ 
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ار هدنیآ  شرهوش  تسنادیم ، هک  نینبلاما  هحفص 42 ] . ] مهد حرـش  تیارب  داتفا  دهاوخ  قافتا  هدنیآ  رد  هچنآ  يرازاین  ار  دوخ  يراینرب و 
دوخ رب  هکنآ  زا  دعب  دـیرپ . شاهرهچ  زا  گنر  تخیرورف و  شبلق  دـنیاشوخان ، ربخ  ندینـش  زا  شیپ  دـنیبیم ، لاح  هتـشذگ و  ینـشور  هب 

یضار ادخ  تساوخ  هب  درواینرب و  دایرف  هک  داد  لوق  مالـسلاهیلع  یلع  هب  [ 19  ] دیشخب شمارآ  شبرطضم  لد  هب  ادخ  دای  اب  دش و  طلـسم 
هتخود شکدوک  کچوک  ياهتسد  هب  ردام  ياهمشچ  دش . دهاوخ  ادج  نت  زا  ادخ  هار  رد  سابع  ياهتسد  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دشاب .

ار موش  ربخ  جـنر  دراینرب و  نویـش  هک  دوب  هداد  لوق  دوخ  راوگرزب  رهوش  هب  اریز  تخیرن  ورف  اما  دوب ، هدز  هقلح  اههدـید  رد  کشا  دـش ،
يارب ادخ  هک  ار  كانبات  رهوگ  نآ  ات  دیشوک ، سابع  شدنزرف  تیبرت  يرادهگن و  رد  زور  همه  زا  شیب  نینبلاما  زور ، نآ  زا  دنک . لمحت 

نآ دشاب ، يرجه  مالـسلاهیلع 22  سابعلا  لضفلاوبا  دـلوت  لاس  رگا  دزاس . ایهم  گرزب  يزور  يارب  هدـیرفآ ، هدرک و  باختنا  شدوخ  هار 
مالغ ؤلؤلوبا ، تسد  هب  يرجه  لاس 23  هجحيذ  هام  رد  نیملـسم  هفیلخ  نیمود  اریز  تسا  هدـمآ  ایند  هب  رمع  تفالخ  رخاوا  رد  ترـضح 
نامز رد  لاس  کی  تفای  بقل  مشاـهینب  رمق  اهدـعب ، هک  نینبلاما  يوراـبیز  كدوک  بیترت  نیا  اـب  تسا . هدیـسر  لـتق  هب  هبعـش  نب  ةریغم 

تفالخ هب  مالـسلاهیلع  یلع  شردـپ  هتـشگ و  لوتقم  موس ، هفیلخ  هک  ینامز  اذـل  نامثع . تفالخ  نامز  رد  لاس  هتـسیز و 12  رمع  تفالخ 
ینامـسج يورین  زا  هک  مالـسلاهیلع  سابع  دـنراد ، هداعلاقوف  يرکف  دـشر  ملاع ، غباون  هک  اجنآ  زا  تسا . هدوب  هلاس  هدزیـس  هدـش  باختنا 

هحفص 43] . ] تفای ترهش  دیسر  سابع  هب  غولب  زا  لبق  و  درک ، زارحا  عامتجا  رد  ار  ییالاو  ماقم  يدوز  هب  دوب ، رادروخرب  زین  يریگمشچ 

یلع هاگشناد  رد  سابع 

نیلافـس و فرظ  دـنچ  نیلگ و  ياـهراوید  دوب . یلاـخ  یلاـع  فورظ  شرف و  رویز ، رز و  زا  هک  دوـشگ  اـیند  رب  مشچ  ياهناـخ  رد  ساـبع 
زا دندیـسریم و  اون  هب  نایاونیب  مالـسلاهیلع  یلع  جنرتسد  زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دادیم . یهاوگ  ار  هناخ  نابحاص  رقف  هنهک ، ییایروب 

ثادـحا اب  دـنک و  داجیا  اهناتـسلخن  دوب  هتفای  تصرف  دوب ، نیـشنهناخ  لاس  هک 23  مالـسلاهیلع  یلع  دـندشیم . لام  بحاص  وا  تاـفوقوم 
دسیونب همانفقو  هدومرفن  کشخ  ار  یگتسخ  قرع  هدرکن . نوریب  ار  راک  جنر  نت ، زا  زونه  دزاس و  يراج  بآ  هنیدم  هنـشت  نیمز  رب  تانق ،

، دوب ریزارـس  نآ  زا  ادـخ  ياهتمعن  هک  مالـسلاهیلع  یلع  تکربرپ  تسد  دـیامن . فقو  نادنمتـسم  رب  ار  شیوخ  شـالت  راـک و  لوصحم  و 
هک دوب  سوبـس  اب  هارمه  وج  درآ  زا  ینان  ابلاغ  تیب ، لها  ياهاذغ  هکلب  دربیمن . هناخ  هب  دـنک ، ریـس  نآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  هک  ياهقوذآ 

شرسمه اب  هارمه  ندوب  رادهزور  دوجو  اب  هک  تسا  يدرمگرزب  نامه  مالسلاهیلع  یلع  دندشیم . ریس  مین  نآ  زا  شنادنزرف  نز و  دوخ و 
حبص هب  ار  بش  هنسرگ  دوخ  زاب  دندیشخب و  ریسا  میتی و  نیکـسم و  هب  تبون  هس  زور و  هس  ار  دوخ  راطفا  ياذغ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف 
اریسا امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  اریطتسم و  هرش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  :» دومرف نانآ  نأش  رد  دنوادخ  دندرب و 
يزور زا  دننکیم و  افو  رذن  هب  [ . 20 . ] اریرطمق اسوبع  اموی  انبر  نم  فاخن  انا  اروکـش -  ءازج و ال  مکنم  دـیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا 

و  ) دـنناروخیم ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  دـنراد ، شتـسود  دوخ  هک  یلاح  رد  ار  ماعط  دنـسرتیم و  تسا  هتفرگ  ار  اـج  همه  نآ  رـش  هک 
نیا تداهش  هب  هحفص 44 ] . ] یساپس هن  میهاوخیم و  یشاداپ  هن  امش  زا  مینکیم و  ماعطا  ادخ  يارب  ار  امش  هک  تسین  نیا  زج  دنیوگیم )

نیمه هب  هتـشادن  دوجو  ياهریخذ  دعب ، زور  يارب  زور  ره  رد  هدـشیمن و  ادـیپ  زور  کی  زا  شیب  هقوذآ  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  رد  تایآ ،
، دـعب زور  ات  دـناهدنام  هنـسرگ  نانچمه  اذـل  دناهتـشادن  يزیچ  ندروخ  يارب  هدـش ، اـطع  نیکـسم  هب  ناـشهزور  کـی  ياذـغ  یتقو  تهج 

زین زور  نیموس  دناهداد و  همادا  شیوخ  هزور  ود  یگنـسرگ  هب  میتی  هب  نآ  ندیـشخب  اب  زاب  دناهدومرف و  هیهت  ار  زور  نامه  راطفا  كاروخ 
رد ات  دناهدیشخب  ریسا  هب  دنزاس  فرطرب  رصتخم ، نآ  اب  ار  هزور  هس  یگنسرگ  ات  دناهتـشاد  نآ  هب  هک  يزاین  همه  اب  ار  هدمآ  مهارف  ياذغ 

ساـبع تشادـن ، رتـشیب  ار  هزور  کـی  هشوت  هک  ياهناـخ  نینچ  رد  دـننامب . هنـسرگ  دوـخ  دـنچ  ره  دـنزاس ، ریـس  ار  یناگنـسرگ  ادـخ  هار 
هب و  تخومآیم ، شماقمالاو  ردام  شنارهاوخ و  ناردارب و  ردپ و  زا  ار  یگرزب  دـشیم ، رتگرزب  هک  زور  ره  و  دـمآ ، ایند  هب  مالـسلاهیلع 

هاگیاپ نآ  رب  ار  ناطیش  تسادخ و  رایتخا  رد  نآ  لها  ياهلد  درادن ، هار  یتسود ، ایند  لام  عمط و  صرح و  هک  ياهناخ  رد  تسناد  يدوز 
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هسوب تیب  لها  ياپ  كاخ  رب  ناگتشرف  تساهنامـسآ . تعـسو  هب  تقیقح  رد  تسا  رقحم  نیلگ و  هچرگ  هناخ  نآ  و  تسین . یطلـست  عیفر 
يارب مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  رد  دننکیم . وجتـسج  قیرط  نیا  زا  ار  ادخ  هب  برقت  و  دنیوجیم ، كربت  نانآ ، تکربرپ  دوجو  هب  دـننزیم و 

یلع هاگـشناد  رد  سابع  دوشیم . تیبرت  ادـخ  يارب  هناخ  نیا  رد  مه ، سابع  ور  نیا  زا  تسادـخ . يارب  اـهراک  همه  تسین ، یـشالت  اـیند 
يور بآ  هب  دـنک و  تشپ  بارـس  رب  هک  دنیـشنیمورف  ياهنـشت  شطع  سپ  بیرف . بارـس  تسا و  بارـس  اـیند  هک  تخوـمآ  مالـسلاهیلع 

دنکیم فیلکت  ناسنا  هب  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  تسا . یناـف  هک  ییارـس  هن  تسا  یقاـب  هک  تسا  ترخآ  تسور  شیپ  هک  یبآ  و  دروآ ،
. دنربب یپ  زین  دنوادخ  تمظع  هب  دنوش و  هاگآ  اهنآ ، رد  هتفهن  رارسا  هب  ات  دنـشیدنیب  تقلخ  ياههدیدپ  هحفص 45 ]  ] ادخ و تایآ  رد  هک 

قیقد میظع و  یـسب  هک  ناسنا  دوخ  هب  نیمز و  هب  اهنامـسآ ، هب  بش ، هب  زور ، هب  هام ، هب  شیاـمرگ و  رون و  دیـشروخ و  هب  ندیـشیدنا  ـالثم 
اهمهلاـف اـهاوس  اـم  سفن و  و  : » تسا هدومرف  هدرک و  نینچ  دوخ  ادـخ  هک  درک  داـی  دـنگوس  شدوجو  هب  داد  اـج  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ 

هناخ هب  نونکا  درک . ماهلا  وا  هب  ار  شیاهیراگزیهرپ  اهیدب و  سپـس  دیرفایب  شیوکین  هک  نآ  سفن و  هب  دنگوس  [ . 21 .« ] اهاوقت اهروجف و 
زا ادخ  زاجعا  هتفرگ و  اج  یتسه  همه  دـناهدیبور ، نآ  زا  هبورکاخ  نوچ  ار  ایند  لام  هک  کچوک  هناخ  نیا  رد  دـیرگنب . مالـسلاهیلع  یلع 

مالسلاامهیلع سابع  نیسح و  نسح و  شنارسپ  تسا و  مالسلاهیلع  یلع  هناخ  نیا  رد  تسا . هداد  ینعم  ناسنا  هب  هتـسویپ و  روهظ  هب  اجنیا ،
تسا و هاگشناد  هناخ  نیا  داب . نانآ  رب  ادخ  یگـشیمه  دورد  هک  نینبلاما  شرـسمه  موثلکما و  بنیز و  شنارتخد  دنیـشنیم و  دشر  هب  هک 
راتفگ و يرادیب ، باوخ و  كاروخ ، ندروخ و  دـمآ ، تفر و  تسوجـشناد ، زونه  هک  سابع  زج  دنتیرـشب ، ناهج  دـیتاسا  نآ  ءاضعا  همه 
زا مالـسلاهیلع  یلع  دنـشخبب . تیناسنا  ناسنا  هب  انعم و  یناگدنز  هب  دـنهاوخیم  هک  نانآ  يارب  سرد  تسا . سرد  همه  دـیتاسا ، نیا  راتفر 

دینک انب  ندرم و  يارب  دیئازب  بارخلل ؛» اونبا  تومللا و  ودل  : » دیوگیم دناهدنکارپ ، ناهج  رسارس  رد  هک  دوخ  نایوجشناد  هب  هاگشناد  نیا 
یناریو شتـشونرس  هک  ییانب  هب  دیـسارهن و  نآ  زا  دیـشاب و  اریذپ  ار  گرم  درم ، دیاب  نوچ  تسین و  ندـنام  ياج  ایند  ندـش . بارخ  يارب 

ار گرم  زیچ  ره  زا  شیپ  تسا  مالسلاهیلع  یلع  نابطاخم  زا  هک  مه  مالسلاهیلع  سابع  و  دیـشابن . هحفص 46 ]  ] گنتلد ات  دیدنبن  لد  تسا 
یعدی نا  لبق  مکناذا  توملا  ةوعد  اوعمـسا  : » دوب هدومرف  هک  تشاد  شوگ  رد  هشیمه  ار  ردـپ  نخـس  نیا  تخابن و  لد  ایند  هب  تخانش و 

: دومرف هاگشناد  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دیهد . ياج  ناتیاهـشوگ  رد  دنناوخب  نآ  يوس  هب  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  ار  گرم  توعد  مکب .»
تمکح اریز  ریگارف ، ار  نآ  دوـب  اــجک  ره  شناد  دوـمرف : زین  و  [ . 22 . ] تسا بدا  لاـمک و  دـنهدیم  نارـسپ  هب  ناردـپ  هک  یثرا  نیرتهب 

، دـندوب شملعم  ناـیبرم ، نیرتـهب  دوب و  هاگـشناد  نیا  يوجـشناد  نیرتـهب  هک  مالـسلاهیلع  ساـبع  ور  نیا  زا  [ . 23 . ] تسا نمؤم  هدـشمگ 
تسا یسک  وت  نارای  نیرتهب  هک : دینش  ردپ  زا  سابع  تخودنین . يزیچ  بدا  ملع و  هیامرـس  زج  تخومآ و  بدا  لامک و  شناد و  يدوزب 

نیا مالسلاهیلع  سابع  و  [ . 24 . ] دـهد تايرای  ادـخ  نامرف  رب  دراداو و  تاییاسراپ  دـهز و  هب  ایند  رد  دزاس و  ترخآ  هتخاـبلد  ار  وت  هک 
. دراد ناحتما  هجو ، نیرتوکین  هب  ار  هتفرگارف  سورد  البرک ، هاگشیامزآ  رد  تشاد و  شوگ  رد  رمع  نایاپ  ات  ار  نخس 

سرد نیرتمهم 

، سرد نیا  زاغآ  تسا . تداهش  دوشیم ، ریـسفت  المع  شدیتاسا  هلیـسو  هب  سیردت و  مالـسلاهیلع  یلع  هاگـشناد  رد  هک  یـسرد  نیرتمهم 
تسوا و هحفص 47 ]  ] هداتسرف لوسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسین و  ییادخ  تساتکی  يادخ  هک  هللا  زج  هکنیا  هب  تداهش 

مالـسلاهیلع یلع  هاگـشناد  دوشیم . لیـصحت  ینیدیب ، رفک و  اب  ینمـشد  و  يرگمتـس ، اب  هزیتس  اب  هک  تسا  تداهـش  زین ، سرد  نیا  نایاپ 
فده يزاین  ره  عفر  دشاب ، فدهیب  یگدنز  رگا  هچ  تسا . فده  یگدنز  هک  دنامهفیم  شنایوجـشناد  هب  دنکیم و  ینعم  ار  یناگدنز 

مالسلاهیلع یلع  ددرگیم . نکممریغ  رامشیب  ياهفده  هب  ندیسر  دنرامشیب ، تساهوزرآ ، زا  هتساخرب  رتشیب  هک  اهزاین  نوچ  دوشیم و 
. تسا رتدب  همه  زا  ناشلامعا  تسا  رتینالوط  ناشیاهوزرآ  هک  یمدرم  المع .» مه  ءوسا ، الما  سانلا  لوطا  : » دیامرفیم هاگـشناد  نیا  یناب 
هب هک  دوشیم  ببـس  يروحم ، دوخ  نیا  دنـشیوخ و  زا  ررـض  عـفد  تعفنم و  بلج  بلط  رد  فدـهیب ، صاخـشا  نخـس ، نیرتهاـتوک  هب 
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ره هب  دـنروآور و  یتشز  راک  ره  هب  یماقم ، ای  عاتم و  ره  ندروآ  تسدـب  ییوزرآ و  ره  هب  ندیـسر  يارب  دـننک و  زواـجت  نارگید  قوقح 
« دحا  » زا دنراد ، دحاو  فدـه  یگدـنز  رد  هک  نانآ  اما  دوشیم . تشز  ناشرادرک  هدـش و  تسرپایند  ور  نیا  زا  دـنزای . تسد  ياهسیـسد 

ياضر بلج  شدوصقم  تسادخ و  يارب  شلامعا  سک  ره  و  دـنهنیم . تسوا  نآ  زا  یتسه  همه  هک  وا  نامرف  رب  رـس  دـننکیم و  تعاطا 
شتآ بآ و  هب  ار  شیوخ  یتخبدـب ، رقف و  زا  نارگید  تاـجن  يارب  دریگیم و  رارق  قلخ  هب  تمدـخ  رد  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  تسوا ،
سابع دزابب . هار  نیا  رد  ار  دوخ  زیزع  ناج  دـنچ  ره  دـنکیم . مایق  ياهداـتفا  ياـپ  ره  زا  ياـج  هب  و  دزیتسیم ، يرگمتـس  ره  اـب  دـنزیم و 

اج ره  هک  دوخ ، يارب  هن  تسیز  ادخ  يارب  اهنت  تشاد و  فده  یگدـنز  رد  دـیاب  هک  تخومآ  مالـسلاهیلع  یلع  هاگـشناد  رد  مالـسلاهیلع 
رد مالـسلاهیلع  یلع  تساخرب . هزرابم  هب  سفن  اب  دیاب  سپ  دوشیم . طلـسم  سفن  رب  ناطیـش  ددرگیم و  شومارف  ادـخ  ، دوش رهاظ  دوخ » »

سفن نیا  انامه  مثآملا ،» یلا  هب  تعمج  اهلمها  نمف  ءوسلاب  ةرامال  هحفص 48 ]  ] سفنلا اذه  نا  : » دیامرفیم شنایوجشناد  هب  دوخ  هاگشناد 
کئادعا برقا  کسفن  : » دیامرف زین  و  دناشکیم . ناهانگ  يوس  هب  ار  وا  دراذگاو  دوخ  هب  ار  سفن  هک  یسک  سپ  دهدیم ، نامرف  يدب  هب 

دنامیمزاب ادخ  تعاطا  زا  دتفایم و  هانگ  هب  دنکیم ، تعاطا  دوخ  سفن  زا  هک  یسک  سپ  تسوت . هب  نمشد  نیرتکیدزن  وت  سفن  کیلا ؛»
ود نیا  خیرات  لوط  رد  تسادخ و  عیطم  نمـشد  سفن ، عیطم  نیاربانب  دیآیمرد . ادخ  تعاطا  هب  دزیخیمرب  سفن  اب  داهج  هب  هک  یـسک  و 

. دیدرگ دنمدوس  نارگید  دوخ و  يارب  ات  دوب ، ادـخ  عیطم  دـیاب  هک  تخومآ  ردـپ  هاگـشناد  رد  سابع  دناهتـشاد . رارق  مه  ربارب  رد  هشیمه 
نیا رد  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . نایز  نارگید  يارب  شدوجو  دنکیم ، يوریپ  شیوخ  سفن  ياوه  زا  دشیدنایم و  دوخ  هب  هک  یـسک  اریز 

کعفنت مل  نم  : » تسا هدومرف  زین  و  دنرتدنمدوس . مدرم  يارب  هک  دـننانآ  نامدرم  نیرترب  سانلل ؛» مهعفنا  سانلا  لضفا  : » تسا هدومرف  هراب 
هنامز ملظ  هک  مالسلاهیلع  یلع  رامش . شناگدرم  هرمز  رد  دناسریمن  دوس  وت  هب  شایناگدنز  هک  یسک  اب  [ 25 «. ] یتوملا یف  هدعف  هتایح 

هب ار  نانآ  دزیرب و  شنادنزرف  رگید  سابع و  نیسح و  نسح و  هنیس  رد  ار  دوخ  ملع  يایرد  هک  دوب  هتفای  یتصرف  دوب و  هدرک  شنیشنهناخ 
رد هک  یناـسک  اـسب  هچ  تسا . رتـشیب  ناـنیدیب  زا  ناـشورف  نید  رطخ  هک  تخوـمآ  ناـشیا  هب  دزاـس  بدؤـم  نیئآ ، نیرتـهب  نـید و  بادآ 

دارفا نیرتکانرطخ  اما  دـنیوگیم ، یبقع  ایند و  نوماریپ  نخـس  دـنوریم و  الاب  شترـضح  ربنم  رب  اـی  دنتـسیایم و  زاـمن  هب  ربمغیپ  بارحم 
نع یهن  اهب و  لمعی  مل  ۀعاطلاب و  رما  نم  اقافن  سانلا  دشا  : » دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هحفص 49 ] . ] دنتسه يرشب  عماوج  يارب 

دنکیمن و لمع  نآ  هب  دوخ  اما  دهدیم  نامرف  ادخ  زا  تعاطا  هب  هک  تسا  یسک  قافن  ظاحل  زا  مدرم  نیرتدب  اهنع ؛» هتنی  مل  ۀتیـصعملا و 
كرـش ردارب  قافن  كرـشلا ،» وخا  قافنلا  : » دومرف زین  و  دتـسیایمن . زاب  تیـصعم  زا  دوخ  یلو  دـنکیم  یهن  ار  مدرم  هاـنگ  تیـصعم و  زا 

نجـس هبلق  نکلو  دهـشلاک  هناسل  دومرف : فیرعت  نینچ  نیا  مه  ار  قفانم  تسا . ولقود ) و   ) هارمه رفک  اب  قافن  رفکلا ؛» مأوت  قاـفنلا  . » تسا
دوخ تخانش و  ار  شنامز  ناقفانم  يدوز  هب  مالـسلاهیلع  سابع  تساههنیک . نادنز  وا  بلق  نکلو  تسا  لسع  نوچ  شنابز  قفانم  دقحلل ؛»

هک تساهنرق  مالـسلاهیلع  یلع  هاگـشناد  زا  دوب . ینیدیب  اب  دربن  يهدامآ  هراومه  هک  ردـپ ، نوچمه  تخاس . هدامآ  نانآ  اب  هزرابم  يارب  ار 
يافرژ هب  سکچیه  زونه  یلو  دـنوشیم  لیـصحتلاغراف  تلادـع  قح و  ناقـشاع  تیرح و  يدازآ و  نارادتـسود  تمکح و  ملع و  نابلاط 

هب امیقتـسم  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ار  ییاهـشناد  رـصتخم  نیا  رد  ناوـتیم  هنوـگچ  سپ  تسا . هتفاـین  تسد  مالـسلاهیلع  یلع  ملع  سوناـیقا 
یلع هک  دـشک  ریوصت  هب  ار  تلاح  نیا  دـناوتیم  یملق  هچ  و  داد ؟ حرـش  هدـنایامن ، نانآ  هب  ار  یگدـنز  مسر  هار و  هتخومآ و  شنادـنزرف 

فصو هب  ار  نیسح  نسح و  شنارسپ  یلع و  ناوتیم  هنوگچ  و  دنشاب ؟ داتسا  نیا  نادرگاش  سابع  نیـسح و  نسح و  و  ملعم ، مالـسلاهیلع 
یلع لضف  و  داد ؟ ياج  یناـجنف  رد  ار  یـسونایقا  ناوتیم ، هنوگچ  یتسار  دوب ؟ هداد  رارق  ماـما »  » ار ناـنآ  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دروآ و 

اب ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ناوـتیم  هنوـگچ  و  دیـشک ؟ ریرحت  هب  يذـغاک  هحفـص  رد  تساهنامـسآ ، زا  رترب  هک  ار  مالـسلاهیلع 
« یما تنا و  یباب  : » تسا هدومرف  تماقتـسا  يوقت و  رـصنع  نیا  هرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  یلاح  رد  درک ؟ یفرعم  ناوتان  ياـهملق 

یلع هیبـش  يوـقت  ناـمیا و  يریلد و  يرونخـس و  رد  ساـبع  هک  تسا  نیا  تـفگ  ناوـتیم  هـچنآ  هحفـص 50 ] ! ] تنابرق هب  مرداـم  ردـپ و 
. دوب مالسلاهیلع 
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؟ تسیز ردپ  اب  تدم  هچ  سابع 

تفاکش ار  مالسلاهیلع  یلع  قرف  دولآرهز ، ریـشمش  اب  مجلمنبا  هک  ینامز  دشاب ، يرجه  مالسلاهیلع 22  سابعلا  لضفلاوبا  دلوت  لاس  رگا 
حور تسویپ و  عوقوب  خـیرات  گرزب  تیانج  هک  دوب  يرجه  ملهچ  لاس  رد  اریز  دوب . هلاـس  تخاس 18  هرهبیب  داد  لدـع و  زا  ار  ناهج  و 

رد يرجه  لاـس 36  رد  هک  لـمج  گـنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبع  باـسح ، نیا  اـب  درک . زاورپ  یلعا  توکلم  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
تـسین دیعب  مالـسلاهیلع  سابع  نوچ  يروالد  زا  تسا و  هدوب  هلاس  نیفـص 15  گنج  رد  هلاس و  هداتفا 14  قافتا  هبیرخ )  ) هرـصب یکیدزن 
تکرش نیفص  گنج  رد  ترـضح  نآ  هدمآ  خیرات  رد  هک  صوصخب  تسا  هدرک  یهارمه  ار  ردپ  هتـشاد و  تکرـش  گنج  ود  ره  رد  هک 

[26  ] دیـسر لتق  هب  نیملـسم  هفیلخ  نیموس  نامثع  هک  یناـمز  رد  تسا . هدوب  هلاـس  ای 17  هلاـس  نامز 15  نآ  رد  هتـشاد و  تکرـش  نیفص 
تداهـش هب  ناضمر  رد 21  هتـشاد و  تفالخ  مالـسلاهیلع  یلع  شردـپ  هک  یمایا  رد  نیارباـنب  تسا  هدوب  هلاـس  هدزیـس  مالـسلاهیلع  ساـبع 

. دریگ رارق  یسررب  هعلاطم و  دروم  ترضح  یگدنز  زا  هرود  نیا  هک  تساجب  تسا و  هتسیز  نارود  نآ  رد  لاس  جنپ  هدیسر ،

عامتجا بتکم  رد  سابع 

گرزب نادرم  دـنک . راکنا  دـناوتیمن  دارفا  شرورپ  هحفـص 51 ]  ] رد ار  هعماج  مهم  شقن  سکچیه  تساهتیـصخش و  هدـنزاس  عاـمتجا 
زا دـناهدروآ ، دوجوب  ار  هعیدـب  عیانـص  ای  هدرک  يزیریپ  ار  يرـشب  ياهـشناد  هک  نانآ  هچ  دـناهتفر و  تسایـس  هار  هب  هک  اهنآ  هچ  ناـهج 

تسا حرطم  یسانشهعماج  رد  داسف  تهج  رد  هچ  حالـص و  تهج  رد  هچ  هعماج ، هقالخ  تردق  دناهتفرگ . ماهلا  یعامتجا  یگدنز  طیحم 
عـضو زا  رثأتم  نیناوق  عضو  یتح  يرنه و  یبدا ، یگنهرف  يداصتقا ، یـسایس ، مولع  کشیب  تسین و  اـجنیا  ملع ، نیا  ثحب  نیا  ياـج  هک 

يرـشب عماوج  راختفا  هیام  هک  ار  یغباون  ای  دـناورپیم ، دوخ  رد  ار  تسرپایند  دـساف و  دارفا  راکتیانج و  اـی  هعماـج  نیارباـنب  تسا ، هعماـج 
ءارما و مغریلع  اما  هدرک ، تموکح  داسف  اهناسنا ، تاعامتجا  رب  تاقوا  رتشیب  هک  هداد  ناشن  خیرات  یلو  دـهدیم ، شرورپ  دوخ  رد  تسا 
يدازآ و هب  نادنموزرآ  عامتجا و  ناگدیدمتـس  ياههتـساوخ  مامت  هک  ممـصم  هدنزاس و  تیـصخش  دنچ  ای  کی  تقو ، دساف  نارادـمامز 

تکرح ریـسم  دـناهدوشگ و  مدرم  تفرـشیپ  يارب  ار  هار  ملظ ، روز و  تموکح  نتخادـنارب  اـب  هدرک و  ماـیق  هدوب ، عـمج  ناـنآ  رد  حالـصا 
مدرم رب  متـس  روز و  لاـمع  هدوبن و  زوریپ  قـح  هک  ياهعماـج  رد  هک  تسا  ياهدـنزاس  درم  مالـسلاهیلع  ساـبع  دـناهداد . رییغت  ار  عاـمتجا 

زا ار  شکمتـس  مدرم  ماقتنا  دوخ  نوخ  اب  هدومرف و  مایق  قح ، يارجا  يارب  نینهآ  هدارا  اب  هدـش و  هدـیزرو  هتخپ و  دـناهدرکیم ، تموکح 
تـشپ ار  یکدوک  نامز  جیردت  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هک  ار  یلاس  یعامتجا 13  عاضوا  نونکا  تسا . هتفرگ  عامتجا  ياهدـیزی 

ام ار  خیرات  نیا  هک  دـشاب  يرجه  ترـضح 22  نآ  دلوت  لاس  هک  نیاربانب  میهدیم . رارق  هعلاطم  دروم  دشیم  ناوجون  تشاذـگیم و  رس 
فیصوت رد  نییبلاطلا  لتاقم  هحفص 52 ] . ] تسا هدوب  هلاس  کی  مالسلاهیلع  سابع  هدیـسر ، تفالخ  هب  نامثع  یتقو  میهدیم ، رارق  كالم 

هدیـشک نیمز  هب  شیاپ  ود  تسـشنیم  يدنمورین  بسا  رب  هک  یهاگ  دوب ، مادنا  شوخ  و  ابیز ، يدرم  سابع  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  سابع 
یهوک نوچ  سابع  دناهتـشون : شاهرابرد  ناگدـننک  تیاور  ناسیونخـیرات و  رثکا  زین  و  [ . 27 . ] دندیمانیم مشاهینب  رمق  ار  وا  دـشیم و 

هزین و نتخاس  دراو  رد  دوب و  ریش  دننام  روشحلس و  تمه ، دنلب  عاجش ، ییوجگنج  رافک ، اب  دربن  هاگ  هب  دوب  كرتس  یبلق  ياراد  گرزب و 
الاب حرـش  هب  یتافـص  هک  یلاح  رد  هدـش ، دیهـش  یناوج  رد  مالـسلاهیلع  سابع  هکنیا  هب  هجوت  اـب  [ . 28  ] تشادن دـننام  یکابیب  برض و 

ار ناریپ  درخ  یلاسدرخ ، رد  گرزب  هغبان  نیا  هک  تسناد  و  درک ، كرد  ناوتیم  یبوخب  یکدوک  رد  ار  شترـضح  دشر  تعرـس  هتـشاد ،
جنپ رد  یلفط  الثم  هک  میناوخیم  اههمانزور  رد  زین  هزورما  اریز  دـشاب ، لکـشم  شتاـبثا  هک  تسین  ییاـعدا  نیا  تسا . هتفرگیم  يزاـب  هب 

یماسا هک  میاهدـید  ار  یئانثتـسا  لفط  نویزیولت  رد  ای  دـنکیم و  ملکت  اهنآ  اب  هتفرگارف و  يردام  نابز  دـننام  ار  یجراخ  نابز  ود  یگلاس 
یلع نادـنزرف  تسا  ملـسم  دزیخرب ، دنمـشوه  یئانثتـسا و  لافطا  يداع ، دارفا  نایم  زا  یتقو  لاح  دراد ، ظفح  زا  امامت  ار  ناهج  ياهتختیاپ 
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سابع دشر  هصالخ  دناهدوب . زیگناتفگش  هداعلاقوف و  مه  یکدوک  رد  دناهدوبن ، ماما  مالسلاهیلع ، سابع  دننام  هک  اهنآ  یتح  مالسلاهیلع 
گرزب تیـصخش  نیا  تخانـش  يارب  ياهرود  ره  زا  شیب  نارود ، نیا  یـسررب  اذـل  هدیـسر ، لاـمک  هب  موـس  هفیلخ  ناـمز  رد  مالـسلاهیلع 

. تسا يرورض  خیرات ، روالد  و  هحفص 53 ] ]

نیزاغآ هتکن 

كدنا ضرتعم  تسا ، رارقرب  لدـع  ساسارب  مظن  هک  ياهعماج  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، يروآدای  هب  مزال  ثحبم  نیا  زاغآ  رد  هک  ياهتکن 
بالقنا و یعماوج ، نینچ  رد  تهج  نیمه  هب  دنراد ، یبزح  ای  یـصخش و  ضارغا  ابلاغ  تسا ، دنلب  ضارتعا  هب  ناشدایرف  هک  نانآ  تسا و 

عوـن نیا  ور  نیا  زا  دوـب ، دـهاوخن  تلم  رثـکا  ءارآ  هـب  یکتم  یمدرم و  دوـش ، عـقاو  مـه  رگا  ددـنویپیمن و  عوـقوب  مـیژر  رد  ینوـگرگد 
مظن یلو  دوش ، رارقرب  یتدـم  يارب  ياهعماـج  رد  مه ، ملظ  روز و  ساـسارب  مظن ، تسا  نکمم  دـنمانیم . اـتدوک »  » هزورما ار  اـهینوگرگد 

درک دهاوخ  داجیا  راجفنا  تبقاع  درـشف و  دهاوخ  ار  اهولگ  ضغب  هنیک و  دوش ، دایز  سرت  یتقو  اریز  تسا  یمظنیب  نیع  سرت ، زا  یـشان 
زیچ همه  هکلب  دوشیمن ، هدید  یمظنیب  للخ و  اج  چیه  رد  دیرگنب ، تقلخ  ملاع  زیگناتفگـش  مظن  هب  دروآ . دـهاوخرب  رامد  ملاظ ، زا  و 

هدـیدپ نآ  رب  مکاـح  ياههدـعاق  نوناـق و  فشک  ببـس  تقلخ ، هدـیدپ  ره  رد  تقد  و  [ 29  ] تسا راوتـسا  یهلا  هدـعاق  تنـس و  ساسارب 
ار مظن  نیا  مظاـن  مدرم ، هک  تسا  یگـشیمه  یمئاد و  ناـنچ  مظن  نیا  و  دـیآیم . دوـجوب  اـهتقد  نـیا  زا  دـیدج  نوـنف  موـلع و  دوـشیم و 

فیاظو همکاح  تأیه  تسا و  رارقرب  لدـع  ساسارب  مظن  هک  ياهعماج  رد  دـندرگیم . رداق  مظان  دوجو  رکنم  اـضعب  دـننکیم و  شومارف 
ار هیقب  دـنراد  رارق  تموکح  سأر  رد  هک  رفن  دـنچ  زج  مدرم  دـنکیم ، هئارا  هناـقداص  ار  دوخ  تامدـخ  دـهدیم و  ماـجنا  وـکین  ار  دوـخ 

لکشم عفر  رد  دهدن و  ماجنا  بوخ  ار  دوخ  هفیظو  یهاگتـسد  یتقو  اما  دنرادن . نانآ  نتخانـش  هب  يزاین  هحفص 54 ]  ] نوچ دنسانشیمن ،
سپ دوشیم . رجنم  یمومع  تاضارتعا  هب  تبقاع  و  ددرگیم . دایز  هاگتـسد  نآ  ناگدننادرگ  هرابرد  وجوسرپ  وجتـسج و  دشوکن ، مدرم 
تسا مکاح  یتلادعیب  یمظنیب و  هک  یعماوج  رد  شاشتغا و  ضارتعا و  یمظنیب  دروآیم و  دوجوب  ار  تینما  شمارآ و  هعماج  رد  مظن 

ار مکاح  میژر  نیـضرتعم ، فدـه  ندرک  تهج  کی  وس و  کی  اب  دـننکیم و  ماـیق  مدرم ، هب  تمدـخ  قشاـع  زوسلد و  ناـمدرم  زا  یخرب 
ياجرب ناشمایق  زا  هک  يراثآ  دـننک ، ادـف  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  یتح  دـنوشن و  تموکح  طوقـس  هب  قفوم  مه  رگا  دـنزاسیم و  طـقاس 

، هاتوک همدقم  نیا  زا  دـعب  تخاس . دـهاوخ  مهارف  ار  هدیـشک  دـنب  رد  مدرم  يدازآ  دیـشخب و  دـهاوخ  ار  شدـنمدوس  رثا  تقاع  دـنامیم ،
ار رمع  يولهپ  يرجنخ  اب  ؤلؤلوبا  یتقو  مینکیم . یـسررب  دـش  رجنم  ـالبرک  بـالقنا  هب  هک  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  یناوجون  ناـمز  عاـضوا 

دننک نییعت  ار  شنیشناج  يو  زا  دعب  دومن  نیعم  ار  شیاضعا  دوخ  هک  يرفن  ياروش 6  داد  روتسد  دش  يرتسب  هفیلخ  هجیتن  رد  تفاکش و 
لوا رد  تفاتـش  یقاب  يارـس  هب  مود  هفیلخ  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب . مکاح  [ 30  ] فوع نمحرلادـبع  يأر  دـیآ  شیپ  ءارآ  رد  یفـالتخا  رگا  و 

نب مکح  تشگ و  رادهدـهع  ار  ماش  يرادـنامرف  نانچمه  هیواعم  ناـمز  نیا  رد  دـش . موس  هفیلخ  ناـمثع  فوع  يأر  اـب  يرجه  مرحم 24 
. تفای تزع  تشگزاب و  هنیدـم  هب  دوب  هدـش  دـیعبت  فئاـط  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بناـج  زا  هک  هفیلخ  يومع  صاـعلایبا 

تفگنه ياه  هرهب  مه ، لاملاتیب  زا  درکیم و  تلاخد  ماکح  بصن  لزع و  رد  دوب ، هدـش  هاگتـسد  لقع  دـیلک  هک  زین  مکح  رـسپ  ناورم 
ار رـصم  مدرم  لام  سمخ  دیرخب و  رانید  رازه  دصناپ  هب  دوب  یتفگنه  تورث  هک  ار  اقیرفا  مدرم  لام  سمخ  هلمج  هحفص 55 ]  ] زا دربیم ،

هرود نیا  ياهششخب  تنـس ، لها  زیزع  ناردارب  بتک  ساسارب  ریدغلا  باتک  رد  ینیما  همالع  موحرم  دومن ! داهنـشیپ  رانید  رازه  دص  هب  زین 
دصتفه و نویلیم و  شـش  تسیب و  دـص و  الط و  رانید  رازه  دصیـس  نویلیم و  راهچ  اهنآ  عمج  هک  هدرک  میظنت  یلودـج  رد  ار  تفالخ  زا 

دادملق نیملـسم  لاوما  ءزج  ار  نآ  خـیرات  نیا  زا  رتشیپ  دوب و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ثاریم  هک  كدـف  دوشیم . هرقن  مهرد  رازه  داتفه 
رد دندوب . رایسب  دوب ، سب  ار  ناشهام  کی  یگدنز  هنیزه  رانید  کی  هک  ینادنمتسم  ناریقف و  هک  یلاح  رد  تفرگ ! قلعت  ناورم  هب  دندرک 

راهچ ار  حبـص  زامن  یتسم  لاح  رد  يزور  دوب ، صیرح  بارـش  ندیـشون  هب  شایع و  هک  وا  تفای . هفوک  تراما  هبقع  نب  دیلو  رـصع ، نیا 
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باریس بارش  زا  ارم   ) ینقـسا برـشا و  تفگیم : هدرک و  ینالوط  ار  نآ  تشادن  ار  هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  لاح  نوچ  دناوخ و  تعکر 
هب ار  شیوخ  يردام  ردارب  دیلو  هفیلخ ، دندرب ، تیاکش  هفیلخ  هب  تفرگیم  هرخـسم  هب  ار  زامن  ادخ و  هک  قساف  مکاح  نیا  زا  مدرم  نک .)
هب ناـبز  مدرم  تشادیمن ، ساـپ  ار  مدرم  قوـقح  نید و  تمرح  نوـچ  زین  وا  داتـسرف ، هفوـک  هب  ار  صاـعلا  نـب  دیعـس  دـناوخارف و  هنیدـم 
هک ومه  دش . هدیزگرب  هفوک  يرادنامرف  هب  يرعـشا  یـسوموبا  لوزعم و  زین  دیعـس  هجیتن  رد  دندیروش  ملاظ  مکاح  رب  دندوشگ و  ضارتعا 

و دـش ، یمالـسا  مـظن  نیزگیاـج  يرادهیامرـس ، ماـظن  هـک  دـییاپن  يرید  داد . يأر  مالـسلاهیلع  یلع  لزع  هـب  نیفـص  گـنج  تـیمکح  رد 
. تساخرب رذوبا  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دنتـسشن . رتشیب  فاعـضتسا  هب  هدـش و  هتـشاذگ  رانک  هب  دـندوب  نیمز  يور  ناـثراو  هک  نیفعـضتسم 

هحفص 56] ]

؟ تسیک رذوبا 

میرم نب  یـسیع  دـهز  رب  متما  نایم  رد  رذوبا  دومرف : شاهرابرد  هک  دیونـشب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـبز  زا  ار  رذوبا  فیرعت 
زا هک  ار  یـسک  تشادنرب  نیمز  دـنکفین و  هیاس  نامـسآ  دومرف : زین  و  [ . 32 . ] تسا تما  نیا  يوگتـسار  رذوبا  دوـمرف : زین  و  [ 31 . ] تسا

هیلع رذوبا  [ . 33 . ] ددرگیم تشهب  لخاد  اهنت  دوشیم و  هتخیگنارب  اهنت  دریمیم ، اهنت  دـنکیم ، تسیز  اـهنت  وا  دـشاب ، رتوگتـسار  رذوبا 
ۀـضفلا و ال بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  : » دومرفیم توالت  ناوارف  ار  هیآ  نیا  دوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  تساخ و  اـپب  يرادهیامرـس ، ماـظن 

تخـس باذـع  هب  دـننکیمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـنزودنایم و  هرقن  الط و  هک  ناـنآ  [ . 34 « ] میلا باذـعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اـهنوقفنی 
تفرگرب رز  رپ  ياهسیک  یمالغ  اذـل  دوشن . هدوشگ  ضارتعا  هب  دـنامب و  ماک  رد  نابز  نیا  تسیابیم  و  دوب ، مدرم  نابز  رذوبا  هد . تراشب 

داهن ياپ  رذوبا  ثاثایب  هناخ  هب  مالغ  دسرب . يدازآ  هب  یگدرب  زا  زین  دوخ  دنالوبقب و  يو  هب  ار  نآ  هک  دـیما  نیا  هب  تفر  رذوبا  هناخ  هب  و 
دوـخ و يدازآ  رد  عـمط  اریز  تشگ  دنـسرخ  دـید ، ار  رذوـبا  هشوـت  دازیب و  رقحم و  نیلگ  هبلک  هک  مـالغ  تفاـی . زاـمن  لاـح  رد  ار  وا  و 

رذوبا هحفص 57 ] . ] تسشن خساپ  راظتنا  هب  داهن و  رذوبا  دزن  ار  رز  هسیک  یقلمت  اب  مالغ  دش و  غراف  زامن  زا  رذوبا  دوب ! هتسب  رذوبا  یگدنب 
ریخ مـالغ -  دناهداتـسرف ؟ يو  يارب  هک  تسا  رادـقم  نیا  هب  لاـملاتیب  زا  یناملـسم  ره  مهـس  اـیآ  دیـسرپ : طـقف  دربن ، تسد  رز  هسیک  هب 

زورما وگب : هداد  وت  هب  ار  نآ  هکنآ  هب  ورب  ریگرب و  ار  هسیک  رذوبا -  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گرزب  یباحـص  امـش  صاخ 
هب ریگرب و  ار  ناوارف  رز  نیا  تفگ : یتفگش  اب  مالغ  تسا . ناسريزور  دنوادخ  مه  ادرف  يارب  دراد و  هناخ  رد  وج ، نان  صرق  کی  رذوبا 

رذوبا ناـسر . شیاـسآ  تمعن و  هب  ار  شیوـخ  هداوناـخ  دوـخ و  نک و  اـنب  اـبیز  هناـخ  رخب و  غار  غاـب و  هد ، ناـیاپ  تخـس  یناگدـنز  نیا 
شاهدـنهد هب  ار  هسیک  تساـخرب و  دـیماان  مـالغ  ناـسر . شدـنمزاین  هب  ار  هسیک  زیخرب و  تسین  زاـین  وـت  زردـنا  هب  ارم  تفگ : دوـلآمشخ 

ره زا  شیب  هنیدم  اما  یمالـسا . روانهپ  روشک  بناج  ره  زا  هک  هنیدم  زا  اهنت  هن  دشیم ، رتدـنلب  زوربزور  وس  ره  زا  تاضارتعا  دـنادرگزاب .
ناوت هک  متـس  ریز  مدرم  و  تشاد ، تیاکح  اهیرگدادیب  زا  هک  هیواعم  خاک  تشگ . دیعبت  ماش  هب  رذوبا  اذـل  دـشاب ، شوماخ  تسیابیم  اج 
ماظن يدوز  هب  دـید ، هک  هیواعم  درب . راک  هب  مدرم  مایق  يارب  ار  دوخ  ناوت  همه  ماش ، رد  اذـل  تخیگنارب  رتشیب  ار  رذوبا  دنتـشادن ، ار  داـیرف 

ار وا  درادن ، تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرزب  صاخ  یباحـص  هک  ار  رذوبا  هیبنت  يارای  دوخ  دیـشاپ و  دهاوخ  مه  زا  وا  ملظ 
بیقعت ار  فده  تشادیم ، هتخآ  هشیمه  ار  شریشمش  نوچ  نابز  هک  رذوبا  درک . شوماخ  ار  هتفـشآرب  ماش  هرابود  دنادرگزاب و  هنیدم  هب 

لیقع رـسای و  رامع  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  نسح و  یلع و  دوب ، هدش  عونمم  رذوبا ، زا  تعیاشم  هکنیا  اب  دش . دیعبت  هذـبر »  » هب ات  درکیم 
کشا دندز و  هسوب  تشادیمن ، هگن  ماک  رد  ار  شیوگقح  نابز  هحفص 58 ]  ] هک يدرم  يور  رب  دندرک و  تعیاشم  ار  رذوبا  رذوبا ، ردارب 

يراک کمک  روای و  نوچ  و  داد ، تسد  زا  ار  شرسپ  هناگی  هذبر »  » رد رذوبا  دندرپس . گرزب  يادخ  هب  ار  وا  و  هتخیر ، شیاپ  رد  ار  عادو 
. درپس كاخ  هب  ار  وا  تخیریم ، کشا  شرسپ  اهنت  گرم  رب  ردام  هک  یلاح  رد  دیناشوپ و  نفک  رـسپ  رب  رـسمه ، مشچ  شیپ  رد  تشادن ،

منادیمن هک  منایرگ  وت  رب  هکلب  میرگیمن ، دوخ  لاح  هب  مناج ، هریـش  لد و  هویم  يا  مدوب ، هدرم  وت  ياج  هب  شاک  مرـسپ  تفگ : هاـگنآ  و 
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وا رب  ياهدرک  بجاو  وا  رب  يردپ  قوقح  زا  هچنآ  ایادخ  تفگ : درک و  نامسآ  هب  يور  هاگنآ  یتفگ ؟ باوج  هچ  وت  دندیـسرپ و  هچ  وت  زا 
تسیرگ و راز  تسشن و  شرـسپ  رازم  رب  زین ، هدیدغاد  ردام  يرتراوازـس . نم  زا  تشذگ  هب  هک  شخبب  ار  وا  مه  وت  اراگدرورپ  مدیـشخب ،

یگدنز کیرش  نازوس ، يارحص  نآ  رد  ابیرق  دراد و  شیپ  رد  يرتگرزب  هصغ  هک  تسنادیمن  دیاش  داتسرف و  نیرفن  نعل و  نارگمتس  رب 
ندیکـشخ تسیرگیم و  ردارب  گرم  رب  دوب ، ارحـص  کچوک  ناوراک  نیا  ءزج  هک  مه  رذوبا  رتخد  داد . دهاوخ  تسد  زا  مه  ار  شیوخ 

ات دومنیم . توعد  يراـبدرب  ییابیکـش و  هب  دادیم و  یلـست  ار  شرتـخد  رـسمه و  رذوبا ، درکیم . وزرآ  لداـع  دـنوادخ  زا  ار  ملظ  هشیر 
رب هدـید  مه  یهاـگ  دـیبلط و  شزرمآ  دـنوادخ  زا  و  تشاد ، كـالفا  رب  هدـید  كاـخ و  رب  هرهچ  رذوـبا  دیـسر . ارف  مـه ، وا  گرم  تبوـن 

یضار ادخ  ياضق  هب  مرسمه  تفگیم : دادیم و  یلست  دیلانیم ، یـسکیب  ییاهنت و  زا  هک  ار  وا  تخودیم و  شرـسمه  نایرگ  ناگدید 
نینمؤم زا  یتیعمج  يدوز  هب  مریمیم و  نابایب  رد  هک  ماهدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  نم  سارهم ، ییاهنت  زا  شاـب و 

ار وت  ات  زاس  ربخاب  نم  گرم  زا  ار  ناـنآ  دـسرب ، هار  زا  ناوراـک  اـت  نیـشنب  هار  رـس  رب  ورب  وت  دـننکیم . هحفص 59 ]  ] نفد ارم  دنـسریم و 
رتخد تشادـن  نامـسآ  زج  یـشوپور  هک  یلاح  رد  داد . ناـج  هذـبر »  » هدـیتفت كاـخ  يور  رب  راـید ، رهـش و  زا  رود  رذوبا  دـننک . کـمک 
كاخ هب  ار  ربمایپ  رای  دسر و  رد  یناوراک  ات  داتـسیاب  هار  رـس  رب  نالان  نایرگ و  وا  ردام  درکیم و  نویـش  ردـپ  گرم  رد  رذوبا ، هدـیدمغ 

ندب دنتـسیرگ و  رایـسب  رذوبا  رب  و  دندیـسر . رد  دوب ، دوعـسمنبا  رتشا و  کلام  ناشنایم  رد  هک  نینمؤم  زا  ياهدـع  دیـشکن ، یلوط  دراپس .
قح راوج  هب  هذبر ، يدـیعبت  هک  دوب  يرجه  لاس 32  رد  دندروآ . هنیدـم  هب  ار  وا  رتخد  رـسمه و  دـنداد و  ياج  كاخ  بلق  رد  ار  وا  كاپ 
یلع هناـخ  دـنراد و  ناوارف  هقـالع  ثداوح ، ندینـش  هب  ناـکدوک  هک  اـجنآ  زا  دوب . هلاـس  هد  مالـسلاهیلع  ساـبع  ماـگنه  نیا  رد  تسویپ و 

لد ناج و  هب  هک  مالسلاهیلع  سابع  دشیم ، وگزاب  اجنآ  رد  گرزب  هاوخ  کچوک  هاوخ  ثداوح  عیاقو  دوب و  ملظت  عجرم  مه  مالـسلاهیلع 
و دـش ، هاگآ  تسا  يرگمتـس  اب  هزرابم  هک  ناملـسم  ره  گرزب  فیلکت  هب  درب و  یپ  عاـمتجا  دـسافم  هب  يدوز  هب  دادیم  شوگ  عیاـقو  هب 

ریت همعط  زین  يرگید  ناگرزب  هکلب  درم . هاگدـیعبت  رد  داتفا و  تبیـصم  هب  هک  دوبن  رذوبا  اهنت  تخاس . هدامآ  نامولظم  يراـی  يارب  ار  دوخ 
. دوب دوعسم  نب  هللادبع  نانآ  هلمج  زا  هک  دندش  متس 

؟ تسیک هللادبع 

یسک اهنت  هدروآ و  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  و  هدیورگ ، مالـسا  هب  هک  تسا  یـسک  نیمـشش  دوعـسم ، رـسپ  هللادبع 
نمحرلا هروس  میهاربا ، ماقم  رد  وا  دشابیم . زین  هعبس  ءارق  زا  تسا و  هدناوخ  اراکـشآ  رافک  نایم  رد  ار  نآرق  راب ، نیتسخن  يارب  هک  تسا 

نآرق دوشیم ، توـالت  هچنآ  هک  دـندش  هاـگآ  هبعک ، راوـج  رد  هکم  نارفاـک  هکنآ  هحفـص 60 ]  ] زا سپ  دـناوخرب . زا  دـنلب  يادـص  هب  ار 
هدرخ رگمتـس  نایاورنامرف  رب  دوب ، هفوک  رد  یتقو  دوعـسم  نب  هللادبع  دنتخاس . شحورجم  یلـصفم  کتک  اب  دـندیروش و  وا  رب  تسادـخ ،

ات دـش  راـضحا  هنیدـم  هب  هللادـبع  هجیتـن  رد  داد ، شرازگ  هفیلخ  هب  ار  عوضوم  هفوـک ، مکاـح  دـناوخیمارف ، ماـیق  هب  ار  مدرم  تفرگیم و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  هللادبع  زونه  دوب . ربنم  رد  هفیلخ  دش ، دراو  هنیدم  هب  هللادبع  یتقو  یلو  دریگ  رارق  رظنتحت 
زا جراخ  رد  هدیـشک و  شود  رب  ار  دوعـسم  نب  هللادـبع  هک  تفای  تیرومأـم  هعمز ، نب  هللادـبع  هک  دوب  هدرواـین  ياـج  هب  تیحت  زاـمن  ملس 
زا یکی  هک  دـنکفا  نیمز  رب  شود  زا  دجـسم  زا  جراـخ  رد  ار  دوعـسم  نب  هللادـبع  درک و  ارجا  ار  ناـمرف  رومأـم  دزادـنا . نـیمز  هـب  دجـسم 
هار ادـخ  راوج  هب  يرجه  لاس 32  رد  یگلاـس و  نس 65  رد  دعب  زور  دنچ  دـش و  رامیب  هثداح  نیا  رثا  رب  هللادـبع  تسکـشب . وا  ياههدـند 

يادخانیب یتشک  هک  نامز  نیا  رد  دـش . هتـشاک  اهلد  رد  هک  دوب  بالقنا  زا  يرگید  رذـب  زین  هعقاو  نیا  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  تفای و 
رد تفای . شرورپ  ناشنایم  رد  هلاس ، هد  سابع  دیـشکیم ، هلعـش  نامـسآ  رب  یتشک ، نانیـشنرس  مشخ  شتآ  تسـشنیم و  لگ  هب  عامتجا ،

ییاناوت شدـنمورین  ناوزاب  رب  مالـسلاهیلع  سابع  يوجماقتنا  دـنلب و  حور  دـشیم ، تراـغ  فیعـض  درکیم و  دادـیب  ملظ ، هک  نارود  نیا 
. دنک رتسکاخ  گرم ، رتسب  رد  ار  نانآ  و  دزورفا ، شتآ  نید  نانمشد  نوناک  رد  شناج  مسج و  ات  تفریم  نانچمه  دیشخبیم و  يرتشیب 
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رامع تشونرس 

اب دوب ، هتفرگارف  رفک  یهایس  ار  هکم  طیحم  هک  هاگنآ  هحفص 61 ] ، ] تسا تقیقح  قح و  هار  نیزرابم  و  مالسا ، ناگنهاشیپ  زا  رسای  رامع 
ردپ و یتح  دندرزآ و  تخس  ياههجنکش  اب  ار  وا  شراکبان  نارای  لهجوبا و  هچ  ره  دیشخرد و  مدرم  نایم  رد  هام  نوچ  ربمایپ ، زا  يوریپ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تشادنرب . ادخ  هب  نامیا  زا  تسد  دنتشک ، وا  يوربور  یعیجف  زرط  هب  ار  هیمس -  رامع و  شردام - 
دننام دریگ  لد  هب  ار  وا  هنیک  سک  ره  هدرک  ینمـشد  ادخ  اب  هک  تسا  نآ  لثم  دنک  ینمـشد  رامع  اب  سک  ره  تسا : هدومرف  رامع  هرابرد 
نادرم رگید  دننام  دیشکیم ، شود  هب  ار  قح  مچرپ  هک  مالسا  راکادف  زابرـس  نیا  تسا . هتفرگ  لد  رد  ار  ادخ  هنیک  ضغب و  هک  تسا  نآ 

دـید و اهرازآ  نامیخژد  زا  نارود ، نیا  رد  زین  وا  اـما  دومن . اوسر  ار  ناراکمتـس  نید ، قطنم  اـب  اـج ، همه  رد  درک و  ماـیق  ملظ  هیلع  ادـخ ،
هار اهمـشچ  هچیرد  هب  اهلد ، نورد  زا  هک  تشگ  بالقنا  مشخ  ياهرذب  زا  زین ، رامع  رازآ  تسا . تبث  اهخیرات  رد  شحرـش  هک  دش  رامیب 
ره زا  ینامدرم  هک  دش  ببس  طاقن  رگید  هفوک و  هرـصب ، رـصم ، رد  هفیلخ  نالماع  نارادنامرف و  داسف  دش . ریگ  اج  همه  شاهلعـش  تفای و 

سابع لاـس  نآ  رد  تسویپ و  عوقو  هب  يرجه  لاس 35  رد  هعقاو  نیا  دندیناسر و  لتق  هب  ار  نیملـسم  هفیلخ  دـندمآ و  درگ  هنیدـم  رد  وس 
هحفص 62] . ] دوب هدش  هلاس  هدزیس  مالسلاهیلع 

مالسلاهیلعسابع تاحیرفت 

یمالسا ياهوتسد  زا  یلو  هدرکن ، نشور  خیرات  ار  مالـسلاهیلع  سابع  غولب  یکدوک و  مایا  تاحیرفت  اهیزاب و  میاهتفگ ، البق  هک  روطنامه 
هک درک  طابنتـسا  ناوتیم  هدوب  عاجـش  روالد و  يدرم  مالـسلاهیلع  سابع  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  هدـش و  رداص  يداش ، حـیرفت و  هرابرد  هک 

يزاب دینک و  حیرفت  - 1 تسا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هتـشادیم  شوخ  لد  یتاحیرفت  هچ  اب  ترـضح  نآ 
. دوب زادناریت  ناتردپ  هک  دینک  يزادناریت  لیعامسا  نادنزرف  يا  - 2 [ . 35 . ] دوش هدید  یتنوشخ  امش  نید  رد  هک  مرادن  تسود  اریز  دینک 

ياهدیلک اهریشمش  - 5 [ . 38 . ] دیزومایب يزادناریت  انش و  ار  دوخ  نادنزرف  - 4 [ . 37 . ] تسامش ياهحیرفت  نیرتهب  يزادناریت  - 3 [ . 36]
اهنت هن  يزاـب  حـیرفت و  یلک  روط  هب  هک  دوشیم  مولعم  تسخن  روتـسد  زا  [ . 40 . ] تسا حابم  بسا  يور  يدنب  طرـش  - 6 [ . 39 . ] دنتشهب

مولعم يدـعب  ياهروتـسد  زا  تسا و  مزال  هدیدنـسپ و  دـشاب  رود  هب  اهیتشز  زا  هک  يدـح  رد  زین  نـالاسگرزب  يارب  هکلب  ناـکدوک  يارب 
یفرعم انـش  يزابریـشمش و  يزادناریت ، يراوس ، بسا  ار  تاحیرفت  نیرتهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هحفص 63 ]  ] هک ددرگیم 

سابع نیقی  هب  و  دنشاب . هدامآ  ینیدیب  اب  دربن  يارب  هشیمه  دنورن و  روز  ملظ و  راب  ریز  دنیآ و  راب  عاجش  رویغ و  ناناملسم  ات  تسا  هدرک 
ياهتقو داـب  ناـنآ  رب  دـناودخ  دورد  هک  شزیزع  ناردارب  ردـپ و  روتـسد  هب  هتفرگیم و  ارف  ار  نونف  نیا  یناوج  یکدوک و  رد  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع سابع  ياهیروالد  هرابرد  یناملآ  رلشیرف » تروک   » قیقحت نوچ  تسا . هتخاسیم  روکذم  ملاس  تاحیرفت  فرص  ار  دوخ  دازآ 
ار مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ترـضح  يزوریپ  لیالد  رلـشیرف » تروک  : » مینکیم لقن  ریز  رد  راصتخا  هب  ار  نآ  تسا  بلاج  دربن  نونف  و 
رد - 1 دنکیم . هرامش  ریز  حرش  هب  دتسرف  خزود  هب  اروشاع  زور  رد  ار  رفن  دنچ  ییاهنت  هب  هتـسناوت  شترـضح  هکنیا  رافک و  اب  گنج  رد 

عقاو رثؤم  بارعا ، هیحور  فیعـضت  رد  رما  نیا  هدرمـشیمرب و  زجر  تروص  هب  ار  دوخ  بسن  بسح و  مالـسلاهیلع  ساـبع  گـنج  نادـیم 
زا دـناوتب  ات  هتـشگیمرب ، رمک  زا  بسا  يور  يورـشیپ ، لاـح  رد  - 3 تسا . هتـسنادیم  وکین  ار  يراوس  ياـهیراکهزیر  - 2 تسا . هدشیم 

یتبرـض ره  رد  دوش و  رتشیب  شریـشمش  تردـق  ات  هدرکیم ، تفج  بسا  تکرح  اب  ار  دوخ  تسد  تکرح  - 4 دنک . عافد  مه ، رـس  تشپ 
تکرح و  دناهدشیم ، رگیدکی  محازم  دوخ  دنوش  عنام  ترضح ، نآ  روبع  زا  دناهتـساوخیم  هک  یناسک  - 5 دزادنیب . راک  زا  ار  رفن  کی 

اهبسا زا  کیاکی  ار  اهنآ  ریشمش ، تابرـض  اب  دزاتب و  نانآ  رب  رتهب  هک  هدادیم  لاجم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هب  اهنآ  عمجت  اهبـسا و 
هب شریـشمش  كون  هک  هدـشیم  مخ  نیمز  يور  ردـق  نآ  مالـسلاهیلع  سابع  هتخاتیم ، تعرـس  اب  بسا  هک  یلاح  رد  - 6 دزادـنا . ریز  هب 
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و هتخادنایم ، ریشمش  الاب  فرط  هب  نیئاپ  زا  هتـساخیمرب و  ناهگان  هتـشگیم ، کیدزن  هحفص 64 ]  ] فیرح هب  هک  دعب  هدیـسریم ، نیمز 
هگن رـس  يور  رب  ار  رپـس  تهج  نیمه  هب  دـیآ و  دورف  ریز  هب  ـالاب  زا  ریـشمش  هک  هدوـب  رظتنم  هشیمه  هدوـبن و  انـشآ  نف  نیا  هب  هک  نمـشد 

هحفص 65] [ . ] 41 . ] تسا هتشگیم  ادج  شنت  زا  مالسلاهیلع  سابع  ریشمش  اب  شرس  و  هدشیم ، ریگلفاغ  هتشادیم ،

مالسلاهیلعیلع تفالخ  هرود  رد  سابع 

هراشا

دریذپب و ار  تفالخ  بصنم  ات  دنتساوخ  يو  زا  دندش و  عمج  شدرگ  رب  مالسلاهیلع  یلع  ینیـشنهناخ  لاس  زا 25 دعب  هدمآ ، هوتس  هب  مدرم 
دناهتسبن يو  تعاطا  رب  لد  مدرم  تسنادیم  هک  مالسلاهیلع  یلع  دناسرب . تاجن  لحاس  هب  ار  هعماج  هداتفا  باقرغ  رد  هدزنافوط و  یتشک 
تموکح هب  ار  يرگید  هک  درک  فیلکت  تفریذـپن و  ار  تیلوئـسم  نیا  دـناهدرب ، هانپ  يو  هب  رارطـضا  يور  زا  و  تسوا ، اب  ناشنابز  اـهنت  و 

دـش نیا  زا  عنام  مالـسلاهیلع  یلع  رب  نانآ  هناسمتلم  موجه  هدنامرد و  مدرم  دایرف  یلو  دنراذگاو . دوخ  لاح  هب  ار  هللا  ۀـفیلخ  و  دـننیزگرب ،
دندوب یعدتـسم  ار  شترـضح  تقفاوم  هک  تیعمج  هوبنا  ربارب  رد  اذـل  دراگنا  هدـیدان  ار  تیرثکا  ياضاقت  دنیـشنب و  هناخ  رد  نانچمه  هک 

هب - 2 منکیم . ارجا  تسا  نودـم  میرک  نآرق  رد  هـک  ار  مالـسا  نوناـق  - 1 دومرف : طورـشم  ریز  طیارـش  اب  ار  مدرم  رب  تموکح  نتفریذـپ 
يأر و قباطم  - 3 منکیمن . لودع  وا  تنس  زا  موریم و  ماهدوب  شهارمه  هشیمه  دوخ  هتفر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یهار 

امغی هب  نیملـسم  لاملاتیب  زا  قحاـن  هب  هک  ار  یلاوما  - 4 مرادـن . هجوت  شیوخ  زا  شیپ  ناـمکاح  ءارآ  هب  منکیم و  مکح  شیوخ  ياوـتف 
هدرک وغل  ار  یتاقبط  تازایتما  دنربارب ، مالسا  نوناق  ربارب  رد  همه  نوچ  - 5 دشاب . هتفر  نارتخد  نانز و  نیباک  هب  هچرگ  مناتسیم ، زاب  هتفر 

نانخـس زا  ياهراپ  هراصع  هصالخ و  اـهنیا  هحفـص 66 ] . ] منکیم عطق  دـنربیم ، هرهب  لاـملاتیب  زا  نارگید  زا  شیب  هک  يدارفا  ياـیازم  و 
يوس زا  هک  هماـنرب  نیا  هب  دـندوب  شبطاـخم  هک  یمدرم  درک و  داریا  شتموکح  زور  نیتسخن  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ناورم ریبز و  هحلط و  نوچ  اههفالخلا ، رظتنم  تفریذپ . ار  تفالخ  مالـسلاهیلع  یلع  هجیتن  رد  دنداد و  تبثم  يأر  دـش ، هئارا  ترـضح  نآ 

نآ رد  اذـل  دوـب ، هتفرگ  ناـنآ  زا  ار  تفلاـخم  تئرج  تیعمج ، میظع  لیـس  یلو  تخیرورف . ناـشنورد  رد  نانخـس ، نیا  اـب  ناـشبلق ، مکح 
هک نانآ  تبقاع  دنناشنب . ترضح  نآ  هنیس  رد  ار  هنیک  رجنخ  بسانم ، تصرف  رد  هک  دنتفرگ  لد  رد  اما  دندرکن  یتفلاخم  رهاظ  هب  سلجم 
هار هب  ار  نیفـص  گنج  نآ  زا  سپ  لمج و  گنج  دـنتخاس و  مه  اـب  دـندوب ، روز  ندروآ  تسدـب  شـالت  رد  اـی  دـنتفریم و  رز  لاـبند  هب 

لافغا ار  هشیاع  هک  ریبز  هحلط و  نوچ  يدارفا  نایـصع  یلخاد و  تاشاشتغا  داد و  خر  جراوخ  اب  ناورهن  گـنج  نآ  بقاـعتم  دـنتخادنا و 
وا نامیایب  راکم و  يدایا  هیواـعم و  يرگهلیح  يدایـش و  دننیـشنب و  تفـالخ  دنـسم  رب  دوخ  هدز و  مهرب  ار  یمومع  مظن  اـت  دـندوب  هدرک 

کلامم نوئـش  رد  قیمع ، تاحالـصا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دادـن  لاـجم  دوب ، هتـسویپ  هیواـعم  هب  هک  مکح  ناورم  صاـعورمع و  دـننام 
هب لد  ناج و  زا  مدرم  ارچ  دوش ، نشور  هکنیا  يارب  دهد . نایاپ  دوب  ناگتشذگ  لامعا  زا  یشان  هک  یناماس  رـسیب و  هب  دزادرپ و  یمالـسا 

يرادـمروز نارادهیامرـس  لوا ، هتـسد  داد . رارق  هعلاطم  دروم  دـیاب  هورگ  هس  رد  ار  نامز  ناـمدرم  دنتـساخنرب ، مالـسلاهیلع  یلع  تیاـمح 
هدرب امغی  هب  لاملاتیب  زا  یناوارف  لام  دوب  هتـشذگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  هک  لاـس  تدم 25  رد  هک  دـندوب 
تسپ تاقبط  ناداوسیب و  هتـسد ، نیمود  هحفـص 67 ] . ] دنناسرتب روز  اب  ای  دنبیرفب و  رز  هب  ار  نازیچیب  دنتـسناوتیم  لاوما  نآ  اب  دـندوب و 

خلت مالـسلاهیلع  یلع  رب  ار  یگدـنز  نانچ  هدـع  نیا  دـندشیم و  هدـنار  دـیزویم ، داب  هک  بناج  ره  هب  ناـسگم  نوچ  هک  دـندوب  عاـمتجا 
رب تسه  ناشدوخ  قیال  هک  ار  یـسک  ریگب و  مدرم  نیا  زا  ارم  ایادخ  : » تفگ هدرک و  دـنلب  زاینیب  هاگرد  هب  زاین  تسد  تبقاع  هک  دـندرک 
رد تقو  همه  اج و  همه  هک  دندوب  ناراکزیهرپ  نایقتم و  نامیا و  اب  نالدکاپ  ادخ و  هار  نادـهاجم  موس ، هتـسد  [ . 42 « ] هد تموکح  نانآ 

دوب كدنا  نانآ  هدع  اما  دندیسارهیمن  گرم  زا  دندرکیم و  عافد  یهلا  سومان  زا  ریت ، ریشمش و  ناج و  لد و  اب  مالسلاهیلع  یلع  باکر 
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ار مدرم  تاجن  دیشیدنایم و  رشب  تداعـس  هب  هک  داد ، لدع و  رهظم  اهناسنا و  ياوشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  روکـشلا .» يدابع  نم  لیلق  و   » هک
فرـش و تزع و  دیـسر و  تداهـش  هب  دـیلپ  مجلمنبا  تسد  هـب  تبقاـع  دیـشوکیم ، هار  نـیا  رد  تساوـخیم و  ریوزت  روز و  رز و  ماد  زا 

. دوب هلاس  هدجه  مالسلاهیلع  سابع  نامز  نیا  رد  دیدرگ . هیماینب  هلیبق  هیواعم و  هبعلم  تیناسنا 

ردپ رتسب  رانک  رد  سابع 

مالـسلاهیلع یلع  قرف  تدابع  بارحم  رد  يدارم ، مجلمنبا  نیگآرهز  ریـشمش  اب  هک  يرجه ، ملهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم  مهدزون  هاـگرحس 
هب یتیصو  رد  شترـضح  دندش . عمج  شدرگ  هب  دندوب ، بات  بت و  رد  هک  شنادنزرف  داتفا ، يرامیب  رتسب  رد  ترـضح  نآ  دش و  هتفاکش 

عیاض ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنـس  دـیهدن و  رارق  ادـخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  امـش  هب  مشرافـس  : » دومرف ناـنآ 
هب دوب ... دهاوخن  یشهوکن  امش  رب  رگید  هک  دیرادب ، هاگن  نشور  ار  غارچ  ود  نیا  دیراد و  اپرب  ار  نید  نوتس  ود  نیا  دینکن . هحفص 68 ] ]

بش هب  بآ  يهدنیوج  نوچ  هکلب  مسانشن ، ار  نآ  هک  ددرگ  دیدپ  يزیچ  هن  و  مدنسپن ، ار  نآ  هک  دیاین  مغارـس  هب  يزیچ  ندرم  اب  هک  ادخ 
[43 .« ] تسا رتهب  ار  ناراکوکین  تسادخ ، دزن  هچنآ  دبایب و  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  هک  یناهاوخ  ای  دسر . بآ  هب  ناهگان  هک  مشاب  ماگنه 

زور رد  وا  دومنیم . لابقتـسا  گرم  زا  دسر ، اراوگ  بآ  هب  هک  ياهنـشت  نوچ  درپس و  ناج  شوگ  هب  ار  شرافـس  نیا  مالـسلاهیلع  سابع  . 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  یگنـشت  زا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناکدوک  يارب  ار  کشم  تفاـی و  تسد  تارف  بآ  هب  بل  هنـشت  اروشاـع ،

تیاعر دوب ، اهنآ  هلمج  زا  مالـسلاهیلع  شردارب  هک  البرک  نابل  هنـشت  اب  ار  تاواسم  ات  دیـشونن ، تارف  زا  ياهرطق  دوخ  اما  دومن ، رپ  دـندوب 
هحفص 69] . ] دیامن رادید  ماک  هنشت  تداهش ، هنشت  نآ  ار  ادخ  و  دشاب ، هدرک 

مالسلامهیلعنینسح تمدخ  رد  سابع 

جاتحم و دباتشیم ، دیواج  يارس  هب  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یگدنز  نارود  هک  یماگنه  هب  ات  دیاشگیم  ناهج  رب  هدید  هک  يزور  زا  ناسنا 
و دناشنیم ، ورف  ار  یگنـشت  بآ ، هک  هنوگ  نامه  تسا . هتفهن  نارگید  زا  زاین  عفر  نانآ ، تاذ  رد  هک  اهناسنا  زا  ياهدع  زج  تسا . دنمزاین 
ار تیرح  يدازآ و  تقیقح و  ملع و  ناگنـشت  ناهج ، راگدرورپ  ضیف  همـشچرس  زا  هدافتـسا  اب  اتاذ  مه  ياهدـع  دـنیرفآیم . ییابیز  لـگ 
دنیورب و ناهایگ  ات  دزیریم  ورف  نامسآ  زا  ار  ناراب  هکنآ  دنیارآیم . دوخ ، دوجو  لگ  اب  ار  نطاب  ییابیز  هب  نادنمزاین  دننکیم و  باریس 
رد ار  نیمز  هکنآ  و  دنهد ، همادا  شیوخ  تایح  هب  تادوجوم  ات  هدیرفآ ، نابات  ار  هام  نازورف و  ار  دیـشروخ  هکنآ  و  دـنهد ، هویم  ناتخرد 

وا و ياهروتـسد  ربمایپ  ات  هدـیزگرب ، ار  يدارفا  زین  اهناسنا  نایم  زا  دـنیآ ، دـیدپ  لاس  هام و  زور و  بش و  ات  هدروآرد  تکرح  هب  شرادـم 
شناد و هدرک ، زاتمم  تمعن  نآ  اب  ار  شناگدیزگرب  هچنآ  یلو  هدیـشخب ، ناوارف  ياهتمعن  نایناهج  هب  دنوادخ  دنـشاب . يو  ناگدنب  ربهار 
لدـع و قالخا ، تلیـضف و  شنیب ، شناد و  ناگدـنب ، نیا  تاذ  رد  هکلب  هدـماین ، مهارف  نتفرگ  میلعت  باـستکا و  هار  زا  هک  تسا  یقـالخا 

يادـخ ءایلوا  ناربمایپ و  بلق  رد  یندـل  ياهـشناد  نیا  هنوگچ  هک  دـیآ  شیپ  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  تسا . هداـهن  هعیدو  هب  ار  فاـصنا 
هحفـص 70] ، ] لـسع رد  توارط و  افـص و  هاـیگ ، بآ و  رد  ترارح و  رون و  دیـشروخ  رد  ارچ  میـسرپیم ، تسا ؟ هتفرگ  ياـج  ناـمحر ،

بلق رد  یهلا  ياهشناد  دوجو  دراد ، ترورض  تادوجوم  تایح  همادا  يارب  تعیبط  رد  مظن  نیا  رگا  تسا ؟ هدش  هداهن  توالح  ینیریش و 
عقاو هکنیا  هب  نآ  نوماریپ  رد  ثحب  هدـشن ، فشک  یتقیقح  هدادـن و  خر  ياهعقاو ، یتـقو  یفرط  زا  تسا . يرورـض  زین  ادـخ  ناگدـیزگرب 
رگا الثم  عقاو . رما  رد  هن  تساور  نآ  راثآ  هرابرد  لالدتـسا ، ثحب و  تسویپ  عوقو  هب  يرما  یتقو  یلو  تسا . زیاـج  ریخ ؟ اـی  تسا  یندـش 

یغارچ یگدـنز ، طـیحم  ندرک  نشور  يارب  دوـب  نکمم  اـیآ  هک  دـشیدنیب ، رـشب  هک  دوـب  اور  تشادیمن ، دوـجو  يدیـشروخ  ناـهج  رد 
، دنکیم نشور  ار  یسمش  هموظنم  تارک  رگید  ام و  نیمز  نابات  يدیشروخ  هک  نونکا  یلو  هن ؟ ای  دشاب  هتشاد  دوجو  نامـسآ  رد  نازورف 

شخبرمث دوجو  تسا  نینچمه  یلاـیخ . یـضرف و  هرک  رد  هن  دوب ، دـهاوخ  اور  نآ  صاوخ  تافـص و  دیـشروخ و  دوخ  نوماریپ  رد  ثحب 
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امرگ رون و  اهناسنا ، هعماـج  رب  ناـشخرد ، دیـشروخ  نوچ  هتفرگ و  اـههرهب  ادـخ  ملع  ضاـیف  عبنم  زا  هک  قح ، هب  ناـماما  یهلا و  ناربماـیپ 
نانآ زیزع  نادنزرف  و  اوشیپ ، نیتسخن  مالسلاهیلع  یلع  و  ربمایپ ، نیرخآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرابرد  هک  تسادیپ  دناهدیشاپ .

هدورـس ناشیا ، ینامیا  یقالخا و  یملع ، یلاع  ماقم  هرابرد  ناوارف  راعـشا  هتفای و  فیلأت  باتک  اهنویلیم  دنرـشب ، تیاده  غارچ  یگمه  هک 
دعب نم  هدمآ و  دوجو  هب  اههتفگ  نیا  ساسارب  یناوارف  ياهـشناد  و  هتـشگ ، حرطم  یملع  لصفم  ياهثحب  ناشرابررد ، راتفگ  هرابرد  هدـش 

ياهسردم چیه  رد  يرـشب ، زاتمم  ياهتیـصخش  نیا  هک  یتروص  رد  تشگ . دهاوخ  حرطم  دیدج  یثحابم  دش و  دهاوخ  فیلأت  اهباتک  زین ،
، دریذپن ینید  نایاوشیپ  ناونع  هب  ار  نادرمگرزب  نیا  یـسک  رگا  دناهدومنن . ار  يداتـسا  چیه  يدرگاش  ادخ ، یگدنب  زج  هدـناوخن و  سرد 
هن تشاد و  دوجو  يدنمـشناد  هن  ناتـسبرع ، داسف  لهج و  طـیحم  رد  لـبق  نرق  هک 15  دـنک  راکنا  دـناوتیمن  ار  تقیقح  هحفص 71 ]  ] نیا

نوماریپ دندورسیم ، ای  دنتفگیم و  هچنآ  مه ، نانیا  دندوب و  رامش  تشگنا  دنتشاد  یناور  عبط  میلـس و  قوذ  اترطف  هکنانآ  و  یهاگـشناد .
نآ ریاظن  و  بابک ، تذل  بارـش و  ماج  ای  ناهانگیب ، تراغ  لتق و  نایورابیز ، تماق  ناور ، ياهگیر  نانیـشنارحص ، رداچ  نارتش ، لکـشپ 

زاـغآ تیب  نیا  هب  هک  دوخ  یتـیب  هقلعم 104  رد  موثلک  نب  ورمع  ـالثم  دـشابیم . عبـس » تاـقلعم   » اعدـم نیا  دـهاش  نیرتهب  هک  تسا  هدوب 
ای رادم . غیرد  ام  زا  نیردنا »  » بارـش نک و  رپ  هداب  زا  ماج  ياشگب و  باوخ  زا  هدـید  تسا  حوبـص  ماگنه  ایقاس ، ناه  دـیوگیم : دوشیم 
رس هدرک و  رفس  رای  دایب  نم  ات  دینک  گنرد  ياهظحل  نارفسمه  هدورس : دوخ  یتیب  هقلعم 82  رد  تیلهاج  نامز  فورعم  رعاش  سیقلاؤرما 
رد تسا  [ 44  ] کیلاعص يارعش  زا  هک  يرفنش  منک . باریس  مناگدید  کشرس  زا  ار  لیوح »  » و لوخد »  » نایم ناتسگیر  میرگب و  وا  لزنم 

يارب هنـسرگ ، دومنیم ، یهارمه  ارم  قرب  دـعر و  سرت  گرگت و  دـیرابیم و  ناراـب  هک  كاـنلوه  کـیرات و  یبش  رد  دـیوگیم : يرعش 
اهنیا متـشگزاب . ملوا  ياج  هب  دوب  کیرات  بش  هک  یلاح  رد  مدرک . میتی  ار  ناکدوک  هویب و  ار  نانز  مدـش . جراخ  هاگهانپ  زا  هلیبق  تراـغ 
یلماع هچ  ، دیـسرپ دـیاب  لاح  هحفـص 72 ] . ] تسا هدرکیم  راـختفا  اـهنآ  هب  یلهاـج  برع  هک  تسا  تیلهاـج  ناـمز  راعـشا  نیرتـهب  هنومن 
نیـسح نسح و  یلع ، دمحم و  دناهدوب  هدمآ  هوتـس  هب  شمدرم  همه  هک  یهابت ، داسف و  سرت و  تشحو و  طیحم  نیا  زا  هک  هدـش  بجوم 

؟ دناهدرک مهارف  تلالض  یهارمگ و  زا  ار  قلخ  تاجن  هتسناد ، ار  زیچ  همه  هدناوخان ، سرد  و  دناهتساخرب ؟ داب  نانآ  رب  دنوادخ  دورد  هک 
اناد يادخ  زا  دناهدوب و  طوبرم  ماهلا ، یحو و  عبنم  هب  ناراوگرزب ، نیا  هک  درک  فارتعا  دـیاب  كاپ ، ترطف  و  تنیط ، و  نادـجو ، مکح  هب 

تفرن و بتکم  هب  هک  نم  راگن  دسریم . نآ  هب  ندیـشیدنا  زا  دـعب  يدـنمدرخ  ره  هک  تسا  ياهجیتن  نامه  نیا  و  دـناهتفرگ ، میلعت  اناوت  و 
و ماما . نیـسح  نسح و  یلع و  و  دوب ، ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يرآ  دش  سردم  دـص  زومآ  هلأسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ 

بلاـج دومرفیم . ادـخ  دربیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـندربیم  هدرب و  یهار  هب  ار  ناـمدرم  مالـسلامهیلع  ناـماما  نیا 
هب ار  یکدوک  ماما  هس  نماد  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ربهر . ناـنمؤم ، ياوشیپ  هس  دوب و  یبرم  ماـما  هس  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  هک  تساـجنیا 

شتمدخ ماجنا  رد  وکین  نانچ  مالسلاهیلع و  نیـسح  مالـسلاهیلع و  نسح  تشاد ، هدهع  هب  ار  ماما  ود  تمدخ  یناوج  رد  و  دناسر ، یناوج 
هحفص 73] . ] دش خیرات  یندشن  شومارف  راگدای  هک  دیشوک 

مالسلاامهیلعنسح ماما  تفالخ  نامز  رد  سابع 

هراشا

هداد تسد  زا  ار  دوخ  گرزب  دـئاق  هک  یمدرم  درک . بورغ  يرجه ، ملهچ  لاس  ناضمر  هاـم  بش 21  همین  رد  مالسلاهیلع  رمع  دیـشروخ 
یلع تموکح  زا  هک  یناگدننک  هارمگ  ای  عامتجا  ذفنتم  سانـشرس و  دارفا  دندرک . تعیب  وا  اب  دنتـسویپ و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  دندوب 
ماقم بصنم و  بلاط  هک  نانآ  هب  داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  ردپ  شور  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هکنیا  دیما  هب  دندوب ، هدش  درط  مالـسلاهیلع 
یلع شردپ  یناث  هخـسن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  دنتـسناد  يدوز  هب  یلو  دنتـسویپ ، ماما  هب  رهاظ  هب  دیـشخب  دهاوخ  لالج  هاج و  دندوب 
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گنرین هک  تسین  هیواعم  دـننام  دـنکیمن و  شومارف  ایند  رطاخ  هب  ار  ادـخ  ددرگیمنزاب و  هتفر  وا  هک  یهار  زا  زگره  تسا و  مالـسلاهیلع 
هدنکارپ ماما  فارطا  زا  راظتنا  دح  زا  رتدوز  اذـل  دـنک . عمج  دوخ  درگ  هب  ار  ادـخ  نانمـشد  يزابتسایـس ، یـشیدناتحلصم و  اب  دزابب و 

یلع ماـما  تداهـش  زا  لـبق  هک  يزابرـس  رازه  تسیب  دـصکی و  زا  هک  يوـحن  هب  دنتـسویپ ، قـلخ -  ادـخ و  نمـشد  هیواـعم -  هـب  دـندش و 
هب مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ار  رکـشل  نیا  یهدنامرف  هک  دمآ  درگ  تمحز  هب  رازه  هدزاود  طقف  دـندوب ، هیواعم  اب  گنج  هدامآ  مالـسلاهیلع 

، تفرگ رگنس  هیواعم  ربارب  رد  نکـسم »  » رد مه  وا  و  درپس . دوب  مانـشوخ  نامدرم  مان و  هب  ناروالد  زا  هک  سابع  نب  هللادیبع  شیومعرـسپ 
نـسح ماـما  هب  هللادـیبع  تناـیخ  تسوـیپ . هیواـعم  رکـشل  هب  هللادـیبع  تفیرف و  هوـشر ، مهرد ، نوـیلیم  کـی  هـب  ار  وا  هیواـعم  تبقاـع  یلو 

، دننادیم هیواعم  اب  حلص ، هب  لیم  گنج و  هب  نانآ  لیامت  مدع  نازابرس و  یتسس  فعض و  تلع  هب  ناسیونخیرات  زا  ياهدع  ار  مالسلاهیلع 
هعماج ماما و  هب  هوشر ، ذخا  اب  هک  هداد  حـیجرت  دـش ، دـهاوخن  زوریپ  هحفـص 74 ]  ] هیواعم رب  يرکـشل  نینچ  اب  هدیمهف  هک  مه  هللادـیبع  و 

، دزاسیمن فاعم  هدش ، بکترم  هک  یهانگ  زا  ار  هللادـیبع  دـشاب ، هچ  ره  هیواعم ، هب  میلـست  يراکمه و  تلع  یلو  دـنک ! تنایخ  نیملـسم 
مالسلاهیلع نسح  ماما  تفالخ  هب  هک  يدارفا  همه  هیحور  رد  هکلب  تخاس ، لزلزتم  ار  ناملسم  نازابرـس  هیحور  اهنت  هن  وا  تشز  لمع  اریز 

لوذبم گنج ، ههبج  هب  ددجم  مازعا  هاپـس و  يروآعمج  يارب  ماما  هک  ییاهـشالت  همه  هک  يوحن  هب  دیـشخب  موش  ریثأت  دـندوب ، دـنمقالع 
دنتسویپ هیواعم  هب  دندوب  هدش  مازعا  زابرس  رازه  راهچ  اب  رابنا »  » رهـش هب  هک  يدنک »  » نوچ يرگید  ناهدنامرف  دادن و  يدایز  دوس  دومرف ،

نایب نیا  زا  ار  نامز  نآ  درخبان  لوگ و  مدرم  كانفـسا  عضو  دـندیرخ ! ار  اهتفـص  هیواعم  يایند  هتخورف و  ار  دوخ  نامیا  رز ، میـس و  اـب  و 
داریا هفوک  دجسم  رد  ءارغ  ياهبطخ  نمض  اهتنایخ  نیا  زا  سپ  هک  دیمهف  ناوتیم  نایعیـش  ياوشیپ  نیمود  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ياهویش 
ناـمه ناـنیا  يرآ  دـیداد ». بیرف  ار  مالـسلاهیلع  یلع  مردـپ  هکناـنچمه  دـیداد  بیرف  هدرک و  رورغم  دوخ  تعیب  اـب  ارم  مدرم  يا  : » دومرف

راک رب  وا  نارای  هیواعم و  عامتجا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ! یتفگـش  تریح و  ياج  دومرف : ناـشهرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـندوب  یمدرم 
ياهور سپ  دنکیم . بلج  ار  هودنا  مغ و  دـناریمیم و  ار  لد  ناتدوخ ، تسرد  قح و  راک  زا  امـش  فالتخا  هقرفت و  ناشدوخ و  تسردان 
شوماخ هداد و  رارق  فده  ار  دوخ  هنیـس  کلذـعم   ) دـیاهتفرگ رارق  اهنآ  ریت  جامآ  رد  هک  یماگنه  ددرگ ، نیگمغ  ناتیاهلد  تشز و  امش 

ار دنوادخ  دیگنجیمن ! هتسشن و  هناخ  هب  امش  دنگنجیم و  امـش  اب  نانآ  دینکیمن ، تراغ  امـش  دنربیم و  امغی  هب  ار  امـش  لام  دیاهدنام .)
نونکا دیتفگ  دیورب ، ناشیا  گنج  هب  هک  هحفص 75 ]  ] مدرک رما  ناتسبات  مایا  رد  امش  هب  هک  یتقو  دیتسه ! یضار  امش  دننکیم و  تیصعم 

نیا رد  دیتفگ  مداد ، نامرف  اهنآ  اب  گنج  هب  ار  امش  ناتسمز  مایا  رد  نوچ  و  دوش ! هتـساک  امرگ  تدش  زا  ات  هد  تلهم  ار  ام  تسا  مرگ  اوه 
، دیروآیم امرس  امرگ و  زا  رارف  تهج  زا  هناهب  رذع و  همه  نیا  هک  امـش  ددرگ ! فرطرب  امرـس  هک  هد  تلهم  ام  هب  تسا  درـس  اوه  اهزور 

يا و  دیتسین ، درم  یلو  دیراد  تهابش  نادرم  هب  هک  یناسک  يا  درک . دیهاوخ  رارف  رتدوز  ریـشمش  زا  گنج  نادیم  رد  دنگوس  ادخ  هب  سپ 
دنگوس ادخ  هب  هک  متخانـشیمن  مدیدیمن و  ار  امـش  نم  شاک  يا  تسا . هتفر  هلجح  هب  ياهنز  اههچب و  لقع  دننام  امـش  درخ  هک  یناسک 

رد دوب . وربور  هدارا  تسس  سفنلا و  فیعض  مدرم  نینچ  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  [ . 45 . ] دشابیم هودنا  مغ و  ینامیشپ و  امـش  نتخانش 
ياهلد تسا ، هدرک  حلـص  هیواعم  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هکنیا  دـننام  اوران ، تاعیاش  راشتنا  رز و  روز و  اب  هیواـعم  ناـیفارطا  هک  یلاـح 

ار قارع  نامدرم  هیحور  ات  تفای  تیرومأم  بیذاکا ، رـشن  يارب  هک  یناسک  هلمج  زا  دـنتخاسیم . رتناشیرپ  ار  مدرم  مهرد  راـکفا  لزلزتم و 
رگید يراکمه  اب  درم  كاـپان  نیا  دوب . هیواـعم  کـیدزن  ناراـی  زا  راـگزور و  ماـنب  ناراـکم  زا  هک  دوب ، هبعـش » نب  ةریغم   » دـنک فیعـضت 

ار شنامرف  دنراذگ و  اهنت  ار  شترـضح  ات  دنک  هدنکارپ  يو  درگ  زا  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  رکـشل  نئادم  رد  دش  قفوم  ادـخ  نانمـشد 
موجه ماما  همیخ  هب  ياهدـع  نئادـم ، طاباس »  » هیرق رد  هکلب  داتفا  رثؤم  هیواعم  اب  هلباقم  تهج  زا  نیگآرهز  تاـغیلبت  نیا  اـهنت  هن  و  دـنربن .

یلاح نینچ  رد  [ . 46 . ] دندیرد ار  ترـضح  نآ  نار  رجنخ  اب  دندنکفا و  شنیمز  هحفص 76 ]  ] هب هدیشک و  شیاپ  ریز  زا  هداجـس  دندرب و 
وا زا  شیوخ  روآمرـش  لمع  يارب  دننک و  میلـست  هیواعم  هب  هتـسب  تسد  ار  ماما  هک  دنداتفا  رکف  هب  ياهدـع  داتفا ، يرامیب  رتسب  رد  ماما  هک 

لاس 41 لوالا  عیبر  رد 25  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  دـش  بجوم  تسا ، تبث  خـیرات  بتک  رد  هک  يرگید  تاهج  اهنیا  دـنریگب ! شاداپ 

( مالسلاهیلعسابعلا لضفلاوبا  همانیگدنز   ) بورغیب زا 57هام  هحفص 31 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دورن تراغ  هب  ناشلاوما  ددرگن و  کته  مدرم  سیماون  دزیرن و  كاخ  هب  هانگیب  ياهدع  نوخ  ات  [ 47  ] دنک حلص  هیواعم  اب  يرجه 

یتخبشوخ نایاپ 

یتخبـشوخ رب  دوب  ینایاپ  رهم  شزاس  نیا  و  دش . هیواعم  اب  حلـص  هب  رجنم  رگداد ، ياوشیپ  زا  نانآ  تعاطا  مدـع  مدرم و  فعـض  یتسس و 
نسح ماما  مالسلاهیلع و  یلع  ماما  تموکح  سأر  رد  و  دندوب . هدیسر  يدازآ  تلادع و  هب  جنر ، متس و  لمحت  اهلاس  زا  دعب  هک  ياهعماج 

هدیزگرب ناشیارب  دنوادخ  ار  گرزب  نایاوشیپ  نیا  هک  دش  ببس  نانآ  یتسرپایند  ینوبز و  یسانشان و  ردق  اما  دندوب ، هدید  ار  مالـسلاهیلع 
، يرگهنتف ملظ و  رهظم  هب  تلادع  رهاظم  زا  تردق ، لاقتنا  دنریمب . تلذ  رد  دـیزی  شرـسپ  هیواعم و  متـس  راب  ریز  دـنهدب و  تسد  زا  دوب ،

هحفص 77] . ] مینکیم هراشا  ریز  رد  اهنآ  زا  ياهشوگ  هب  هک  درک  لیمحت  یمالسا  عماوج  رب  ار  یگرزب  سب  بئاصم 

نیقفانم هتسدرس  هیواعم ، تایانج 

دـنکیم و راکنا  ار  تایعقاو  دـشوپیم و  هدرپ  تقیقح  رب  هک  یـسک  صیخـشت  اریز  تسا ، رتشیب  رفاـک  رطخ  زا  عاـمتجا  يارب  قفاـنم  رطخ 
نامیا زا  نمؤم  اب  قفانم ، دـنکیم . هلیح  دزابیم و  گنرین  هک  تسا  یـسک  زا  رتناسآ  دوشیم ، رفاک  هصالخ  دـهنیم و  اپ  ریز  ار  تایهیدـب 

ناسنجمه اب  یتقو  یلو  دـیامنیم ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نمؤم  رظن  و  دـنکیم ، قیدـصت  رهاظ  هب  ار  وا  راـتفگ  دروآیم و  ناـیم  هب  نخس 
اولاق اونما  نیذلا  اوقل  اذا  و  : » دیامرفیم مدرم  زا  هورگ  نیا  هرابرد  دنوادخ  دریگیم ! هرخـسم  هب  ار  نانمؤم  دنیـشنیم ، دوخ  تفـص  ناطیش 

زین ام  دنیوگیم : دننکیم  تاقالم  ار  ناگدـنروآ  نامیا  یتقو  [ . 48 « ] نوئزهتسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایـش و  یلا  اولخ  اذا  انما و 
زا هتسد  نیا  مینکیم . هرخسم  ار  نینمؤم  میتسه و  امش  اب  ام  دنیوگیم : دننکیم  تولخ  دوخ  ناتفص  ناطیش  اب  یتقو  یلو  میاهدروآ  نامیا 

تبیـصم عاونا  هب  ار  نآ  دـننزیم و  هعماج  تداعـس  هشیر  هب  هشیت  رهاظت ، یئوگغورد و  اـب  هک  دنتـسه  یمیظع  يـالب  هعماـج  يارب  مدرم ،
یناهنپ ار  هناخ  ياههیاپ  هک  اهـشوم  دننام  هورگ  نیا  هکلب  دنوشیمن ؛ هتخانـش  ناسآ  نارفاک ، دـننام  هب  ناقفانم  دـنزاسیم . التبم  راتفرگ و 

هب هدـیبوک و  مهرد  ار  مدرم  هدـیقع  نامیا و  نانیا  دنتـسه . دـنیامنیم  بارخ  شبحاص  رـس  رب  ار  هناـخ  یتدـم  زا  سپ  دـننکیم و  خاروس 
يدازآ و لوصا  هکنیا  يارب  دوب ، نیقفانم  هتـسدرس  هک  هیواـعم  دـننکیم . جـیورت  غیلبت و  ار  نآ  هدـیناشوپ و  قح  ساـبل  تلاذر ، يدـیلپ و 
اب دناوتیمن  هرابکی  دـید  نوچ  دـهد ، هحفـص 78 ]  ] جاور ار  يدادبتـسا  تموکح  یتاـقبط و  شور  درادرب و  نیب  زا  ار  یمالـسا  تاواـسم 
هب ار  هریرهوبا »  » لاـثما دزیخرب ، زیتس  هب  هدـنام ، ياـجب  يوقت  ناـمیا و  زا  مدرم  لد  رد  هچنآ  اـب  دزیخرب و  هزراـبم  هب  مالـسا  مکحم  نیناوق 
ات دزیمآرد  مهب  ار  لطاب  قح و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ینانخـس  باستنا  ثیدـح و  لعج  اب  ات  دروآرد  دوخ  مادختـسا 

رمالاولوا لوسرلا و  وعیطا  هللا و  اوعیطا   » هیآ رب  روج ، ماکح  ياوراـن  تاریـسفت  زا  یکی  هلمج  زا  دوش . لکـشم  مدرم  يارب  اـهنآ  صیخـشت 
هچرگ دـنک  تموکح  مدرم  رب  دنیـشن و  تردـق  دنـسم  رب  سک  ره  هک  دـندرک  غیلبت  ریـسفت و  قـلخ ، ادـخ و  نانمـشد  تسا . [ 49 « ] مکنم

هب درخباـن  لوگ و  مدرم  نهذ  رد  تاـغیلبت  نیا  و  دـشابیم !! بجاو  مدرم  رب  ادـخ  بناـج  زا  وا  تعاـطا  تسا و  رمـالاولوا »  » دـشاب رگمتس 
مدـع نیملاظ و  ملظ و  هرابرد  هک  ياهیآ  اههد  دـندرک و  لمحت  ار  ساـبعلاینب  هیماینب و  ملظ  تموکح  اـهلاس  هک  دـش  عقاو  رثؤم  يردـق 
دنراد تسد  رد  ار  تردق  هک  ینارادمامز  یبرع  ياهروشک  زا  یضعب  رد  مه  زونه  هنافـسأتم  و  دنتفرگ ! هدیدان  هدش  لزان  نانآ  زا  تعاطا 

کلذـعم دـنراد  مالـسا  ناهج  ناناملـسم  نمـشد  اکیرمآ  تسد  رد  تسد  دـندساف و  قساف و  ناتـسبرع  هاـشداپ  دـهف  کـلم  دـننام  هچرگ 
هام هن  لاسکی و  زا  شیب  هک  هیواعم  رابرد  دنوخآ  هریرهوبا  هصالخ  دنرامـشیم . بجاو  ار  نانآ  زا  تعاطا  دنیآیم و  باسح  هب  رمالاولوا 
رب یتقو  هتـشونن ، هدینـش  ار  هچنآ  شدوخ  فارتعا  هب  مه  نآ  هدرکن و  كرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  رـضحم 

موش شور  نیا  داد . تبسن  ربمایپ  هب  ثیدح   5370 دش . رادروخرب  ایند  ياهتمعن  زا  تفرگ و  رارق  وا  هیاس  ریز  رد  تسـشن و  هیواعم  هرفس 
شنیرهاط دالوا  مالـسلاهیلع و  یلع  اب  ار  نانآ  تخاس و  رود  یحو ، نادناخ  زا  ار  مدرم  هیواعم  زادرپغورد  هاگتـسد  و  هریرهوبا ، هنانئاخ  و 
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غیلبت یحو  نادناخ  هک  یمالسا  و  دوب ، شجورم  هیواعم  هک  یمالسا  دشیم ! غیلبت  مالسا ، عون  ود  نامز  نیا  رد  درک . نمـشد  هحفص 79 ] ]
زا ادخ  يارب  هک  نانآ  دـندوب و  تیرثکا  رد  دـنداتفایم  تشحو  هب  يدـیدهت  زا  دـندشیم و  هتفیرف  ینان  همقل  هب  هک  یمدرم  دـندومرفیم ،

نید زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دناروابب  مدرم  هب  تسناوت  یطیارـش  نینچ  رد  هیواعم  اذـل  دنتـشاد ، رارق  تیلقا  رد  دنتـشذگیم  مه  دوخ  ناج 
یلع هیموی ، ياهزامن  رد  درخباـن ، لوگ و  ناـمدرم  هک  دـش  عقاو  رثؤم  يدـح  هب  غیلبت  نیا  و  تسا ! بجاو  وا  بس  نعل و  هتـشگرب و  ادـخ 

زا هک  يرجاـف  قساـف و  درم  هبعـش ، نب  ةریغم  يزور  دنتـسجیم !! ار  ادـخ  هب  برقت  هلیـسو  نیا  هب  دـندرکیم و  نعل  بس و  ار  مالـسلاهیلع 
زین ار  مدرم  و  داتسرف . نیرفن  مالـسلاهیلع  یلع  رب  ربنم  رد  هیواعم  شبابرا  لمعلاروتـسد  همانـشخب و  قبط  دوب ، هفوک  رادنامرف  هیواعم  فرط 

تساخ و اپب  دجسم  رد  دوب ، مانب  ناراوگرزب  راگزور و  ناراگزیهرپ  زا  هک  يدع  نب  رجح  دننک . نعل  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  درک  روبجم 
ار اهنآ  زادرپب و  دنراد  تاهدهعرب  مدرم  هک  یقوقح  فیجارا ، نیا  ياج  هب  دناهدماین  اجنیا  هب  ازسان  ندینـش  يارب  مدرم  تفگ : رادنامرف  هب 
زا دید ، رطخ  رد  ار  دوخ  هک  هریغم  دندوشگ . ضارتعا  هب  نابز  هتساخ و  اپب  تیعمج  موس  ود  ماگنه  نیا  رد  زاسم . ریزارس  هیواعم  بیج  هب 

ار يو  هک  درکن  تئرج  ، دوب هرهـش  مالک  ذوفن  نامیا و  ظاحل  زا  يدـع  نب  رجح  هک  اجنآ  زا  یلو  درب ، هانپ  شاهناخ  هب  دـمآ و  ریز  هب  ربنم 
هلمج زا  دش و  هفوک  رادنامرف  هیواعم  نامرف  هب  دوب  رتدـیلپ  هریغم  زا  هک  هیما  نب  دایز  تفر . روگ  هب  يرجه  لاس 51  رد  هکنیا  ات  دنک  رازآ 

درک و ریگتسد  ار  ادخ  نادرم  زا  رگید  رفن  دنچ  وا و  اذل  دوب ، يدع  نب  رجح  نوچ  ینابلطقح  دایرف  ندرک  شوماخ  يو  نیتسخن  ياهراک 
شیوخ بوعرم  ار  نیضرتعم  هلیسو  نیا  هب  و  هحفص 80 ]  ] درک دیهش  ار  ناراوگرزب  نیا  ارذع » جرم   » رد مه  هیواعم  داتـسرف و  هیواعم  دزن 

ةرمس  » الثم دیورد  غیت  اب  دیئور ، وا  منهج  رد  یلگ  رد  یلگ  ره  اج  همه  رد  هکلب  دشن ، متخ  رفن  نیدنچ  هب  هیواعم ، ياهیشکمدآ  تخاس .
کی رد  هلمج  زا  دـیناسر . لتق  هب  ار  هانگیب  رفن  رازه  تشه  تشگ ، هارمه  دوب ، هدـش  هرـصب  مکاح  هک  هیبا  نب  دایز  اـب  یتقو  بدـنج » نب 
ردق نآ  دوب  هیواعم  سیلپ  سیئر  هک  ةاطرا » نب  رسب   » ای و  دندیسر . تداهـش  هب  نامیایب  هرمـس  تسد  هب  نآرق  نایراق  زا  رفن  هاگرحس 47 

نب رسب   » هک ییاهنوخ  تسا ! هدماین  هرامش  هب  هک  تشک  ناردام  ناتـسپ  ریز  رد  ار  راوخریـش  ناکدوک  نآرق و  ناظفاح  دنمـشناد و  نادرم 
دح زا  وا  يزیرنوخ  زین  تومرـضح »  » و هکم »  » رد تشگ . ناور  اـههچوک  رد  بآ  يوج  نوـچ  تخیر ، نیمز  هب  هنیدـم  نمی و  رد  ةاـطرا »

نینچ رد  هصالخ  تخاسیم . ناریو  ار  دابآ  طاـقن  دیـشکیم و  شتآ  هب  ار  اـههناخ  هکلب  درکیمن  اـفتکا  نتـشک  هب  اـهنت  رـسب » . » تشذـگ
ار هیواعم  تموکح  ياههیاپ  هک  دـندوب  یناراکتیانج  نانآ ، ریاظن  ةاـطرا و  نب  رـسب  صاـعورمع و  هبعـش ، نب  ةریغم  هیبا ، نب  داـیز  یناـمز ،

مالـسلاهیلع نسح  ماما  دوخ  ياوشیپ  يرای  هب  دندادیم و  گرم  هب  نت  نوبز ، مدرم  و  دوب ، ریما  لطاب  هک  نامز  نیا  رد  دـندرکیم . مکحم 
مل مث  هلمعی  نمم  رثکا  وزعا  مه  یصاعملا  اهیف  لمعی  موق  نم  ام  : » دومرف ادخ  لوسر  دنامب !؟ هدیشوپ  قح  تسیابیمن  ایآ  دنتـساخیمنرب ،

دنشاب و رتشیب  رتيوق و  نارگنایـصع  زا  ناشیا  دننک و  نایـصع  ناشنایم  رد  هک  یهورگ  ره  [ . 50 « ] باقعب هنم  یلاعت  هللا  مهمع  ـالا  هوریغی 
هیماینب و درک و  تبوقع  ار  همه  ادـخ  هک  مه  یتـسار  هب  دـنک . تبوـقع  ار  همه  شیوـخ  بناـج  زا  هبترمدـنلب  يادـخ  دـنهدن  رییغت  ار  نآ 

دندرکن يوریپ  مالسلاامهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  دوب  یمدرم  رفیک  نیا  و  دومرف . طلـسم  نوبز  مدرم  رب  اهلاس  ار  سابعلاینب  هحفص 81 ] ]
تقو و همه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  شناردارب  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  دنتخاس . شمـسا  هب  مالـسا  زا  و 

ماما يرای  زا  تسد  هیاپ ، نآ  ات  نانیا  دـندشن . رادـیب  سرت  لهج و  روگ  رد  ناگتفخ  اما  دـندزیم ، دایرف  اهـشوگ  رد  ار  يرادـیب  اـج ، همه 
دیهش هنیدم  رد  یگلاس  نس 47  رد  يرجه  لاس 50  رفص  رد 28  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  تسناوت  هیواعم  هک  دنتـشادرب  دوخ 

. دوب هلاس   28 نامز ، نیا  رد  مالسلاهیلع  سابع  دزاس . رتراومه  مدرم  سومان  لام و  ناج و  رب  ار  دوخ  زات  تخات و  هار  و  دنک .

نسح ماما  شردارب  هزانج  عییشت  رد  سابع 

یبنلادجسم ات  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  كاپ  ندب  مامت ، لیلجت  اب  مشاهینب  ریاس  مالسلاهیلع و  سابع  شردارب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما 
هب تسشن و  يرطاق  رب  هشیاع  یلو  دنراپس . كاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  شدج  راوج  رد  ار  شترضح  ات  دندرک  عییشت 
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روتـسد شباکر  نامزالم  هب  یتح  درک و  يریگولج  ربمایپ  هناخ  رد  ماما  نفد  زا  دوب  نانآ  هرمز  زا  هنیدـم  مکاح  هک  ماما ، نیفلاخم  کمک 
یـضعب هک  تفرگ  ياج  توبات  رد  ریت ، نیدنچ  تسویپ و  عوقو  هب  هشیاع  ناهارمه  زا  ریطخ  تراسج  نیا  و  دننک . نارابریت  ار  توبات  داد ،

ریشمش هب  تسد  شناردارب  هزاجایب  دوب و  ابیکـش  تقو  همه  هک  یعاجـش  درم  مالـسلاهیلع  سابع  درک ! خاروس  ار  نآ  تسـشن و  نفک  رب 
زیت غـیت  مد  زا  ار  ناـبدایب  هتخآ  ریـشمش  اـب  تساوـخ  درآ  هلمح  ناـهبور  رب  هک  يریـش  نوـچ  دـمآ و  مشخ  هب  تراـسج  نـیا  زا  دربیمن ،

مالسلاهیلع نیسح  ماما  اما  دندیشک . ماین  هحفص 82 ]  ] زا اهریشمش  مالسلاهیلع  سابع  يوریپ  هب  هتفشآرب و  زین  ناهارمه  رگید  و  دنارذگب ،
زا سپ  تسین  یضار  هک  هدرک ، تیصو  مالسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  هک  دش  روآدای  دومرف و  شرافس  يرادنتشیوخ  ربص و  هب  ار  همه 
هب اجنآ  رد  دنداد و  لاقتنا  عیقب  ناتـسربق  هب  ار  شترـضح  رهطم  دسج  ور  نیا  زا  دـکچب ، نیمز  هب  ینوخ  هرطق  شنفد ، ماگنه  هب  شتافو و 

هحفص 83] . ] دش هدیدبآ  ریشمش  مالسلاهیلع  سابع  تشاد ، هناخ  ادخ ، نادرم  لد  رد  اهمغ  هک  ياهنامز  نینچ  رد  دندرپس . كاخ 

؟ تفر دیاب  هار  مادک  هب 

زا اریز  راکنا ، لباقریغ  تسا  یتقیقح  نیا  و  دیآیمن . هرامش  هب  هک  تسا  ناوارف  يدح  هب  میقتسم  طارـص  زا  هدش  ادج  یفارحنا و  ياههار 
ادج نآ  زا  دنک و  عطق  ار  نآ  هک  یهار  سپ  تسین  شیب  یکی  تسار  هار  نوچ  داد و  روبع  ار  يرامـشیب  طوطخ  ناوتیم ، میقتـسم  طخ 

يارب هک  یـسک  درک . رکذ  ار  ریز  لاـثم  ناوتیم  دوش  صخـشم  یئاسانـش و  تسار  هار  یگداـس ، هب  هکنیا  يارب  تسا . یفارحنا  هار  دوـش ،
راک هک  دـیامیپیم  ار  يریـسم  دـنزیم و  دـنویپ  راک  نآ  هب  ار  دوخ  تشونرـس  تقیقح  رد  دـنکیم ، باختنا  دوخ  يارب  یلغـش  راب ، نیلوا 

يرگید يرگتفر و  یکی  دـننک ، هـعجارم  لاغتــشا  يارب  اهیرادرهــش  زا  یکی  هـب  رفن  هـس  دــینک  ضرف  دــنکیم . لـیمحت  يو  رب  یباـختنا 
راکورـس هایگ  لگ و  اب  یموس  ناـگدرم و  داـسجا  اـب  یمود  لاغـشآ  هبورکاـخ و  اـب  یلوا  دـنک . باـختنا  ار  یناـبغاب  یموس  ییوشهدرم و 

زا کی  ره  تشونرـس  دینیبب  ات  دیهد ، رارق  هعلاطم  دروم  يرادرهـش  ینعی  نامزاس  کی  رد  دوخ  ار  رفن  هس  نیا  عضو  لاح  تشاد . دـهاوخ 
. تسا زاستشونرـس  لغـش ، باختنا  دـننام  زین  نیئآ  نید و  داقتعا و  باختنا  عضو  تسا ؟ هنوگچ  ناشیا  یباختنا  لغـش  اب  نارگراـک ، نیا 

یگداس هب  داقتعا  نامیا و  زا  لودـع  یلو  تسا  نکمم  یناـسآ  هب  لغـش  ضیوعت  اریز  درک . طاـیتحا  تقد و  یـسب  دـیاب  هراـب  نیا  رد  سپ 
ار ادـخ  طقف  داقتعا ، باـختنا  هحفـص 84 ]  ] رد ددرگ ، تبیـصن  ترخآ  اـیند و  تداعـس  یهاوخیم  رگا  دـیوگیم : مالـسا  تسین . نکمم 
مه مالسلاهیلع  اضر  ماما  و  اوحلفت » هللا  الا  هلا  اولوق ال  : » دومرف مدرم  هب  تثعب  زاغآ  رد  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نک . باختنا 
هک تاور  هلـسلس  رکذ  اب  دنـشاب  هتـشاد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  ار  نآ  ندینـش  راـختفا  هک  دـندوب  یثیدـح  ناـهاوخ  هک  روباـشین  مدرم  هب 

لخد نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ۀملک ال  : » دومرف تسا  فورعم  بهذـلا  ۀلـسلس  ثیدـح  هب  دوب و  ادـخ  هاگنآ  ربمایپ و  سپـس  ماما و  یگمه 
نمیا نم ، باذع  زا  دوش  لخاد  راصح  نیا  رد  سک  ره  تسا و  نم  راصح  هللا  الا  هلا  هملک ال  : تسا هدومرف  ادخ  یباذع .» نم  نما  ینصح 

. ادـخ هار  تسین ، شیب  هملک  کی  زین  هملک  کی  زین  تسار  هار  ادـخ و  هب  نامیا  دوشیم ، هصالخ  هملک  کـی  رد  طـقف  ناـمیا  سپ  تسا .
هک دنتفیرف  نانچ  ار  یماع  مدرم  هیواعم ، ریظن  ادخ ، نانمـشد  یلو  تسا . هدـش  فیرعت  میرک  نآرق  رد  نشور  یـسب  زین  تسار  هار  ادـخ و 

تبقاع هریرهوبا و  هیواعم و  هک  ییادخ  دنتفرگ . شتسرپ  شیاتس و  هب  ار  هیواعم  هتخادرپ  هتخاس و  يادخ  دندرب و  دای  زا  ار  مالـسا  يادخ 
، تسین رایتخا  بحاص  دوخ  زا  يدرف  چیه  تسوا ، تسد  هب  شناگدنب  ياهراک  همه  هک  تسا  ییادخ  دـندرک ، یفرعم  مدرم  يارب  هیماینب 
هب ةاطرا  نب  رـسب  رگا  هتـساوخ و  ادخ  هدیـسر ، تموکح  هب  هدش و  نینمؤملا » لاخ   » هیواعم رگا  نیاربانب  تسا  مکاح  ناهج  رب  ضحم  ربج 

ۀـعاس و ال نورخأتـسی  ـال  مهلجا  ءاـج  اذا  و   » هدومرف دوخ  ادـخ  اریز  هدیـسر . رـس  هب  ناـنآ  رمع  هک  تسا  نیا  تلع  هب  هتخادرپ ، ماـع  لـتق 
ادخ رما  هب  نامکاح  تسادخ و  لام  همه  اهلام  هک  تسا  نیا  يارب  دنزادرپیم  مدرم  لاوما  تراغ  هب  شلامع  هیواعم و  رگا  و  نومدقتـسی »
موش هچرگ  دنزیم  رـس  نامکاح  زا  هک  یلامعا  همه  دتفایمن  نیمز  هب  ادخ  ياضریب  یگرب  چیه  نوچ  هصالخ  و  دننکیم ! عمج  ار  اهلام 

نابرهم و هدنشخب و  يادخ  هک  دش  ببـس  هدرتسگ ، تاغیلبت  نیا  دنرادن ! ضارتعا  قح  وا  ناگدنب  هحفص 85 ]  ] تسادخ و بناج  زا  دشاب 
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لوئـسم ار  یمدآ  هک  يرگید  هیآ  اهدـص  و  تسا ) شیوخ  رادرک  ورگ  رد  یـسک  ره  « ) هنیهر تبـسک  امب  سفن  لک  : » هدومرف هک  یئادـخ 
هک دنتـساخرب  دوبن -  دایز  مه  ناشهدع  هک  نویربج -  ربارب  رد  هضوفم  مان  هب  يرگید  هورگ  دـنربب . دای  زا  دـنکیم  یفرعم  شدوخ  لامعا 

ماجنا دب  کین و  زا  معا  ار  يراک  ره  هک  دندازآ  اهنآ  درادن ، يراک  اهنآ  راک  هب  تمایق  مایق  ات  اما  دنیرفآیم  ار  ناگدنب  ادخ  دندوب  دقتعم 
جیورت ار  لوا  هدـیقع  هیماینب  یلو  دوـش ! اـپرب  تماـیق  هک  یتـقو  اـت  دـنکیم  هراـظن  شرف  رب  هتـسشن و  شـشرع  رب  اـهنت  دـنوادخ  دـنهد و 

هک مدرم  نیب  فاکش  هدیقع و  فالتخا  دوجو  اریز  دنتخاتیمن  دایز  دندوب  نیفرحنم  زا  زین  اهنآ  هک  هتسد  نیمود  تادقتعم  رب  دندرکیم و 
رد هک  مالـسا  نید  نیتسار  نایداه  نایامن و  هار  نایم ، نیا  رد  دوب . رگمتـس  ناـمکاح  دوس  هب  تخاـسیم  رود  ناـنآ  زا  ار  قاـفتا  داـحتا و 

هلمح دروم  دنتشاد ، یمهم  شقن  ینیدیب ، ربارب  رد  مدرم  مایق  یمومع و  راکفا  ریونت  رد  دنتشاد و  رارق  مالسلامهیلع  موصعم  ماما  ناشسأر 
زا ادخ  زجب  دندومرفیمن و  هیکت  يدحا  هب  ادخ  ریغ  هب  دندیـشیدنایمن و  سکچیه  هب  ادخ  زج  هک  اهنامه  دـنتفرگیم ، رارق  نامز  نارابج 

دـصق مه  زاب  ایآ  دیـسرپ : ماما  زا  هیواعم  تفریذپ . ار  هیواعم  اب  حلـص  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  راچان  هب  یتقو  الثم  دندیـسرتیمن . سکچیه 
ار ادـخ  هک  سک  نآ  دـهن . ندرگ  دـنوادخ  نامرف  هب  دورب و  ربمایپ  هار  هب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  دراد ؟ تفـالخ 
هک سک  نآ  سپ  دشاب  هتشاد  یتبـسن  هدیـسر  تفالخ  هب  يو  بناج  زا  هک  یـسک  اب  هفیلخ  دیاب  هچ  تسین . تفالخ  هتـسیاش  دنکن  تعاطا 

، دوب دهاوخن  ادخ  هفیلخ  دـنیزگرب ، شیوخ  ردام  ردـپ و  ياج  هب  ار  هحفص 86 ]  ] ایند دراذگ و  لطعم  ار  ربمایپ  تنـس  دنک و  متـس  روج و 
، مینیبیم اجنیا  رد  [ . 51  ] تسوا راظتنا  رد  شلامعا  رفیک  دیآ و  نارگ  يو  رب  ایند  تذل  دوش و  یـضقنم  شتلود  هک  تسا  یهاشداپ  هکلب 
هک یتصرف  ره  رد  هکلب  دزاسیمن ، يرگمتـس  چیه  اب  دراد  نامیا  وا  هب  طقف  هدرک و  باختنا  ار  یتسه  قلاخ  يادـخ  و  تسا ، دـحوم  هکنآ 
نم هللا  نود  نم  مکلام  راـنلا و  مکـسمتف  اوملظ  نیذـلا  یلا  اؤنکرت  ـالو  : » تسا هدومرف  وا  يادـخ  اریز  دزاـتیم  يو  رب  دوش  مهارف  شیارب 

یتسود امش  يارب  ادخ  زج  هک ) دینادب   ) داتفا و دیهاوخ  رد  شتآ  هب  هک  دینکن  لیم  نارگمتس  يوس  هب  زگره  [ . 52 « ] نورصنت مث ال  ءایلوا 
هللا یلا  اؤبرقت  : » تسا هدومرف  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دـش . دـیهاوخن  يراـی  دـیوش ) بغار  نارگدادـیب  هب  رگا   ) تسین و

اب ینمشد  هلیسو  هب  [ . 53 .« ] مهنم دـعابتلاب  هللا  یلا  اوبرقت  مهطخـسب و  هللا  اضر  اوسمتلا  هرهفکم و  هوجوب  مهوقلا  یـصاعملا و  لها  ضغبب 
هلیسو هب  دییوجب و  اهنآ  يدونـشخان  رد  ار  ادخ  يدونـشخ  دینک و  رادید  سوبع  ياههرهچ  اب  اهنآ  اب  دیوش و  کیدزن  ادخ  هب  ناراکهانگ 

هن هک  تسا  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  تایآ و  زا  كدنا  سب  ياهنومن  اهنیا  دـییوجب . برقت  ادـخ  هب  اهنآ  زا  يرود 
هک تسا  نیا  تسا  ینتفگ  اجنیا  رد  هچنآ  اـما  تساـهنآ . همه  لیـصفت  حیرـشت و  ناوت  ار  ملق  نیا  هن  و  تساور ، اـجنیا  رد  اـهنآ  همه  لـقن 
ای رـشب  هشیدنا  هدییاز  هک  ییادخ  هن  دنکیم  یفرعم  نیتسار  هحفص 87 ]  ] مالسا هک  ییادخ  تسا . ییادخیب  زا  رـشب  ياهیتخبدب  يهمه 

نمشد ار  وا  دوخ ، نیا  و  دشابیم ، شدوخ  اب  هتفاین  هار  نآ  هب  ادخ  هک  یلد  اما  تسه . زین  مدرم  اب  تسادخ ، اب  هک  یلد  تساهنآ . نانمشد 
ياج هب  ناتـسرپدوخ  اما  تسا . مکاح  یگنهامه  يدردمه و  يردارب ، یگناگی و  قافتا ، داحتا و  ناتـسرپادخ ، ياهلد  رد  دزاسیم . مدرم 
دوخ هک  ییوس  هب  ار  اهنآ  دـنزیم و  راسفا  ناشهمه  رـس  رب  یناسآ ، هب  رگمتـس  ور  نیا  زا  دـننکیم ، يوریپ  هقرفت  ناطیـش  زا  اهنیا ، يهمه 

نیمه هب  تسا و  هدوب  ادج  نارگید  هار  زا  دـناهدوب ! كدـنا  هشیمه  هک  ناشنیتسار  ناوریپ  ناماما و  هار  بیترت  نیا  هب  دـناریم ! دـهاوخیم 
هب افج ، رهز  ای  زیت و  ریـشمش  هب  اـبلاغ  دـناهداهنن  ياـپ  زگره  نارگمتـس  هار  هب  دـناهدوب و  ادـخ  هار  رد  هک  دودـعم ، يهدـع  نیا  مه  تهج 

هحفص 88] . ] تساهنآ يهلمج  زا  زین  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هک  دناهدیسر  تداهش 

مالسلاهیلعسابع هیصخش  لاوحا 

هراشا

درادرب رد  ار  شترـضح  همانیگدـنز  باـتک  نیا  هک  مالـسلاهیلع  ساـبع  هیـصخش  لاوحا  هب  مینادیم  مزـال  اروشاـع ، عیاـقو  ناـیب  زا  شیپ 

( مالسلاهیلعسابعلا لضفلاوبا  همانیگدنز   ) بورغیب زا 57هام  هحفص 35 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


داماد ار  شرـسپ  ات  دریمن  هک  دراد  وزرآ  يردپ  ره  میهد . حرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  بالقنا  رد  ار  رادـمچرپ  نیا  شقن  هاگنآ  میزادرپب و 
ریـشمش اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يوزرآ  مجلمنبا  یلو  دیامن . رازگرب  شردپ  ار  وا  يداماد  نشج  هک  تسا  راودـیما  مه  يرـسپ  ره  دـنک و 
يداماد نشج  رد  و  دهن ، وا  رسمه  تسد  رد  ار  مالسلاهیلع  سابع  شرسپ  تسد  مالـسلاهیلع  یلع  تشاذگن  درپس و  كاخ  هب  شدولآرهز 

ات 45 ياهلاس 40  نیب  تفرگ و  هدـهع  هب  مالـسلاهیلع  ساـبع  شردارب  هراـبرد  ار  ردـپ  هفیظو  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  دـنک . تکرـش  يو 
سابعنبا هب  هک  هباـبل  ردـپ  دومرف . رازگرب  بلطملادـبع  نب  ساـبع  نب  هللادـبع  رتخد  هباـبل  اـب  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  جاودزا  نشج  يرجه 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دج  زین  بلطملادبع  تسا و  مالـسا  ملاع  مانب  نیرـسفم  ربخ و  نایوار  نیرتگرزب  زا  تسا  فورعم 
مالسلاهیلع سابع  ردقنارگ  رسمه  هبابل  لامک  لضف و  یناوارف  هب  یناسآ ، هب  ناوتیم  بیترت  نیا  اب  دوب  شیرق  فارشا  فرـش  هک  دشابیم 

. درب یپ 

سابع دالوا 

ترضح نآ  میروآ  باسح  هب  ار  يرجه  ات 45  لاس 40  طسو  دح  رگا  تسین  مولعم  هبابل ، اب  لضفلاوبا  ترضح  جاودزا  قیقد  خیرات  نوچ 
يرگید رـسمه  هبابل  زا  ریغ  هب  مالـسلاهیلع  سابع  هحفـص 89 ] . ] تسا هدروآرد  دوخ  حاکن  دـقع و  هب  ار  هبابل  یگلاـس  ای 21  نس 20  رد 

دننام نیخروم  زا  یخرب  و  تسا . هداهن  مان  هللادـیبع »  » ار يرگید  و  لضف »  » ار یکی  هک  هدـش  دـنزرف  ود  بحاـص  يو  زا  هدرکن و  باـختنا 
رطاخ هب  هک  لضف » . » تسا هدش  دیهش  البرک  رد  یگلاس  رد 15  هک  هتشاد  دمحم »  » مان هب  يرگید  رسپ  ترضح  نآ  هک  دندقتعم  ینیارفسا 

اهدعب و  هللادیبع »  » یلو تسا . هدرک  توف  هللادیبع ، شردارب  زا  شیپ  هدوب و  بقعالب  دنمانیم  لضفلاوبا »  » ار مالـسلاهیلع  سابع  شردپ  وا 
تواضق عجرم  هعیـش و  گرزب  نادنمـشناد  زا  یگمه  هک  دـندرک  ادـیپ  رایـسب  نادـنزرف  دـندش و  هنیدـم  هکم و  یـضاق  هللادـبع »  » شرـسپ
ییاوشیپ تسایر و  طایمد »  » و یصقا » برغم  «، » نازح «، » نمی «، » ناجرا «، » زاریش «، » مق «، » هیربط «، » رصم «، » هعرزب  » رد دنتـشگ و  نیملـسم 

و دناهدش . رـسپ  بحاص 12  کی  ره  هک  رفعج  هللادـبع و  هتـشاد ، رـسپ  ود  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رـسپ  هللادـیبع  دـنتفای .
طایمد و رد  نورهزونب »  » دـنه و رـصم و  نمی و  رد  عاطمینب »  » هفیاط زورما  هک  دـناهدمآ  ایند  هب  يرامـشیب  دالوا  هللادـیبع  لسن  زا  هصالخ 

[ . 54 . ] تسا هتفای  تافو  یگلاس  نس 55  رد  هدوب  فوصوم  فورعم و  لامج  لامک و  هب  هک  هللادیبع  دنفورعم . یصقا  برغم 

سابع باقلا  هینک و 

رمق  » ار وا  مدرم  دوـب  مادـنا  شوـخ  اـبیز و  رایـسب  نوـچ  دـش و  لـضفلاوبا  هب  ینکم  تشاد  لـضف  ماـن  هب  يرـسپ  هک  تـهج  نآ  زا  ساـبع 
« هبرقلاابا ، » مشاهینب رمق  رگید  هینک  تسا . ریلد  عاجـش و  ینعم  هب  هک  دـشابیم  سلطا »  » شترـضح باقلا  زا  یکی  دـندیمان و  مشاـهینب »
یلاع و یماقم  ناتسبرع ، هحفص 90 ]  ] هریزج هبش  رد  مه ، مدرم  یگنشت  عفر  تیاقـس و  بصنم  هدرکیم و  ییاقـس  یکدوک  زا  اریز  تسا 

مـالآ ندرک  فرطرب  ناگنـشت و  ندرک  باریـس  رکف  هب  یکدوک  زا  مالـسلاهیلع  ساـبع  هک  تسادـیپ  بصنم  نیا  زا  و  تسا ، هدوـب  گرزب 
. تسا هدوب  ناگدنامرد  يریگتسد  نامدرم و 

مشاهینب تیاقس 

نیرفاسم نیدراو و  لحم  هکم  نوچ  هکلب  دـشاب ، هدـش  ضیوفت  مالـسلاهیلع  سابع  هب  هک  هدوبن  دـیدج  هزات و  بصاـنم  زا  ییاقـس  بصنم 
هاچ بلطملادبع  هلمج  زا  دندرکیم . نیمأت  ار  ادخ  هناخ  نیرئاز  رهـش و  یندیماشآ  بآ  دندوب ، هبعک  رادهدرپ  هک  مشاهینب  نادـناخ  دوب ،
نیا زا  دننک . هدافتسا  اهنآ  زا  نایجاح  هک  دروآ  دوجو  هب  یبآ  ياهضوح  ینم  تافرع و  رعـشم ، هار  رـس  رد  بلاطوبا  و  درک ، رفح  ار  مزمز 

[55  ] تایح هیام  نیا  دندیـشوکیم  دندوب و  هکم  بآ  نامزاس  ءاسؤر  مشاهینب ، هصالخ  دندیمانیم . جـیجحلا » یقاس   » ار بلاطوبا  تهج 
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هب یکدوک  زا  مالسلاهیلع  سابع  هک  هتشاد  دوجو  یبصنم  نینچ  زین  هنیدم  رد  دنهد . رارق  ناگمه  سرتسد  رد  ناگیار  هب  رتشیب و  هچ  ره  ار 
. تسا هتفریم  شلابند 

حلاص دبع 

ملع و رادلعشم  هک  ناهج  نایعیش  ياوشیپ  نیمشش  مالسلاهیلع  قداصرفعج  ماما  تسا . مالسلاهیلع  سابع  رگید  هتسیاش  بقل  هتسیاش ، هدنب 
و هتـسیاش . هدنب  يا  وت  رب  دورد  حلاصلا . دبعلا  اهیا  کیلع  مالـسلا  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترایز  ماگنه  هب  تسا  شناد 

اذل دوشیم . هدرب  یپ  مالـسلاهیلع  سابع  ماقم  تمظع  هب  نآ  یناعم  رد  هشیدـنا  یمک  اب  هک  تسا  یگرزب  تقیقح  رگنـشور  وکین ، مان  نیا 
، دیامرفیم ءاطعا  شاهدنب  هب  دنوادخ  هک  يراختفا  دنـس  نیرتگرزب  دبع -  میزادرپیم . هحفص 91 ]  ] حلاص دبع  ریـسفت  هب  نآرق  کمک  هب 

دهاوخن لوسر »  » دنکن یگدنب  ار  ادخ  دشابن و  دبع »  » یسک ات  اریز  تسا  رتالاب  تلاسر ، ماقم  زا  دبع ، ماقم  تسا . یگدنب  تیدوبع و  دنس 
ادخ هدنب  دنزرویم  رفک  هک  یناسک  هاوخ  دنتـسرپیم و  ار  يادخ  هک  نانآ  هاوخ  مدرم  همه  هک  دیآ  شیپ  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  دـش .
يا هدورس : اسر  رتکد  موحرم  هکنانچ  دنربارب  یگدنب  ماقم  رد  دب  کین و  ور  نیا  زا  تسین  ینتسسگ  زگره  تیدوبع  هتشر  نوچ  دنتـسه و 

زا یکاـح  تشاـگن  ریدـقت  هماـخ  اـضق  حول  رب  هچنآ  تسا  وت  يدـنمرنه  راـثآ  هولج  اـج  همه  تسا  وت  يدـنوادخ  فصو  زا  ملق  زجع  هک 
هتسسگب هچنآ  تسا  وت  يدنسرخ  هب  هتـسب  ام  يدنـسرخ  هکنآز  امز  دنریذپن  یعاتم  وت  ياضریب  تسا  وت  يدنمدرخ  كاردا و  تمکح و 

هراپ هدش ، هتـسب  رـشب  دارفا  ندرگ  هب  هک  تیدوبع  یگدنب و  دیق  یتقو  سپ  تسا  وت  يدنوادخ  ام و  یگدـنب  هتـشر  دـبا  هب  ات  لزاز  ددرگن 
حیحـص لالدتـسا  نیا  یلو  دشابیمن ، تسرد  دنـشاب ، توافتم  مارم  هدـیقع و  ياراد  دـنچ  ره  رگید  درف  رب  يدرف  حـیجرت  تسین ، یندـش 
حیجرت درمتم  دنمراک  رب  تارادا  رد  ار  بترم  سانـشهفیظو و  دـنمراک  هکنانچمه  دنتـسین ، ربارب  شکرـس ، هدـنب  عیطم و  دـبع  اریز  تسین ،

مهـس درخیم ، لد  ناج و  هب  ار  وا  نیمارف  دـشوکیم و  یهلا  رماوا  زا  تعاطا  رد  هک  ره  سپ  دـنیازفایم . وا  ياـیازم  دزم و  رب  دـنهدیم و 
هحفص 92]  ] رد مه  دنیبیم و  ار  شیوخ  تشز  لامعا  رفیک  ایند  رد  مه  درمتم ، راکهانگ و  هدنب  یلو  دراد . ناهج  ود  تداعـس  زا  يرتشیب 
، دسانشب ار  شیوخ  تیدوبع  یگدنب و  ماقم  دنکن و  نایـصع  ار  ادخ  زگره  هک  یـسک  دنامیم . هرهبیب  ادخ  رامـشیب  ياهتمعن  زا  ترخآ 

یگدنب دیق  زا  يدازآ  نیا  دوب و  دهاوخن  رادربنامرف  عیطم و  دنک ، ضرف  دازآ  دنادن و  هدنب  ار  دوخ  هک  یقولخم  یلو  دوب ، دهاوخ  حلاص » »
تفایرد ادخ  هاگـشیپ  زا  ار  تیدوبع  راختفا  دنـس  هک  یناگدـنب  هرمز  رد  یتیـصخش  نینچ  اذـل  دـیناشک ، دـهاوخ  یهارمگ  داسف و  هب  ار  وا 

هللا یلـص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  ینعی : هلوسر .» هدبع و  دـمحم  نا  دهـشا  مییوگیم : زامن  دهـشت  رد  تفرگ . دـهاوخن  رارق  دناهتـشاد 
هملک رب  هک  هدش  هداد  حیجرت  دوشیم ، قالطا  ادخ  هب  میلست  عیطم و  الماک  هدنب  رب  دبع  نوچ  و  تسادخ . لوسر  دبع و  ملس  هلآ و  هیلع و 

هیآ 55 ناوتیم  رظن  نیا  دییأت  يارب  ياهدـنب . ره  هن  تسا  روظنم  حـلاص  هدـنب  عیطم و  دـبع  دـبع ، هملک  قلطم  نیاربانب  دوش . مدـقم  لوسر 
هنا اعیمج  بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذلا  يدابع  ای  لق  : » دیامرفیم هک  دروآ  دهاش  ار  رمز  هروس 
همه دـنوادخ  هک  دـنوشن  سویأم  ادـخ  تمحر  زا  دناهتـشاد -  اور  متـس  ناشدوخ  رب  هک  نانآ  نم -  ناگدـنب  يا  وگب  میحرلا .» روفغلا  وه 

زا ار  یلک »  » يدعب هلمج  یلو  تسا  ناگدنب  همه  هب  هیلوا  باطخ  هچرگ  هیآ  نیا  رد  تسا . نابرهم  هدنزرمآ  وا  اریز  دزرمآیم ، ار  ناهانگ 
لماـش ار  بیاـغ  صاخـشا  مه »  » ریمـض هک  صوصخ  هب  دزاـسیم ، صوصخم  ياهدـع  هجوتم  ار  باـطخ  دـنکیم و  جراـخ  دوخ  لوـمش 

یلـص دمحم  دوخ  همه ، سأر  رد  هک  ادخ  حلاص  ناگدنب  یبدا ، فیطل  هتکن  نیا  اب  تسا و  نیرـضاح  هب  باطخ  هک  یتروص  رد  دوشیم .
هارمه رـصتخم ، يریـسفت  اب  هک  هیآ  همجرت  سپ  دوشیم . جراخ  باطخ  دروم  زا  هتـشگ  لزان  وا  رب  هیآ  نیا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

همه دنوادخ  هک  دننادب  دناهدرک  متـس  شیوخ  سفن  رب  هک  نانآ  هکلب  امـش  همه  هن  نم ، ناگدنب  يا  هحفص 93 ] . ] دوب دهاوخ  نینچ  دوش 
هیآ نیا  بطاخم  دوش ، روصت  يراکهانگ  تفص  اب  ياهدنب  یتقو  بیترت  نیا  اب  دیوشن . سویأم  ادخ  تمحر  زا  سپ  دزرمآیم ، ار  ناهانگ 

تسا و دساف  دض  ینعم  هب  تغل  رد  حلاص -  دشابیم . ینثتسم ، هکلب  تسین  باطخ  دروم  حلاص » دبع   » هتسیاش و هدنب  یلو  دریگیم ، رارق 
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رود داسف »  » زا هارمه و  حالص »  » اب وا  لمع  هک  تسا  یسک  حلاص  تسا . هدش  هتفرگ  داسف ) دض   ) حالص ردصم  زا  هک  دشابیم  لعاف  مسا 
یتفـص نیرتیلاع  یگتـسیاش  یتسرد و  نوچ  نیا ، دوجو  اب  دشابیم . رود  حالـص  زا  هارمه و  داسف  اب  شرادرک  هک  دـساف  سکعرب  دـشاب .

ابیز و رایسب  یلاع و  يوحن  هب  عوضوم  نیا  دهد و  هولج  حلاص  ار  دوخ  دشوکیم  مه  دساف  صخش  دباییم ، تنیز  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا 
مه مهنا  الا  نوحلـصم . نحن  امنا  اولاق  ضرـالا  یف  اودـسفت  ـال  مهل  لـیق  اذا  و  : » تسا هدـش  ناـیب  هرقب  هروس  و 12  تایآ 11  رد  نیـشنلد 
راک حالـص  هب  هک  میئام  اهنت  دـنیوگیم : دـینکیم  داسف  نیمز  رد  هک  دوش  هتفگ  نارفاک )  ) نانآ هب  یتقو  نورعـشیال .» نکل  نودـسفملا و 

: میئوج دادمتسا  نآرق  زا  دیاب  میبایرد  رتهب  ار  حلاص » دبع   » ماقم هکنیا  يارب  دنمهفیمن . یلو  دنتسه  دسفم  نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  مینکیم 
هراشا ریز  رد  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  هک  تسا  رایـسب  هدـش ، ناگتـسیاش  نیا  هرابرد  هک  یتاـفیرعت  هتـشگ و  لزاـن  نیحلاـص  هراـبرد  هک  یتاـیآ 

نیمز نم ، حلاص  ناگدنب  طقف  [ . 56 «. ] نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  - » 1 هحفص 94 ] : ] میـشاب هدرک  تیاعر  ار  راصتخا  ات  مینکیم 
ار نآرق  هک  تسا  ییادـخ  نم  رواـی  تـسود و  [ . 57 «. ] نیحلاـصلا یلوتی  وه  باـتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  یلو  نا  - » 2 دـنربیم . ثرا  هب  ار 

ساـیلا ییحی و  اـیرکز و  و  [ . 58 «. ] نیحلاصلا نم  لک  ساـیلا  یـسیع و  ییحی و  اـیرکز و  و  - » 3 تسا . نیحلاص  رواـی  وا  هتبلا  هداتـسرف و 
مهنا انتمحر  یف  مهانلخدا  نیرباصلا و  نم  لک  لـفکلاذ  سیردا و  لیعامـسا و  و  - » 4 دنتسه . ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  ناحلاص و  زا  یگمه 

میدروآرد دوخ  صاخ  تمحر  هب  ار  نانآ  ام  دندوب و  ام  رباص  ناگدـنب  زا  یگمه  لفکلاوذ  سیردا و  لیعامـسا و  [ . 59 « ] نیحلاصلا نم 
ناگدنب نیحلاص و  طقف  دنتـسه و  ادخ  حلاص » ناگدـنب   » ربمایپ هک  دوشیم  طابنتـسا  تایآ  نیا  زا  دـندوب . ناگتـسیاش  نیحلاص و  زا  اریز 

تفالخ و ماقم  روز  هب  رگا  دننک و  تموکح  ادـخ  ناگدـنب  رب  دـنرادن  قح  هتـسیاشان  دارفا  نیاربانب  دـنربیم . ثرا  هب  ار  نیمز  وا  هتـسیاش 
مدرم رب  هکلب  تسین  یمازلا  اهنت  هن  نانآ  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  و  دوب ، دنهاوخن  رمالاولوا »  » و ادخ » یلو   » دـنروآ تسد  هب  ار  تموکح 

نیا دـنراذگاو . قح  بحاص  هب  ار  قح  دنراپـس و  روگ  هب  هتـسشن  حـلاص  ياج  هب  هک  ار  يدـساف  دـننک و  مایق  ملاـظ  هیلع  هک  تسا  بجاو 
قح دشاب ، دساف  مه  ربمغیپ  رسپ  رگا  هک  تساجرباپ  ریذپانرییغت و  يردق  هب  دشاب ، ناحلاص  زا  دیاب  مدرم  ياوشیپ  هک  یهلا  تنـس  هدعاق و 

و : » دیامرفیم هک  دروآ  دـهاش  ار  هرقب  هروس  هحفص 95 ]  ] هیآ 124 ناوتیم  هراب  نیا  رد  هک  يداع ، مدرم  هب  دـسر  هچ  ات  درادـن  ییاوشیپ 
هک یماگنه  رآ  دای  هب  نیملاظلا .» يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا  یلتب  اذا 
قلخ ییاوشیپ  و  تماـما »  » هب ار  وت  نم  تفگ : وا  هب  ادـخ  دروآ . ياـج  هب  ار  همه  وا  هدومرف و  ناـحتما  دـنچ  يروما  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ 

دیـسر دهاوخن  راکمتـس  مدرم  هب  زگره  نم  دهع  دومرف : ییامرفیم ؟ اطع  نم  نادنزرف  هب  ار  ییاوشیپ  نیا  ایآ  تفگ : میهاربا  منیزگیمرب .
مه نیا  دریگ و  رارق  ناربمایپ  فیدر  رد  هک  تسا  یـسک  ادخ ، هتـسیاش  هدنب  حلاص و  دـبع  هکنیا  هصالخ  يرآ .) دنـشاب  حـلاص  رگا  سپ  )

نیمز دوخ ر  ثراو  نیشناج و  هفیلخ و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناماما  ربمایپ و  ادخ و  ياهروتـسد  زا  ندرک  يوریپ  هب  رگم  دوشیمن ، رـسیم 
رب دورد  میناوخیم : هدومرف ، میلعت  مالـسلاهیلع  قداصرفعج  ماما  هک  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  همانترایز  رد  و  تسا . هدومرف  یفرعم 
هن مالسلاهیلع  سابع  شیاتـس  رد  داب . دورد  ناشیا  همه  رب  هک  نیـسح  نسح و  نینمؤملاریما و  ربمایپ و  ادخ و  عیطم  يا  حلاص ، هدنب  يا  وت 

«. یما تنا و  یباب  : » دومرف ترضح  نآ  هرابرد  هکلب  تفگ : مالس  الاب  حرش  هب  مالسلاهیلع  قداصرفعج  ماما  اهنت 

سابع ناردارب 

یناه تسد  هب  یگلاس  نس 25  رد  هک  هللادبع  مالسلاهیلع 2 - سابعلا  لضفلاوبا  - 1 دندوب : رفن  راهچ  نینبلاما  زا  مالسلاهیلع  یلع  نادنزرف 
هب البرک  هحفـص 96 ]  ] رد یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  ریت  اب  یگلاس  ای 23  رد 21  هک  ناـمثع ، - 3 دش . دیهـش  البرک  رد  یمرـضخ  تیبث  نب 

. درک ادج  نت  زا  ار  بانج  نآ  رـس  دیـسر و  ارف  مراد  نب  نابا  ینب  زا  يدرم  دیدرگ و  بلـس  يو  زا  تکرح  تردق  هک  دش  حورجم  یتخس 
دوخ ردارب  دـننام  یگمه  لضفلاابا  ناردارب  دـش . دیهـش  البرک  رد  تیبث  نب  یناه  ای  یلوخ  تسد  هب  یگلاـس  ای 21  رد 19  هـک  رفعج  - 4

تداهـش عیفر  هجرد  هب  هدـیگنج و  ادـخ  نانمـشد  اـب  رتماـمت  هچ  ره  یتداـشر  اـب  ـالبرک  رد  دـناهدوب و  ریلد  عاجـش و  مالـسلاهیلع  ساـبع 
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هحفص 97] . ] تسا هتشادن  يرتخد  هدوب و  نارسپ  ردام  اریز  دناهدیمان  نینبلاما  ار ، روالد  رسپ  راهچ  نیا  ردام  دناهدیسر .

مالسلاامهیلعنیسح بتکم  رد  سابع 

هراشا

هب يرجه  لاس 50  رفـص  هام  رد 28  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  نوچ  و  دوـب . يرجه  لاـس 60  بجر  هاـم  همین  تفر ، روگ  هب  هیواـعم  یتقو 
دننام مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تشگ و  يرپس  هیواعم  نامز  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تماما  هرود  زا  لاس  هد  دودح  دوب ، هدیـسر  تداهش 

مزالم و هشیمه  مه  مالسلاهیلع  سابع  دوب و  لوغـشم  نید  هب  دنمقالع  مدرم  میلعت  سیردت و  هب  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب 
همطاف ربمغیپ و  نارسپ  نانآ  اریز  درمشیمن ، مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ناسمه  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  سابع  دوب . ردارب  هارمه 
بجاو سک  همه  رب  ناشتعاطا  هک  دندوب  ادخ  هدـیزگرب  ماما و  ردارب ، ود  نآ  رگید  فرط  زا  دوب . نینبلاما  یلع و  دـنزرف  وا  دـندوب و  ارهز 

دیزی شرـسپ  تفر ، منهج  هب  درم و  هیواعم  یتقو  دـندوب . زین  شناردارب  هک  دوب  یناماما  ربنامرف  هراومه ، مالـسلاهیلع  سابع  ور  نیا  زا  دوب .
شیوخ ینیـشناج  هب  ار  یـسک  دوب  هدش  دهعتم  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اب  حلـص  همان  نامیپ  رد  شدیلپ  ردـپ  هک  یلاح  رد  تسـشن  ياج  رب 

؟ تسا یسک  هچ  دیزی  مینیبب  نونکا  دنکن ! نیعم 

؟ تسیک دیزی 

دوخ روگ  زا  يرجه  لاس 64  لوالا  عیبر  بش 14  رد  هدیئور و  هنوعلم » هرجش   » رب يرجه  ای 26  لاس 25  رد  هک  تسا  يدرم  كاپان  دیزی 
روگ هب  نیراوح »  » مان هب  یلحم  رد  دـنیوگیم  هحفص 98 ]  ] هتـسیز و لاس  ای 39  لاس  بیترت 38  نیا  اـب  تسا . هداـتفارد  ترخآ  خزود  هب 
نیا لوصحم  دـشیم و  رتسبمه  وا  اب  دـیزرویم و  قشع  شردـپ ، مـالغ  اـب  هک  تسا  یبلک » لدـجب  رتخد  نوسیم   » دـیزی رداـم  تسا . هتفر 
رابرد رد  دیزی ، دندرک . ردپ  بحاص  ار  ردپیب  دیزی  دنداد و  تبـسن  هیواعم  هب  ار  وا  شارفلل  دـلولا  هدـعاق  هب  انب  هک  دوب  دـیزی »  » يراکانز

. تشاد لاغتـشا  بارـش ، ندیـشون  نومیم و  يروآعمج  رامق ، يزاب ، گس  هب  دوب ، مهارف  شیارب  روجف  قسف و  تاناکما  يهمه  هک  هیواعم 
، دیسر هنوذقذغ »  » هب هاپس  یتقو  تشاد ، لیسگ  مور  دالب  حتف  يارب  يرکـشل  اب  ار  دیزی  شرـسپ  هیواعم  دناهتـشون : وا  ياهیزابقـشع  هرابرد 

ضیرم نایهاپـس  هلبآ ، يرامیب  عویـش  اوه و  يدـب  رثا  رب  تخادرپ . یـشایع  هب  موثلکما  مان  هب  ینز  اـب  نارم »  » رید رد  دـیزی  دـندمآ و  دورف 
، دننک چوک  لحم ، نآ  زا  رتدوز  هچ  ره  هک  دـندرک  رارـصا  دـیزی ، هب  ور  نیا  زا  دـندرمیم ، هتخیر و  نیمز  هب  نازخ  گرب  دـننام  دـندش و 
رب نارم  رید  رد  نوـنکا  نم  دـندرم ! بت  هلبآ و  يراـمیب  زا  مالـسا  رکـشل  ماـمت  هک  كاـب  هچ  ارم  دورـس . ار  راعـشا  نـیا  خـساپ  رد  وا  یلو 

دیدیم و زوریپ  ار  دوخ  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب  دیزی ، [ . 60 . ] مراشفیم شوغآ  رد  ار  موثلکما  مراد و  هیکت  وق ، ياـهاکتم 
يراوخبارـش طاسب  هتخاس ، مکحم  ار  دوخ  تموکح  ياههیاپ  هداد ، ماـجنا  داـیزنبا  هلیـسو  هب  هک  نادیهـش  رـالاس  لـتق  اـب  درکیم  روصت 

اهناوختسا هک  بارش  نآ  زا  یقاس  يا  دورـس . ار  راعـشا  نیا  دوتـسیم ، ار  يو  هدیناشن و  دوخ  رانک  هب  ار  دایزنبا »  » هک یلاح  رد  درتسگ و 
هب تسا و  نم  راک  نیما  هک  یسک  نامه  نک  باریس  یماج  هب  ار  دایزنبا -  قساف -  نیا  سپس  هحفص 99 ]  ] ناشونب نم  هب  دنکیم  مرن  ار 

شتموکح يو  يروجف  قسف و  اب  تسوا و  راک  نیما  قساـف ، داـیزنبا  هک  درکیم  راـختفا  دـیزی  [ . 61 . ] دش راوتـسا  نم  تفالخ  وا  تسد 
مکح ناملسم  تلم  رب  یتافص ، هچ  اب  هدوب و  ینامدرم  عون  هچ  وا ، نارادنامرف  دیزی و  هک  درب  یپ  ناوتیم  اجنیا ، زا  تسا ! هتشگ  مکحتسم 
ظفح ار  نید  رهاـظ  شردـپ  هزادـنا  هب  یتـح  دـیزی ، دـناهدربیم ! یهار  هچ  هب  دـناهدوب  تسار  هار  رد  يزور  هـک  ار  ناـنآ  و  دـناهدناریم !

ار دوخ  دروخیم و  سوسفا  دنتـسویپ ، ادـخ  منهج  هب  ردـب  گـنج  رد  هک  یناکرـشم  رب  دومنیم و  راـختفا  دوخ  رفک  هب  ینلع  و  درکیمن ،
زا اههلان  جرزخ  زا  ردب  هب  هک  مناردپ  دورس : نینچ  مالسلاهیلع  هللادبع  ابا  تداهش  البرک و  هعقاو  زا  دعب  الثم  درمشیم . نانآ  هدنریگ  ماقتنا 
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مشاه يزاب  دیدرگ  ربارب  ردب  اب  هک  ات  متشک  نانآ  زا  ورس  ردقنآ  دیزی  دانیبم  درد  وت  تسد  داش  يدنتفگب  دندوب و  شاک  دینش  ریشمش  مد 
نینچ هحفـص 100 ] [ . ] 62  ] دـیدرتیب یبن  لآز  ماهنیک  مناتـسن  رگا  فدـنخ  زا  مین  دـسرن  ییحو  دـمان و  يربـخ  نیا  زج  تسا و  کـلم  و 

مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  زا  هک  تشون  دوب  هنیدم  رادنامرف  هک  هبتع  نب  دیلو  شیومعرسپ  هب  تسشن  تفالخ  دنـسم  رب  هک  يدرم  كاپان 
وا هب  ار  هجیتن  هدیناسر  لتق  هب  ار  نانآ  دننک  درمت  رگا  دریگب و  تعیب  شیارب  رکبیبا  نب  نمحرلادبع  ریبز و  نب  هللادبع  ورمع  نب  هللادـبع  و 

. تساوخ یئامنهار  کمک و  دوب  هفیلخ  نیموس  هاگتسد  ناگدننادرگ  زا  هک  وا  زا  دناوخ و  مکح  ناورم  يارب  ار  همان  دیلو ، دهد . شرازگ 
دندرکن تعیب  رگا  امن  غالبا  ار  دـیزی  روتـسد  نک و  توعد  تاهناـخ  هب  دـناهدشن  هاـگآ  هیواـعم  گرم  رب  زونه  هک  ار  ناـنآ  تفگ : ناورم 

. درک توعد  شیوخ  هناـخ  هب  ار  رفن  راـهچ  ره  داتـسرف و  ار  ناـمثع  نب  رمع  دـیلو ، تشگ ! دـهاوخ  اـپرب  اـههنتف  هنرگ  زیرب و  ار  ناـشنوخ 
هراب نیا  رد  ار  شترضح  رظن  دومن و  هعجارم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دوب  هدمآ  تفگـش  هب  ماگنهبان  توعد  نیا  زا  هک  ریبز  نب  هللادبع 
ورمع نب  هللادبع  وا و  هکنآ  زا  سپ  دهاوخیم ! تعیب  ام  زا  دیزی  يارب  دیلو  و  هدرم ، هیواعم  هک  درذگیم  مرطاخ  رد  دومرف : ماما  تساوخ .

ار توعد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یلو  دنتـسب ، شیوخ  يور  هب  رد  هتفر و  دوخ  هناخ  هب  مادـک  ره  دـندش ، هاـگآ  رما  نیا  رب  نمحرلادـبع 
دوب نانآ  هدنامرف  مالـسلاهیلع  سابع  شردارب  نیقی  هب  هک  ار  شیوخ  نارای  تیب و  لها  زا  رفن  یـس  دیلو ، هناخ  هب  نتفر  زا  شیپ  تفریذپ و 

تعیب عوضوم  شاهناخ  رد  دیلو  یتقو  دنباتشب . ماما  کمک  هب  دهد  خر  ياهثداح  رگا  هک  دتسیاب  راظتنا  هب  دیلو  يارس  رب  ات  تخاس  حلـسم 
! دریگ ماجنا  مدرم  روضح  رد  هیواعم  رـسپ  اب  نم  تعیب  هک  يراد  تسود  امتح  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تخاس ، حرطم  ار  دـیزی  اب 
. نک لوکوم  ادرف  هب  ار  رما  نیا  سپ  ماما : هحفص 101 ] . ] تسا رتوکین  امش  نوچ  يراوگرزب  درم  زا  رتکیدزن و  حالـص  هب  نیا  يرآ  دیلو :
ای یباین . تسد  يو  رب  رگید  يریگن  تعیب  مالسلاهیلع  نیسح  زا  نونکا  رگا  تفگ  دیلو  هب  ناورم  یلو  درک ، رکشت  ماما  زا  تفریذپ و  دیلو 

دنگوس ادخ  هب  ءاقرز  رـسپ  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  دشاب ! هدش  ارجا  هفیلخ  نامرف  ات  زیرب ، ار  شنوخ  ای  نک و  روبجم  تعیب  هب  ار  وا 
تفر و ام  هناخ  هب  نامـسآ  ناگتـشرف  میتلاسر ، ندعم  توبن و  نادناخ  زا  ام  دومرف : دـیلو  هب  هاگنآ  دـیتسین . رداق  نم  لتق  رب  دـیلو  وت و  هک 

هانگ عاونا  دزیریم و  قحان  هب  نامدرم  نوخ  هک  قساف  دیزی  اب  هنوگچ  هتـشاد ، مدقم  همه  رب  شنیرفآ  رد  ار  ام  گرزب  يادخ  دنراد و  دمآ 
ات شاـب  رظتنم  مه  زاـب  يدینـش ، ار  نیا  دـیلو  يا  منک ! تعیب  درادـن  ناـمیا  زا  ياهرهب  دـشونیم و  بارـش  دوـشیم و  بکترم  اراکـشآ  ار 

سفن دـندنام و  ياـجرب  هدـش  نوسفا  راـم  نوچ  ناورم ، دـیلو و  درک . كرت  ار  دـیلو  سلجم  ضارتـعا  اـب  ماـما  سپـس  میونـشب . میئوگب و 
رد ناورم  بش ، ناـمه  حبـص  تسوـیپ . عوـقو  هب  يرجه  لاـس 60  بجر  هاـم  رخآ  هب  هدـنام  زور  هس  هبنـش  بش  هعقاو  نـیا  دـندرواینرب و 

ار تعیب  رگا  درک  هفاضا  دومن و  فیلکت  دـیزی  اب  تعیب  هب  ار  ماما  تحیـصن ، باب  زا  درک و  تاقالم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ياهچوک 
نخس نیا  اب  مالـسلا .» مالـسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  : » دندومرف خساپ  رد  ماما  دوب . دهاوخن  ناما  رد  دیزی  رـش  زا  شناج  دریذپن ،

ار نامز  نایدیزی  شیوخ  نوخ  اب  دومن و  باختنا  ار  تداهـش  دیاب  ددرگن  نکمم  يزوریپ  دـیزی  رب  ریـشمشاب  رگا  دوب ، هدـش  صخـشم  هار 
تلذ راـب  ریز  زا  تخیر و  مهرد  ریـشمش  موجه  اـب  ار  ملظ  خاـک  ناوتن  رگا  هک  تخومآ  متـس  ریز  ناـمدرم  هب  قـیرط  نیا  زا  درک و  اوـسر 

هحفـص 102]  ] رهطم دـقرم  ترایز  زا  دـعب  بجر  هام  رخآ  هب  زور  ود  هبنـشکی  بش  ماما  دومن . باختنا  دـیاب  ار  تزع  اـب  گرم  تخیرگ ،
شیوخ تیب  لها  اب  نانآ  اب  عادو  نیرخآ  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  شردارب  مالسلاهیلع و  ارهز  شردام  ملس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دش و هدرپس  مالـسلاهیلع  سابع  شروالد  ردارب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  بالقنا  مچرپ  تعاس  نیا  زا  درک . تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا 
يرادیاپ ءاقب و  ياههناشن  یماظن ، ياههاگودرا  رد  يروشک  مچرپ  گنج  ياهنادیم  رد  رگا  زورما  دوب . ناشیا  هدهع  هب  ناوراک  نیا  هرادا 

هک یـسک  درکیم . تلالد  يرتشیب  یناعم  رب  يرادـمچرپ  مچرپ و  تشاد ، ییادـتبا  لکـش  یگنج  ياهحالـس  هک  میدـق  رد  تسا  تاـبث  و 
كاخ هب  ار  مچرپ  هدنراد  و  ملع » بحاص   » هک دوب  نیا  نمـشد  نایماظن  شـشوک  دوب و  دارفا  نیرتدنمورین  تشاد  تسد  هب  ار  هاپـس  مچرپ 
سابع تیلوئسم  دوب . تابث  يرادیاپ و  نتفر  نیب  زا  تسکش و  هلزنم  هب  گنج  نادیم  رد  مچرپ  طوقس  سپ  دریذپ . نایاپ  گنج  ات  دنزادنا 

رتمک وا  درکیم . تحارتـسا  رتـمک  ناـنآ  زا  یـشکرس  ناـنابهگن و  نارادـساپ و  نییعت  يارب  اریز  دوب ، زور  زا  رتـشیب  اهبـش  رد  مالـسلاهیلع 
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نابعش موس  هعمج  زور  ای  بش  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  دنزن . نوخیبش  نانآ  رب  نمـشد  دباوخب و  تحار  قح ، ناوراک  ات  دیباوخیم 
ترایز ار  ادـخ  هناخ  ترـضح ، نآ  دالیم  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک  دـندش . دراو  هکم  هب  دوب  شتدالو  زورلاس  اب  فداـصم  هک 

تهج فرــش ، يدازآ و  بـسک  راـختفا و  رپ  گرم  يارب  ناوراـک ، نادرم  دـنتفای و  رگید  يدــلوت  ناـیناوراک  زوریپ  زور  نـیا  رد  درک و 
مراهچ زور  و  مالـسلاهیلع -  هللا  تیب  هب  شدورف  زور  نابعـش -  موس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دالیم  نشج  دـندش . هدامآ  دـنبرد ، ياـهناسنا 
نایامن البرک ، يارحص  قفا  رد  هک  ماف  خرس  یگنر  تشاد ، نوخ  گنر  مالـسلاهیلع  سابع  شردارب  دالیم  زورلاس  يرجه  لاس 60  نابعش 

هحفص 103] . ] دوب

نیسح ماما  هب  نایفوک  همان 

، دـندید ریـسا  هیواعم ، زا  رتدـب  دـیزی  تسد  هب  ار  دوخ  هک  هدیـشک  متـس  ریجنز  هب  مدرم  تفای و  راشتنا  هفوک  رد  هیواعم ، گرم  ربخ  یتقو 
، دـندرک اعدتـسا  زاربا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  دوخ  تدارا  و  دنتـسجیم ، هراـچ  هار  دـندوشگ و  ضارتعا  هب  ناـبز  هدـمآ و  دوخب 
هدرک و تعیب  ماما  اب  هک  دـندوب  یعدـم  نانآ  اریز  دـنریذپب  هفوک  هب  دورو  يارب  ار  ناشیا  توعد  ات  ددرگ  غالبا  ماما  هب  ناـنآ  بدا  ضرع 

ماما دندرک و  توعد  هفوک  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هعیش ، ناگرزب  مدرم ، تیرثکا  ياضاقت  بسح  دناهدومن . علخ  تفالخ  زا  ار  دیزی 
لاوش مجنپ  زور  داتسرف . هفوک  هب  هجیتن  مالعا  تعیب و  ذخا  عاضوا و  یسررب  يارب  ار  مالـسلاهیلع  لیقع  نب  ملـسم  ناضمر  هام  همین  رد  زین 

نیـسح ماـما  اـب  لـیقع  نب  ملـسم  هلیـسو  هب  رفن  رازه  هدـجه  تفرگ و  رارق  مدرم  ناوارف  لـیلجت  میرکت و  دروـم  دـش و  هفوـک  دراو  ملـسم 
دنتـسشنن و راکیب  عامتجا  ياهناطیـش  انثا ، نیا  رد  دـندش . راتـساوخ  هفوک  هب  ار  ماما  عیرـس  ییاـمرف  فیرـشت  دـندرک و  تعیب  مالـسلاهیلع 
وا زا  دیزگرب و  هفوک  ینارمکح  هب  تمـس  ظفح  اب  دوب  هرـصب  رادنامرف  هک  دایز  نب  هللادیبع  مه  وا  و  دـنداد ، دـیلپ  دـیزی  هب  ار  رما  شرازگ 
رد تشحو  بعر و  داجیا  اب  دـیناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  تعرـسب  مه  دایزنبا  دـناسرب . لتق  هب  ریگتـسد و  ار  لیقع  نب  ملـسم  هک  تساوخ 

عمج دوخ  درگ  هب  دنتفگیم  نیسح  ای  نیسح  ای  شیپ  زور  دنچ  هک  ار  یمدرم  نامه  دیناسر و  لتق  هب  ار  ملسم  نوبج ، افویب و  مدرم  نایم 
هبنشراهچ زور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تضهن  دیهش  نیتسخن  لیقع  نب  ملسم  تداهـش  تخاس . راوخبارـش  دیزی  رادربنامرف  عیطم و  درک و 

هحفص 104] . ] داتفا قافتا  هفرع ) زور   ) هجح يذ  مهن 

دوریم البرک  هب  نیسح  ناوراک 

نما مرح  رد  هجح  يذ  هام  ات  دش و  هکم  دراو  هنیدـم  زا  يرجه  متـصش  لاس  نابعـش  موس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  میتفگ  شیپ  رد 
زور هک  هجح  يذ  متشه  زور  یلو  تسب  مارحا  جح  مسارم  يارب  مالسلاهیلع  ماما  دیسر ، ارف  هجح  يذ  هام  نوچ  تخادرپ . تدابع  هب  یهلا 
جح مسارم  رد  ار  ماما  دیزی  روتسد  هب  ات  دش  هکم  دراو  جح  هناهب  هب  يدایز  تیعمج  اب  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  دوشیم ، هدیمان  هیورت » »

نامه رد  دش و  جراخ  مارحا  زا  هدومرف و  لدبم  هرمع  هب  ار  جح  دوب ، هاگآ  نانآ  دـیلپ  تین  رب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـناسر . لتق  هب 
زور دـشاب . هداد  تبثم  خـساپ  دـندوب ، شترـضح  روضح  راتـساوخ  هک  ناماس  نآ  مدرم  ياعدتـسا  هب  ات  درک  تکرح  قارع  فرط  هب  زور 

هار ناوراک  نیا  زونه  و  دوب ، دایزنبا  هیلع  ملـسم  مایق  زور  اب  فداصم  تفریم  شیپ  هفوک  يوس  هب  ینیـسح  ناوراک  هک  هجح  يذ  متـشه 
تلاسر و نادـناخ  نانز  هار ، لوط  رد  مالـسلاهیلع  ساـبع  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  هفوک  رد  نآ  یناـبرق  نیتسخن  هک  دوب  هدومیپن  ار  يداـیز 

نایهاپـس یگدامآ  زا  هک  دیـشوک ، نایناوراک  شیاسآ  رد  نانچ  دوب ، يریبدـت  اب  هدـنامرف  نوچ  درک و  یتسرپرـس  ار  تقیقح  قح و  نارای 
يرجه لاس 61  مرحم  موس  ای  مود  زور  تفریم  تراسا  گرم و  لابقتسا  هب  هک  ناوراک  نیا  دیدرگن . هتساک  يزیچ  نمشد  اب  هلباقم  يارب 

هحفص 105] . ] دش البرک  نیمز  دراو 
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مالسلاهیلعالبرک نادیم  رد  سابع 

رد هک  درک  اهيریلد  اهتداشر و  تشاد و  تکرش  نیفـص  گنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  شردپ  باکر  رد  یگلاس  رد 15  مالسلاهیلع  سابع 
هب هتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  رمع  زا  لاس  ای 39  هک 38  تسا  يروالد  هکلب  تسین  ناوجون  سابع ، نونکا  اما  تسا  هدـنام  راگدای  هب  خـیرات 

زیهجت رد  دوب و  ردپ  رانک  رد  [ ، 63  ] دنتخادنا هار  هب  جراوخ  اب  هک  ناورهن  گنج  رد  مالسلاهیلع  سابع  تسا . هدش  انـشآ  دربن  نونف  مامت 
، تسا مالسلاهیلع  نیسح  باکر  رد  هداهن  ياپ  البرک  هب  هک  نونکا  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  شردارب  رانک  رد  هیواعم  هیلع  هاپس  كرادت  و 

یگلاس هدزناپ  نامز  تداشر  تعاجـش و  هکنیا  يارب  رتهتخودـنا . هبرجت  مه  تسا و  رتعاجـش  مه  دوش  هسیاقم  زورما  اـب  شزورید  یتقو  و 
نآ میهدیم . حرش  وا  نارسپ  و  ءاثعشنبا »  » اب ار  شترضح  دربن  ددرگ ، هسیاقم  زورما  اب  وا  زورید  يریلد  دوش و  هتـسناد  البرک ، نادیم  ریش 
رد سرت  دیشر ، ناوج  نیا  تلوص  تبیه و  دیبلط . زرابم  تخات و  نادیم  هب  ناوج  يرادباقن  دوب ، هدش  مرگ  نیفص  رد  مزر ، رازاب  هک  زور 

نادیم هب  ات  داد  نامرف  دوب  مان  هب  ناعاجش  ناروالد و  زا  هک  ءاثعـشنبا »  » هب هیواعم  تخاتن . نادیم  هب  يزابرـس  تخادنا و  هیواعم  نارای  لد 
یلو مزیخرب  هحفص 106 ]  ] زیتس هب  یناوج  اب  هک  تسا  گنن  نم  نوچ  يروالد  زا  تفگ : ءاثعـشنبا  دزادنا . كاخ  هب  ار  ناوج  نآ  دزاتب و 

مهرد زیت  غیت  اب  ار  شتایح  رتفد  دزاسب و  ار  لاس  مک  ناوج  نیا  راک  ات  مرادیم ، لیـسگ  نادیم  هب  ار  نانآ  زا  یکی  مراد  روالد  رـسپ  تفه 
ياثعـشنبا رـسپ  نیمود  تخاب . ار  شرـس  هک  دوب  هدادـن  ینالوج  زونه  یلو  تخاـت  نادـیم  هب  شنارـسپ  زا  یکی  وا  دوتـسد  هب  اذـل  دـچیپ .

شقرف رد  هک  يریشمش  اب  زین  وا  اما  دریگب ، رادباقن  زا  ار  ردارب  نوخ  ماقتنا  ات  داهن ، شناوزاب  رد  ار  شناوت  مامت  دمآ و  نادیم  هب  رـسدوخ ،
هتفاین نایاپ  شیاهزجر  زونه  یلو  تخات  نادیم  هب  بسا  دوب ، هدرک  رپ  ار  شاهنیس  هنیک ، مشخ و  هک  رـسپ  نیموس  تفر . خزود  هب  تسـشن 

نتشیوخ زا  هدنمرـش  ءاثعـشنبا  ات  دش  رادرم  گنج  نادیم  رد  ناشدسج  ردارب  تفه  بیترت ، نیمه  هب  دیطلغرد . كاله  كاخ  هب  هک  دوب 
تفه نتشک  اب  تسیابیم  هک  ناوج  تفرگرد . تخـس  اما  نت  هب  نت  یگنج  درب . هلمح  ناوج  رادباقن  رب  نادنزرف  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب 
هراوف نامسآ  رب  وا  كاپان  نوخ  هک  دروآ  دورف  ءاثعش  رسپ  رکیپ  لوغ  لکیه  رب  یتبرض  نانچ  دشاب ، هدناماو  دربن  زا  هتسخ و  وجگنج ، درم 

نارظان شهاپـس و  نارادرـس  هب  ار  وا  ات  دیبلط ، روضح  هب  ار  رادباقن  مالـسلاهیلع  یلع  تسویپ . منهج  هب  شنارـسپ  نوچ  دعب  یتاظحل  دز و 
ساـبع وا  دـندید  یتفگـش  اـب  هـمه  تـشادرب ، رادـباقن  هرهچ  زا  باـقن  مالـسلاهیلع  یلع  هـکنآ  زا  سپ  دـنک ، یفرعم  شرـسپ  ياـهیروالد 

نیا هتخادرپ  گنج  هب  هتشاد و  هرهچ  رب  باقن  سابع  هکنیا  تلع  دناهتفگ : تسا . مالسلاهیلع  یلع  ناشیاوشیپ  هلاس  ناوجون 15  مالسلاهیلع 
زا هک  دشاب  دنراذگ ، دربن  نادیم  رد  ياپ  وا  نادنزرف  دناهدنز  دوخ  ات  دناهدوبن  یضار  مالسلاهیلع  یلع  نارای  اریز  دوشن ، هتخانـش  هک  هدوب 

شیپ رد  هـک  يرطخ  هحفص 107 ]  ] هب نمـشد  و  تسالبرک ، نادیم  رد  نونکا  يراکـش ، ریـش  روالد  نینچ  دننامب . نوصم  گنج ، بیـسآ 
تشاد یعس  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  رفک  هاپس  رادرس  دعـسنبا ، تاشامم  دوبر . نادیم  زا  گنج  زا  شیپ  ار  وا  دیاب  سپ  هاگآ . تسا 

هفوک رادنامرف  دایزنبا  هلصوح  دهن ، دیلپ  دیزی  تسد  رد  دوب ، ادخ  تسد  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسح  تسد  دهد و  همتاخ  حلص  اب  ار  گنج 
رمش يارب  دایز ، نب  هللادیبع  هک  ینامرف  رد  تشاد . لیسگ  البرک  هب  راک ، ندرک  هرـسکی  يارب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  اذل  درک ، گنت  ار 
نوچ دوب . هتشگ  لوحم  رمش  هب  دعسنبا ، يراگنالهس  تروص  رد  رفک  هاپس  یهدنامرف  دوب ، هدومن  غالبا  دعـس  نب  رمع  هب  هدرک و  رداص 
يارب يو  زا  هتــساخاپ و  هـب  هدوـب ، رــضاح  داـیزنبا ، سلجم  رد  نـینبلاما  هدازردارب  لـحملا ، یبا  نـب  هللادـبع  ناـمرف ، رودـص  ماـگنه  رد 

رد ار  رفک  هاپس  تحلـصم  هک  دایزنبا  اذل  دنکیم . رارکت  ار  وا  ياضاقت  مه  رمـش  دبلطیم و  ناما  يو ، ناردارب  سابع و  شیاههمعرـسپ ،
همان زین  هللادـبع  دراپـسیم . هللادـبع  هب  البرک  هب  لاسرا  يارب  ار  ناما  طخ  تسد  هتفریذـپ و  ار  هللادـبع  ياـضاقت  هدـید ، هماـن  ناـما  رودـص 

شناردارب مالـسلاهیلع و  سابع  هب  همان  یتقو  درادیم . لیـسگ  ـالبرک  هب  ار  وا  هدرپس و  هتـشاد  ماـن  ناـمزک »  » هک دوخ  مـالغ  هب  ار  هللادـیبع 
نینچ هب  ار  ام  تسا و  رتوکین  [ 64  ] هیمس رسپ  ناما  زا  ادخ  ناما  دنیوگیم ، دنتسرفیم و  مایپ  دوخ  ییادرـسپ  هب  نامزک  هلیـسو  هب  دسریم 

دنتـسه اجک  شناردارب  سابع و  ام  ناگدازرهاوخ  هک  دروآرب  دایرف  دش ، البرک  دراو  اعوسات  رـصع  هک  مه  رمـش  تسین . زاین  ینیگنن  ناما 
مالسلاهیلع سابع  ور  نیا  زا  راذگن . خساپیب  ار  رمش  شسرپ  دومرف : سابع  شردارب  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دینـشن . یخـساپ  یلو  [ 65]
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مالسلاهیلع سابع  ور  نیا  زا  راذگن . خساپیب  ار  رمش  شسرپ  دومرف : سابع  شردارب  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دینـشن . یخـساپ  یلو  [ 65]
شناردارب ساـبع و  رب  هکنیا  يارب  رمـش  تخادرپ . وـگتفگ  هب  درک و  هحفـص 108 ]  ] تاقالم رمـش  اب  مایخ  زا  جراخ  رد  ردارب ، روتـسد  هب 

طرش هب  ام  موجه  زا  امش  تفگ : دیازفیب  رفک  هاپس  تئرج  رب  دهاکب و  مالسلاهیلع  نیسح  تردق  زا  سابع  ندرک  میلـست  اب  دراذگ و  یتنم 
! دـیناهرب گرم  زا  ار  شیوخ  ناردارب  دوخ و  ناج  دـیوش و  جراخ  گنج  نادـیم  زا  مامت ، يدازآ  اب  دـیناوتیم  دـیناما و  رد  ندـش  میلـست 

دوخ ربماـیپ  رـسپ  ردارب و  زا  تسد  هک  یهاوخیم  اـم  زا  ادـخ  نمـشد  يا  داـب . تنعل  ياهدروآ  اـم  يارب  هک  یناـما  رب  مالـسلاهیلع : ساـبع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  یلو  يروآیم  ناما  ام  يارب  هک  داب  هدیرب  تتسد  میهن ؟! ناگدش  تنعل  نامرف  طخ  رد  رس  میرادرب و 

نیـسح ماما  ات  تفر  رگید  همیخ  هب  مه  مالـسلاهیلع  سابع  تشگزاب و  رفک  هاپـس  هب  دولآمشخ  رمـش  يرادیم ؟! مورحم  نآ  زا  ار  ملـس  و 
دش راتساوخ  ار  راک  نایاپ  دعسنبا  زا  تشگزاب و  دیماان  رمش  نوچ  ددرگن . راسمرـش  شرازگ  ضرع  رد  وا  دسرپن و  عقوام  زا  مالـسلاهیلع 
رد ار  راک  ات  دنتخات  ینیسح  مایخ  هب  شنایرکشل  دوب ، هتسج  يرود  نامیا  نید و  زا  هتسب و  لد  ير  يرادنامرف  هب  هک  دعـس  رـسپ  نامرف  هب 

ار مرحم  مهد  هعمج  بش  ات  تساوخ ، نانآ  زا  تشاداو و  فقوت  هب  ار  رکشل  ردارب ، روتسد  هب  ریلد  سابع  دننک . هرسکی  اعوسات  زور  نیسپ 
. دنـشاب اریذـپ  ار  هلمح  تسا ، اروشاع  هک  ادرف  دـنزادرپب و  دـنوادخ  تدابع  هب  رمع  بش  نیرخآ  رد  ات  دـنهد ، تلهم  تلاـسر  نادـناخ  هب 

تـسرد ندنام  ایند  رد  دوبیم ، یگدنز  نایاپ  گرم  رگا  دنتخادرپ . تدابع  هب  ار  بش  تداهـش ، ناقـشاع  دش و  هتفریذپ  هبـش  کی  تلهم 
رب ندـنام و  ملظ  تـلذ  هحفـص 109 ]  ] راـب ریز  رد  سپ  تسا . یگدـنز  ناـیاپ  گرم ، هن  تسا و  یندـنام  اـیند  رد  هن  ناـسنا  اـما  دومنیم ،
هک مینیبیم  دناهتشاد ، نارگید  زا  ادج  هار  هک  نانآ  نیتسار  ناوریپ  ناماما و  ناربمایپ و  تسادخ . رب  نایصع  نتخاتن ، قلخ  ادخ و  نانمـشد 

یماقم هاج و  بسک  ای  ینان و  همقل  يارب  هدیزرو و  رارـصا  دوخ  ندنام  رب  هک  یناسک  اما  دناهدرمن . زگره  دناهدنام و  خیرات  رد  اهلد و  رد 
ندنام و هدنز  هشیمه  ای  تسا . هار  ود  نیا  زا  یکی  باختنا  يارب  وگلا  نیرتهب  البرک  و  دناهدرم . هشیمه  يارب  دناهتخیر ، ار  ناهانگیب  نوخ 

سابل اب  کی  ره  هک  نشور  يادرف  دای  هب  دـنتخادرپ و  زاین  زار و  هب  ادـخ  اب  اروشاع  بش  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  ندرم . هشیمه  يارب  اـی 
دورس هب  دربن  مرگ  امرگ  رد  نونکا  دیـسر . اروشاع  دیمد و  حبـص  ات  دنتفگیم ، کیربت  رگیدکی  هب  دنوریم ، راگدرورپ  ياقل  هب  تداهش 

هحفص 110] . ] میهدیم ارف  شوگ  نادیهش 

نادیهش دورس 

هراشا

ار وا  رگا  نمـشد  اـت  درکیم  یفرعم  ار  دوـخ  زاـغآ  رد  تخاـتیم  نادـیم  هـب  سک  ره  دوـب . نـیرید  مـسر  دربـن ، ماـگنه  هـب  یناوـخ  زجر 
سرت نمـشد  رد  يریلد و  وجگنج  رد  هدـشیم ، هدـیمان  زجر  دوب و  رادگـنهآ  اـبلاغ  هک  یفرعم  نیا  دوش . انـشآ  شتیوه  هب  دسانـشیمن ،

، زاغآ رد  تسالبرک  بالقنا  رادمچرپ  تامادقا  اهتداشر و  هب  هجوت  هکلب  تسین  البرک  هعقاو  مامت  نایب  دـصق  هک  باتک  نیا  رد  دوزفایم .
مامت رد  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  میهدیم . حرـش  راصتخا  هب  ار  نادیهـش  نآ  دورـس  مالـسلاهیلع و  سابع  ناردارب  دربن 

دومرف قیوشت  بیغرت و  داهج  گنج و  هب  ار  دوخ  يردام  ناردارب  دوب . هارمه  کیرش و  مالسلاهیلع  نیـسح  شربهر  شردارب و  اب  بئاصم 
سپ دنتفر و  نادیم  هب  کیاکی  دنتـسنادیم  ادخ  راوج  هب  ار  حور  زاورپ  تداهـش  دندوب و  هدرک  باختنا  ار  راختفا  اب  گرم  هک  زین  نانآ  و 

هللادـبع ابا  هزاـجا  اـب  هک  اـب  هک  هللادـبع » . » دنتـشگ لـئان  تداهـش  هجرد  هب  ترطف ، تسپ  یهورگ  نتخادـنا  كاـخ  هب  تداـشر و  زاربا  زا 
یلع وا  و  تسوا . نآ  زا  اهیراوگرزب  اهتلیضف و  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  دورـس : نینچ  ، درب هلمح  نانمـشد  رب  نایژ  ریـش  نوچ  مالـسلاهیلع 
همه هحفـص 111 ]  ] و دریگیم ، ماقتنا  نآ  اب  هک  تسادخ  لوسر  ریـشمش  یلع  تسا . نامدرم  نیرتوکین  رادرک  رد  هک  تسا  بلاطیبا  یب 

متاراختفا هدنراد  نامثع  نم  دورـس : نینچ  گنج  نادـیم  رد  سابع  رگید  ردارب  نامثع  [ . 66 . ] دوشیم نانمـشد  ساره  میب و  بجوم  زور 
ناگرزب ناکچوک و  ياقآ  و  ناکین ، رورـس  هک  تسا  نیـسح  نیا  و  تسا . هزیکاـپ  کـین و  ياـهرادرک  بحاـص  هک  تسا  یلع  مربهر  نم 
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. مراد دنلب  یهاگیاپ  مرفعج و  نم  دورسیم : نینچ  دزیم  ریشمش  دربن  نادیم  رد  هک  مالسلاهیلع  سابع  ردارب  نیموس  رفعج » [ . » 67 . ] تسا
دوخ ییاد  رفعج و  میومع  هب  تسا . تیالو  دجم و  بحاص  لوسر و  یصو  وا  تساهتلیضف . بحاص  مدرم و  نیرتبوخ  هک  متسه  یلع  رسپ 

کمک هب  سابع  دیـسریمارف و  خـیرات  ساسح  تاـظحل  [ . 68 . ] میامنیم تیامح  تلیـضف  دوج و  بحاص  نیـسح  زا  و  منکیم . راـختفا 
دوب هدیسر  لامک  دح  زا  هیاپ  نآ  هب  مالسلاهیلع  یلع  هاگشناد  رد  هک  سابع  دیشوکیم . عامتجا  ریسم  رییغت  رد  مالسلاهیلع  نیسح  شردارب 

هب ار  یگدنز  مسر  هار و  اروشاع  زور  دوب ، هدید  ار  نامیایب  نارادمامز  يرگمتس  مدرم و  ینوبز  هعماج  رد  و  دوب ، ادخ  تافـص  رهظم  هک 
نید جیورت  تسا  نتشک  هب  یهاگ  نتشگ و  هتشک  هب  یهاگ  دنکرب . ياج  زا  ار  متس  ناینب  دوخ  نوخ  اب  هحفص 112 ]  ] تخومآ و نایناهج 

. دنک ءاضتقا  نامز  هچ  ره  هب 

اسآقرب هلمح 

دیزرلیم و نایوجگنج  فک  رد  هتخآ  ياهریشمش  دوب . هدوزفا  اهلد  تشحو  رب  گنج  وید  هدرک و  گنت  اههنیس  رد  ار  اهـسفن  اوه  یمرگ 
راـظتنا ار  وا  گرم  دوـخ و  يزوریپ  رازراـک  نادـیم  رد  رفن ، رازه  نیدـنچ  دــیپتیم . بارطــضا  تدــش  زا  هنیــس  سفق  رد  ناـنآ  ياـهبلق 

، تشاد مه  یتبارق  هفیلخ  اب  هک  قیدص » نب  درام  . » تشادـن ار  نتخادرپ  وا  اب  هلباقم  هب  نتخات و  شیپ  هب  تئرج  کیچیه  یلو  دندیـشکیم 
ندرک گنج  زا  دـبیرفب و  ار  يو  زردـنا ، تحیـصن و  اب  دـیارایب و  یتماق  رادـمچرپ ، ياـسر  تماـق  ربارب  رد  هک  تسناد  رـصحنم  ار  هراـچ 
عاجـش نافیرح  اب  زج  تشاد و  شحوم  یتبیه  دـنلب و  یتماـق  نهپ و  ياهنیـس  میـسج ، یندـب  میظع و  یلکیه  هک  دراـم » ! » دزاـس فرـصنم 

، تشاد رـس  رب  لکـش  یطورخم  دوخهالک  رب و  رد  مکحم  یهرز  هکیلاح  رد  دـش و  راوس  گنر  زمرق  یبسا  رب  دادیمن ، فاـصم  فورعم 
، هدـمآ وت  يوس  هب  هک  یـسک  نادـب  نکفا و  رود  هب  ار  تریـشمش  ناوج  يا  تفگ : درک و  دایرف  نشخ  يادـص  اب  تفرگ و  يو  رب  هار  رس 

نیا زا  ونـشب و  ارم  زیمآتبحم  نانخـس  دزادنا . كاله  كاخ  هب  ار  ییانعر  نیدب  یتماق  هک  دـیآ  غیرد  ار  وا  دراد و  تفوطع  زا  ولمم  یبلق 
ار وا  هکنیا  رگم  منکیمن  هلباقم  سکچیه  اب  دربن  نادیم  رد  نم  هک  ینادـب  دـیاش  و  یـشاب ، ناما  رد  هاپـس  ریـشمش  ریت و  زا  ات  درگزاب ، هار 

هحفص  ] شیپ رد  هک  يرطخ  تدعاسم  نیا  اب  مهدیم و  زردنا  ار  وت  راب  نیتسخن  يارب  نونکا  و  منارذگیم ، زیت  غیت  مد  زا  هدرمش و  راوخ 
زیتس گنج و  زا  دـهد و  حـیجرت  گرم  تفآ  هب  ار  تیفاع  تمعن  شیدـناتبقاع ، درم  مزاـسیم و  مسجم  تمـشچ  يولج  رد  تسا  [ 113

هب ریقحت  هدید  اب  هک  ناوج  رادرس  دنکیم ؟ ایرد  ریس  یک  انش ، يانثا  رد  سک  تسوزرآ  تناهج  ریـس  رگا  ریگ  يرانک  ور  درادرب . تسد 
بلق یک  یلو  مدینش ، ار  تاهدنبیرف  راتفگ  ادخ ، نمشد  يا  دومرف : دیدنخ و  دادیم  شوگ  يو  نانخـس  هب  تسیرگنیم و  رکیپ  لوغ  رام 

شیوخ تیامح  هب  يرادزاب و  گنج  زا  ارم  هک  یهاوخیم  وت  !؟ ددرگ ناسرت  گرم  تشحو  زا  دنـسرخ و  تیفاع  دـیون  هب  نم  يوجادـخ 
نم بسن  لصا و  هب  يدیـشیدنایم و  یمک  رگا  تاهیه ! اما  مدرگ  رادروخرب  یناگدـنز  تمعن  زا  مبای و  ییاهر  الب  ناـفوط  زا  اـت  يرآرد 

تحـالم و متفیب ! ياهداـتفا  نآ  رد  وت  هک  یتـلذ  هب  و  مدرگزاـب ، قح  هار  زا  موش و  میلـست  وت  هب  هک  يدرکیمن  وزرآ  زگره  یتـسیرگنیم 
دربن نادیم  رد  مردپ  هک  ینادیم  وکین  وت  و  ماهدرب ، ثرا  هب  شیوخ  لیصا  نادناخ  زا  هک  تسا  یتبهوم  تفر ، وت  نابز  رب  هک  نم  تقاذح 
مردپ نامه  رسپ  نم  درام ، يا  دینارذگیم . زیت  غیت  مد  زا  ار  دنمروز  ناشکندرگ  ندرگ  دادیم و  فاصم  قلخ  ادخ و  نانمـشد  اب  هنوگچ 
ناوخ نامهم  دوشن . هتفیرف  ایند  فراخز  هب  تسا  راشرـس  نامیا  زا  هک  یبلق  دسارهیمن و  گرم  زا  دراد  لکوت  يادخ  رب  هک  یلد  نادـب  و 

ارم ایتوت  دوش  دردز  ناوختـسا  رگ  مشکیمن  یهاک  رپ  تنم  خرچ  زا  ارم  اضق  زا  دوب  هوکـش  چیه  هک  اشاح  تسا  دـب  ای  کین  رگا  مشیوخ 
تسدب يارب  ترطف ، تسپ  نانوبز  نیا  دنوش . رورغم  هحفص 114 ]  ] هزور دنچ  یناگدنز  هب  دندنب و  ایند  هب  لد  دنوادخ  نانمشد  درام ، يا 

اورپ ناهانگیب  نوخ  نتخیر  زا  دـنراگنا و  چـیه  هب  ار  قح  ياضر  دـنرآ و  دورف  راکبان  ناریما  شیپ  هب  میلـست  رـس  تردـق ، ای  لاـم  ندروآ 
ياج هب  تلذ  تبکن  هک  تاـهیه  مهدـب ! تسد  زا  ار  تزع  نماد  مهن و  تلذ  هب  نت  هک  ینکیم  توعد  ارم  وت  ادـخ ، نمـشد  يا  دـنیامنن .

زا تسا  رتاراوگ  ارم  تداهـش ، تبرـش  ندیـشون  يرآ  منیزگرب ! شیوـخ  يربـهر  هب  ار  رجاـف  قساـف و  يریما  منک و  باـختنا  تزع  تمعن 
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زا درام ، دنرتزیزع . ناگدروخلاس  زا  دنوادخ  دزن  نالاسدرخ  زا  يرایـسب  رتهب و  ایند  زا  زین  تشهب  هک  منادیم  نم  و  تلذ . سابل  ندیـشوپ 
ریگلفاغ ار  وا  هزین  نعط  اب  تساوخ  ات  دـیزرلیم و  دوخ  رب  دوب  نینهآ  ياهدارا  دـنمورین و  یبلق  دـنلب و  يرکف  هدـییاز  هک  اویـش  تانایب  نیا 

. دتفا نیمز  هب  نیز  يور  زا  درام  دوب  کیدزن  هک  ناسنادب  دیشک ، نوریب  يو  تسد  زا  هزین  نکفاریش ، رادهپس  نکـشفص و  رادرـس  دنک ،
هب تسد  زونه  تسب . شقن  شیناشیپ  رب  مرش  قرع  دش و  هراچیب  نوبز و  دباتشن ، شکمک  هب  نایهاپـس ، زا  یـسک  دوب  هداد  نامرف  هک  درام 

يریلد ناوج  تفرگ . رارق  نیمز  يور  رب  شاهراوق ، دـب  لکیه  میظع و  هثج  تسـشنورف و  شاهنیـس  رد  ياهزین  هک  دوب  هدربن  ریـشمش  هضبق 
زا ار  وت  هک  مراد  لیم  دومرف : دش و  راوس  دوب  درام  کتزیت  اهبنارگ و  بسا  هک  هیواط »  » رب دـیرپ و  نیمز  هب  بسا  زا  تسام  لامآ  هبعک  هک 

منتـشک زا  ریذـپب و  شیوخ  یمالغ  هب  ارم  تفگ : ساـمتلا  هب  هتـسبن  ياهشوت  ترخآ  يارب  هتـسبلد و  اـیند  هب  دراـم  منک . باریـس  دوخ  هزین 
. داتـسرف خزود  هب  ار  شکاـپان  حور  درک و  ادـج  شنت  زا  رـس  هاـگنآ  تسین . زاـین  وت  نوچ  ینارازگتمدـخ  هب  ارم  دومرف : وا  یلو  رذـگرد .

هاپس رادرس  نادنمدرد ، سردایرف  نادنمزاین ، لامآ  هبعک  ناگدازآ ، ياوشیپ  نادحوم و  ربهر  وا  تسیک ؟ دنمورب  ناوج  نیا  هحفص 115 ] ]
. تسا بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  ترضح  البرک ، يارحص  ياقس  افو ، دهع و  دنوادخ  ایح و  مرش و  ندعم  رایخا ، رکشل  رادمچرپ  راربا و 

تارف طش  زا  مایخ ، رد  باتیب  هتخوس  رگج  ناکدوک  ماما و  مرح  ناگنـشت  يارب  تشاد ، تیرومأم  ردارب  بناج  زا  هک  مالـسلاهیلع  سابع 
روپ زا  ات  مگنجیم ، امـش  اب  رادـیب  یلد  اب  مدرم  يا  دزیم : دایرف  دربیم و  هلمح  رفک  هاپـس  تسار  پچ و  رب  نایژ  ریـش  نوچ  دروایب ، بآ 
یلع دنزرف  میافواب ، سابع  نم  مزاس  فرـصنم  شیوخ  رورـس  اب  گنج  زا  ار  امـش  ات  مزاتیم ، امـش  رب  يدنه  ریـشمش  اب  منک ، عافد  ربمایپ 
يوس هب  تخادـنا و  نوخ  كاخ و  هب  ار  دعـسرمع  رکـشل  نانامرهق  زا  يرایـسب  اسآقرب  هلمح  نیا  رد  مالـسلاهیلع  سابع  [ . 69  ] میاضترم

رفن یس  هدایپ و  رفن  اب 20  هک  یلمج » لاله  نب  عفان   » مالسلاهیلع و سابع  نیب  تفریم . شیپ  دوب  تارف  طش  هب  ندیسر  هک  شیوخ  فده 
باحـصا ات  دندرکیم  تظافح  تارف  بآ  زا  قورـسم » جاجح  نب  ورمع   » یهدـنامرف تحت  هک  ینازابرـس  دوب و  هتفر  تارف  طش  هب  هراوس 

هحفص : ] دورسیم تخاسیم و  هتشپ  هتشک  زا  مالسلاهیلع  سابع  تفرگرد . یتخس  دربن  دننکن ! ادیپ  یـسرتسد  بآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نم مشکیم  شوـغآ  رد  يربـصیب  اـب  گـنج  نادـیم  رد  ار  نآ  نم  دـنک . نـالعا  ار  مگرم  ربـخ  گرم  غرم  هک  مرادـن  یمیب  زگره  [ 116

سابع نم  منزیم  نآ  اب  ار  اهندرگ  مبوکیم و  اهقرف  هب  ریـشمش  اب  مسرتیمن  نانمـشد  نوخیبش  زا  دنـسرخ و  گـنج  نادـیم  رد  مروبص و 
هک دیرابیم  گرم  ناراب  مالـسلاهیلع  سابع  ریـشمش  زا  [ . 70 . ] داب ربمیپ  كاپ  رـسپ  ناج  يادـف  هب  مناج  يا  مرادـیاپ  دربن  رد  هک  متـسه 

ياـهبل هب  تفرگرب و  بآ  زا  یفک  زین  دوـخ  و  درک ، رپ  بآ  زا  ار  کـشم  و  دـش ، تارف  طـش  دراو  ساـبع  دـنداهن و  تمیزه  هب  ور  راـفک 
وت شابم و  هدنز  وا  زا  دعب  میوگب  رتهب  شاب  راوخ  نیسح  زا  دعب  سفن  يا  هک : دروآرب  دایرف  شکاپ  نادجو  هاگان  درک ، کیدزن  شاهنـشت 
درم رادرک  زا  و  هحفـص 117 ]  ] تسین منید  شور  نیا  تاهیه  دشونیم  گرم  تبرـش  نیـسح  هکیلاح  رد  یماشایب ! درـس  بآ  یهاوخیم 

رب ار  بآ  رپ  کشم  دـش و  جراخ  تارف  زا  هنـشت  تخیر و  طـش  رد  ار  بآ  فک  مالـسلاهیلع  ساـبع  [ . 71 . ] دشابیمن نامیااب  يوگتسار 
. دـندرک يریگولج  مالـسلاهیلع  سابع  تکرح  زا  و  دـندز ، هقلح  شدرگ  رب  نایدـیزی  تفرگ . تخات  هاـگهمیخ  يوس  هب  هدیـشک و  شود 
هب تبقاع  ات  داتفا ، دعـسرمع  رکـشل  رد  تشحو  سرت و  تخاس . هتـشپ  اههتـشک  زا  ترـضح  نآ  تفرگرد و  نینوخ  یگنج  هک  دوب  اـجنیا 

ندب رب  ریت  ياههبوچ  دندومن . نارابریت  فرط  همه  زا  ار  شترضح  دندرک و  گنت  ار  هرصاحم  هقلح  نایدیزی  دعـسرمع ، رمـش و  کیرحت 
يروف شترضح  و  درک ، عطق  ریشمش  اب  ار  ترضح  نآ  تسار  تسد  یـسبنسلا  یئاطلا  لیفط  نب  میکح  هک  دوب  هتـسشن  مالـسلاهیلع  سابع 
تـسد هچ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دورـس : نینچ  تخات و  ناتفـص  هب  ور  رب  نامد  لیپ  نوچ  شود ، رب  کشم  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ریـشمش 

ناـج زا  نید  هدروآ  اـم  رهب  زک  نیما  كاـپ  نآ  دـنزرف  نیتـسار  ماـما  زا  نم  منکیم  تیاـمح  دوخ  نید  زا  مه  زاـب  دـیدرک  عطق  ار  متـسار 
خزود هب  ار  رگید  رفن   18 مالـسلاهیلع . سابع  ياناوت  يوزاب  دوب و  مرگ  گنج  رازاب  هک  یعقوم  رد  هحفص 118 ] [ . ] 72  ] منکیم تعاطا 

دربن هب  شیوخ  ناوناز  اب  مالـسلاهیلع  سابع  نیا  دوجو  اب  [ 73 . ] درک ادج  رکیپ  زا  مه  ار  وا  پچ  تسد  ینهجلا » ءاقرو  نب  دـیزی  ، » دـنکفا
هاـگیاج هک  تشهب  هب  ار  وت  سفن  يا  داـب  تراـشب  راـگدرورپ  تمحر  هب  ار  وـت  سرتـم  راـفک  زا  سفن  يا  دورـس : ار  زجر  نیا  تخادرپ و 
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دندرک عطق  ار  مپچ  تسد  ناـکین  اـب  ینمـشد  تلع  هب  ناراکمتـس  داـب . تراـشب  تسا  ناتـشرس  كاـپ  هلمج  راـکوکین و  ناوریپ  ربـمغیپ و 
نمشد رب  بسا ، ندنار  هوحن  اهاپ و  اب  سابع  نانچمه  اما  دوب ، هدش  یلاخ  بآ  زا  کشم  [ . 74 . ] ناسرب نازوس  شتآ  هب  ار  نانآ  ادنوادخ 

ار وا  فعض  هتخیر  نیمز  هب  شناوزاب  زا  هک  ینوخ  تشاذگیمن  تشادیم و  راوتسا  ار  شبلق  مالسلاهیلع  سابع  ياهدورس  دربیم ، هلمح 
ترـضح نآ  قرف  رب  تشاد ، تسد  رد  هک  يدومع  اب  میمتینب  هلیبق  زا  مراد  نب  نابا  دالوا  زا  یـصخش  ءاـنثا  نیا  رد  اـما  دـنک . نادـنچ  ود 

يدازآ دنتخاسیم و  مکاح  شیوخ  تشونرس  رب  ار  رگمتس  دوخ  تسد  اب  هک  یمدرم  داتفا . نیمز  هب  نیز  زا  البرک  هشیب  ریش  دروآ و  دورف 
يدازآ و لدع و  زا  ار  دوخ  ماقتنا  نیرخآ  ات  دندروآ  دورف  مالـسلاهیلع  سابع  ندب  رب  ار  اهریـشمش  دـنتخورفیم ، تراسا  گنن  هب  ار  دوخ 
، هدنمر نارخ  نوچ  نایدیزی  تفاتش ، ردارب  يرای  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  هدش  هراپ  هراپ  ندب  هحفص 119 ] . ] دنریگب يوقت  نامیا و 
هب هتـسویپ و  قح  راوج  هب  وا  دنلب  حور  دیـسر  مالـسلاهیلع  سابع  شردارب  نیلاب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  [ 75  ] دنتخیرگ ریـش  هلمح  زا 

: دورس نینچ  هاگنآ  دش و  عطق  مدیما  تسکش و  متشپ  هآ  دومرف : داهن و  رمک  رب  تسد  رایتخایب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب . هدیـسر  تداهش 
امـش هب  ام  هرابرد  ناربمایپ  نیرتهب  ایآ  دیدیزرو  تفلاخم  ادخ  ربمایپ  دـمحم  نید  اب  دـیدرک و  زواجت  شیوخ  متـس  اب  مدرم ، نیرتردـب  يا 

؟ دوبن نامدرم  نیرتهب  زا  دمحا  ایآ  و  امش ؟ ردام  ای  تسا  نم  ردام  ارهز  ایآ  میتسین !؟ نیتسار  ربمغیپ  نادنزرف  زا  ام  ایآ  دندومرفن ؟ شرافس 
شعن رس  رب  مالسلاهیلع  نیسح  [ . 76 . ] درک دیهاوخ  رادید  ار  منهج  نازوس  شتآ  يدوز  هب  دـیدرک . هک  یتیانج  اب  دـیدش  نوعلم  راوخ و 

هب نیـسح  شمتام  زک  تسا  یـسک  رتراوازـس  هیرگ  هب  نامدرم  زا  هدورـس : وکین  هراب  نیا  رد  يرعاش  تسیرگ و  رایـسب  مالـسلاهیلع  سابع 
ةاساوم نیسح  اب  دومنب  تسیرگ  يوسام  وا  رب  هک  نوخ  قرغ  سابع  رـسپ  نید  هاش  یلع  هب  ردارب و  ار  وا  هحفص 120 ]  ] تسیرگ الب  تشد 

وا راعـش  دورن ، گنن  رابریز  ات  دیزگرب  ار  راختفا  اب  گرم  مالـسلاهیلع  سابع  تسیرگ  ارجام  نیا  رب  شرع  هک  شهر  رد  ناج  داد  هنـشت  و 
نیگنن یناگدـنز  ز  هب ، ندـش  هتـشک  ینعی  رانلا  لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  لتقلا  دومرف : هک  دوب  شردارب  راعـش  نامه 

رد ار  وا  دای  يزابناج  نیا  شاداپ  هب  ادـخ  یلو  دـندرک ، شوماخ  رافک  ار  مالـسلاهیلع  سابع  رمع  غارچ  رتوکن  يادـخ  شتآ  زا  مه  گـنن 
يا دزومآیم و  ناگدیدمتـس  هب  ار  نارگمتـس  اب  هزرابم  هار  نانچمه  مالـسلاهیلع  سابع  زین  نونکا  مه  تسا . هتـشاد  هاگن  هدـنز  اـههرطاخ 
داهج يدازآ و  سرد  مالـسلاهیلع  سابع  تلیـضفرپ  بتکم  زا  دـنیآ و  دوخ  هب  دنریـسا ، ماشآنوخ  ماکح  لاگنچ  رد  هک  یناـمدرم  شاـک 

. دنناهرب یتسپ  تلذ و  گنن  زا  ار  شیوخ  هعماج  دوخ و  دنزومایب و 

سابع نفد 

كاپ نادبا  ات  درکیم ، لمح  دوب  کیدزن  هاگهمیخ  هب  هک  یلحم  رد  ار  قح  هار  نادیهـش  داسجا  الومعم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ءادهـشلادیس 
کیدزن هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ندب  اما  دشاب . ناسآ  ناگدنیآ  يارب  اهنآ  نفد  دشابن و  هدنکارپ  البرک  نازوس  يارحص  رد  نانآ 

نادبا هکنآ  زا  سپ  اذـل  دـشن . رودـقم  هاگهمیخ  هب  نآ  لمح  هک  دوب  هدـش  هراپ  هراپ  هعطق و  هعطق  نانچ  دوب ، هداتفا  كاخ  هب  همقلع » رهن  »
مالـسلاهیلع سابع  ندب  مرجال  دندرپس و  كاخ  هب  کیاکی  ار  هبیط  داسجا  دساینب ، موق  دنام . یقاب  البرک  مرگ  نیمز  رب  زور  هس  نادیهش ،

سک ره  یناگدنز  نایاپ  دش . هدرپس  كاخ  هب  دوب ، هدش  دیهش  هک  اجنامه  ینعی  هیرضاغ ، هار  رـس  رب  همقلع و  رهن  رانک  هحفص 121 ]  ] رد
تسا رتفد  زاغآ  يو  گرم  هک  قح  درم  زج  تسوا  گرم  هب 

ردام ياههیرگ 

رد هک  ییاهمتس  و  دندرب . يریسا  هب  مه  ار  تلاسر  نادناخ  نانز  دندیشک ، شتآ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ياههمیخ  هک  اروشاع  زور  رصع 
راکشآ لفاغ  مدرم  رب  دیزی  ياهیرگدادیب  هکنآ  زا  سپ  دنتخاس . دراو  مالسلاهیلع  نیـسح  ناکدوک  نانز و  رب  تسا ، روطـسم  خیرات  بتک 

هک تسنادیمن  یلو  تخاس  دازآ  ار  ءارـسا  شیوخ  ماـقم  ظـفح  يارب  دـیلپ  دـیزی  دـیدرگ ، مهارف  وا  تموکح  هیلع  بـالقنا  هنیمز  دـش و 
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اب هک  نانآ  اما  دیـسر . سک  همه  هب  دـیچیپ و  اج  همه  رد  يدوزب  ـالبرک  يادهـش  لـتق  ربخ  دناهدیـشک . دـنب  رد  ار  وا  شمتـس  ياـهریجنز 
راهچ تفریم و  عیقب  ناتـسربق  هب  هنیدم  رد  نینبلاما  دوب . نینبلاما  نانآ  زا  یکی  هک  دـنتخوس  مغ  شتآ  رد  رتشیب  دنتـشاد ، یتبارق  نادـیهش 
سح رطاخ  هب  نینبلاما  هیرگ  هک  دناهدرک  روصت  یخرب  تسیرگیم . راز  دورسیم و  رعش  شروالد  نارـسپ  يارب  دیـشکیم و  ربق  تروص 

ياهمتـس رب  ار  مدرم  البرک ، نامولظم  رب  دوخ  ياههیرگ  اب  نینبلاما  هکلب  تسین ، نینچ  هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  يزیزع  تبحم  يردام و 
رداـم نیا  دوـبیم ، نیا  زا  ریغ  رگا  اریز  تسا . هدرکیم  مهارف  ار  ملظ  تموـکح  هیلع  بـالقنا  هنیمز  هار  نیا  زا  هاـگآ و  وا  لاـمع  دـیزی و 

هک عیقب  ناتسربق  رد  هدش و  جراخ  اجنآ  زا  هک  تشادن  یموزل  رگید  دیرگب و  دوخ  نادنزرف  رب  تسناوتیم  زین  شیوخ  هناخ  رد  هدیدغاد ،
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نارادتـسود  لد  اهنت  هن  نینبلاما  ياـههیرگ  هحفـص 122 ] . ] دـنک هیرگ  هدوب  مدرم  عمجت  لحم 

راعشا هب  ادخ  نمشد  نیا  اهراب  تخادنایم . هزرل  هب  ار  مکح  ناورم  هلمج  زا  مالسا  نانمشد  نیرتگرزب  بولق  هکلب  تخاسیم ، رادهحیرج 
نادنخـس رونخـس و  ردام  نینبلاما ، راعـشا  هلمج  زا  تسیرگ ! شیوخ  لاثما  تواقـش  وا و  تیمولظم  رب  دادارف و  شوگ  نینبلاما  كاـنزوس 

ناروآگنج رب  دزاتیم و  گنج  نادـیم  رد  يدـید  ار  سابع  هک  یـسک  يا  تسا : نیا  هدورـس  شنارـسپ  ءاـثر  رد  هک  مالـسلاهیلع  ساـبع 
نم رب  ياو  تسا . هدش  ادج  نت  زا  مدنزرف  تسد  هک  ماهتفای  ربخ  دباتشیم  دربن  رد  ریش  نوچ  ردیح  نادنزرف  ریاس  سابع و  دربیم . موجه 

. دوش کیدزن  وت  هب  تشادن  تئرج  یسک  دوب  تتسدب  ریشمش  رگا  مزیزع  سابع  يا  تسا . هتخاس  یشالتم  ار  مرسپ  زغم  دومع  برـض  هک 
ردام یتقو  اریز  دیزادنین  هشیب  ناریش  دایب  دیناوخم و  نینبلاما  ارم  سپ  نیا  زا  تسا : ریز  كانزوس  راعشا  نینبلاما  یثارم  زا  نینچمه  [ . 77]
يرآ تسا  هتسسگ  مه  زا  ار  ناشبلق  ياهگر  هتفرگرب و  رد  گرم  ار  عاجش  ناریش  نآ  نونکا  متـشاد  دیـشر  دنزرف  راهچ  هک  مدوب  نارـسپ 
ادـج نت  زا  مسابع  تسد  هک  تسا  تسرد  ربخ  نیا  متـسنادیم  شاـک  يا  هحفـص 123 ]  ] دـناهداتفا نیمز  رب  حورجم  هزین  نعط  زا  ناگمه 

[ . 78 [ ؟ تسا هدش 

جئاوحلا باب 

ترـضح نآ  باکر  نامزالم  زا  هتـسویپ  مالـسلاهیلع  یلع  یب  نسح  یبتجم  ماما  تماما  تفالخ و  نامز  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
نانآ رطخ  دندروآیم و  لمع  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هرابرد  وا ، دیلپ  نارازگراک  هیواعم و  هک  ییاهینمشد  اهتفلاخم و  تهج  هب  دوب و 

رـضاح زگره  دیـشوکیم و  دوخ  ردارب  تظافح  ینابهگن و  رد  تدـش  هب  مالـسلاهیلع  ساـبع  درکیم ، دـیدهت  ار  مولظم  ماـما  نآ  هراومه 
مظان مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  تداهـش  زا  دعب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نینچمه  دننامب . رفیکیب  ناگدننکنیهوت  دـشیمن 
نیسح ماما  هب  ای  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ار  مدرم  ياههتساوخ  مالـسلاهیلع  سابع  درکیم . شالت  مدرم  زاین  عفر  رد  دوب و  ینیـسح  رابرد 

جئاوحلا باب  مالـسلاهیلع  سابع  ور  نیا  زا  دومرفیم . ارجا  دـشیم ، رداـص  ناـنآ  بناـج  زا  هک  يرماوا  تشادیم و  ضورعم  مالـسلاهیلع 
. دشیم اود  ناشیا  هلیسو  هب  نادنمدرد  ياهدرد  و  اور ، شترضح  هلیسو  هب  مدرم  تاجاح  اریز  تفای . بقل 

؟ تسا كرش  نیموصعم  هب  لسوت  ایآ 

هک یلمع  هتساوخ و  ره  تهج  نیا  زا  میظع » ملظل  كرشلا  نا  : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  درادن ، دوجو  كرش  زا  رتگرزب  یهانگ  مالسا  رد 
هتـشاد ادخ  هب  لد  يور  دیاب  ناملـسم  تسا . گرزب  هانگ  كرـش و  دشاب ، ادخ  ریغ  هب  هجوت  مزلتـسم  هک  دنزب  هحفص 124 ]  ] رـس ناسنا  زا 

ارم [ ، 79 « ] مکل بجتـسا  ینوعدا  : » هدومرف دوخ  دنوادخ  اریز  دهاوخب  وا  زا  مه  ار  شیاههتـساوخ  دـنادب و  وا  نآ  زا  ار  زیچ  همه  دـشاب و 
یتشآ رس  دشاب  زیچان  یفخ و  رایسب  دنچ  ره  یکرـش  عون  چیه  اب  تسا و  یتسرپاتکی  دیحوت و  نید  مالـسا  مهد . خساپ  امـش  هب  ات  دیناوخب 

وا زا  طقف  دشاب و  ادخ  دای  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  دننام  گرم  تاظحل  نیسپاو  ات  دیاب  ناملـسم  درادن .
كرـشم دنادب ، رثؤم  ادخ  راک  رد  داب  نانآ  رب  دنوادخ  دورد  هک  ار  ناماما  ناربمایپ و  یتح  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  دهاوخب . کمک  يرای و 
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دیحوت ناکرا  ندـش  هتـسکش  نانآ ، نیب  هقرفت  فالتخا و  دوجو  یمالـسا و  عماوج  یگدـنام  بقع  للع  نیقی  هب  دوب . دـهاوخ  راکهانگ  و 
رثؤم كرـش و  هب  ندـش  هدولآ  ادـخ و  زا  يرود  اما  درک . یگداتـسیا  ناوتیم  داحلا ، موجه  ربارب  رد  یتسرپاـتکی  يورین  اـب  تسا و  هملک 
ناهج زورما  یناطیش  ياهتردق  هب  یمالسا  ياهروشک  رثکا  سانشنادخ  نامکاح  هنافسأتم  هک  نادنمروز  هب  ندرب  هانپ  و  نآ ، نیا و  نتسناد 
هطرو نیا  زا  تاـجن  هار  اـهنت  تسا و  هدروآ  راـبب  اـهتلم  يارب  ار  تلذ  یتسپ و  تبیـصم ، ـالب و  نیرتگرزب  دـنوشیم  اـی  هدـش و  لـسوتم 

الا دوجولا  یف  رثوم  ال   » هک دشاب  شرواب  دیاب  ناملـسم  تسا . نتـسناد  رثؤم  شیوخ  تشونرـس  رد  ار  وا  اهنت  دندرب و  هانپ  ادخ  هب  كانلوه 
، دید دیاب  لاح  تسا . میظع » ملظ   » مه كرش  دوب و  دهاوخ  كرش  ناسنا ، تشونرـس  رد  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  ره  نتـسناد  رثؤم  نیاربانب  هللا »

یلاثم عوضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا . كرـش  يدـح  هحفـص 125 ]  ] هچ رد  زاجم و  يدـح  هچ  ات  مالـسلاهیلع  نیموصعم  هب  لـسوت 
فرطرب هویم  هب  ار  شزاین  شورف  هویم  هلیـسو  هب  الثم  دراد ، صاخـشا  هب  ررکم  تاعجارم  هنازور ، ياـهراک  ماـجنا  يارب  یمدآ  میروآیم .

زا کیچیه  رد  و  درخیم ... ار  شاهناخ  لیاسو  یگناخ  مزاول  ناگدنشورف  زا  دنکیم و  هیهت  ار  دوخ  سابل  طایخ  هب  هعجارم  اب  دزاسیم و 
نآ بیـصن  زین  یناوارف  باوث  رجا و  دوش ، ماجنا  هللا » یلا  ۀـبرق   » روما نیا  رگا  هکلب  تسین  كرـش  دـهدیم  ماـجنا  جاـتحم  هک  لاـمعا  نیا 

کیرش ادخ  راک  رد  ار  يزیچ  ای  یسک  دریذپیم و  ماجنا  یعیبط  يداع و  هک  ییاههتـساوخ  اهراک و  هصالخ ، [ . 80 . ] دش دهاوخ  دنمزاین 
سابعلا لضفلاوبا  ناماما و  ربمایپ و  هب  لسوت  مینیبب  لاـح  دوب ، دـهاوخ  كرـش  دـشاب  نیا  زج  رگا  دوشیمن و  بوسحم  كرـش  دزاـسیمن 

نیمه هب  دنرامشیم و  كرـش  یخرب  هک  مهم  هلأسم  نیا  هکنیا  يارب  دریگیم ؟ رارق  روکذم  عون  ود  زا  کیمادک  فیدر  رد  مالـسلامهیلع 
اجیب و تابـصعت  تلع  هب  هار و  نیا  رد  هک  یناهانگیب  اسب  دنرامـشیم و  بجاو  ار  نانآ  لتق  یهاگ  دـننکیم و  ضارتعا  نایعیـش  هب  تهج 

. میزادرپیم ریز  حرش  هب  دریگ  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  دناهدیسر  تداهش  هب  روک 

اهماقم اهتلود و 

زا یمکح  اب  سکعرب  ای  دـننزیم و  هیکت  یماقم  رب  غـالبا  رطـس  دـنچ  اـب  یـصاخشا  زور  ره  ناـهج ، ياـهروشک  یتلود  ياههاگتـسد  رد 
هب ینادـنز و  يرادـمان  ای  دوشیم و  رومان  یمان ، بحاص  غالبا  اب  اههاگتـسد  نیا  رد  یماـنمگ  دـنتفایم . ریز  هب  تردـق  بصنم و  یـسرک 
ریز هحفـص 126 ]  ] هب تردق  هکیرا  زا  قوفام  بضغ  مشخ و  ای  اتدوک  اب  هک  ینادـنمتردق  دنتـسین ، مک  هصالخ  دـتفایم . یـشومارف  هیواز 

اهمتـس اهیمظنیب و  هنوگنیا  یهلا  هاگتـسد  رد  اما  دننزیم . هیکت  ماقم  تردق و  دنـسم  رب  قیالان  ياهناشن  مانیب و  ای  دـنوشیم و  هدیـشک 
صخـش دوخ  رگم  دریگیمن  سپ  رگید  دیامرف ، اطع  یترهـش  ماقم و  دشخب و  تزع  تمعن و  سک  ره  هب  دنوادخ  هکلب  درادن ، هار  زگره 

نادـنچ دـص  اهتزع  اـهتکرب و  اـجنآ  رد  هکلب  دـباییم  همادا  مه  ترخآ  رد  هکلب  اـیند ، رد  اـهنت  هن  ادـخ  ياـطع  دوش و  قیـالان  ساپـسان و 
وا رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  : » دیامرفیم هک  لحن  هروس  هیآ 97  تساهنآ  هلمج  زا  تسا و  ناوارف  ینآرق  تایآ  هراـب  نیا  رد  هک  ددرگیم 
نز هاوخ  دشاب  درم  هاوخ  دنک  هتسیاش  يراک  سک  ره  نولمعی .» اوناک  ام  نسحاب  مه  رجا  مهنیزجنل  ۀبیط و  ةایح  هنییبحنلف  نمؤم  وه  یثنا و 

هرابرد و  میـشخبیم . ناشـشاداپ  دزم و  دـناهدرک  هچنآ  زا  رتهب  املـسم  مینادرگیم و  شنادـیواج  هزیکاپ  تایح  اب  هتبلا  دـشاب  مه  نمؤم  و 
. دنروخیم يزور  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دنناگدنز و  هکلب  دناهدرم  دناهدش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دـیرادنپم  دـیامرفیم : نادـیهش 

يزور زا  دـنراد و  تسد  رد  ار  دوخ  يونعم  هیلاـع و  تاـماقم  مه  گرم  زا  سپ  یتـح  نادیهـش  ادـخ و  عیطم  ناگدـنب  یتـقو  سپ  [ . 81]
قلخ ادـخ و  نیب  طابترا  هلیـسو  ایند  رد  دنـشابیم و  دـنوادخ  ناگدـیزگرب  زا  هک  ناماما  ناربماـیپ و  املـسم  دنتـسه  تقلخ  ملاـع  ناراوخ 
نیا هب  یتـقو  تهج  نیمه  هب  تسا . هدـش  زین  رتراوتـسا  هـطبار  نـیا  هـکلب  دـناهدادن ، تـسد  زا  ار  طاـبترا  نـیا  زین  گرم  زا  سپ  دـناهدوب ،

زا ار  یضاقتم  تجاح  ندش  اور  ای  دنیامن و  شزرمآ  بلط  لسوتم ، صخش  يارب  دننک و  تعافـش  دنوادخ  دزن  ات  دوش . لسوت  ناراوگرزب 
یف مهرواش  مهل و  رفغتسا  مهنع و  فعاف  : » هدومرف دوخ  دنوادخ  اریز  دوب  دهاوخن  یتسرپاتکی  دیحوت و  ریاغم  لمع  نیا  دنهاوخب  دنوادخ 

و امن . تروشم  ناشیا  اب  اهراک  رد  نک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ياشخبب و  ناناملـسم )  ) ناـشیارب ربماـیپ  هحفص 127 ]  ] يا [ 82 « ] رمالا
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زا دعب  مه  فسوی  ناردارب  دـهاوخب و  شزرمآ  دـنوادخ  زا  نانمؤم  يارب  هک  دـنکیم  رما  شلوسر  هب  دـنوادخ  مه ، رون  هروس  هیآ 62  رد 
[83 « ] نیئطاخ انک  انا  انبونذ  انلرفغتـسا  انابا  ای  ولاق  دنتـساوخ : نینچ  دوخ  ردپ  زا  دـندرک ، فارتعا  دوخ  مرج  هب  دـش  المرب  ناشیاطخ  هکنآ 

يارب ناشیا  تطاسو  ناربماـیپ و  ياـضاقت  رگا  تسا  یهیدـب  میاهدوب . راـکاطخ  اـم  هک  هاوخب  شزرمآ  اـم  ناـهانگ  يارب  ردـپ  يا  دـنتفگ :
هاگشیپ رد  ناشیا  تطاسو  تعافـش و  سپ  دننک  شزرمآ  بلط  دوخ  ناوریپ  يارب  دومرفیمن  فیلکت  نانآ  هب  دنوادخ  دوب ، رثایب  ناگدنب 

كرش اهنت  هن  زاجم  دح  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ادخ  حلاص  هدنب  ناماما و  ربمایپ و  هب  لسوت  ور  نیا  زا  دتفایم . هتفریذپ  دنوادخ 
. ددرگیم زین  تجاح  ندش  هدروآرب  ببس  هکلب  دوشیمن ، بوسحم 

؟ تسا هنوگچ  لسوت  هوحن 

دوخ ناوریپ  هب  نایاوشیپ  ار  لسوت  هوحن  دـننک ، تئارق  هفرـشم  هدـهاشم  رد  ات  هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیموصعم  زا  هک  یئاـههمان  تراـیز  رد 
الثم دوشیمن . هدولآ  كرـش  هانگ  هب  هدنب ، لمع  زگره  نیاربانب  دتفایم  ضورعم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  اههتـساوخ  اهنآ  همه  رد  دـناهتخومآ و 

شندناوخ مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترایز  زا  دعب  هک  یئاعد  دننام  ترایز  زا  دـعب  هیعدا  ای  هعماج و  ترایز  ای  هللا و  نیما  هب  فورعم  ترایز 
تسا مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تزایز  هلمج  زا  دزومآیم  نادنمزاین  هب  ار  ادخ  هاگرد  نابرقم  هب  لسوت  شور  تسا  بحتسم 

ساـبعلا لـضفلاوبا  جـئاوحلا  باـب  هب  تجاـح  ضرع  زین  نیموـصعم و  هب  لـسوت  هصـالخ  هحفـص 128 ] . ] میاهدروآ باـتک  ناـیاپ  رد  هک 
راگدرورپ فیدر  رد  ادخ  ناگدنب  هک  ینالسوت  اما  دوشیمن  بوسحم  ادخ  هب  كرش  دناهتخومآ  ام  هب  نایاوشیپ  هک  يوحن  هب  مالسلاهیلع 

[ . 84 . ] دوب دهاوخ  میظع  ملظ  و  كرش ، کشیب  دهدیم  رارق 

لضفلاوبا ترضح  لتاق  تشونرس 

رفیک زا  دنک  رارف  ینوناق  رفیک  زا  رگید  تاهج  هب  ای  مکاح و  ناراکتیانج  تیامح  تلع  هب  هک  دوش  یهانگ  مرج و  بکترم  هک  یـسک  ره 
نیا زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نیلتاق  تشونرـس  و  دوب ! دهاوخن  ناما  رد  ترخآ  رد  يورخا  رفیک  هحفص 129 ]  ] زا ایند و  رد  یعیبط 

يزور دـیوگیم : هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  میزادرپیم . ناـنآ  زا  یکی  تشونرـس  حرـش  هب  هک  هدوبن  ینثتـسم  یهلا  تنـس  یمتح و  هدـعاق 
رایـسب و تقد  زا  دـعب  متخانـشن ، ار  يو  ادـتبا  مدـید ، هایـس  هرهچ  اـب  دوـب ، مراد  نب  ناـباینب  هلیبـق  زا  متخانـشیم و  شیپ  زا  هـک  ار  يدرم 

خساپ درم  نآ  ياهدرک ؟ ادیپ  هک  تسا  یتشز  هفایق  هچ  نیا  الاح  ماهدید ، ابیز  یتروص  دیفس و  ياهرهچ  اب  البق  ار  وت  متفگ : وا  هب  ییاسانش 
رد تسادخ  هتسیاش  هدنب  هک  دوب  ادیپ  شاهرهچ  زا  دوب و  نایامن  دوجس  رثا  شایناشیپ  رد  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسح  باحـصا  زا  یکی  داد :

یتشحو دزادنایم . منهج  رد  دریگیم و  ار  منابیرگ  وا  هک  منیبیم  باوخ  رد  رگم  هتشذگن  نم  رب  یبش  عقوم  نآ  زا  متـشک و  اروشاع  زور 
زین ار  نیا  منک و  رادـیب  باوخ  زا  ار  شیوخ  ناـیفارطا  ناـسک و  مشک و  داـیرف  دوـشیم  بجوـم  دـهدیم  تسد  نم  رب  باوـخ  نیا  زا  هک 
مان هچ  یتشک  هک  ار  یـسک  مدیـسرپ ، وا  زا  دیوگیم : مساق  تسا . هدش  هایـس  ماهرهچ  ماهدید ، ار  باوخ  نیا  هک  یبش  نیلوا  زا  هک  میوگب 

هب دوخ  يواکجنک  سح  ءاضرا  وا و  ياعدم  قدص  يارب  دیوگیم : غبـصا  رـسپ  مساق  دوب . یلع  دیـشر  رـسپ  سابع  وا  داد : خساپ  تشاد ؟
زا دنونشیم و  ار  وا  هنابش  دایرف  هحیص و  يادص  هک  دنداد  یهاوگ  یگمه  مدیسرپ . ار  لتاق  لاح  عضو  ناگیاسمه  زا  متخادرپ و  وجتسج 

حدق هک  دشیم  هنـشت  ردق  نآ  هدش ، هایـسور  مه  ایند  رد  هک  درم  نیا  دنیوگیم ، دنربیم . جـنر  هدرک ، لتخم  مه  ار  ناشیا  شیاسآ  هکنیا 
رد وت  ياههدرک  تسا  یضرق  هحفص 130 ] . ] دیسر كرد  هب  دیکرت و  شمکش  تبقاع  ات  دیـشخبیمن  ياهدیاف  یلو  دیـشونیم  بآ  حدق 

هحفص 131]  ] دنک ادا  دشاب  هک  زور  مادک  ره  رد  راگزور  دزن 

مالسلاهیلعسابع هرابرد  ناماما  نانخس 
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تسیرگ و دید ، ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رـسپ  هللادیبع  ات  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  يزور  دیوگیم : یلامث  هزمحوبا 
نآ زا  سپ  تشگ و  دیهش  شیومع  زور  نآ  رد  هک  تشذگن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دحا  گنج  زا  رتتخـس  يزور  دومرف :

مالسلاهیلع نیـسح  زور  نوچ  مه  يزور  دیـسر و  تداهـش  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  شیومعرـسپ  نآ  رد  هک  دوبن  هتوم »  » زا رتتخـس  يزور 
میومع ادخ  دومرف : سپـس  دنیوج ! برقت  ادـخ  هب  نیـسح  نوخ  نتخیر  اب  دنتـساوخیم  دـندرک و  هرـصاحم  ار  وا  درم  رازه  یـس  هک  دوبن 

ود هک  دیـشوک  نانچ  يزابناج  رد  دومن و  شیادـف  ار  شیوخ  زیزع  ناـج  تشاد و  مدـقم  دوخ  رب  ار  شردارب  هک  دـنک  تمحر  ار  ساـبع 
تـشهب رد  ناگتـشرف  اب  بلاطیبا  نب  رفعج  نوچ  هک  دیامرف  تیانع  لاب  ود  وا  هب  ضوع  رد  گرزب  دنوادخ  دـیدرگ و  ادـج  نت  زا  شتـسد 

ار ماقم  نآ  يوزرآ  زیخاتسر ، زور  رد  قح ، هار  نادیهـش  همه  هک  تسا  ياهبترم  ماقم و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  سابع  يارب  زا  و  دنک . زاورپ 
، هدومرف میلعت  یلامث  هزمحوبا  هب  هک  ياهمانترایز  رد  مالـسلاهیلع  قداصرفعج  ماما  [ . 85 .! ] دنربیم هطبغ  سابع  يالاو  هجرد  رب  دـنراد و 

هلمج زا  هیعدا ، بتک  رد  ار  همانترایز  نآ  دراد و  زاین  یلـصفم  باتک  نیودت  هب  نآ  حرـش  هک  هدوتـس  نانچ  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ماقم 
هرابرد مالسلاهیلع  موصعم  ماما  نآ  رگید  ياج  رد  و  دناوخ ، ناوتیم  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  فیلأت  هحفص 132 ]  ] نانجلا حیتافم 

اب هللادـبع  ابا  شردارب  باکر  رد  وا  دوب . مکحم  نامیا  ذـفان و  تریـصب  ياراد  سابع  ام  يومع  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
هحفص 133] [ . ] 86 . ] دیسر تداهش  هجرد  هب  ات  داد  یبوخ  شیامزآ  دنکفا و  وکین  ییالب  هب  ار  دوخ  درک و  راکیپ  نانمشد 

مالسلاهیلعلضفلاوبا ترضح  همانترایز 

رد رب  ینک  تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبع  یتـساوخ  نوـچ  تسا  هدوـمرف  مالـسلاهیلع  قداـصرفعج  ماـما  هـتفگ : یلاـمث  هزمحوـبا 
نیقیدصلا ءآدهشلا و  عیمج  نیحلاصلا و  هدابع  نیلسرملا و  هئایبنا  نیبرقملا و  هتکئالم  مالس  هللا و  مالس  یئوگیم : یتسیایم و  شاهضور 

یلص یبنلا  فلخل  ۀحیصنلا  ءآفولا و  قیدصتلا و  میلستلاب و  کل  دهشا  نینمؤملاریما  نب  ای  کیلع  حورت  يدتغت و  امیف  تابیطلا  تایکازلا  و 
نینمؤملاریما نع  هلوسر و  نع  هللا  كازجف  مضتهملا  مولظملا  غلبملا و  یصولا  ملاعلا و  لیلدلا  بجتنملا و  طبسلا  لسرملا و  هلآ  هیلع و  هللا 

کلتق و نم  هللا  نعل  رادلا  یبقع  معنف  تنعا  تبـستحا و  تربص و  امب  ءآزجلا  لضفا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  نع  و 
مکل رجنم  هللا  نا  امولظم و  تلتق  کنا  دهـشا  تارفلا  ءآم  نیب  کنیب و  لاح  نم  هللا  نعل  کتمرحب و  فختـسا  کقح و  لـهج  نم  هللا  نعل 

ریخ وه  هللا و  مکحی  یتح  ةدعم  مکل  یترصن  عبات و  مکل  انا  عبات و  مکل و  ملسم  یبلق  مکیلا و  ادفاو  نینمؤملاریما  نب  ای  کتئج  مکدعو  ام 
مکتلتق ۀـما  هللا  لـتق  نیرفاـکلا  نم  مکلتق  مکفلاـخ و  نمب  نینمؤـملا و  نم  مکباـیاب  مکب و  ینا  مکودـع  عـم  ـال  مکعم  مکعمف  نیمکاـحلا 

هحفص 134]  ] نسلألا يدیألاب و 

مالسلاهیلعلضفلاوبا ترضح  همانترایز  همجرت 

نارادرک و تسرد  ناراتفگ و  تسار  نادیهـش و  همه  راکتـسرد و  ناگدـنب  لسرم و  ناربمایپ  برقم و  ناگتـشرف  دورد  دـنوادخ و  دورد 
يرادافو و قیدـصت و  میلـست و  ماقم  تترـضح  هک  مهدیم  یهاوگ  نانمؤمریما . رـسپ  يا  وت  رب  ماش ، حبـص و  ره  رد  ناگزیکاپ ، ناـکین و 
هدیزگرب و هک  لوسر  هداز  دـنزرف  نامه  یتشاد  لامک  دـح  رد  داب -  يو  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ -  رـسپ  هب  تبـسن  یهاوخریخ 

شلوسر يوس  زا  ار  وت  دنوادخ  سپ  دوب . ناملاظ  زا  هدیشک  افج  مولظم  قلخ و  هب  ادخ  مکح  هدنناسر  ربمایپ و  یـصو  قلخ و  ياناد  ربهر 
لمحت ربص و  هطساوب  مهدیم ) یهاوگ   ) دنک و اطع  شاداپ  نیرتهب  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  همطاف و  نانمؤمریما و  بناج  زا  و 

ار تقح  تشک و  ار  وت  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  تسازـس . وکین و  ار  وت  ترخآ  تداعـس  يدومرف ، تردارب  يراـی  رد  هک  یبئاـصم 
هتشک مولظم  هک  مهدیم  یهاوگ  دش . عنام  لیاح و  ار  تارف  بآ  وت و  نیب  هک  یـسک  دنک  تنعل  دنوادخ  تشادن و  ار  تساپ  تخانـشن و 

مدراو و امش  رب  هکیلاح  رد  ماهدمآ ، تترایز  هب  نانمؤمریما ، رسپ  يا  تفرگ . یهاوخ  شاداپ  هداد  هدعو  امـش  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  يدش و 
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يرای هدامآ  وریپ و  هشیمه )  ) دـنک مکح  تسا  نامکاح  نیرتوکین  هک  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  نم  تسامـش و  نامرف  عبات  رما و  میلـست  مبلق 
هب مراد و  نامیا  تماما ) تلاسر و  نادـناخ   ) امـش هب  نم  امـش ، نانمـشد  اـب  هن  امـش ، اـب  يرآ  میامـش ، اـب  سپ  هحفص 135 ] . ] متـسه امش 
رب و   ) دنتشک ار  امش  نابز  تسد و  هب  هک  ار  یتما  دشکب  ادخ  رفاک . مرکنم و  امـش  نالتاق  نافلاخم و  هب  متـسه و  نمؤم  زین  امـش  تشگزاب 

دبعلا اهیا  کیلع  مالـسلا  یئوگیم : هتـشگ و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  كاـپ  هضور  لـخاد  سپـس  دنتـشاد ). اور  دادـیب  ملظ و  اـمش 
هترفغم و هتاکرب و  هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  ملس . مهیلع و  هللا  یلص  نیسحلا  نسحلا و  نینمؤملاریمأل و  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا 
هل نوحصانملا  هللا  لیبس  یف  نودهاجملا  نویردبلا و  هب  یضم  ام  یلع  تیـضم  کنا  هللا  دهـشا  دهـشا و  کندب  کحور و  یلع  هناوضر و 

ءآزج یفوا  ءآزجلا و  رف  وا  ءازجلا و  رثکا  ءآزجلا و  لضفا  هللا  كازجف  هئابحا  نع  نوبآذـلا  هئآیلوا  ةرـصن  یف  نوغلابملا  هئآدـعا  داهج  یف 
یف هللا  کثعبف  دوهجملا  ۀیاغ  تیطعا  ۀحیـصنلا و  یف  تغلاب  دق  کنا  دهـشا  هرما  ةالو  عاطا  هتوعد و  هل  باجتـسا  هتعیبب و  یف  نمم و  دحا 
عم كرشح  نییلع و  یف  كرکذ  عفر  افرغ و  اهلـضفا  الزنم و  اهحـسفا  هنانج  نم  كاطعا  ءآدعـسلا و  حاورا  عم  کحور  لعج  ءآدهـشلا و 

كرما نم  ةریصب  یلع  تیـضم  کنا  لکنت و  مل  نهت و  مل  کنا  دهـشا  اقیفر . کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نیبنلا و 
يا وت  رب  دورد  نیمحرلا  محرا  هناف  نیتبخملا  لزانم  یف  هئآیلوا  هلوسر و  نیب  کنیب و  اـننیب و  هللا  عمجف  نییبنلل  اـعبتم  نیحلاـصلاب و  ایدـتقم 

تمحر و دورد و  داب -  ناشیا  رب  ادخ  مالس  تاولـص و  هک  نیـسح -  نسح و  نانمؤمریما و  لوسر و  ادخ و  هب  عیطم  يا  راکتـسرد و  هدنب 
نادیهـش عیفر  ماقم  نامه  اب  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  مهدیم و  یهاوگ  داب . وت  ناج  مسج و  رب  دـنوادخ  يدونـشخ  ترفغم و  تکرب و 

ندرک يراـی  رد  دـندیگنج و  يو  نانمـشد  هحفـص 136 ]  ] اب ادخ  يارب  هک  ینالدـکاپ  نآ  یتشذـگرد . ادـخ  هار  نادـهاجم  رگید  ردـب و 
نیرتشیب و نیرتـهب و  وت ، هب  دـنوادخ  سپ  دـندنامن  ياـج  رب  دـندرک و  يرارقیب  شناـبیبح  زا  تیاـمح  عاـفد و  رد  دندیـشوک و  ناتـسود 
. دومن تعاـطا  ار  شروما  ناـیلاو  تفریذـپ و  ار  شتوعد  درک و  اـفو  وا  تعیب  هب  هک  دـنک  اـطع  ار  یـسک  شاداـپ  نیرتلماـک  نیرتـناوارف و 
رد ار  وت  دنوادخ  سپ  يدرب . راکب  ار  مامتها  دهج و  لامک و  ششوک و  تیاهن  رگمتـس ، نمـشد  نتفگ  زردنا  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

ار تمان  دیامرف و  اطع  ار  اههفرغ  نیرتهب  لزنم و  نیرتخارف  تشهب  زا  دهد و  رارق  ناتخبکین  اب  ار  تکاپ  ناور  دنازیگنارب و  نادیهش  هرمز 
ناـنآ تقاـفر  هک  ناراکتـسرد  نادیهـش و  ناراـتفگ و  تسار  ناربماـیپ و  اـب  ار  وت  دـنادرگ و  دـنلب  ناـیتشهب  نافیرـش و  ناـگرزب  ناـیم  رد 

تریصب اب  شیوخ  راک  رد  يدومنن و  نید  ءایحا  رد  یهاتوک  يدیزرون و  یتسس  چیه  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنادرگ . روشحم  تسوکین ،
شئایلوا لوسر و  وت  نایم  ام و  نیب  ادخ  سپ  يدومرف ، يوریپ  ناربمایپ  زا  يدرک و  ءادـتقا  ناحلاص  هب  تلامعا  رد  یتشذـگرد و  ناهج  زا 

، دیفم خیش  سواط و  نب  دیس  لوق  زا  نانجلا ، حیتافم  رد  تسا . نانابرهم  نیرتنابرهم  ادخ  هک  دنادرگ  عمج  نایاوقتاب  ناعضاخ و  لزانم  رد 
زا دهدیم . شزومآ  نادنمزاین  ناگدننک و  ترایز  هب  ار  ادخ  ءایلوا  رگید  ترـضح و  نآ  هب  لسوت  يهوحن  هک  هدـش  لقن  يرگید  ترایز 

کیلع مالسلا  میروآیم : ریز  رد  ار  نآ  دوش ، هدیـشیدنا  رتشیب  ناشیا » هب  اب  تسا  يواسم  مهب   » ریمـض رد  هک  هتکن  نیا  هب  رکذت  اب  ور  نیا 
مهماوقا انامیا و  مهمدقا  امالسا و  موقلا  لوا  نب  ای  کیلع  مالسلا  نییصولا  دیـس  نبای  کیلع  مالـسلا  نینمؤملاریما  نبا  سابعلا  لضفلاابا  ای 

ۀما هللا  نعل  کتلتق و  ۀـما  هللا  نعلف  یـساوملا  خألا  معنف  کـیخال  هلوسرل و  تحـصن هللا و  دـقل  دهـشا  مالـسالا  یلع  مهطاوحا  هللا و  نیدـب 
خألا رـصانلا و  یماحملا  دهاجملا  رباصلا  معنف  مالـسالا  ۀـمرح  تکهتنا  و  هحفـص 137 ]  ] مراحملا کنم  تلحتـسا  ۀما  هللا  نعل  کتملظ و 

یف کئآبا  ۀـجردب  هللا  کقحلا  لیمجلا و  ءآنثلا  لیزجلا و  باوثلا  نم  هریغ  هیف  دـهز  امیف  بغارلا  هبر  ۀـعاط  یلا  بیجملا  هیخا  نع  عفادـلا 
دمحم و یلع  یلصت  نا  کلئساف  کناسحا  لیزج  کترفغمل و  ءآجر  کباوث و  یف  ۀبغر  کئایلوا  ةرایزل  تضرعت  ینا  مهللا  میعنلا  تانج 
نیمرکملا و جاردا  ینجردا  ۀـبیط و  مهب  یتاـیح  ۀـلوبقم و  مهب  یتراـیز  ارآـق و  مهب  یـشیع  ارآد و  مهب  یقزر  لـعجت  نا  نیرهاـطلا و  هـلا 

لها کنا  بورکلا  فشک  بویعلا و  رتس  بونذـلا و  نارفغ  بجوتـسا  دـق  احجنم  احلفم  کئآبحا  دـهاشم  ةراـیز  نم  بلقنی  نمم  ینلعجا 
یـسک دنزرف  يا  ربمغیپ . نانیـشناج  رورـس  يا  وت  رب  دورد  نینمؤملاریما . رـسپ  يا  سابعلا . لضفلاابا  يا  وت  رب  دورد  ةرفغملا  لها  يوقتلا و 

مهدیم یهاوگ  دوب . رتبقارم  همه  زا  مالسا  ظفح  رد  رترادیاپ و  همه  زا  ادخ  نید  رد  تفرگ و  یـشیپ  تما  همه  رب  مالـسا  نتفریذپ  رد  هک 
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. يدرکن یهاتوک  يراداـفو  رد  يدومرف و  زردـنا  تحیـصن و  ار  تما  يدوب و  هاوخریخ  نیـسح )  ) تردارب لوسر و  ادـخ و  هار  رد  وت  هک 
ار ادخ  مارح  هک  ار  یتما  دـنک  تنعل  دـنوادخ  درک و  ملظ  وت  رب  هک  ار  یتما  دـنک  تنعل  ادـخ  تشک و  ار  وت  هک  ار  یتما  دـنک  تنعل  ادـخ 
، ردارب یماح  روای و  ادخ و  هار  دهاجم  وکین  يا  لضفلاابا ، يا  دومن . کته  تشادن و  ساپ  ار  مالـسا  تمرح  درمـش و  لالح  امـش  هرابرد 
زا نارگید  هک  يو ، يرای  گرزب و  باوث  ترضح و  نآ  يراکادف  هار  رد  يدرک و  تعاطا  شراگدرورپ  رما  زا  عافد و  ردارب  میرح  زا  وت 

قحلم تناردـپ  هب  ار  وت  تمعنرپ ، تشهب  رد  دـنوادخ  یتفای . ملاع  ود  رد  وکین  ماـن  میظع و  باوث  يدومرف و  شـالت  دـندینادرگ ، يور  وا 
سپ ماهتخاس . هدامآ  تئایلوا  ترایز  يارب  هحفص 138 ]  ] ار دوخ  وت ، گرزب  ناسحا  شزرمآ و  دیما  هب  باوث و  قایتشا  هب  ایادخ ، دیامرف .

ینادرگ و شوخ  ار  میناگدنز  یهد و  شیاشگ  ار  میزور  ناشیا  هطساوب  هکنیا  یتسرف و  دورد  وا  كاپ  لآ  دمحم و  رب  هک  مناهاوخ  وت  زا 
نامه زا  یئامرف . جرد  تمارک  لها  فص  رد  ارم  ینادرگ و  هزیکاپ  ناشیا  هطساوب  ار  متایح  يریذپب و  ناشیا  تعافـش  هلیـسو  هب  ار  مترایز 

ناشهودنا هدیـشوپ و  ناشیاهیتشز  هتـشگ ، هدیزرمآ  هدش ، اور  تجاح  راگتـسر ، دندرگزاب ، تنابحم  دهـشم  ترایز  زا  نوچ  هک  یناسک 
(. دنشاب راودیما  وت  شزرمآ  هب  دنسرتب و  وت  زا  هک  تسازس  و   ) یتسه ترفغم  يوقت و  لها  وت  طقف  دنوادخ  يا  يرآ  تسا . هدش  فرطرب 
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ات 10.  7 ناسنا -  [ 20 (. ] 28 دعر - . ) يادـخ مانز  دریگیم  مارآ  لد  بولقلا  نئمطت  هللا  رکذـب  الا  [ 19 . ] 169 نارمع -  لآ  [ 18 . ] 111 - 
نم ریخ  [ 24 . ] نمؤم لک  ۀلاض  ۀمکحلا  ناف  تناک  ینا  ۀمکحلا  ذخ  [ 23 . ] بدالا ءانبالا  ءابالا  ثرو  ام  ریخ  [ 22 . ] 7 و 8 سمشلا -  [ 21]
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احالطصا کیلاعص  تسا و  زیچیب  ریقف و  ینعم  هب  كولعص  [ 44 . ] هغالبلاجهن همان 23  زا  [ 43 . ] میاهداد حرش  لیصفت  هب  ار  عوضوم  نیا 
زا  ) مالـسالا ضیف  همجرت  هحفـص 85  هغالبلاجهن  هـبطخ 27  زا  [ 45 . ] دـنتخادرپیم مدرم  لاوما  لواپچ  هب  هک  دـشیم  قـالطا  یناـسک  هب 

رارف دومن و  حورجم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  يدسا ، نانـس  نب  حارج  [ 46 (. ] تسا هدـش  هداد  یـسراف  همجرت  رد  یئزج  تارییغت  فلؤم  فرط 
ترضح تفالخ  تدم  بیترت  نیا  اب  هک  دناهتشون  يرجه  لاس 41  یلوالا  يدامج  هام  ار 15  هیواعم  اب  حلص  خیرات  مه  یضعب  [ 47 . ] درک

ربمایپ و ادـخ و  [ 49 . ] 14 هرقب -  [ 48 . ] هاـم شـش  لوا  تروص  رد  دوـشیم و  زور  راـهچ  تسیب و  هاـم و  تفه  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما 
سیل لـجوزع  هتعاـطب هللا  لـمع  هللا و  لوسر  هریـسب  راـس  نمف  هفیلخلا  اـما  [ 51 . ] هحاصفلا جـهن  [ 50 . ] دـینک تعاطا  ار  دوخ  ناـیاورنامرف 
مختاف هنم  عطقنا  دق  ناک  الیلق و  هنم  عتمتف  اکلم  باصا  کلم  کلذ  نکلو  ابا  اما و  ایندلا  ذـختا  ننـسلا و  لطع  روجلاب و  راس  نم  ۀـفیلخلا 

هب لقن  [ 54 . ] هحاصفلا جهن  [ 53 . ] 116 دوه - [ 52 . ] نیح یلا  عاتم  مکل و  ۀنتف  هلعل  يردا  نا  هللا و  لاق  امک  ناک  هثعبن و  هیلع  تیقب  هتذل و 
میاهداد رارق  هدـنز  بآ  زا  ار  ياهدـنز  دوجوم  ره  یح ، یـش  لـک  ءاـملا  نم  اـنلعج  و  [ 55 «. ] مشاهینب رمق  یناگدـنز   » باتک زا  راـصتخا 
مهعومج تقال  امب  یلاـبا  نا  اـم  [ 60 . ] و 86  85 ءاـیبنا -  [ 59 . ] 84 هدـئام -  [ 58 . ] 196- فارعا [ 57 . ] 105 ءایبنا - [ 56 (. ] 30 ءایبنا - )

لص مث  یشاشم  يورت  ۀبرش  ینقسا  [ 61 . ] موثلکما يدنع  نارم  ریدـب  فرغ  یف  طامنالا  یلع  تاکتا  اذا  موم  نم  یمح و  نم  هنوذـقذغلاب 
عقو نم  جرزخلا  عزج  اودهـش  ردبب  یخایـشا  تیل  [ 62 . ] يداهج یمنغم و  دـیدستل  يدـنع و  ۀـنامالا  رـسلا و  بحاص  دایزنبا  اهلثم  قساف 
ءاج ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  لدتعاف  ردبب  هانلدع  مهتاداس و  نم  موقلا  انلتق  دق  لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتسا  اوله و  لسالا ال 

دحا گنج  رد  هک  تسا  يرعبزلا  نب  هللادبع  زا  رعش  نیا  لوا  تیب  لعف  ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدنخ  نم  تسل  لزن  یحو  و ال 
گنج [ 63 . ] تسا هدش  ناملـسم  هکم  حتف  زا  سپ  هدوب  نیدـناعم  زا  هک  هللادـبع  نیا  تسا و  هدوزفا  هیفاق  نامه  هب  دـیزی  ار  هیقب  و  هدورس ،

دیاب ور  نیا  زا  هدـش  عقاو  يرجه  ياهلاس 39 و 40  رد  ناورهن  جراوخ  اـب  گـنج  تسویپ و  عوقو  هب  يرجه  ياهلاس 36 و 37  رد  نیفص 
لاح حرش  [ 64 . ] تسا هدوب  رادروخرب  يرتـشیب  هبرجت  یمـسج و  يرکف و  يورین  زا  ناورهن  گـنج  رد  مالـسلاهیلع  ساـبع  هک  درک  نیقی 

بالکینب هلیبق  زا  زین  رمش  [ 65 . ] میاهداد حرش  ناعاجـش  ناتـساد  باتک  رد  هیواعم  هب  ار  هیبا  نب  دایز  يردارب  باستنا  یگنوگچ  هیمس و 
[67 . ] لاوهالا رهاظ  موق  لک  یف  لاکنلاوذ  هللا  لوسر  فیـس  لاعفلاوذ  ریخلا  یلع  كاذ  لاـضفالا  ةدـجنلا و  يذ  نبا  اـنا  [ 66 . ] تسا هدوب 

یلاعملاوذ رفعج  انا  ینا  [ 68 . ] رباکالا راغصلا و  دیـس  ریاخالا و  دیـس  نیـسح  اذه  رهاطلا  لاعفلاوذ  یلع  یخیـش  رخافملاوذ  نامثع  انا  ینا 
موقلا لتاقا  [ 69 . ] لاضفملا يدنلاذ  انیسح  یمحا  یلاخ  افرش و  یمعل  یبسح  یلاولا  انـسلاوذ و  یـصولا  كاذ  لاضفالا  يذ  ریخلا  یلع  نبا 

یلع لـجن  ددوتلاوذ  ساـبعلا  اـنا  ینا  يدیـس  لاـتق  نع  اودـیحت  یتح  دـنهملا  مراـصلاب  مکبرـضا  دـمحا  یبنلا  طبـس  نع  بذا  دـتهم  بلقب 
لب اقرط  نا  اقراط  فاخا  یقتلملل و ال  ارکاش  روبص  ینا  اقللا  دنع  اتیم  يراوا  یتح  اقز  توملا  اذا  توملا  بهرا  ال  [ 70 . ] دیؤملا یضترملا 
ریز حرش  هب  ار  زجر  نیا  لامالا  یهتنم  حیضوت : اقر  طبـسلا  رهاطلا  سفنل  یـسفن  اقللاب  بعـص  سابعلا  انا  ینا  اقرفملا  يرفا  ماهلا و  برـضا 

اقسلاب اودغا  سابعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا  یفطصملا  سفنل  یـسفن  اقللا  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اقز  توملا  اذا  توملا  بهرا  ال  هدرک : لقن 
نیعملا دراب  نیبرشت  نونملا و  براش  نیسحلا  اذه  ینوکت  نا  تنک  هدعبف  ینوه  نیـسحلا  دعب  سفن  ای  [ 71 . ] یقتلملا موی  رشلا  فاخا  و ال 

طبـس نیقیلا  قداص  ماما  نع  ینید و  نع  ادبا  یماحا  ینا  ینیمی  ومتعطق  نا  هللا  و  [ 72 . ] نیقیلا قداص  لاعف  ینید و ال  لاعف  اذـه  ام  تاهیه 
نب صربا  ار  مالسلاهیلع  سابع  تسار  تسد  دناهتـشون  یخرب  [ 73 . ] نیمالا دحاولاب  اقدصم  نیدـلاب  انئاج  قدـص  یبن  نیمالا  رهاطلا  یبنلا 

ای [ 74 . ] تسا نیعلا  راصبا  باتک  زا  میاهدروآ  نتم  رد  ام  هچنآ  هدرک و  عطق  ینابیـش  دیزی  نب  هللادبع  ار  ترـضح  نآ  پچ  تسد  نابیش و 
مهلصاف يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راهطالا  تاداسلا و  ۀلمج  عم  راربالا  دیـسلا  یبنلا  عم  رابجلا  همحرب  يرـشبا  رافکلا و  نم  یـشخت  سفن ال 

[76 (. ] 51  - 52 رثدـم -  . ) دـنزیرگیم ریـش  زا  هک  دـناهدنمر  نارخ  یئوگ  ةروـسق ، نم  ترف  ةرقنتـسم  رمح  مهناـک  [ 75 . ] ران رح  براـب 
ارهزلا تناک  اما  ددـسملا  یبنلا  لجت  نم  نحن  اما  انب  مکاصوا  لسرلا  ریخ  ناک  اما  دـمحم  یبنلا  نید  متفلاخ  مکیغبب و  موق  رـش  ای  متیدـعت 

یلع رک  سابعلا  يأر  نم  اـی  [ 77 . ] دـقوت ران  رح  اوقالت  فوسف  متینج  دـق  امب  متیزخا  متنعل و  دـمحا  هیربلا  ریخ  نم  ناـک  اـما  مکنود  یما 

( مالسلاهیلعسابعلا لضفلاوبا  همانیگدنز   ) بورغیب زا 57هام  هحفص 53 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دمعلا برـض  هسأرب  لاما  یلبـش  یلع  یلیو  دی  عوطقم  هسارب  بیـصا  ینبا  نا  تئبنا  دبل  يذ  ثیل  لک  ردیح  ءانبا  نم  ةارو  دـقنلا و  ریهامج 
مویلا مهب و  یعدا  یل  نونب  تناک  نیرعلا  ثویلب  ینیرکذت  نینبلاما  کیو  ینوعدت  ال  [ 78 . ] دحا هنم  یند  امل  کیدی  یف  کفیس  ناک  وک 
تیل ای  نیعط  اعیرص  یسما  مهلکف  مهئالشا  ناصرخلا  عزانت  نیتولا  عطقب  توملا  اولـص  اودق  یبرلا  روشن  لثم  ۀعبرا  نینب  نم  تحبـصا و ال 
حرش لیصفت  هب  ار  عوضوم  نیا  مالـسا  رد  تشادهب  بآ و  باتک  رد  [ 80 . ] 62 نمؤم -  [ 79 . ] نیمیلا عیطق  اسابع  ناب  اوربخا  اـمکا  يرعش 

[82 . ] 169 نارمع -  لآ  [ 81 . ] دوش ماجنا  هللا  یلا  ۀبرق  دیاب  تالماعم و ... تادابع و  زا  معا  ناملـسم  لامعا  همه  هک  میتسه  دقتعم  هداد و 
مراـهچ رد  دـلوتم و  راوزبس  رد  لاـس 1274  رد  هک  ینزرواد  نسح  خیـش  جاـح  موـحرم  [ 84 . ] 97 فـسوی -  [ 83 . ] 159 نارمع -  لآ 

زا شیب  هک  دوب  راوزبس  مان  هب  نادنمـشناد  گرزب و  دـیتاسا  زا  یکی  ، هتـشذگرد دوخ  هاگداز  رد  یگلاس  نس 78  رد  هام 1352  نیدرورف 
مان راوزبس  گنهرف  ردـپ  هک  راوگرزب ، تیـصخش  نیا  دـش . فرـص  موب  زرم و  نیا  ناـگوابون  تیبرت  میلعت و  رد  شتکربرپ  رمع  لاـس   50
زین هسردم  نیمه  رتفد  رد  تشاد و  رئاد  گرم  ماگنه  ات  ار  نآ  درک و  سیـسأت  ار  شناد  یلم  ناتـسبد  یـسمش  هام 1305  نابآ  رد  هتفرگ ،

رد دوخ  تالکشم  یلام و  عاضوا  يدب  زا  هک  يزور  تسه ، زین  بناج  نیا  رسمه  ردپ  هک  درمگرزب  نیا  درک . میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج 
دیقف منکیم . لقن  نادـنمتجاح  يارب  ار  نآ  هک  تخومآ  نم  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیموصعم  هب  لسوت  هوحم  میتفگیم ، نخـس  يو  اـب  نارهت 

رد ماهنازور  جاتحیام  نیمأت  رد  دروآیم و  يور  نم  هب  وس  ره  زا  تالکـشم  یتقو  دومرف : هرـس ) سدق  ینزرواد  نسح  خیـش  جاح   ) دیعس
سپس منکیم و  راثن  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  كاپ  ناور  هب  ار  شباوث  مناوخیم و  زامن  تعکر  ود  ادتبا  تولخ  ياهناخ  رد  منامیم ،
راظتنا هب  یئاـناوت  متـسه و  مه  ریپ  ماهدـنامرد ، یلع  اـی  منکیم : ضرع  دـنکیم ، هبلاـطم  ار  يزیچ  شردـپ  زا  هنارـصم  هک  یکدوک  دـننام 
رارکت ار  دوخ  ياضاقت  راب  دنچ  دومرفیم : بانج  نآ  دوش . اور  متجاح  نآ  اب  هک  هدـب  نم  هب  یلام  دوز  مرادـن ، ار  تاهناخ  رد  رب  نتـسشن 

رب یتلاح  نینچ  تقو  ره  دوزفا : دش و  دهاوخ  اور  متجاح  هک  ممهفیم  داد  تسد  ملد  رب  یشمارآ  یتقو  منامیم . تکاس  سپس  منکیم و 
رد هک  هنوگنامه  دنرتهدنز ، مالسلاهیلع  نیموصعم  تفگیم : دیعـس  دیقف  نآ  تسا و  هدش  اور  متجاح  تعاس  زا 24  سپ  هداد  تسد  نم 

ار ناـنآ  هکنیا  نودـب  ناوتیم  سپ  دـنناریمن . رهق  هب  ار  ناـشهناخ  رد  يادـگ  زین  نونکا  دـندناریمن ، دوـخ  زا  ار  لـئاس »  » ناـشتایح ماـیا 
« ینزرواد نسح  خیـش  جاح   » هیقف داتـسا  مان  هب  هسردـم  نابایخ و  هناـخباتک ، راوزبس ، رد  دیـسر . دوخ  تاـجاح  هب  داد  رارق  ادـخ  کـیرش 

هللا هل  دباف  هادی  تعطق  یتح  هسفنب  هاخا  يدف  یلبا و  رثآ و  دقلف  یلع  نب  سابعلا  یمع  هللا  محر  [ 85 . ] داش شناور  تسا . هدش  يراذگمان 
عیمج اهیلع  هطبغی  ۀـلزنم  یلاعت  كرابت و  هللادـنع  سابعلل  نا  بلاطیبا و  نب  رفعجل  لعج  امک  ۀـنجلا  یف  ۀـکئالملا  عم  امهبریطی  نیحانجب 
. ادیهش یضم  انسح و  ائالب  یلبا  هللادبعیبا و  عم  ادهاج  نامیالا  بلص  ةریصبلا  ذفان  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  [ 86 . ] ۀمایقلا موی  ءادهشلا 

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 
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