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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( البرک رادملع  یناگدنز  هب  یهاگن   ) ایرد يهنشت  هنشت ، 10يایرد 

باتک 10تاصخشم 

10علطم

سابع ترضح  بسن  11لصا و 

( نینبلا ما   ) هیبالک همطاف  زا  يراگتساوخ  ارهز و  ترضح  11تافو 

یلع يهناخ  رد  هیبالک  11يهمطاف 

مشاهینب رمق  ردام  12نینبلاما 

همطاف نادنزرف  12نینبلاما و 

نینبلاما تیب و  12لها 

نینبلاما بسن  13هلسلس 

نینبلاما نادنزرف  13رسمه و 

البرک رد  روضح  ات  دلوت  زا  14سابع 

هاگن کی  رد  سابع  14ترضح 

سابع ترضح  15تدالو 

ترضح نآ  تدالو  15يهصق 

سابع ترضح  یناوج  یناوجون و  یکدوک ، 15نارود 

یکدوک رد  سابع  ترضح  لامک  16شوه و 

یکدوک نارود  رد  سابع  ترضح  تفرعم  16ملع و 

یکدوک نارود  رد  سابع  ترضح  16بدا 

البرک زا  لبق  وا  ياهینامرهق  یناوج و  رد  سابع  17تعاجش 

نیفص گنج  رد  رادباقن  17ناوج 

یلع ترضح  شیالوم  ردپ و  تداهش  بش  رد  18سابع 
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اهنآ هیمست  هجو  سابع و  ترضح  باقلا  18مان و 

البرک رد  20سابع 

هار رخآ  ات  20یهارمه 

همان ناما  20نایرج 

ریهز 21يروآدای 

نینبلاما نارسپ  تداهش  22بیترت 

ههبش 22کی 

خیرات 24فیرحت 

تارف رد  وناز  26ات 

زابرس 26نیرخآ 

سابع ترضح  تداهش  27ناتساد 

سابع ترضح  تلزنم  30ماقم و 

سابع ترضح  يونعم  30تیصخش 

سابع ترضح  تعافش  30ماقم 

همطاف رسپ  30سابع 

سابع ترضح  دروم  رد  داجس  ماما  31مالک 

سابع ترضح  دروم  رد  قداص  ماما  31مالک 

سابع ترضح  32تیمولظم 

دیزی تریح  سابع و  ترضح  32تعاجش 

سابع ترضح  نارهاوخ  ناردارب و  دالوا ، 33رسمه ،

سابع ترضح  33رسمه 

سابع ترضح  باقعا  33دالوا و 

33هراشا

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  35لضف 
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یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نسح  نب  هقدرج  35میهاربا 

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ربکالا  36ةزمح 

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  36سابع 

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  36هللادبع 

سابع ترضح  يردام  36ناردارب 

سابع ترضح  يردام  37نارهاوخ 

سابع ترضح  37تامارک 

برقت يارب  ياهلیسو  جئاوحلا  37باب 

تعافش 38ماقم 

تجاح ود  ندش  هدروآرب  جیلفا و  کی  39يافش 

رامیب لفط  40يافش 

داد افش  ارم  40سابع 

هارمگ درم  تیاده  یخاتسگ و  41يازج 

یگدنز يوگلا  43نیرتهب 

دز ارم  44سابع 

يزارد نابز  44ناوات 

بالط زا  یکی  اب  ترضح  44یخوش 

ینس درم  ندش  هعیش  سابع و  ترضح  45هیده 

سابع ترضح  تیانع  هب  یسور  هدنامرف  ندش  45هعیش 

مشاهینب رمق  تمارک  46هاشردان و 

سابع ترضح  زا  رسپ  ود  48نتفرگ 

سابع ترضح  تکرب  هب  ندش  ناملسم  نتفای و  49افش 

شترضح مان  هب  ندروخ  مسق  سابع و  ترضح  تهبا  49سدقت و 

یثارم حئادم و  راعشا ، هیعدا ، رد  سابع  50ترضح 
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50همدقم

قداص ماما  زا  لوقنم  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  50يهمانترایز 

51هراشا

51رکذت

سابع ترضح  فصو  رد  دنچ  يراعشا  یثارم و  51حیادم ،

قشع 51زامن 

ابیز رهز  52رتابیز 

رادمان 52سابع 

سابع ترضح  52یناوخزجر 

ردارب نیلاب  رب  نیسح  ماما  لاح  52نابز 

مشاهینب رمق  ینز  هنیس  53هحون 

قح 53لامج 

هدیدغاد 53ردام 

سابعلا لضفلاوبا  نالفط ، ياقس  تداهش  رد  نیسح  ماما  لاح  53نابز 

سابع 53يانعم 

البرک رد  54یگنشت 

لضفلاوبا ترضح  ینز  هنیس  54هحون 

سای 54هلال و 

شطع 54هیرگ 

55ییاشامت

55روش

ربونص 55ورس 

نیشتآ 55رهم 

مشاهینب هام  يا  وت ، ياپ  فک  56مسوب 
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56یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  58هرابرد 
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( البرک رادملع  یناگدنز  هب  یهاگن   ) ایرد يهنشت  هنشت ، يایرد 

باتک تاصخشم 

/ مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  البرک  رادملع  یناگدنز  هب  یهاگن  ایرد : هنشت  هنشت  يایرد  روآدیدپ : مان  ناونع و 
611500-22-7742-964 کباش : روصم  ص. [ 180 : ] يرهاظ تاصخشم  . 1382 تیالو ، رجف  مق : رشن : تاصخشم  يدنوکیردریم  میحر 

سابع عوضوم : سیونریز  تروصهب  نینچمه  170 ؛  - 171 ص . همانباتک : تشاددای : یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر :
اههعومجم یبهذم --  رعش  عوضوم : رعـش  61ق -- . 26 - ؟ ع ،)  ) یلعنب سابع  عوضوم : همانتـشذگرس  61ق -- . 26 - ؟ ع ،)  ) یلعنب

م5123-84 یلم : یسانشباتک  هرامش  297/9538ع275  ییوید : يدنب  هدر  BP42/4/ع2م94  هرگنک : يدنب  هدر 

علطم

يایرد هک  دیاهدینـش  ای  هدید و  نونکات  ایآ  دشاب ؟ هنـشت  شدوخ  ییایرد  هک  دیاهدینـش  ای  دیاهدید و  نونکات  ایآ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
. مینیـشنب ناشورخ  ناشوج و  يایرد  ود  ياشامت  هب  میورب و  مه  اب  میناوتیم  دیـشاب  لیام  رگا  دشاب ؟ رگید  ییایرد  يهنـشت  دوخ  ياهنـشت 

ناـج زین  بل  هنـشت  تسا و  هنـشت  اـما  تساـیرد  دوـخ  هک  ییاـیرد  تسا . نارکیب  ییاـیرد  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  يدوـجو  تعـسو 
تیونعم و يایرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  تبحم  قشع و  يایرد  يهنـشت  اما  تسایرد  دوخ  هک  ییایرد  دراپـسیم .
؛ دـنوشیم متخ  ایرد  ود  نیا  هب  هک  ییاههکیراب  بآ  اهرابیوج و  اـشوخ  يا  تساـیرد . نیا  يهنـشت  اـیرد ، نآ  تسا . تعاجـش  قـالخا و 

رگهراـظن دوخ  ناگدـنناوخ  هارمه  هب  هک  میراد  دـصق  لاـجم  نیا  رد  دـنوشیم . متخ  دوجو  ملاـع  میظع  سوناـیقا  هب  دوـخ  هک  ییاـهایرد 
تسود ییانشآ ؟ وا  مارم  اب  یسانشیم ؟ ار  مالسلاهیلع  سابع  میشاب . البرک  رادملع  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يدوجو  يایرد 

، تارف رد  وناز  ات  ناـبل ، هنـشت  ياقـس  بل ، هنـشت  يدیهـش  هنـشت ، ياقـس  تارف ، رد  ياهنـشت  میوگیم : یـسانشب ؟ رتهب  رتشیب و  ار  وا  يراد 
یب بسا  حالس ، یب  يراوس  تسد ، یب  ياقس  نادند ، هب  یکـشم  افو ، دهع و  يهزجعم  هحفص 10 ] ، ] رادهپس رالاس و  رادملع ، لضفلاوبا 

سونایقا ناشورخ ، يایرد  نابات ، هام  دهعت ، افو و  رادرـس  دیهـش ، يرادملع  تسد  رد  دـیواج  یملع  افو ، دیهـش  تسد ، یب  يراوس  راوس ،
، ناشطع یبل  اب  ناگنـشت  دیما  مرح ، زا  رود  یناسنا ، تافـص  حتاف  مرک ، تواخـس و  لبمـس  فرـش ، يوگلا  نیدت ، تورم و  رالاس  تریغ ،

ياقس مرح ، لها  سرداد  هدروخ ، كاپ  ریش  يدنزرف  ریـش ، دنزرف  يریـش  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  هاگهیکت  دیما و  مرح ، لها  بلق  توق 
رد تسد  یب  يرادرـس  نازوس ، ياـهكاخ  رب  هدـش  هتخیر  یبآ  خاروس ، یکـشم  هداـتفا ، یملع  هدـش ، عطق  یتسد  ـالبرک ، رادـملع  اونین ،
یب نت  نینوخ ، يرادرس  نوخ ، رد  یقشاع  ایرد ، يهنـشت  هنـشت ، يایرد  رـس ، یب  دیهـش  نآ  تسد ، یب  دیهـش  نیا  رـس ، یب  یماما  تمدخ 

سابع كاخ ، رب  هداتفا  مچرپ  رادملع ، یب  یملع  تسد ، یب  يرادملع  راکادف ، زابناج  هدـیرب ، تسد  كاخ ؛ نوخ ، رـس ، یب  تسد  تسد ،
، راثیا يردارب و  افص ، قشع و  افو ، يهمـسجم  هدش ، عطق  ناتـسد  اونین ، دیهـش  البرک ، رادرـس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مالـسلاهیلع ،

ریش مالسلاهیلع ، یلع  يهجیتن  نینبلاما ، رسپ  مالـسلااهیلع ، ارهز  دنزرف  تیالو ، رمق  هدراهچ ، بش  هام  قشع ، رالاسهپـس  راثن ، ناج  مداخ و 
، تسا شخب  لماش 7  هک  رـضاح  هتـشون  مالـسلاهیلع ...، سابع  سابع ، سابع ، ناشطع ، هنـشت و  ناکدوک ، ياقـس  اهههبج ، ناولهپ  ادـخ ،
. دشابیم مالـسلاهیلع  بلاطیبا  هحفـص 11 ]  ] نبا یلع  نب  سابع  ترـضح  یناگدنز  تیـصخش و  نوماریپ  دـیفم  رـصتخم و  عماج ، یباتک 
فیلأـت و رد  هک  یـسک  ناوـنع  هب  زین  مـنادیم و  یمالـسا  هعماـج  زوـسلد  نویدـم و  ار  دوـخ  هـک  کـچوک  ياهـبلط  ناوـنع  هـب  بناـجنیا 
، ناناوج ناناوجون ، هژیو  هب  هعماج  راشقا  يهمه  هب  ار  نآ  يهعلاطم  ماهدـش ، لـمحتم  ار  یناوارف  تاـمحز  باـتک  نیا  بلاـطم  يروآعمج 
، يولع مارم  دـیرم  ار  دوخ  سک  ره  زیچ و  ره  زا  لـبق  میاـمنیم . هیـصوت  مهریغ  نیققحم و  نیغلبم ، نایوجـشناد ، بـالط ، نازومآشناد ،

راختفا تاهابم و  زین  يرازگتمدخ  تدارا و  نیا  هب  هتسناد و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مداخ  مالغ و  ینیـسح و  هاگراب  رکون 
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هحفص 15]  ] زییاپ 82 مق  هیملع  هزوح  يدنوکیردریم  میحر  ناتردارب  امش  یهارمه  زا  رکشت  اب  منکیم .

سابع ترضح  بسن  لصا و 

( نینبلا ما   ) هیبالک همطاف  زا  يراگتساوخ  ارهز و  ترضح  تافو 

هب یمالـسا  دالب  رب  رادینعم  یتوکـس  درذـگیم . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زوسناج  تلحر  زا  هک  تسا  هاـم  هس  هب  بیرق 
باتفآ يور  رب  ياهدرپ  مغ  ياههیاس  تسا . هدـنکفا  هیاس  نیملـسم  نینمؤم و  ياـهلد  رب  هودـنا  مغ و  ياـهربا  تساـمرفمکح . هنیدـم  هژیو 

. تسا هتفرگ  همه  اهلد  دنکیم . ینیگنـس  هنیدم  یلاها  شود  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  نارجه  قارف و  راب  تسا . هدناشک  اههدـنخ 
همطاف و  دندرگیم . ياهتشگ  مگ  لابند  هب  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  تسا . نیگمغ  مالـسلاهیلع  یلع  دوشیمن . نایامن  یبل  رب  ياهدنخ 

. دزوسیم ردپ  قارف  مغ  رد  وا  تسا . نالان  نایرگ و  یسک  ره  زا  رتشیب  خیرات  يهرهطم  يهدیهش  نیا  نارود و  يهمولظم  نیا  مالـسلااهیلع 
قارف مغ  زا  رتنیگنس  یمغ  نانکش  دهع  نانامیا و  تسس  ناقفانم ، ياهتنطیش  شردپ و  نید  هدنیآ  دروم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ینارگن 

، نارجه مغ  تسا ؛ هدنام  ياج  هب  مالسلااهیلع  همطاف  يافـص  اب  فاص و  بلق  رد  مغ  نارازه  ياپدر  تسا . هتـشاذگ  وا  شود  رب  نارجه  و 
یلع تسا و  يراـمیب  رتـسب  رد  يو  تسا . هدـناشک  يراـمیب  رتـسب  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  مغ  همه  نـیا  نایعیـش و ... مـغ  ناـقفانم ، مـغ 

همطاف مالـسلاهیلع و  یلع  نادـنزرف  تسا . هتفرگ  لغب  رد  مغ  يوناز  شیافواب  رـسمه  نیلاب  رب  هودـنا  مغ و  زا  يرابهلوک  اب  زین  مالـسلاهیلع 
نادنزرف نیا  لد  رد  یتسار  دـنخرچیم . نینزان  ود  نیا  دوجو  عمـش  درگ  رب  یتوکلم  ياههناورپ  ینامـسآ و  ناگتـشرف  ناسب  مالـسلااهیلع 

رب ارچ  تسا ؟ تکاس  نامردـپ  ارچ  تساپرب . ییاغوغ  اهنآ  کـچوک  شیـالآ و  یب  كاـپ و  لد  رد  هحفـص 16 ] [ ؟ درذگیم هچ  موصعم 
مالـسلااهیلع همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  نیب  نایم  نیا  رد  دـشکیمن ؟ ار  نامزان  ارچ  دـیوگیمن ؟ يزیچ  نامردام  ارچ  تسا ؟ هتـسشن  نیمز 

ود ره  دیوگیم و  يرگید  دونشیم . يرگید  دیوگیم و  یکی  دوشیم . لدب  در و  لد  درد  تمکح و  فرح و  اهدص  تساپرب و  ییاوجن 
یلع هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ثیدـح ، فرح و  هـمه  نـیا  يـالبال  رد  دـیوگیم . لد  درد  زا  يرگید  دـنکیم و  لد  درد  یکی  دـنیرگیم .

يدودح ات  ارم  یلاخ  ياج  مه  دشاب و  تدوخ  سنوم  مه  ات  نیزگرب  ار  يرسمه  تدوخ  يارب  نم  زا  دعب  هک  دنکیم  شرافس  مالسلاهیلع 
همطاف تایح  نامز  رد  هک  تقلخ  خیرات  رـسمه  نیرتافواب  نیا  خـیرات و  درم  گرزب  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  دـنکرپ . ممولظم  ياههچب  يارب 

. دـنک لمع  مالـسلااهیلع  همطاف  شرافـس  هب  هک  دریگیم  رظن  رد  دوب ، هدرکن  راـیتخا  ار  يرگید  رـسمه  شترـضح  مارتحا  هب  مالـسلااهیلع 
هب ات  درک  رومأم  تشاد ، ياهژیو  ییانشآ  نامز  نآ  برع  ماوقا  فئاوط و  بسن  لصا و  اب  هک  ار  لیقع  شردارب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

نینمؤملاریما يارب  ار  ینز  هفئاط ، نآ  نانز  نیب  زا  هاگنآ  هدومن و  باختنا  ار  هفئاط  نیرتعاجـش  اهنآ  نایم  زا  دورب و  فلتخم  فئاوط  ناـیم 
بالکینب يهفئاط  زا  مان  همطاف  ینز  هک  دوب  هنوگنیا  و  دروآ . مالـسلاهیلع  یلع  لزنم  هب  یهلا  یمالـسا  نیئآ  قبط  دـنیزگرب و  مالـسلاهیلع 

نیا ایآ  دیـسریم . شوگ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  يهناخ  ياج  ياج  رد  همطاف  ظفل  ياوآ  نینط و  رگید  راب  تشاذـگ و  یلع  يهناخ  هب  اپ  مان 
هحفص 17] [ ؟ درک دهاوخ  رپ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  نآ  یلاخ  ياج  همطاف  نیا  ایآ  دراد ؟ مالسلااهیلع  همطاف  نآ  هب  یتهابش  همطاف 

یلع يهناخ  رد  هیبالک  يهمطاف 

مالـسلاهیلع یلع  زا  همطاف  تشذگ . يزور  دنچ  دندزیم . ادـص  همطاف  ار  وا  همه  دـش ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  لزنم  دراو  همطاف  یتقو 
هملک موثلکما  و  بنیز ، نیـسح ، نسح ، یتقو  نوچ  دـیئوگب . نینبلاما  نم  هب  دـیئوگن . همطاف  نم  هب  دـعب  هب  نیا  زا  هک  دـنکیم  تساوخرد 

تیالو و زا  يوحن  هب  دوخ  مان  ندرک  ضوع  اب  دهاوخیم  هیبالک  همطاف  دریگیم . ناشلد  دـنتفایم و  ناشردام  دای  هب  دنونـشیم  ار  همطاف 
تلاصا تفارـش ، زا  دشاب  ياهمـشچ  نیلوا  نیا  دیاش  و  دشاب . نانآ  يهدـید  مخز  لد  محرم  ياهزادـنا  ات  دـنک و  تیامح  تیالو  نادـنزرف 
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ردام ینعی  نارـسپ ، ردام  ینعی  نادـنزرف ، رداـم  ینعی  دـمانیم ؛ مالـسلااهیلع  نینبلاما  ار  دوخ  يو  گرزب . نز  نیا  تعاجـش  یگداوناـخ و 
خیرات نزریش  نیا  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن  مامت ، هچ  ره  مارتحا  اب  تسین  رتهب  ایآ  دش  نینچ  هک  لاح  مالـسلاهیلع . یلع  ياههچب  يهمه 

؟ میشاب هتشاد 

مشاهینب رمق  ردام  نینبلاما 

فیلأت مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   » باتک زا  ار  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  یناگدـنز  هدـمع  شخب 
شردارب تسشن ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  گوس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هکنآ  زا  سپ  ماهتفرگرب . یلاخلخ  ینابر  یلع 

مالسلااهیلع نینبلاما  هب  ادعب  هک  هیبالک  همطاف  لیقع ، دنیزگرب . شیارب  ار  يرـسمه  ناروالد ، ناعاجـش و  رابت  زا  ات  تخاس  رومأم  ار  لیقع 
هحفـص 18]  ] ترـضح دندوب . ریظنیب  تعاجـش  رد  بالکینب  نادـناخ  هلیبق و  دـیزگرب . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يارب  ار  دـش  روهـشم 

نیا زا  هک  ردـپ  داتـسرف . مالـسلااهیلع  نینبلاما  مردـپ  دزن  يراگتـساوخ  يارب  ار  لیقع  دیدنـسپ و  ار  باختنا  نیا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
تبثم خساپ  مامت  راختفا  يدنلبرـس و  اب  زین  وا  تشاذـگ و  نایم  رد  دوخ  رتخد  اب  ار  عوضوم  دـیجنگیمن  دوخ  تسوپ  رد  كرابم  تلـصو 

رد مالـسلاهیلع  ماما  دیدرگ . رارقرب  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  نامولظم و  يالوم  وا و  نیب  سدقم  یگـشیمه و  يدنویپ  بیترت  نیا  هب  داد و 
هب دومن و  هدهاشم  ریظن  مک  كاپ و  یتافص  وکین و  یبدا  راوتسا ، الاو و  ینامیا  ملاس ، گرتس و  یلقع  شاهزات  رسمه  تیـصخش  دوجو و 

. دومن ناوارف  ششوک  يو  دنمشزرا  هاگیاج  تمرح و  ظفح  رد  بلق  میمص  زا  تشادیم و  یمارگ  ار  وا  تهج  نیمه 

همطاف نادنزرف  نینبلاما و 

اهردـپ و نز  رثکا  هک  یهار  باختنا  ياج  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اب  كرتشم  یگدـنز  لوا  ياهزور  ناـمه  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما 
اب دش و  رپرپ  هدرمژپ و  هلال  لگ  ناسب  یناوج  نس  رد  هک  يردام  دنک . رپ  ار  نانآ  ردام  یلاخ  ياج  هک  دوب  نآ  رب  دـنیامیپیم ، اهيردامان 

اسراپ و يوناب  نیا  دوجو  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  تشاذگ . ياج  هب  دوخ  نادنزرف  رـسمه و  لد  رد  هاکناج  یمغ  دوخ  ندش  رپرپ 
مالسلااهیلع همطاف  نادنزرف  مالسلااهیلع  نینبلاما  دندرکیم . ساسحا  رتمک  ار  ردام  نارجه  قارف و  جنر  دندیدیم و  ار  دوخ  ردام  راکادف ،

خیرات رد  امـش  ایآ  یتسار  درکیم . نانآ  فرـص  ار  دوخ  تبحم  هقالع و  تقو و  زا  يدایز  شخب  تشادیم و  مدـقم  دوخ  نادـنزرف  رب  ار 
دوخ نادـنزرف  زا  رتشیب  رتـهب و  ار  دوخ  يووه  نادـنزرف  هک  دـیروآیم  داـی  هب  ار  ییوناـب  هحفـص 19 ]  ] نینچ دیـسانشیم و  ار  ینز  نینچ 

مالـسلاهیلع و نسح  تشاذـگ ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يهناخ  هب  ياپ  مالـسلااهیلع  نینبلاما  هک  يزور  ناـمه  دـنیوگ  درادـب ؟ تسود 
سورع هزات  دندوب . هداتفا  زور  نیا  هب  ردام  قارف  يرود و  مغ  زا  دیاش  هک  دندوب ؛ هداتفا  رتسب  رد  هدوب و  ضیرم  ود  ره  مالسلاهیلع  نیـسح 

يراتـسرپ هب  نابرهم  يردام  نوچمه  دـیناسر و  انعر  لگ  ود  نآ  نیلاب  هب  ار  دوخ  دـش  هناـخ  دراو  هک  نآ  ضحم  هب  مالـسلاهیلع  بلاـطوبا 
یلصا مسا  هک  همطاف ، ياج  هب  هک  داد  داهنـشیپ  الوم  هب  يدنچ  زا  سپ  هفیرـش  همیرک و  يوناب  نیا  دوخ  دش  هتفگ  هکنانچ  تخادرپ . نانآ 

مالسلاهیلع الوم  طسوت  وا  یلصا  مان  رکذ  زا  موثلکما  بنیز و  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  نسح و  ات  دنزب  ادص  نینبلاما  ار  وا  دوب ، يو  یلبق  و 
اهنآ يردامیب  جنر  هدادن و  نالوج  ناشنهذ  رد  هتشذگ  خلت  تارطاخ  هجیتن  رد  هداتفین و  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  شیوخ ، ردام  دای  هب 

. دناسرن رازآ  ار 

نینبلاما تیب و  لها 

اهيراکادـف و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  قـح  رد  مالـسلااهیلع  نـینبلاما  يهبئاـش  یب  يراکادـف  يراداـفو و  تـبحم و 
یکین و هک  تسین  یهاگرد  هاـگرد ، نیا  هک  ارچ  دـنامن . خـساپیب  خـیرات  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هار  رد  وا  نادـنزرف  ياـهيروالد 
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يزیچ نانآ  هب  تبسن  ینادردق  زا  دندیشوک و  نانآ  تشاد  گرزب  مارتحا و  رد  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  دراذگب . خساپیب  ار  ناسحا 
ار شدنزرف  راهچ  تداهش  تفاتـش و  شرـضحم  هب  هنیدم  هحفص 20 ]  ] هب ندیسر  زا  سپ  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دندرکن . راذگورف 

ناـشن مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مادـقا  نیا  و  دـشیم . فرـشم  شرـضحم  هب  مارتحا  يادا  يارب  زین  داـیعا  رد  هک  ناـنچ  تفگ . تیلـست 
ياهژیو هاگیاج  زین  ناناملسم  هماع  دزن  راوگرزب  يوناب  نیا  تسا . مالسلامهیلع  تیب  لها  دزن  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يالاو  تلزنم  يهدنهد 

هاگرد هب  ار  وا  يدرد  لها  يدـنمتجاح و  رگا  دراد و  ییالاو  نأـش  ادـخ  دزن  رد  نینبلاما  ترـضح  هک  دـندقتعم  ناـنآ  زا  يرایـسب  دراد و 
دزن نینبلاما  هک  تسا  یعیبـط  مـه  رایـسب  هـتبلا  دـش . دـهاوخ  فرطرب  شهودـنا  مـغ و  دـهد  رارق  هطـساو  عیفـش و  یلاـعت  يراـب  ترـضح 

. تسا هتشاد  میدقت  قح  نید  ءاقب  ادخ و  هار  رد  هناصلاخ  ار  دوخ  رگج  ياههراپ  نادنزرف و  يو  اریز  دشاب ، برقم  راگدرورپ 

نینبلاما بسن  هلسلس 

نب رکب  نب  ۀـیواعم  نب  ۀعـصعص  نب  رماع  نب  ۀـعیبر  نب  بالک  نب  رماع  نب  بعک  نب  دـیحو  نب  هعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  يو 
ناردپ و هک  دهدیم  یهاوگ  خیرات  دـشابیم . بالک  نب  رفعج  نب  کلام  نب  رماع  نب  لهـس  هداوناخ  زا  [ 1  ] همامث وا  رداـم  تسا . نزاوه 
رد تعاجش  يریلد و  هب  ار  نآ  ناخروم  دناهدشیم و  بوسحم  برع  ناریلد  وزج  مالسا  زا  لبق  نارود  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ياهییاد 
رد نامز  نیطالـس  هک  نانچنآ  دـناهدوب ، زین  دوخ  موق  ياوشیپ  گرزب و  رالاس و  نانآ  نیا ، رب  هوـالع  دناهدوتـس . هحفص 21 ]  ] دربن ماگنه 
زا برع  ناـیم  رد  : » تفگ مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  لـیقع  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  ناـنیا  دـناهدروآیم . دورف  میلـست  رـس  ناـشربارب 

يرـسمه هب  ار  ینز  هک  دوب  نآ  وج  سرپ و  نآ  زا  شدوصقم  زین  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  دوـشن .» تفاـی  رتناـمرهق  رتعاجـش و  شناردـپ 
نادنزرف دوشیم و  لقتنم  نادنزرف  هب  دادجا  صئاصخ  تشرـس و  تسا  ملـسم  هک  ارچ  دشاب . برع  ناروالد  يهداز  هک  دـنیزگرب  شیوخ 

هب ییاد  : » دـنیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  دـنزاسیم . لقتنم  يدـعب  ياهلسن  هب  ار  اهیگژیو  نآ  زین 
هاـگیاج يارب  سپ  تسا ) رثوم  دـنزرف  لـفط و  قـالخا  تافـص و  رد  رداـم ، ردـپ و  نوـچ  زین  ییاد  ینعی   ) تسا جوز  ود  زا  یکی  يهلزنم 
هتخیمآ مه  رد  تعاجش  هنوگ  ود  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  فیرش  دوجو  رد  اذل  و  دینیزگرب .» هتسیاش  يرسمه  دوخ  يهفطن 

وا هب  ناناولهپ  ناولهپ  ءایـصوا و  رـالاس  رورـس و  شردـپ  بناـج  زا  تسا و  رتـالاو  رتدـنمجرا و  هک  يولع  یمـشاه و  تعاجـش  . 1 تسا :
هتساریپ يدج  شیردام  يهریت  نایم  رد  اریز  تسا . هدرب  ثرا  هب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  شردام  بناج  زا  هک  يرماع  تعاجـش  هدیسر و 2 .

ار وا  شتعاجـش  يدرمناوج و  يرالاس ، نامرهق  ببـس  هب  هک  تسا  هدوب  نینبلاما ) ردام  دـج   ) بـالک نب  رفعج  نب  کـلام  نب  رماـع  نوچ 
رماع مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  يردام  دادجا  زا  رگید  دندیمانیم . دریگیم ، يزاب  هب  ار  اههزینرـس  هک  یـسک  ینعی  ۀنـسألا » بعالم  »

ناروالد ناعاجـش و  نیرتروآ  مان  دوخ و  رـصع  رد  مدرم  نیرتیمارگ  يو  تسا . بـالک  نب  رفعج  نب  کـلام  هحفـص 22 ]  ] نب لیفط  نب 
یتبـسن هچ  لیفط  نب  رماع  اـب  وت  تفگیم : وا  هب  رـصیق  تفریم  مور  رـصیق  دزن  هب  بارعا  زا  یکی  هاـگره  هک  دـنیوگیم  یتح  دوب . برع 

ناشن وا  هب  شوخ  يور  الا  و  درکیم ، وا  هب  ناسحا  هلـص و  تشادیم و  شیمارگ  درمـشیم ، رب  یتبـسن  رماع  دوخ و  نایم  يو  رگا  يراد ؟
برع ناذوفن  يذ  ناعاجـش و  نانامرهق ، زا  خـیرات  یهاوگ  هب  نینبلاما  يردـپ  يردام و  دادـجا  همه  دـش  رکذ  البق  هک  هنوگنامه  دادیمن .

یناسک میدرک . هراشا  رفن  ود  یکی  هب  هنومن  يارب  ام  دـناهدوب . رادروخرب  ماقم  هاج و  تمـشح و  زا  برع  دوخ و  موق  ناـیم  رد  دـناهدوب و 
. دننک هعجارم  یخیرات  بتک  هب  دنتسه  رتشیب  لیصفت  ناهاوخ  هک 

نینبلاما نادنزرف  رسمه و 

یهورگ دنراد . رظن  فالتخا  مه  اب  نیخروم  تسا ، هدوب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  موس  ای  مود  رسمه  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ایآ  هک  نیا  رد 
رگید ياهتسد  دومن . جاودزا  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هیرماع ، مازح  رتخد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  اب  ترـضح  هک  دننآرب 
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يزیچ لاح  ره  رد  اما  تسا . هدوب  هماما  اب  ترضح  نآ  جاودزا  زا  دعب  مالسلااهیلع  نینبلاما  اب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  جاودزا  دنیوگیم 
همطاف يربک  هقیدـص  ترـضح  هک  یمادام  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  نیا  دـنراد  ناعذا  نآ  هب  نیخروم  همه  تسا و  ملـسم  هک 

دوخ تایح  نامز  رد  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  هحفص 23 ]  ] تسا و هدرکن  باختنا  ار  يرسمه  چیه  تسا  هدوب  هدنز  مالسلااهیلع  ءارهز 
رسپ راهچ  ياراد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  مالسلااهیلع  نینبلاما  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  ریظنیب  درف و  هب  رـصحنم  رـسمه 

يوناب نیا  دشابیم . مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  نانآ  يهمه  رورـس  هک  دیدرگ  نامثع  رفعج و  هللادبع ، سابع ، ياهمان  هب  رادمان  عاجش و 
؛ درکن جاودزا  زین  یـسک  اـب  دوب و  هدـنز  ینـالوط  یتدـم  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دـعب  هفیرـش ، همیرک و 

نیا هدازآ و  نز  راهچ  نیا  دندومن و  نینچ  هیلشهن  یلیل  سیمع و  تنب  ءامسا  هماما و  لثم  مالسلاهیلع  ترضح  رگید  نارسمه  هک  نانچمه 
دوب یلاح  رد  نیا  و  دندروآ . اج  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شیوخ  رورـس  رهوش و  ماما و  قح  رد  ار  يرادافو  لامک  خـیرات ، نانزریش 

رد یگمه  مالسلااهیلع  نینبلاما  نادنزرف  دنتـشاد . زین  یفورعم  روهـشم و  ناراگتـساوخ  راوگرزب  نانز  نیا  زا  یـضعب  لقادح  ای  همه و  هک 
رایـسب مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رـسپ  ینعی  مشاهینب  رمق  نب  هللادـیبع  قیرط  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  لسن  دـندش و  دیهـش  البرک  نیمز 

دراو مالسلاهیلع  داجس  ماما  نامرف  هب  ریشب  یتقو  هک  تسا  نیا  مالسلااهیلع  نینبلاما  ترضح  يرادافو  ياههمشچ  زا  رگید  یکی  دنشابیم .
، ریشب يا  دومرف : دید و  ار  وا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  هار  رد  دزاس ، ربخاب  هللا  لآ  يارـسا  تشگزاب  البرک و  يارجام  زا  ار  مدرم  ات  دش  هنیدم 

مالسلاهیلع رادملع  سابع  وت  ناولهپ  هک  دهد  ربص  ار  وت  یلاعت  يادخ  نینبلاما ! يا  تفگ : ریشب  يراد ؟ ربخ  هچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا 
هب ار  شرگید  نادنزرف  لتق  ربخ  ریـشب  اجنیا  رد  هحفص 24 ] . ] وگب میارب  مالسلاهیلع  نیسح  زا  دومرف : مالـسلااهیلع  نینبلاما  دیدرگ . هتـشک 

، تسا نامسآ  ریز  رد  هچنآ  نم و  نادنزرف  دومرف : تفرگیم و  ربخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  یپایپ  زاب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  اما  داد ، وا 
ادص و  يدرک ! هراپ  ار  مبلق  گر  ریشب ، يا  تفگ : دیشک و  ياهحیص  داد  وا  هب  زین  ار  ترضح  نآ  لتق  ربخ  ریشب  نوچ  و  داب ! منیسح  يادف 

تفریم عیقب  ناتسربق  هب  زور ، همه  مالسلااهیلع  نینبلاما  دسیونیم : نیعلا  راصبا  رد  يوامس  همالع  دومن . دنلب  ناغف  هآ و  نویش و  هلان و  هب 
نینچمه داتفایم . هیرگ  هب  مالسلااهیلع  نینبلاما  هیرگ  هلان و  زا  بلق  تواسق  نآ  اب  ناورم  هک  يوحن  هب  درکیم ، هیرگ  دناوخیم و  هیثرم  و 

ار يراعـشا  تایبا و  يو  دـندرکیم ، باـطخ  نینبلاما  ار  يو  دـنیوگب و  تیلـست  وا  هب  دنتـساوخیم  اـهنز  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 
ناریـش ردام  ارم  رگید  دـیناوخن و  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ارم  رگید  هنیدـم ، نانز  يا   » تسا نینچ  نآ  همجرت  نومـضم و  هک  درکیم  همزمز 

يدـنزرف نم  يارب  رگید  نونکا  یلو  دـنتفگیم . مالـسلااهیلع  نینبلاما  نم  هب  اهنآ  دوجو  رطاخ  هب  هک  دوب  ینادـنزرف  ارم  دـینادن . يراـکش 
ار اهنآ  ندرگ  گر  دنداد و  رارق  ریت  فده  ار  اهنآ  هک  متـشاد  يراکـش  زاب  راهچ  نم  يرآ ، ماهداد . تسد  زا  ار  همه  تسا و  هدنامن  یقاب 
اب اهنآ  يهمه  هک  دندرب  نایاپ  هب  ار  زور  یلاح  رد  دـندرک و  یـشالتم  مه  زا  ار  اهنآ  هبیط  نادـبا  دوخ  ياههزین  اب  نانمـشد  دـندومن و  عطق 

سابع مدنزرف  ياهتـسد  هک  تسا  تسرد  ربخ  نیا  ایآ  متـسنادیم  شاک  يا  دـندوب . هداتفا  كاخ  يور  رب  هراپ  هراپ  كاچ و  كاچ  دـسج 
ندب رد  تسد  هک  یلاح  رد  دندز  نینهآ  دومع  مدنزرف  رس  رب  هک  دناهداد  ربخ  نم  هب  هآ  دندرک ؟ ادج  نت  زا  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق 
یتـقو دوـش !؟... کـیدزن  يو  هب  هک  دوـب  تأرج  ار  سک  مادـک  تشاد ، ندـب  رد  تسد  ساـبع  مدـنزرف  هحفـص 25 ]  ] رگا تسا ! هتـشادن 

ناتـسربق رد  ار  يو  تفر  ایند  راد  زا  تبیـصم  لمحت  اهلاس  زا  دعب  هودـنا و  مغ و  جـنر و  درد و  همه  نآ  اب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح 
رد یناثلايدامج و  مهدزیـس  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  بتک  زا  یـضعب  رد  دندرپس . كاخ  هب  هبیط  هنیدـم  رد  عیقب 

نینبلاما هاـگراب  دـبنگ و  نوـنکا  مـه  درک . تاـفو  اروشاـع  زوسناـج  ناـیرج  زا  سپ  لاـس  هـس  ینعی  يرمق  يرجه  راـهچ  تصـش و  لاـس 
هحفص 29] . ] تسا هدنام  یقاب  يو  ربق  گنس  ربق و  زا  يراثآ  طقف  و  تسا !!! هدش  بیرخت  نایباهو  تسد  هب  مالسلااهیلع 

البرک رد  روضح  ات  دلوت  زا  سابع 

هاگن کی  رد  سابع  ترضح 
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لـضفلاوبا روهـشم : يهینک  اقـس  البرک ، رادـملع  جـئاوحلا ، باب  مشاهینب ، رمق  فورعم : باقلا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  كراـبم : ماـن 
بش تدالو : مالـسلااهیلع  نینبلاما  هب  روهـشم  هیبالک ، همطاف  ردام : مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  ترـضح  نانمؤمریما  ردپ : مالـسلاهیلع 

، اروشاع زور  ینعی  مارحلا  مرحم  مهد  زور  تداهش : خیرات  هرونم  يهنیدم  تدالو : لحم  يرمق  يرجه  شش  تسیب و  لاس  نابعـش  مراهچ 
رد البرک ، سدقم  رهـش  هاگراب : نفدـم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  رهظ و  زامن  زا  دـعب  يرمق  يرجه  کی  تصـش و  لاس 

همقلع رهن  رانک 

سابع ترضح  تدالو 

هب فورعم  هیبالک  همطاف  مان  هب  گرزب  ییوناب  نماد  زا  يرمق  يرجه  مشـش  تسیب و  لاس  نابعـش  مراـهچ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبع 
. دومن نارابرون  ار  مالسلاهیلع  یلع  يهناخ  رگید  راب  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هرونم  هنیدم  رهش  رد  مالسلااهیلع  نینبلاما 

ترضح نآ  تدالو  يهصق 

ترـضح تسد  هب  ار  ینارون  دازون  هحفص 30 ]  ] نیا يهقادنق  دش  دلوتم  مالـسلااهیلع  نینبلاما  زا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  یماگنه 
هدیسرون لفط  ياهنیتسآ  سپس  دینابسچ . دوخ  يهنیس  هب  هتفرگ و  شوغآ  رد  مکحم  ار  كدوک  مالسلاهیلع  ماما  دنداد . مالسلاهیلع  یلع 

مالـسلاهیلع ماما  دشیم . يراج  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  ناراهب ، ربا  لثم  درکیم  هاگن  وا  ياهوزاب  هب  بترم  هک  یلاح  رد  دز و  الاب  ار 
هک تشاد  راظتنا  يردام  ره  ناسب  هک  مالسلااهیلع  نینبلاما  دیـسوبیم . دیـسوبیم و  ار  سابع  ياهوزاب  اهتسد و  کشا ، هیرگ و  لاح  رد 

هدز و تریح  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ياـههسوب  هیرگ و  هودـنا و  يهدـهاشم  زا  دوش ، ناـمداش  رورـسم و  شدـنزرف  دـلوت  زا  شرهوش 
هیرگ روطنیا  هک  دراد  یـصقن  بیع و  مدـنزرف  ایآ  تسا ، هتـشاداو  بجعت  هب  ار  نم  امـش  هیرگ  نانمؤمریما ! ای  : » درک لاوئـس  دـش و  نارگن 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  دیـشاب .» نامداش  رورـسم و  ابیز  كدوک  نیا  دلوت  زا  دیاب  هک  یلاح  رد  ینزیم ؟ هسوب  وا  ياهوزاب  رب  ینکیم و 
بئاصم دای  هب  مدرک و  هاگن  تسد  ود  نیا  هب  نوچ  یلو  درادن  یصقن  چیه  وت  دنزرف  : » دومرف هودنا  رـسارس  ینحل  دولآ و  ضغب  ییادص  اب 

لفط رس  رب  هچ  تشاد و  دهاوخ  یتشونرس  هچ  لفط  نیا  : » دیسرپ ینارگن  اب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  تفرگ » ماهیرگ  مداتفا  لفط  نیا  رب  دراو 
ادج ندب  زا  مالسلاهیلع  نیسح  شمولظم  ردارب  يرای  هار  رد  تکدوک  ناتـسد  : » دومرف مالـسلاهیلع  ترـضح  دمآ »!؟ دهاوخ  نم  راوخریش 

هحون و هب  ار  دوخ  ياج  نشج  يداش و  سلجم  دنداتفا و  هیرگ  هب  رضاح  نانز  ریاس  مالـسلااهیلع و  نینبلاما  هک  دوب  اجنیا  رد  دش ». دهاوخ 
نیگمغ مالسلااهیلع  نینبلاما  هحفـص 31 ]  ] هک دندش  هجوتم  دـندید و  ار  هنحـص  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یتقو  داد ! يراز  هیرگ و 

تـشونرس هدنیآ و  نارگن  يزوسلد  نابرهم و  كاپ و  ردام  ره  لد  دننام  هک  مالـسلااهیلع  نینبلاما  لد  شمارآ  یلـست و  يارب  تسا ، هدـش 
. تسا لاعتم  دـنوادخ  دزن  رد  میظع  سب  یماقم  ياراد  ساـبع  تدـنزرف  شاـبم ! كانهودـنا  نینبلاما ! يا  : » دـندومرف تسا ، دوخ  كدوک 

زاورپ نیرب  تشهب  رد  ناگتـشرف  اب  هارمه  اهنآ  اب  هک  درک  دـهاوخ  تمحرم  وا  هب  لاب  ود  شاهدـش  ملق  تسد  ود  ياـج  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
رورسم رایسب  هتفرگ و  مارآ  شلد  دینش  ار  زاونلد  نخس  نیا  نوچ  دراد ، دامتعا  رایسب  شدرمناوج  رهوش  هب  هک  مالسلااهیلع  نینبلاما  دنک .»

[ . 2  ] تفگ ساپس  ار  يادخ  تشگ و 

سابع ترضح  یناوج  یناوجون و  یکدوک ، نارود 

یناوج یناوجون و  یکدوک ، نارود  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هب  یخیرات  بلاطم  عومجم  زا  هک  هچنآ 
. مینکیم هراشا  هنومن  دنچ  هب  لیذ  رد  تسا . هدوب  عاجش  شوهزیت و  نابز ، نیریش  ابیز و  تیبرت ، اب  بدؤم و  يدرف 
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یکدوک رد  سابع  ترضح  لامک  شوه و 

شفیرـش رمع  زا  لاـس  زا 5  رتـشیب  دوب و  ناـبز  نیریـش  یکدوـک  هک  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  يزور 
مالسلاهیلع سابع  ترـضح  هحفـص 32 ] . ] کی وگب : سابع ! مرـسپ  دیـسرپ : وا  زا  هداس  نابز  اب  دوب و  هدـناشن  دوخ  لـغب  رب  تشذـگیمن ،

ترـضح درک . يراددوخ  ود  ددع  نتفگ  زا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  اما  ات . ود  وگب : دومرف  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . یکی  ادـخ  تفگ :
! ناج ردپ  تفگ : ینابز  نیریش  اب  لاسدرخ  كدوک  نیا  مالسلاهیلع  سابع  ود ؟ ییوگیمن  ارچ  مناگدید ! رون  يا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

مالـسلاهیلع سابع  تیارد  لامک و  زا  هک  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هاـگ  نآ  میوگب . ود »  » ماهدـناوخ یکی  ار  ادـخ  هک  یناـبز  هب  منکیم  مرش 
[ . 3  ] درک هسوب  قرغ  ار  شتروص  دیشک و  شوغآ  رد  ار  دوخ  سرون  كدوک  دوب ، هدش  دونشوخ  رایسب 

یکدوک نارود  رد  سابع  ترضح  تفرعم  ملع و 

، هدیسر ام  هب  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  یتیاور  رد  دسیونیم : سابعلا »  » باتک رد  مرقم  قازرلادبع  دیـس  موحرم  دنمـشناد  ققحم 
شناج دراو  شردـپ  زا  یکدوک  رد  اذـغ  نوچ  ار  ملع  مالـسلاهیلع  یلع  رـسپ  سابع  انامه  اقز » ملعلا  قز  یلع  نب  سابعلا  نا  : » دـناهدومرف

شاهچب هب  دـنک و  اراوـگ  مرن و  ار  اذـغ  يرتوـبک  هاـگ  ره  اریز  تسا  یفیطل  رایـسب  هیبـشت  ریبـعت ، نـیا  : » دـسیونیم سپـس  تـسا ». هدوـمن 
ملع و شردام  ناتسپ  زا  یلاسدرخ ، نارود  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  یکاح  نایب  نیا  دوشیم . قز »  » ریبعت نآ  هب  دناروخب ،

هدوب یندل  هحفـص 33 ]  ] ملع ياراد  هدرک و  ومن  دـشر و  تمکح ، ملع و  ناـماد  رد  هدومن و  دوخ  ناـج  يهریـش  ریـش ، نوـچ  ار  تمکح 
[ . 4 « ] تسا

یکدوک نارود  رد  سابع  ترضح  بدا 

قالخا تنیز  یگدنز ، دراوم  همه  رد  تاسدقم و  ناگرزب و  ربارب  رد  بدا  تسا . بدا  تیاعر  یمالـسا ، یناسنا و  يالاو  لیاضف  زا  یکی 
ماما شدـنزرف  هب  شرافـس  نمـض  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـیآیم . باسح  هب  ناسنا  يونعم  تیـصخش  مهم  ناکرا  لماوع و  زا  هدوب و 

لضف و يهحولرـس  بلق و  يرادـیب  لقع و  ندـش  روراب  هیاـم  بدا ، مرـسپ ! : » دـنیامرفیم بدا  نتخومآ  يریگارف و  رد  مالـسلاهیلع  نسح 
دهاوخن ولج  هب  ار  وا  لـیماف ، ترـسک  تمظع و  تخادـنا ، بقع  ار  وا  یبدایب ، هک  یـسک   » دـنیامرفیم زین  و  تسا .» يراوـگرزب  فرش و 

مالـسلاهیلع یلع  ترـضح  ساـسا  نـیمه  رب  تـسین .» تـیبرت  زا  رتدنمــشزرا  یثرا  چـیه  « » بدـالاک ثاریم  ـال  : » دوـمرف زاـب  و  تخادـنا .»
بتکم نیمه  زا  زین  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دـندوب . دوخ  يهعماـج  دارفا  نیرتبدا  اـب  زا  اـهنآ  درک و  تیبرت  یبوخ  هب  ار  شنادـنزرف 

زا شیگدنز  نارود  همه  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ناشخرد  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ هتخومآ  بدا  سرد  ناشخرد ،
ماما يزور  تسا : هدمآ  ثیداحالا  فرطتسم  باتک  رد  تسا . هدوب  يو  بدا  ندیـسر ، تداهـش  هب  هظحل  رد  یتح  رمع و  رخآ  ات  یکدوک 

نآ یب  دوب  كدوک  ماـگنه  هحفص 34 ]  ] نآ رد  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دنتساوخ . بآ  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 
یفرظ يورابیز ، كدوک  نیا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دندید ، هظحل  دنچ  زا  سپ  دمآ . نوریب  دجـسم  زا  باتـش  اب  دیوگب  یـسک  هب  هک 

هب ار  يروگنا  يهشوخ  رگید ، زور  دنکیم . میدقت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هب  ار  بآ  فرظ  یـصاخ  مارتحا  اب  هدرک و  بآ  زا  رپ 
میالوم يارب  ار  روگنا  نیا  مهاوخیم  : » دومرف يوریم ؟ اجک  دندیسرپ : دمآ ، نوریب  هناخ  زا  باتش  اب  دوب ، كدوک  هک  نیا  اب  وا  دنداد . وا 

وا تشاد و  يو  بدا  هب  یصاخ  هجوت  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  یلاسدرخ  نامه  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مربب .» مالسلاهیلع  نیـسح 
میلعت و یقالخا ، لئاضف  ریاس  ینزریشمش و  يزادناریت و  مسج ، حور و  تیوقت  يزرواشک ، دننام  تخـس  مهم و  ياهراک  اهشالت و  اب  ار 

ثیداحا مه  ینامز  دوب و  اهناتسلخن  رد  يرادغاب  يزرواشک و  لوغشم  ردپ  رانک  رد  یهاگ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  دوب . هداد  تداع 
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شنارهاوخ ناردارب و  هب  وا  درکیم . کـمک  ناـیاونیب  ناتـسدیهت و  هب  تخوـمآیم و  نارگید  هب  دجـسم  رد  ار  مالـسا  مهم  ياـههمانرب  و 
ردـپ و ناوت  رپ  يوزاب  مالک ، کی  رد  و  دیـشوکیم . مدرم  گـنهرف  حطـس  ندرب  ـالاب  رد  اـهنآ  شود  هب  شود  دومنیم و  ناـیاش  مارتحا 
رد ار  مالسلاهیلع  یلع  نخس  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دوب . مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شناردارب  عیطم  مالـسا و  ذفان  مشچ 

لضفلاوبا ترضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تشاد . اهگر  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نوخ  و  هرهچ ، رد  ار  مالسلاهیلع  نسح  يامیس  نابز ،
دبع هحفـص 35 ]  ] دننام تسـشنیم ، هزاجا  زا  سپ  رگا  و  تسـشنیمن ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  هزاجا  نودب  مالـسلاهیلع  سابعلا 

زگره شفیرش ، رمع  لاس  لوط 34  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  تسا  هدش  تیاور  زاب  و  تسـشنیم . شیالوم  ربارب  رد  وناز  ود  عضاخ 
يا نم ، رورس  نم ، ياقآ  هللا ، لوسر  نبای  يالوم ، يدیس ، دننام  یتاریبعت  اب  هکلب  درکن ، باطخ  ردارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هب 

ار تردارب  ردارب ، : » دز ادـص  هـک  تداهـش ، يهناتـسآ  رد  رمع ، تعاـس  نـیرخآ  رد  زج  دزیم ، ادـص  ار  ترـضح  نآ  ادـخ ، لوـسر  رـسپ 
يا زین  وت  نونکا  درک ، ادا  هجو  نیرتـهب  هب  ار  يردارب  مسر  تردارب  هک  دوب  نآ  رگناـیب  اریز  دوب ، بدا  عون  کـی  زین  ریبـعت  نیا  باـیرد .»!

نامیا تبالص  رد  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روطب  هک  هچنآ  [ . 5 ! ] رگنب نم  هب  يردارب  رهم  اب  ردارب ،
نیموـصعم زا  سپ  و  دوـب . صخـش  لوا  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  ینعی  شگرزب  ردارب  ود  زا  دـعب  قـالخا ، بدا و  مـلع و  لـضف و  و 

. درک میهاوخ  حرطم  ار  ثحب  نیا  رتشیب  لیصفت  اب  هدنیآ  رد  ام  تسا . هدوبن  زارتمه  وا  اب  یسک  هیلامک  تافص  عیمج  رد  مالسلامهیلع 

البرک زا  لبق  وا  ياهینامرهق  یناوج و  رد  سابع  تعاجش 

رد دنـسانشیم ؛ دـنباییم و  یخیرات  زور  نآ  دـیواج  ثداوح  البرک و  خـیرات  يالبال  رد  طقف  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  مدرم ، رتشیب 
بلق دوب ، ییالاب  تیصخش  الاو و  یصخش  یناوج ، راگزور  نامه  زا  مالسلاهیلع  سابع  دنراد  هدیقع  ناراگن ، خیرات  زا  يرایسب  هک  یلاح 

هحفص 36] [ . ] 6  ] دوب راوتسا  هوک  نوچ  تخس ، ثداوح  رد  و  دوب ، زهجم  نینهآ  يهدارا  هب  تشاد ، يدنمورین 

نیفص گنج  رد  رادباقن  ناوج 

. داهن گنج  نادیم  هب  ياپ  دش و  جراخ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  رگشل  فوفص  نایم  زا  رادباقن  یناوج  نیفـص ، گنج  ياهزور  زا  يزور 
نیا رد  تشاذگیمن . شیپ  ياپ  وا  اب  هلباقم  يارب  نمشد  فوفص  زا  یـسک  هک  دوب  نانچ  دوب و  ادیپ  وا  تئیه  زا  تداشر  تعاجـش و  راثآ 

هزرابم رادباقن  ناوج  نیا  اب  هک  داد  داهنشیپ  تشاد ، عینم  یماقم  هیواعم  رگشل  نایم  رد  هک  ءاثعشلاوبا »  » مان هب  یصخش  هب  هیواعم  ماگنه ،
: تفگ هیواعم  یناوخیم »!؟ ارف  كدوک  نیا  گنج  هب  ارم  وت  روطچ  دننادیم ! ربارب  یگنج  درم  رازه  هد  اب  ارم  مدرم  : » تفگ اثعشوبا  دنک .

کی نونکا  تسا . عاجش  روالد و  دنزرف  تفه  ارم  : » تفگ اثعشوبا  مینک ؟» هچ  ناوج  نیا  یناوخزجر  تعاجش و  توطس و  ربارب  رد  سپ  »
نآ زا  همعط ، نیا  نک . لـمع  ینادیم  حالـص  روط  ره  : » تفگ هیواـعم  دـنک ». مک  ار  روسج  ناوـج  نیا  رـش  اـت  متـسرفیم  ار  اـهنآ  زا  رفن 

ناوج گنج  هب  ار  وا  دز و  ادـص  ار  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  ییانتعایب ، اـب  دوب  یتسمرـس  رورغ و  رد  قرغ  هک  یلاـح  رد  اثعـشوبا  تسوت .»
هب رادباقن  ناوج  تسد  هب  مد  رد  هک  دوب  هتـشذگن  نادـیم  هب  اثعـشوبا  لکیه  يوق  دـنزرف  ندـمآ  زا  هظحل  دـنچ  زونه  دومن . هناور  رادـباقن 

تـسد هب  اروف  زین  وا  یلو  دومن . نادـیم  هحفـص 37 ]  ] هناور ییوجماقتنا  يارب  ار  دوخ  مود  دنزرف  یتحاران ، اب  اثعـشوبا  دـش . لصاو  كرد 
نیا رد  دـنداتفا . تکاله  كاخ  هب  رادـباقن  درم  طسوت  رفن  نیمتفه  ات  اثعـشوبا  دـنمروز  نادـنزرف  تشگ . لـصاو  منهج  هب  سانـشان  ناوج 

ارم نادنزرف  وت  ناوج ! يا  : » دز هرعن  دـش و  جراخ  فوفـص  نایم  زا  دیـشکیم  دایرف  مشخ  بضغ و  تدـش  زا  هکیلاح  رد  اثعـشوبا  ماگنه 
تبرـض دـنچ  زونه  درک . هلمح  ناوج  يوس  هب  ناهگان  و  مناـشنیم ». تیازع  هب  ار  ترداـم  ردـپ و  نونکا  يدز ! شتآ  ارم  رگج  یتشک و 

اثعـشوبا هنوگ  نیدب  و  دومن ! فصن  ود  ار  وا  دز و  نیعل  نآ  رمک  رب  یتبرـض  رادباقن  ناوج  هک  دوب  هدشن  لدب  در و  نانآ  نایم  رد  ریـشمش 
رد نمشد  هک  یلاح  رد  دش ، دنلب  مالـسا  هاپـس  زا  نیرفآ  ابحرم و  دایرف  دیدرگ . ناور  نازوس  منهج  هب  شتخب  نوگن  نادنزرف  لابند  هب  زین 
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مـسرتیم نم  درگرب . هدـید ! رون  يا  : » دومرف دز و  ادـص  ار  ناوج  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  عقوم  نیا  رد  دوب . هتفرورف  تخـس  یتریح 
دندید ناگمه  دز . رانک  دیشر  ناوج  تروص  زا  ار  باقن  ترضح  نآ  داتـسیا . شیالوم  دزن  تشگرب و  اروف  ناوج  دسرب .» وت  هب  دب  مشچ 

[ . 7  ] تسا مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب ، هام  دیشر ، ناوج  نآ  هک 

یلع ترضح  شیالوم  ردپ و  تداهش  بش  رد  سابع 

مراهچ رد  هک  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دندیـسر . هحفص 38 ]  ] تداهـش هب  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  رد 21  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
عبانم زا  یضعب  دناهدوب . هلاس  ابیرقت 14  یناوجون  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  شردپ  تداهش  ماگنه  هب  دناهدروآ ، ایند  هب  يرجه  نابعش 26 

. دـننک كرت  ار  هدروخ  تبرـض  رامیب  قاتا  ات  دـش  هتـساوخ  همه  زا  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  هک  دـننکیم  لقن  یخیراـت 
اب مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ناهگان  یلو  دنورب . نوریب  قاتا  زا  دنتـساوخ  دـندش و  اپ  يونـش  فرح  بدا و  باب  زا  زین  مالـسلاهیلع  سابع 

مرسپ دومرف : دینابسچ و  هنیس  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ناوجون  سابع  هاگ  نآ  نامب  وت  سابع ! مرسپ  دندومرف : فیحن  فیعـض و  يادص 
. ددرگیم نشور  ممشچ  وت  يهلیسو  هب  تمایق  زور  رد  يدوز  هب  مرسپ ! البرک . يارحص  رد  اروشاع  زور  رد  نیسح  ناج  وت و  ناج  سابع !

هنـشت تردارب  هکیلاح  رد  یماشایب  بآ  ادابم  يدـش ، دراو  بآ  يهعیرـش  رب  دیـسر و  ارف  اروشاع  زور  هک  یماگنه  مرـسپ ! دومرف : هاگ  نآ 
[ . 8  ] تسا

اهنآ هیمست  هجو  سابع و  ترضح  باقلا  مان و 

هب هک  تسا  سبع  هدام  زا  هغلابم  هغیـص  سابع  دـندومن . باختنا  شدـنزرف  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  دوخ  ار  سابع  مان  ساـبع :
سوـبع و قـح  نانمـشد  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  نوـچ  دـشابیم . تروـص  یگتفرگ  ضبق و  هرـشب و  ندـش  مهرد  ياـنعم 

ماـگنه هب  هک  دـنامن  هتفگاـن  هـتبلا  دـناهدیمان . ساـبع »  » ار يو  تـسا  هتـشاد  یناوارف  تـبیه  تریغ و  گـنج  رد  تـسا و  هدوـب  نیگمـشخ 
. تسا هدش  ماهلا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  مالسلاهیلع  سابع  مان  مالسلاهیلع ، یلع  هحفص 39 ]  ] ترضح طسوت  كدوک  نیا  يراذگمان 

امـسم فاصوا  لاوحا و  اب  قبطنم  ابلاغ  صاخـشا  یماسا  دـنوشیم و  لزان  نامـسآ  زا  اـهمسا  ءامـسلا » نم  لزنت  ءامـسالا   » هک میراد  نوچ 
هب نمـشد و  لابق  رد  ترـضح  نآ  هک  یتریغ  تعاجـش و  تلوص و  رثا  رب   » هکنیا نآ  و  دـناهتفگ ، سابع  يارب  مه  يرگید  هجو  دـشابیم .
اذل تسا ؛ هتـشگیم  رهاظ  تسوبع  تهارک و  میئل  موق  نآ  يهثیبخ  هیرک و  دوجو  رد  يو  میب  فوخ و  زا  تشاد ، رفاک  موق  اب  لاتق  ماگنه 

شوخ ابیز و  رایـسب  كدوک  تدالو ، لوا  ياـهزور  ناـمه  زا  مالـسلاهیلع  ساـبع  مشاـهینب : رمق  [ . 9 «. ] تسا هدـش  سابع  مسا  هب  امـسم 
یمومع مسر  کی  نیا  اریز  دنداد . مشاهینب » رمق   » بقل وا  هب  ناگمه  تهج ، نیمه  هب  دـنتفاییم و  ناکدوک  نیرتابیز  ار  وا  دوب ، یمادـنا 

شیرهاظ ییارآ  لد  ییابیز و  هب  زین  يونعم  یقالخا و  ياهتلـصخ  دوب و  روالد  مادـنا و  شوخ  هک  ار  یـصخش  هک  دوب  بارعا  ناـیم  رد 
سابع ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  [ 10  ] مشاـهینب هاـم  ینعی  مشاـهینب  رمق  دـندادیم . هاـم »  » ینعی رمق »  » ناوـنع وا  هب  دوزفایم ،

نیمز هب  ندوب  دـنلب  ترثک  زا  شیاـهاپ  دـشیم  بسا  رب  راوس  نوچ  دوب و  هفاـیق  شوخ  تروص و  شوخ  امیـس ، شوخ  يدرم  مالـسلاهیلع 
عمج لاعفا  لامعا و  نسح  اب  لامج  نسح  و  تریـس ، هحفص 40 ]  ] یبوخ اب  تروص  یبوخ  نآ  رد  هک  تسا  نآ  یبوخ  نیرتهب  دیـسریم .

زا یکی  هک  نیا  باب  زا  مه  لضفلاوبا : تریغ !!! شوخ  مه  تریس و  شوخ  مه  دوب و  تروص  شوخ  مه  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دوش .
ياهـشزرا رظن  زا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دوخ  هک  نیا  باب  زا  مه  تسا و  هتـشاد  مان  لـضف »  » مالـسلاهیلع ساـبع  ترـضح  نادـنزرف 

هب تسا ، هدوـب  یقـالخا  لـئاضف  یناـسنا و  هدیدنـسپ  تافـص  ماـمت  ياراد  هدوـب و  هتـسارآ  تماهـش  تورم و  مرک و  لـضف و  هب  یقـالخا 
روهـشم باقلا  زا  رادـملع : یناسنا .» یقالخا و  لئاضف  مامت  بحاص   » و لضف » ردـپ   » ینعی لضفلاوبا  سپ  تسا . هدـش  روهـشم  لـضفلاوبا 

نیرتهدـنزرا مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  نوچ  تسا . ءاوللا  لـماح  ءاوللا و  بحاـص  رادـملع ، رادـمچرپ ، مالـسلاهیلع ، ساـبع  ترـضح 
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هدش فورعم  البرک  رادملع  هب  تسا ، هتـشاد  تسد  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نادیهـش  رورـس  رالاس و  مچرپ  ینعی  اهمچرپ 
يهمه نایم  زا  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  دوخ  ردارب  رد  هداعلاقوف  یماظن  ياهییاناوت  ندید  لیلد  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  تسا .
سابع ترـضح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دراد  تیاور  رد  دندرپس . ناشیا  هب  اهنت  ار  مچرپ  شیوخ  نامرهق  عاجـش و  نارای 

نانامرهق زا  یگمه  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  نارای  هک  اجنآ  زا  سپ  ینم .» رادمچرپ  وت  سابع  « » یئاول بحاص  تنا  : » دندومرف مالـسلاهیلع 
ناوتیم داد ، مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تسد  هب  ار  دوخ  مچرپ  نانآ  همه  نایم  زا  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  دناهدوب و  ناناولهپ  و 

اب مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هحفـص 41 ]  ] دوخ هک  نیا  امک  دـیمان . ناناولهپ  ناولهپ  ناـنامرهق و  ناـمرهق  قح ، هب  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع 
اقس و مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ياهبقل  زا  یکی  اقـس : تسا . نانامرهق  نامرهق  هک  درک  تباث  شیوخ  يافو  تعاجـش و  قالخا ، بدا ،
رد دادیم و  ناشن  یناشخرد  يدرمناوج  دوخ  یگدنز  رد  وا  هک  تسا  هدش  هداد  يو  هب  رطاخ  نیدب  ناونع  نیا  تسا . ناگنـشت  بل  یقاس 

مالسلاهیلع نیسح  زاین  دروم  بآ  نیمأت  يارب  تارف » رهن   » هاگودرا و نایم  مالسلاهیلع  نیـسح  هیلع  رباربان  گنج  يهماگنه  هب  اروشاع  زور 
يهرـصاحم هب  ار  بآ  رهن  دایز » نب  هللادیبع   » وا هدنامرف  و  دیزی »  » شترا نوچ  تشاد . دایز  شـشوک  دمآ و  تفر و  وا ، نارای  هداوناخ و  و 

لها هک  ییاهزور  رد  نوچ  نیاربانب  [ . 11  ] دننک هدافتسا  بآ  زا  دنناوتن  شناکدوک  نارای و  مالسلاهیلع و  نیسح  ات  دندوب ، هدروآرد  دوخ 
بآ مرح  لـها  يارب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مشاـهینب  رمق  دـندوب ، هتـسب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تیب  لـها  يور  رب  ار  بآ  هفوک 

يارب هک  دنـسیونیم  نیخروم  زا  یـضعب  تسا . هدـش  هدـید  رایـسب  لـتاقم  باـسنا و  بتک  رد  اقـس  بقل  دـیدرگ . اقـس  هب  بقلم  دروآیم 
ساـبع ترـضح  اریز  دـشابیم . تیاقـس  ناونع  بصنم و  همه  زا  رتـمهم  هک  تسا  هدوـب  ناوـنع  بصنم و  مالسلاهیلع 17  سابع  ترـضح 

ناشن مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ینعی  شیوخ  رـصع  ماما  هب  ار  تین  نسح  زورب  تمدخ و  رثکادح  هفیظو ، نیا  ماجنا  قیرط  رد  مالـسلاهیلع 
هب تساوخیم ، بآ  ای  تشاد  یتجاح  یـسک  ره  درب . مرح  مایخ  هب  بآ  راب  راهچ  اروشاع  بش  ات  مرحم  مود  زا  ترـضح ، نآ  تسا . هداد 

رگـشل دوب ، هدنز  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ات  دنتفگیم . نیـسحلا  باب  ار  هحفـص 42 ]  ] وا درکیم و  هعجارم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق 
...« یتلیح تلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  : » دندومرف وا  رس  يالاب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اذل  دنتـشادن و  ار  مرح  مایخ  هب  ضرعت  تأرج  هیماینب 

هب بشما  دـنتفریمن  باوخ  هب  وت  میب  زا  بشید  هک  ییاهمـشچ  دوزفا : و  دـش . هتـسب  میور  هب  هراچ  هار  تسکـش و  مرمک  نونکا  مه  ینعی 
: رالاسهپس [ . 12  ] دش دـنهاوخ  باوخیب  برطـضم و  بشما  دـندیباوخیم  شوخ  وت  دوجو  ياکتا  هب  هک  ییاهمـشچ  دـنوریم و  باوخ 

ياهورین هدنامرف  هک  نآ  ببـس  هب  زین ، ار  ترـضح  نآ  دوشیم و  هداد  یماظن  داتـس  یهدنامرف و  تیـصخش  نیرتگرزب  هب  رالاسهپـس  بقل 
[ . 13  ] دناهدیمان رالاسهپس  تشاد ، هدهع  رب  ار  مالسلاهیلع  ماما  هاپس  یماظن  يربهر  دوب و  اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  حلـسم 
مه هب  فوفص  يهلیسو  هب  رهن  نیا  دیسر . تداهـش  هب  نآ  رانک  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  يرهن  مان  همقلع  همقلع : نامرهق 

دـشابن و نآ  هب  یبایتسد  يارای  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  نارای  زا  یـسک  ات  دـشیم  تظفاـحم  داـیزنبا  هاپـس  يهدرـشف 
هب اهراب  تسناوت  دوخ  ریظنیب  تبالـص  دـنمورین و  مزع  اب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دـننامب . هنـشت  ناـشیا  تیب  لـها  ماـما و  ناـهارمه 
رد ددرگزاب . اـههمیخ  هب  دنلبرـس  بآ ، نتـشادرب  زا  سپ  و  دزاـس ، يراوتم  هتـسکش و  مهرد  ار  ناـنآ  دـنک و  هلمح  همقلع  دـیلپ  ناـنابهگن 

هحفـص  ] همقلع دیهـش  مه  یهاگ  همقلع و  نامرهق  ار  وا  اذـل  و  دیـسر ، لتق  هب  هنادرمناوجان  رهن ، نیمه  رانک  رد  ترـضح  زین  هعفد  نیرخآ 
ۀنـسلا و رد  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  هب  نیلـسوتم  تاجاح  ياضق  تامارک و  زورب  رثا  رب  بقل  نیا  جئاوحلا : باب  [ . 14  ] دنمانیم [ 43

نادـناخ زا  نت  ود  ترهـش  بقل و  جـئاوحلا » باـب   » بقل هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا  تـسا . هدـش  هداد  ترـضح  نآ  هـب  هصاـخ  هماـع و  هاوـفا 
زا ناشیا  هسدـقم  يهناتـسآ  هک  ناهج ، نایعیـش  متفه  ماما  مالـسلاهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  . 1 تسا : مالـسلامهیلع  مشاهینب 

رهطم دقرم  نایعفاش -  ياوشیپ  یعفاش -  سیردا  نب  دمحم  نوچ  یسک  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدوب  هماع  هصاخ و  هجوت  دروم  زاغآ  نامه 
متفه ماما  زا  هیانک  هماـع ، هاوفا  رد  جـئاوحلا ،» باـب  . » تسا هدـناوخ  یبلق  یحور و  ضارما  يوراد  ینعی  بولقلا » قاـیرت   » ار ترـضح  نآ 

نوگانوگ طاقن  زا  اهناملسم ) ریغ  یتح  و   ) ینس هعیـش و  هک  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  . 2 تسا . مالسلاهیلع  مظاک  یـسوم 
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دننکیم بلط  ادـخ  زا  ناشیا ، هصاخ  تایانع  تحت  ترـضح و  نآ  طسوت  ار  دوخ  تاـجاح  دنباتـشیم و  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  ناـهج 
هراـشا اـهنآ  زا  یـضعب  هب  راـصتخا  روـط  هب  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  باـقلا  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  سدـقم  دوـجو  يارب  [ . 15]

سابع ترـضح  ترایز  رد  حـلاص : دـبع  تشهب . يهیلاع  تاماقم  تاجرد و  سدـق و  ملاع  ياضف  رد  هدـننک  زاورپ  ینعی  راـیط : مینکیم :
. دناهدرک شرافس  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز  ندناوخ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . هحفـص 44 ]  ] هدمآ حلاصلا  دبعلا  هملک 

ترـضح يارب  مه  بقل  نیا  بآ . کشم  رایتخا  بحاص  صخـش  ینعی  هبرقوبا : دـشابیم . ناوناب  نانز و  یماـح  ياـنعم  هب  هنیعظلا : یماـح 
باریس ار  مرح  ناکدوک  هلیسو  نیدب  تخادرپیم و  بآ  لقن  لمح و  هب  یمرچ » کشم   » اب هتسویپ  هک  دوب  تهج  نیدب  مالسلاهیلع  سابع 

هحفص 47] . ] دومنیم

البرک رد  سابع 

هار رخآ  ات  یهارمه 

دوخ گرزب  ردارب  ماما و  تمدـخ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  زاغآ  نامه  زا  شاهناگ  هس  ناردارب  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح 
زور رد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  تسا  هدمآ  لتاقم  بتک  زا  یضعب  رد  دنتـشاذگن . اهنت  ار  مرح  لها  ماما و  ياهظحل  یتح  دناهدوب و 

. میئامن دوخ  ماما  دیـس و  يادف  ار  دوخ  ناج  میریگب و  ار  تشهب  دـیاب  هک  تسا  يزور  زورما  : » دومرفیم دوخ  یمارگ  ناردارب  هب  اروشاع 
هدوب ام  ياوشیپ  گرزب و  دیس و  ماما و  راوگرزب  نآ  هکلب  میتسه  ردپ  کی  زا  ام  تسام و  ردارب  طقف  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دینکن  لایخ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  يهدید  رون  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  ترـضح  دنزرف  نیمز و  يور  رد  نایملاع  دنوادخ  تجح  و 
نآ يراـثن  ناـج  نوـچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـینکن .» یهاـتوک  يراکادـف  يراـثن و  ناـج  رد  زورما  نم ، ناردارب  يا  سپ  تـسا . هـلآ 

. دهد ریخ  يازج  وت  هب  نایملاع  دنوادخ  ردارب ، يا  دومرف : داتفا و  هیرگ  هب  دومن ، هدهاشم  ار  ناراوگرزب 

همان ناما  نایرج 

مالسلاهیلع و سابع  ترضح  يارب  رفک  رکشل  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  یمالـسا  عبانم  یخیرات و  بتک  قافتا  هب  بیرق  رثکا  زا  هچنآ 
نآ يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  نودب  مامت و  تیعطاق  اب  زین  شناردارب  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  دناهداتـسرف و  همان » ناما   » شناردارب

هحفـص  ] هدرتسگ و نایرج  ثداوح  اههنحـص و  مامت  ناوتیم  یلک  هاگن  کی  رد  دناهدیبوک . نمـشد  كاپان  يهنیـس  هب  دـناهدرک و  در  ار 
رضاح ناراگنربخ  ناخروم و  زا  مادک  چیه  هک  یثداوح  اههنحـص و  . 1 دومن : میسقت  یلک  هتـسد  دنچ  هب  ار  البرک  اروشاع و  زوسناج  [ 48
ناوارف یلیخ  اههنحـص  نیا  دادعت  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا . هدنام  ناهنپ  نانآ  دید  زا  اههنحـص  نیا  دـناهدرکن و  هراشا  اهنآ  هب  اجنآ  رد 

مامت اب  زین  ام  نامز  رد  دش . دنهاوخ  شاف  تمایق  زور  رد  هللاءاش  نا  هدنام و  ناهنپ  خـیرات  لد  رد  خـیرات  دولآدرد  رارـسا  ناونع  هب  هدوب و 
مه زاـب  یلو  تسا  هدـمآ  دوـجو  هب  یهدشرازگ  يرادربملیف و  تـالآ  رازبا و  اـههناسر و  یعمج ، طاـبترا  لـیاسو  رد  هـک  ییاهتفرـشیپ 

. دننک شرازگ  مدرم  هب  صقن  نودـب  تسرد و  تروص  هب  لامک و  مامت و  هب  ار  کچوک  هثداح  کی  یتح  هک  دنتـسین  رداق  نارگـشرازگ 
نیخروم و زا  یـضعب  هک  ییاههنحـص  . 2 دـناضیقن . دـض و  مه  اـب  هک  نیا  اـی  تسا و  صقاـن  اـی  اـهشرازگ  نیا  رتـشیب  هک  مینیبیم  همه 

مک اب  ضیقن و  دض و  یلو  دناهدش  شرازگ  هک  ییاههنحـص  . 3 دناهدرکن . هراشا  نآ  هب  رگید  یـضعب  دناهدرک و  هراشا  نآ  هب  ناراگنربخ 
دروم يهنحـص  هب  وا  رظنم  هاگدـید و  ای  راگنربخ و  خروم و  تقد  نازیم  هب  ددرگیمرب  اهشرازگ  فالتخا  نیا  دـناهدش . شرازگ  دایز  و 

قاـفتا هب  بیرق  رثکا  هک  یثداوح  اههنحـص و  . 4 تسا . هدرکیم  هاگن  هنحـص  هب  یهاگیاج  هچ  زا  يدـید و  هچ  اـب  يدـید ، هچ  زا  هک  رظن 
مالـسلاهیلع و سابع  ترـضح  همان  ناما  نایرج  اههنحـص ، نیا  زا  یکی  دـناهدرک . هراشا  نآ  هب  ـالبرک  رد  رـضاح  ناراـگنربخ  ناـخروم و 

( البرک رادملع  یناگدنز  هب  یهاگن   ) ایرد يهنشت  هنشت ، www.Ghaemiyeh.comيایرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح اب  یلیماف  تبسن  هک  رمش  هلمج  زا  صاخشا  زا  یضعب  هطساوب  رفک  رکشل  هک  دناهتـشون  نیخروم  همه  تسا . ناردارب  هحفص 49 ] ]
ناردارب مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  يارب  دروآیم ) باسح  هب  مالسلاهیلع  ترضح  ياهییاد  زا  ار  دوخ  يو   ) دنتشاد مالـسلاهیلع  سابع 

مالسلاهیلع سابع  ترضح  هوشر  عیمطت و  اب  دنتساوخیم  دندوب و  هتشون  يویند  يدام و  ياهدیعو  هدعو  زا  نآ  رد  دنداتـسرف و  همان  ناما 
سابع ترـضح  هدیجنـسن . هتخپان و  ماـخ و  راـکفا  لـطاب و  لاـیخ  یهز  اـما  دـنرادب . زاـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يراـی  زا  ار  ناردارب  و 

هب يدیدرت  كدنا  نودب  مامت و  نیقی  تعاجش و  تیعطاق و  اب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يربهر  تیاده و  اب  زین  ناردارب  مالـسلاهیلع و 
ترضح ندیـسر  يهنحـص  ییاههنحـص ، نینچ  زا  رگید  یکی  دنتخاس . هدنمرـش  اوسر و  ار  نمـشد  شیپ  زا  شیب  هداد و  یفنم  باوج  نآ 

اج ود  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  درک . میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هدنیآ  رد  هک  تسا ، بآ  ندیشونن  تارف و  يهعیرش  هب  مالسلاهیلع  سابع 
يو يارب  هک  ینامز  یکی  تسا . هدـناشک  روهظ  هب  شاهجرد  یلعا  رد  ار  نآ  هدـناسر و  دوخ  تیاهن  هب  ار  شیوخ  ياـفو  هنحـص  ود  رد  و 

باریس ناشیا  دشاب و  هنشت  مالسلاهیلع  نیـسح  دشن  رـضاح  هک  تارف  رد  مه  یکی  دنداد و  در  باوج  مه  ترـضح  دنداتـسرف و  همان  ناما 
هب رمش  مرحم ، مهن  زور  رصع  تسا : حرش  نیا  هب  ناردارب  مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  يارب  همان  ناما  نداتسرف  ناتساد  لصا  اما  و  ددرگ !

ناـمثع هللادـبع و  رفعج ، ساـبع ، ینعی  نـم  رهاوـخ  نادـنزرف  هحفـص 50 ] : ] دز گـناب  هدـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هاـگهمیخ  يوس 
دنتشاد و يدنواشیوخ  رمش  يهلیبق  اب  نینبلاما  ناشردام  فرط  زا  دندوب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  نادنزرف  هک  نت  راهچ  نیا  ( ؟ دنیاجک

یلو دندینـش  ار  رمـش  يادن  ادص و  هچ  رگ  شناردارب  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  اجنیا  رد  درک ). باطخ  هدازرهاوخ  ار  اهنآ  رمـش  اذل 
: دندومرف ناردارب  سابع و  هب  تسا  بدا  قالخا و  يهوسا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـندادن . ار  شباوج  دـندرکن و  وا  هب  ییانتعا  چـیه 

سابع ترضح  مالسلاهیلع  ماما  روتـسد  هب  [ 16  ] دراد يدنواشیوخ  دنویپ  امـش  اب  اما  تسا  قساف  يدرم  هچ  رگا  دیهد ، خـساپ  ار  وا  يادـن 
ناج ماهدروآ . همان  ناما  امش  يارب  ناگدازرهاوخ ، يا  داد : باوج  رمش  یهاوخیم ؟ هچ  ییوگیم و  هچ  دنتفگ : شناردارب  مالـسلاهیلع و 

: دنتفگ ادص  کی  ناردارب  دیئآرد . دیزی  نامرف  هب  دـیهدن و  نتـشک  هب  ار  نتـشیوخ  نیـسح  ناتردارب  رطاخ  هب  دـیزادنین و  رطخ  هب  ار  دوخ 
ارهز همطاف  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  هک  یلاح  رد  یهدیم ، ناما  ار  ام  ایآ  دنک ! تنعل  ار  تاهمان  ناما  ار و  وت  ادخ  »

يا ياهدروآ ، هحفص 51 ]  ] هک یناما  رب  داب  نیرفن  داب و  هدیرب  تتـسد  ود  : » دومرف مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  درادن »! ناما  مالـسلااهیلع 
ناگدـش و نیرفن  زا  میراذـگ و  اهنت  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  رـسپ  نیـسح  دوخ  رورـس  ردارب و  ات  یهدیم  ناما  ار  ام  وت  اـیآ  ادـخ ! نمـشد 

روـطنیا رد  اـم  زا  یکی  رگا  یتـسار  [ . 17  ] تشگزاب دوخ  هاگیاج  هب  هدنمرـش  نیگمـشخ و  رمـش  میرب ؟! نامرف  ناگدـش  نیرفن  نادـنزرف 
ام ناناوج  ام و  يارب  بترم  اکیرمآ ، یگدرکرـس  هب  یناهج  رابکتـسا  هزورما  میدرکیم !؟ باـختنا  ار  یهار  هچ  میتفرگیم ، رارق  یناـحتما 

! ۀلذلا نم  تاهیه  اما  و  میدرگ ! نانآ  طحنم  گنهرف  عبات  میرادرب و  تسد  نآ  فادها  یمالسا و  بالقنا  زا  ات  دتسرفیم  همان  ناما 

ریهز يروآدای 

نمشد زا  يدحا  هب  تسا و  لوغـشم  ینابهگن  تشگ و  هب  اههمیخ  فارطا  رد  بسا  رب  راوس  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تسا . اروشاع  زور 
مان هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يافواب  نارای  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دـهدیمن . ار  ینیـسح  مرح  يدـمحا و  مایخ  هب  ندـش  کیدزن  هزاـجا 

مشاهینب رمق  مزادنیب .» مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تردپ  تیصو  دای  هب  ار  وت  ات  ماهدمآ  سابع ! يا  : » دنکیم ضرع  دیآیم و  شیپ  ریهز » »
: دوـمرف دـشن و  هداـیپ  بسا  زا  تسا ، مالـسلاهیلع  تیب  لـها  ماـیخ  هب  هلمح  نیمک  رد  دـیلپ  كاـپان و  نمـشد  هک  نیا  تلع  هب  مالـسلاهیلع 
زا مناوتیمن  يدرب ، ار  مایمارگ  ردپ  مان  نوچ  یلو  هحفص 52 ] ، ] منک گنرد  نمـشد  لباقم  رد  مناوتیمن  مرادن و  ار  ندش  هدایپ  تصرف 

تردام اب  تساوخ  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  تفگ : ریهز  مونـشیم .» ار  وت  نانخـس  هراوس  نم  هک  وگب  دوز  مرذـگب . شراتفگ 
شیارب برع  عاجـش  گرزب و  نادـناخ  زا  ینز  ات  درک  اـضاقت  دوب  سانـش  بسن  هک  لـیقع  شردارب  زا  دـنک  جاودزا  مالـسلااهیلع  نینبلاما 

شردارب راکادف  رگراثیا و  یماح و  دـنزرف  نآ  هک  نیا  يارب  رگم  دوبن  نیا  دـیآ و  دـیدپ  راوس  کت  وجگنج و  يرـسپ  وا  زا  ات  دـنیزگرب 
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سابع تریغ  ینک !» یهاتوک  ادابم  تسا ، هتساوخ  اروشاع )  ) يزور نینچ  يارب  ار  وت  تردپ  سابع ! يا  نیاربانب  دشاب . مالسلاهیلع  نیـسح 
سپـس دوشیم و  هراپ  باکر  يهمـست  هک  دراذـگیم  بسا  باکر  رد  اپ  نانچ  دـیآیم و  شوج  هب  ریهز  نانخـس  ندینـش  اـب  مالـسلاهیلع 
يرای تیامح و  زا  تسد  زگره  هک  گرزب  يادخ  هب  دنگوس  یهدـب !؟ تأرج  نم  هب  یهاوخیم  راتفگ  نیا  اب  ایآ  ریهز ! يا  : » دـنیامرفیم

هب ار  دوخ  يراکادف  مسق  ادخ  هب  : » دومرف زاب  و  دومن .» مهاوخن  گنرد  ياهظحل  وا  زا  تیامح  رد  مرادیمنرب و  مالسلاهیلع  نیسح  مردارب 
هنوگنآ دوشیم  روهلمح  نمشد  يوس  هب  كانبـضغ  نارغ و  يریـش  نوچ  هاگ  نآ  یـشاب .» هدیدن  ار  شریظن  زگره  هک  منک  زاربا  ياهنوگ 

هحفص 53] [ . ] 18  ] دشاب هداتفا  رازین  رد  هک  تسا  شتآ  زا  يریشمش  ییوگ  هک 

نینبلاما نارسپ  تداهش  بیترت 

زا لبق  یگمه  نامثع  رفعج ، هللادـبع ، ياـهمان  هب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  يرداـم  ردارب  هس  ره  هک  تسا  بلطم  نیا  ياـیوگ  خـیرات 
باوج ههبش و  کی  حرط  ثحب  رد  هک  دراد  یتمکح  دوخ  نیا  هتبلا  دناهدیسر . تداهش  هب  يو  شرافـس  هب  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح 

لـضفلاوبا بانج  : » تسا هدمآ  نینچ  دعب  هب  ص 701  لوا ، دـلج  لامآلا ، یهتنم  باـتک  رد  داد . میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  نآ ، هب  نداد 
نادـنزرف نامثع  رفعج و  هللادـبع و  دوخ  ناردارب  هب  درک  ور  دـندیدرگ ، دیهـش  شتیب  لها  زا  يرایـسب  هک  دـید  نوچ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

رد دیورب  دیتفیب و  شیپ  دشاب  اهامش  يادف  نم  ناج  نم  ناردارب  يا  دومرف : مالسلااهیلع و  نینبلاما  دوخ  ردام  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
. دیدرگ هتـشک  وا  لباقم  رد  یمامت  ات  دینکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  دینک و  تیامح  ار  دوخ  ياقآ  دینک و  رپس  ار  دوخ  ناتیاقآ  دیـس و  ولج 

ناج دنداتسیا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يور  شیپ  رد  دنتفر  یمامت  دندومن ، دوخ  ردارب  شیامرف  تعاطا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ناردارب 
نیا زا  مادک  ره  دندیرخ .» شیوخ  يولگ  تروص و  هب  دـمآیم  هک  ریـشمش  هزین و  ریت و  ره  و  دـندومن ، راوگرزب  نآ  ناج  يادـف  ار  دوخ 
لوا دناهدیـسر . تداهـش  هب  نیگنـس  نینوخ و  يدربن  زا  دعب  کی  ره  هدش و  نت  هب  نت  هزرابم  رازراک و  دراو  بیترت  هب  گرزب  ناولهپ  هس 

. دش هحفـص 54 ]  ] دیهـش هناریلد  تخـس و  یگنج  زا  سپ  تفر و  نادیم  هب  تشاد  لاس  هک 25  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نب  هللادبع 
دراو نمشد  اب  هک  يرایسب  تافلت  زا  سپ  درک و  تعاجش  زاربا  دوب  هلاس  هک 19  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  هللادبع  نب  رفعج  سپس 
دراو مامت  تراسج  تأرج و  اب  تشادـن  رتشیب  لاس  هک 21  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نب  نامثع  هاگ  نآ  دیـسر . تداهـش  هب  تخاس ،

مالسلاهیلع سابع  ترضح  ناردارب  زا  مادکچیه  هک  دنامن  هتفگان  دیشک . رس  ار  تداهش  نیریش  تبرـش  یکدنا ، زا  سپ  دش و  دربن  نادیم 
. دناهتشادن دالوا  راوگرزب ، دیهش  هس  نیا  هک  دناهدرک  رکذ  مه  هطوبرم  یخیرات  بتک  همه  دناهدوبن و  يدنزرف  بحاص 

ههبش کی 

زا لبق  رفن  هس  ره  هتفر و  نادیم  هب  يو  کیرحت  مالسلاهیلع و  ترضح  شرافس  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يردام  ناردارب  هک  میتفگ 
سابع ترـضح  خـماش  ماقم  هب  تنـس  لها  ءاملع  ناخروم و  زا  یـضعب  اجنیا  رد  دندیـسر . تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دوخ 

زا دناهداد . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  ياهنادرمناوجان  تبـسن  دناهتـشاد و  اور  رایـسب  يافج  ناشیا  قح  رد  هدومن و  تناها  مالـسلاهیلع 
متفرگ میمصت  دنونـشب ، یـسک  زا  ای  دنناوخب  ییاج  زا  ار  اوران  تبـسن  نیا  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  زا  یـضعب  مهدیم ، لامتحا  هک  اجنآ 

يهنحـص رد  اروشاع و  زور  رد  : » دنیوگیم ناشیا  میامن . دـقن  هاگ  نآ  هدومن و  لقن  ار  فاصنایب  ملاع  خروم و  دـنچ  نیا  مالک  لصا  هک 
ثراو نم  دیوش و  هتـشک  هحفـص 55 ]  ] ات دیورب  نادـیم  هب  نم  زا  لبق  امـش  تفگ : نامثع  رفعج و  هللادـبع ، دوخ  ناردارب  هب  سابع  البرک ،

ناردارب ثاریم ، ثرا و  ایند و  لام  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نایاقآ  نیا  يهدیقع  هب  دیرادن »!! يدنزرف  امـش  نوچ  موشب . امش 
هک نیا  رب  هوالع  نوچ  دشاب . هتشاد  رابتعا  تحـص و  دناوتیمن  تهج ، دنچ  زا  تبـسن  نیا  بلطم و  نیا  اما  درک !!! نادیم  يهناور  ار  دوخ 

ردپ و ثرا ، نوناق  رظن  زا  تسا . یقطنم  ریغ  ینعمیب و  الماک  زین  یلقع  رظن  زا  تسا ، ساسایب  رادهشدخ و  یعرـش  مکح  یهقف و  رظن  زا 
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هب ثرا  زا  يزیـشپ  دشاب  هدـنز  لوا  هقبط  زا  رفن  کی  یتح  هک  یمادام  مود . هقبط  زا  رهاوخ  ردارب و  دنتـسه و  لوا  يهقبط  زا  دالوا  ردام و 
تسا هدوب  شناردارب  مالسلاهیلع و  سابع  ردام  هک  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  هک  مینادیم  ام  يهمه  و  دسریمن . مود  هقبط  زا  يدحا 
يهقبط زا  تسا و  ردام  هک  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دوخ  هب  ثرا  نیا  دـشاب  راک  رد  مه  یثرا  رگا  نیاربانب  تسا . هدوب  هدـنز  اروشاع  زور  رد 

ترـضح تلزنم  ماقم و  اب  اهفرح  نیا  زین  یلقع  رظن  زا  مود . هقبط  زا  تسا و  ردارب  هک  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هب  هن  دـسریم  لوا ،
ساـبع ترـضح  هب  مه  اـهنآ  ثرا  دنتـشاد و  یثرا  ترـضح  ناردارب  هک  مینک  لوـبق  مـه  رگا  یتـح  تـسین . راـگزاس  مالـسلاهیلع  ساـبع 

ثرا و ایند و  لها  هک  یـسک  اریز  دیوگب . ار  هلمج  نیا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  مه  زاب  دیـسریم ، مالـسلاهیلع 
ار كاندرد  یتروص  هب  مه  نآ  ادخ ، هار  رد  تداهـش  تراسج  تأرج و  هاگ  چیه  زگره و  دنک ، شوخ  لد  اهزیچ  نیا  هب  دـشاب و  ثاریم 

هقیقد دنچ  دسریم ، تداهـش  هب  هدش و  هراپ  هکیت  دعب  هظحل  دنچ  دراد  نیقی  هک  یـسک  هک  ددنـسپیمن  یملاس  لقع  چیه  الـصا  درادن و 
اب الصا  دوب ، ایند  لها  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  رگا  اهنیا  يهمه  رب  هوالع  دشاب . ثاریم  لام و  عمج  رکف  هب  تداهش  زا  لبق  هحفص 56 ] ]

گنت هصرع  تشگیم و  کیرات  غارچ  ياپ  یتقو  دشیم ، مه  رگا  ای  دشیمن و  البرک  دراو  الصا  درکیمن و  یهارمه  مالسلاهیلع  نیـسح 
دش رضاح  نمشد  دوب ، رانید  مهرد و  ایند و  لها  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  رگا  نآ ، رب  هوالع  مه  زاب  و  تفریم . تشاذگیم و  دشیم ،

تفرگن ار  اهنآ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ارچ  درادرب ! تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  ات  دهدب  ناشیا  هب  رانید  مهرد و  رتسا  رتش و  راب  دنچ 
نیسح دیاب  لقادح  دوب  ایند  لها  سابع  ترضح  رگا  دیبوک ؟ نمشد  يهنیس  هب  ار  همان  ناما  ارچ  تشادنرب ؟ مالسلاهیلع  نیسح  زا  تسد  و 

اـیند و لـها  سک  ره  هک  تسا  یعیبـط  رما  کـی  مه  نیا  و  تشگیم ! هناور  دوخ  ناردارب  ثاریم  لاـبند  هب  درکیم و  اـهر  ار  مالـسلاهیلع 
افویب و تسا ، نآ  بلاط  هک  ییایند  دـننامه  زین  وا  دراد و  تشحو  يزیرنوخ  نوخ و  لاتق و  گـنج و  زا  دـشاب  يویند  رهاـظم  تاـماقم و 
هک دوب  نینچ  مالسلاهیلع  سابع  رگا  هک  دیشاب  نئمطم  تاهیه ! دندوب ؟ نینچ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ایآ  یلو  دوب . دهاوخ  نکـشدهع 

سابع هک  نیمه  و  میتسنادیم ! سابع  ار  سابع  امـش  ام و  هن  دوب و  سابع  سابع ، هن  رگید  دـنتفگیم  ییاملع  نینچ  یناخروم و  نینچ  نیا 
، يدرمناوج ناشن  دوخ  تسا ، هدـش  نادـیواج  ناـناولهپ  ناـنامرهق و  نهذ  نادرمناوج و  بلق  اـهلد و  خـیرات  خـیرات و  لد  رد  مالـسلاهیلع 

دوخ زا  لبق  ار  شناردارب  لیلد  ود  هب  دیاش  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نم  رصاق  رظن  هب  تسا . مالسلاهیلع  سابع  يدرمیاپ  افو و  تقادص ،
یمرگلد هناوتـشپ و  كرحم ، هب  جایتحا  دندوب و  رتلاس  هحفـص 57 ]  ] نس و مک  رتهبرجت و  مک  اـهنآ  هک  نیا  یکی  درک . نادـیم  يهناور 

نئمطم دوخ  ناردارب  تداهش  زا  تساوخیم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  نیا  مود  دوب . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دوخ  هک  دنتـشاد 
ربص تبیصم  باوث  هدش و  روهرهب  دیهـش  هداوناخ  رجا  زا  مه  دنک و  يریگولج  اهنآ  یلامتحا  یلدود  دیدرت و  زا  مه  قیرط  نیا  زا  ات  دوش 
امـش تفگ ، شناردارب  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رگا  هک  نیا  نآ  تفرگ و  ناوتیم  یلقع  هجیتن  کـی  نیارباـنب  درواـیب . تسد  هب  ار 

زا مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ناردارب  هک  نیا  یکی  دش ، رکذ  هک  هنوگ  نامه  تسا : هدوب  تهج  دنچ  هب  دـیورب ، نادـیم  هب  نم  زا  رتدوز 
اب مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دندوبن و  رادروخرب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ماکحتـسا  توق و  زا  دندوب و  رتهبرجت  مک  رتکچوک و  يو 

. دنرادرب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناشماما  يرای  زا  تسد  دننک و  کش  ناشدوخ  هار  رد  مناردارب  موش و  هتشک  نم  ادابم  درکیم  رکف  دوخ 
اذل تساهنآ و  هانپ  تشپ و  هاگهیکت و  اهنآ ، گرزب  ردارب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  دنتـسنادیم  راوگرزب  هس  نیا  دوخ  نیا  رب  هوالع 

سابع ترـضح  هک  درک  هفاضا  ناوتیم  مه  زاب  و  دـنهدب . تسد  زا  ار  ناـشهاگهیکت  دـیما و  ناـشدوخ ، زا  لـبق  هک  دنتـساوخن  ناـشدوخ 
تیـالو و هب  ار  شدوخ  يراداـفو  مه  دربـب و  يرتـشیب  باوث  مه  اـت  دـنیبب ، ار  شناردارب  تداهـش  دوخ ، مشچ  اـب  تساوخیم  مالـسلاهیلع 
هعیش و عبانم  رد  اهفرح ، نیا  همه  اب  دیامن . يریگولج  دوخ  ناردارب  یلامتحا  شزغل  نیرتکچوک  زا  مه  دنک و  تابثا  شیپ  زا  شیب  تماما 
ات دیوش  هتشک  دیورب و  امش  : » دشاب هدومرف  هحفص 58 ]  ] شناردارب هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  ظفل  نیا  قثوم ، ناخروم  تاشرازگ 

نیا ظفل و  نیا  اقیقد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  میریذپب  هک  لاحم  ضرف  هب  و  تسا . هدماین  الـصا  مشاب » امـش  راوخ  ثاریم  ثراو و  نم 
هیماقم هیلاح و  هیلقع ، هنیرق  هب  هکلب  تسین  ثاریم  ثراو و  ثرا و  ظفل  يرهاظ  ياـنعم  شروظنم  دارم و  اـعطق  دـشاب ، هدرب  راـکب  ار  هلمج 
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امـش ثراو  مهاوـخیم  نم  دـنیامرفیم ...« : هک  نیا  زا  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دارم  هک  دـیآیم  تسد  هب  دـیدرگ ) ناـیب  هک  هچنآ  )
لانم لام و  كالما و  کلم و  ثاریم ، ثرا و  ثراو  هن  مشاب ،» امـش  تداهـش  تبیـصم  باوث  ثراو  مهاوخیم  نم   » هک تسا  نیا  مشاـب ،»

دلج رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   » دنمشزرا باتک  مرتحم  فلؤم  تاهیه ! تاهیه ! تاهیه ! امش ! يایند 
اطوسبم هدومن و  حرطم  خـیرات »! فیرحت   » ناونع تحت  ار  ههبـش  نیا  حورـشم ، لماک و  لیـصفت  اب  یبوخ و  هب  دـعب  هب  يهحفص 195  لوا 

. مینکیم لقن  ار  ناشیا  تارابع  نیع  تناما  رد  تیاعر  رطاخ  هب  مه  ام  دناهداد . باوج 

خیرات فیرحت 

نوخ و يهصرع  نآ  رد  دیزرون و  افتکا  دوخ  يرگراثیا  يزابناج و  هب  اهنت  هک ، نآ  مالسلاهیلع  سابع  گرزب  يهشیدنا  ذفان و  تریـصب  زا 
دیحوت بتکم  يادـف  هک  نیا  اـت  دـناوخ ، ارف  یهلا  گرزب  ناوـضر  رد  ندـیمرآ  يهنادواـج  تداعـس  يوـس  هب  زین  ار  شناردارب  تداـهش ،

رمق هحفـص 59 ]  ] ظاحل نیدـب  دـیآ . لئان  نارباص  رجا  هب  دنیـشنب و  ییابیکـش  ربص و  هب  اهنآ  نادـقف  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  دـندرگ و 
ادخ و يارب  هک  منیبب  ات  دیزات  شیپ  هب  تفگ : نانادب  دناوخارف و  ار  دوخ -  ینت  ناردارب  نامثع -  رفعج و  هللادـبع ، مالـسلاهیلع ، مشاهینب 
هب ار  شناردارب  هک  دوب  نآ  نخس  نیا  زا  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دوصقم  تسین . ینادنزرف  ار  امـش  اریز  دیاهدومن ، یهاوخریخ  شلوسر 

يزابناج يراکادف و  نآ  دشاب و  فده  کی  يارب  دیاب  اهنت  اجنآ  رد  ناشعمجت  هک  دـناهاگایب  ار  نانآ  و  دزاس ، انـشآ  دوخ  ریطخ  تیعقوم 
، لـفکت تحت  دارفا  دـنزرف و  دـننام  درادزاـب ، ناـشگرزب  دـصقم  زا  هک  یعدار  عناـم و  چـیه  ناـشیا  هک  رطاـخ  نادـب  و  تسا ، نید  هار  رد 
هب تشاد  رظن  رد  ناشردارب  هک  هنوگ  نامه  زین  نانآ  دـنزاس و  ادـف  ار  دوخ  ناج  سدـقم  عرـش  تایح  هار  رد  هک  دوب  مزـال  اذـل  دنتـشادن ،

يهحفص 257) دـلج 6 ،  ) دوخ خـیرات  رد  هک  يربط  ریرجنبا  زا  اتفگـش  اما  دـندمآ . لیان  تداهـش  عینم  ماـقم  هب  دـنتفر و  گرم  لابقتـسا 
امـش زا  ات  دیتفا  شیپ  دربن  يارب  مردام ! نادنزرف  يا  تفگ : نامثع ، رفعج و  هللادبع و  شیردام ، ناردارب  هب  سابع  هک  دنتـشادنپ  دیوگیم :

یناهفصا جرفلاوبا  هک  نانچمه  دندش !! هتشک  دنتفر و  دنتفریذپ و  مه  نانآ  دنشاب .) امش  ثراو  هک   ) دیرادن ینادنزرف  امش  اریز  مربب ، ثرا 
ات داتـسرف  هزرابم  يهنحـص  هب  تشادن  يدنزرف  هک  ار  رفعج  شردارب  مالـسلاهیلع  سابع  هک ، تسا  هدـش  یعدـم  نییبلاطلا » لتاقم   » رد زین 

لـضفلاوبا تسا : هدـمآ  ساـبعلا » لـتقم   » باـتک رد  زین  دـناسر ! لـتق  هب  ار  وا  درب و  هلمح  وا  رب  تیبـث  نب  یناـه  سپ  دـسر . وا  هب  شثاریم 
ار نانآ  ثاریم  مالسلاهیلع  سابع  دندش و  هتشک  نانآ  یگمه  سپ  داتـسرف . گنج  نادیم  هب  ار  دوخ  هحفص 60 ]  ] ینت ناردارب  مالسلاهیلع 
وا اب  یلع  نب  رمع  شیومع  و  دیسر ، سابع ) دنزرف   ) هللادیبع هب  یگمه  ثرا  دش و  هتـشک  تفر و  نادیم  هب  دوخ  سپـس  تفرگ ! رایتخا  رد 

نیخروم و نایم  زا  هک  تسا  ینخـس  نیا  دش ! رارقرب  هحلاصم  يرادقم ، تخادرپ  اب  ود  نآ  نایم  سپـس  تساخرب ، هعزانم  هب  هنیمز  نیا  رد 
رود هب  عقاو  زا  دح  هچ  ات  ماهتا  نیا  هک  دنادیم  دوخ  هاگآ  ریصب و  صخش  اما  دناهدش . نآ  یعدم  سیونخیرات  ود  نیا  اهنت  لتاقم ، بابرا 

ضرف رب  هک  یلاـح  رد  دـناهدومن ، رکذ  ار  شناردارب  زا  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ثاریم  ثرا و  ياـعدا  ناـنآ  هنوگچ  منادیمن  نم  و  تسا ،
دوـجو اـب  دوـب و  هدـنز  ماـگنه  نآ  رد  تشاد -  رارق  ثرا  رظن  زا  يرتیلوا ) و   ) يرتـالاب يهقبط  رد  هک  نینبلاما -  ناـشردام  نآ ، تـحص 

. تسا هدوبن  هاگآان  ماکحا  نیا  هب  هدـش ، گرزب  نید  بحاص  يهناخ  رد  هک  مالـسلاهیلع  سابع  املـسم  و  دیـسریمن ، ردارب  هب  ثرا  ردام ،
هچ اـت  دـنزیم ، رـس  رتمک  زین  مدرم  نیرتتسپ  زا  یتح  اروشاـع ، زور  نوچ  یلاوحا  عاـضوا و  رد  رادرک ، تین و  هنوگ  نیا  نیا ، رب  هوـالع 

سک ره  هک  ریشمش ، نوخ و  يهماگنه  نآ  رد  یتسار ، هب  تسا . یکاپ  قشع و  افو و  افص و  هوسا  هک  لئاضفلاوبا  نوچ  یتیصخش  هب  دسر 
ناشثراو دوخ  اـت  دتـسرف  گرم  ماـک  هب  ار  شناردارب  ریطخ ، تیعقوم  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  هچ  دـنکیم ، شومارف  ار  دوخ  لاـم  ناـج و 
دهاوخن يا  هرهب  ناشلام  زا  دنام و  دهاوخن  یقاب  نانآ  زا  دعب  مه  دوخ  دنادیم  هک  دنزرس  يروشحلـس  زا  لمع  نیا  هک  نآ  هژیو  هب  دوش ؟!

هک ینیغورد  ماهتا  تشز و  نخـس  هچ  يرآ ، دنزب ! يراک  نینچ  هب  تسد  دوش  شدالوا  هحفص 61 ]  ] بیصن يزیچ  هکنآ  يارب  اهنت  درب و 
دنیوگب تاهرابرد  نارگید  يراد  لیم  هدنناوخ -  يا  امش -  ایآ  دندنبرب ! فارحنا  طخ  شتماق  ياتسار  رب  ات  دنتـسبرب  راوگرزب  دیـس  نآ  هب 
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نینچ زگره  تسا و  یتسپ  تنائد و  زا  رما  نیا  هک  نیا  ای  یباـی !؟ تسد  ناـنآ  ثاریم  هب  اـت  يداد  رارق  نمـشد  سرریت  رد  ار  دوخ  ناردارب 
. دهدیمن رد  نت  حیبق  لمع  نیا  هب  دـشاب -  هیامورف  راوخ و  هک  مه  رادـقم  ره  یناسنا -  چـیه  هکنیا  امک  يدنـسپیمن ؟ دوخ  رب  ار  یماهتا 
دوب و هنامیرک  قالخا  تماهـش و  ملعم  هک  يدـنبرب  یـسک  هب  ار  ماهتا  نیا  هک  يدـش  یـضار  هنوگچ  فاصنااب !!! راگن  خـیرات  يا  وت  سپ 

بتکم يهتفاـی  شرورپ  توبن و  هاگـشناد  هوژپ  شناد  يهدـنبیز  رادرک ، نآ  هنوگچ  و  دومن !؟ شناـمز  تجح  يادـف  ار  دوـخ  رهطم  ناـج 
یتروص رد  دوب ؟ دناوت  تسا ، هدومن  ضیف  ملع و  بسک  مالسلاامهیلع  مامه  ماما  ود  مالسلاهیلع و  یلع  نانمؤمریما  رـضحم  زا  هک  تماما ،

ربارب رد  هنوگچ  مالـسلاهیلع  سابع  هک  میوشیم  هجوتم  میئاـمن ، تقد  یبوخ  هب  يرواـگنج  يارب  شناردارب  نتـشاد  مدـقم  رد  رگا  اـم  هک 
یشنم و گرزب  دوب -  مالسلااهیلع  لوتب  يارهز  لد  يهراپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يهشوگ  رگج  هک  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

يهجرد هب  . 1 هک : تسا  هدوب  نیا  ناردارب  نداتـسرف  شیپ  زا  وا  فدـه  هک  تسا  حـضاو  اریز  تخاس . راکـشآ  ار  دوخ  يراکادـف  تیاـهن 
لیان یهلا  لیزج  رجا  هب  دزاس و  هشیپ  رایسب  ربص  هدش و  نوزحم  رایسب  نانآ  تبیصم  رد  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دنـسر و  تداهـش  عیفر 

جرفلاوبا دوخ  نخس  رما ، نیا  دهاش  و  ددرگ . نانآ  يهتخیر  هحفص 62 ]  ] قحان هب  نوخ  يارب  دنوادخ  باذع  ماقتنا و  ناهاوخ  زین  و  دوش ،
هتـشک ار  وت  هکنیا  ات  شیپ  هب  : » تفگ هللادبع  شردارب  هب  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  سابع  زا  هک  تسا  نییبلاطلا » لتاقم   » رد یناهفـصا 
هتـشک شناردارب  نایم  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  سپ  مشاب !» روجأم  وا  دزن  مراذگب و  دنوادخ  باسح  هب  ار  تبیـصم  نیا  رد  ربص  منیبب و 
دیزات شیپ  هب  ناتیادف ! هب  مناج  تفگ : شناردارب  هب  مالـسلاهیلع  سابع  هک  تسا  هدروآ  لاوطلا » رابخالا   » رد زین  يرونید  يهفینحوبا  دش .

و دندش . هتشک  دنتفر و  دربن  يهنحـص  هب  یگمه  نانآ  سپ  دییآرد . گرم  ماک  هب  يو  هاگـشیپ  رد  هکنیا  ات  دینک ، تیامح  ناترورـس  زا  و 
تبیـصم رب  ربص  يارب  ییانعم  رگید  دوب ، هداتـسرف  گنج  نادـیم  هب  ار  ناشیا  ناـنآ ، ثاریم  زا  يروهرهب  يارب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  رگا 

نادب زین  . 2 تشادن . دوجو  شترـضح -  فیرـش  ناج  مه  نآ  ناتیادـف - » هب  مناج   » نخـس رب  یلیلد  زین  و  یهلا ، شاداپ  راظتنا  شردارب و 
ياول تحت  نید و  هار  رد  ناـنآ  راـثیا  يراکادـف و  زا  هک  داتـسرف ، نادـیم  هب  دوخ  زا  شیپ  دومن و  جیـسب  گـنج  يارب  ار  شناردارب  تلع 

لقن هک  تسا  نازحالا » ریثم   » رد امننبا  و  داشرا »  » رد دیفم  خیش  نخس  رما ، نیا  رب  دهاش  دیامن . لصاح  نانیمطا  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
هیلع هللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  هب  تبسن  هک  منیبب  هکنیا  ات  دیور  دربن  يهنحص  هب  تفگ : شناردارب  هب  باطخ  مالسلاهیلع ، سابع  دننکیم ،

ار نانآ  بیرف  دـصق  هجو  چـیه  هب  مالک ، نیا  اب  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  و  تسین . ینادـنزرف  ار  امـش  اریز  دـیاهدومن  یهاوخریخ  هلآ  و 
رهم تقیقح ، رد  نامرف  نیا  دروآ و  تسد  هب  ار  نامولظم  رورس  هب  نانآ  يهقالع  تیالو و  رادقم  تساوخیم  اهنت  تشادن و  هحفص 63 ] ]
يرب ثرا  زا  يرگید  عنام  اجنیا  رد  دـشابیم . شترـضح  رب  نانآ  يردارب  قح  ربارب  رد  حالـص ، ریخ و  رما  هب  ناشداشرا  نانادـب و  فطل  و 

رد هک : تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوـجو  میوـش -  ماـگنه  نآ  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  تاـفو  هـب  دـقتعم  رگا  یتـح  مالـسلاهیلع -  لـضفلاوبا 
يردپ نارهاوخ  ناردارب و  اریز  دنربب ؛ ياهرهب  ثاریم  نآ  زا  دنتـسناوتیمن  شنادنزرف  دـشیم ، دیهـش  مه  مالـسلاهیلع  سابع  هک  یتروص 

، مالـسلاهیلع يربـک  بنیز  ترـضح  مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس  ترـضح  هیلـشهن ، هللادـیبع  فرطا ، رمع  نوـچمه   ) مالـسلاهیلع لـضفلاوبا 
دهدیم تداهـش  خیرات  هک  میرذگب  دـشیمن ؛ مالـسلاهیلع  سابع  صتخم  اهنت  ثرا  نانآ  دوجو  اب  دـندوب و  تایح  دـیق  رد  موثلکما و )...

راهچ تبیـصم  رد  هنیدم ، هب  تراهط ] [و  تمـصع نادناخ  بکوم  ناوراک و  دورو  زا  دعب  دوب و  هدـنز  ماگنه  نآ  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما 
زا یـشان  يو  ناراطق  مه  يربط و  ساسایب  نانخـس  هک  دسریم  رظن  هب  هتبلا  دورـس . هیثرم  ناشیارب  تسـشن و  گوس  هب  شردقنارگ  رـسپ 

دوصقم هدرکن و  تقد  رکفت و  چیه  دیرادن ،» ینادنزرف  امش  اریز   » دومرف هک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مالک  رد  نانآ  هک  تسا  رما  نیا 
هک یلاح  رد  دـناهدرک ؛ هایـس  ار  خـیرات  يور  ییأردوخ  قمعت و  مدـع  نیا  اب  و  هدومن ، روصت  ناردارب ! ثاریم  زا  يو  يهدافتـسا  ار  نآ  زا 
هب ندیسر  ادخ و  هار  رد  تداهش  زا  ار  امش  دیشاب و  اهنآ  نارگن  هک  دیرادن  ینادنزرف  امـش  هک  دوب  نآ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دوصقم 
هک هداد  لامتحا  يهحفص 99 ) دلج 1 ، « ) هیزنلا دقنلا   » رد یلح  نیسحلادبع  خیش  بانج  انمـض ، هحفص 64 ] . ] دنراد زاب  هنادواج  تداعس 

. تسین دیعب  نخس  نیا  و  دشاب ، هدش  هابتـشا  تباتک  رد  موش ، راچد  امـش  تبیـصم  هب  ینعی  مکب » ءزرا   » اب مرب  ثرا  امـش  زا  ینعی  مکثرأ » »
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دنزیم سدـح  هک  تسا  ۀعیـشلا » فیناصت  یلا  ۀـعیرذلا   » دنمـشزرا يهعومجم  فلؤم  ینارهت ، گرزب  اقآ  خیـش  نخـس  رتکیدزن ، لامتحا 
داشرا الوا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  دوصقم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب . هدش  هابتشا  منیشنب ، امـش  هیثرم  گوس و  هب  ینعی  مکیثرا »  » اب مکثرأ » »

یلمع هک  نانآ -  يهرابرد  شیوخ  نتسشن  گوس  هب  اثلاث  و  تیالو ؛ نانمشد  اب  دربن  يههبج  هب  نادهاجم  نآ  جیسب  ایناث  قح ، هار  هب  نانآ 
: تفگ شیوخ ، نامیپ  مه  بذوش ، هب  اروشاع  زور  رد  زین  يرکاش  بیبشیبا  نب  سباع  هک  نانچ  دشاب . دناوتیم  تسا -  دنوادخ  بوبحم 
: تفگ سباع  موش . هتشک  ات  مگنجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  باکر  رد  وت  اب  هک  نیا  تفگ : يراد ؟ لد  رد  هچ  بذوش  يا 

رجا دـنوادخ  زا  وت  تبیـصم  رد  ات  زادرپ  راـکیپ  هب  مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  لـباقم  رد  سپ  مدرکیم ، رکف  هنوگ  نیمه  وت  يهراـبرد  مه  نم 
رد متشاد  تسود  دوب  نم  هب  وت  زا  رتکیدزن  یـسک  رگا  و  مبلطیم ، رجا  مدوخ  يارب  شترـضح  باحـصا  ریاس  تبیـصم  رد  هکنانچ  مبلط ،

شاداپ رجا و  دیاب  میناوتیم  رادقم  ره  هک  تسا  يزور  زورما  اریز  میآ ، لیان  یهلا  شاداپ  هب  شتبیـصم  رد  ات  دتلغرد  دوخ  نوخ  هب  مربارب 
هحفص 65] . ] میهد سپ  باسح  دیاب  افرص  هدوبن و  راک  رد  یلمع  رگید  نیا  زا  دعب  هک  میروآ ، تسد  هب 

تارف رد  وناز  ات 

. دـشابیم زین  قالخا  بدا و  يهوسا  تسا ، هدوب  يروآگـنج  یگنادرم و  تعاجـش ، هوسا  هک  هنوگ  ناـمه  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 
اهنآ تسا و  هدناسر  دوخ  لامک  تیاهن و  هب  ار  شیوخ  بدا  افو و  هنحص  ود  رد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دش  رکذ  هک  هنوگ  نامه 
مامت اب  اهنآ  داتـسرف و  هماـن  ناـما  شناردارب  وا و  يارب  نمـشد  هک  یناـمز  یکی  تسا . هدـناشک  روهظ  يهصنم  هب  ناـشاهجرد  یلعا  رد  ار 
سابع ترـضح  هک  ینامز  مه  یکی  دـندیبوک . نمـشد  يهنیـس  هب  ار  همان  ناما  نمـشد ، رب  بضغ  مشخ و  اب  عطاق و  میمـصت  اـب  تردـق و 

مه دوخ  دوب و  تارف  بآ  رد  وناز  ات  هکنیا  اـب  راوگرزب  نیا  درواـیب . بآ  مرح  لـها  ناـکدوک  ناـنز و  يارب  اـت  تفر  تارف  هب  مالـسلاهیلع 
نیمادک نیا  ددرگ . باریس  ناشیا  دنشاب و  هنـشت  شمرح  لها  مالـسلاهیلع و  نیـسح  دشن  رـضاح  یلو  دوب ، هتـشگ  ناشطع  هنـشت و  رایـسب 

نیـسح ترـضح  شیوخ ، ردارب  ماما و  قح  رد  ار  قالخا  بدا و  لامک  دـیوگیم و  هن »  » دوخ سفن  هب  مامت  تعاجـش  اـب  هک  تسا  ناـسنا 
، مالـسا زا  ریغ  بتکم ، مادک  نید و  مادک  دیراد ؟ غارـس  ار  ییافواب  ردارب  نینچ  رـشب  خیرات  رـساترس  رد  ایآ  دروآیم ؟ اج  هب  مالـسلاهیلع 

نیا ار  تارف  نایرج  دـعب  هب  رد ص 111  موــلظم » يازع  رد  سلجم   72 باتک » مرتحم  فلؤم  تسا ؟ ییاـهتمکح  اهـسرد و  نینچ  ياراد 
تکرح تارف  يهعیرـش  فرط  هب  تشاد ، شود  رب  کشم  تسد و  هب  هزین  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  : » دـنکیم لقن  هنوگ 

هحفص  ] هلمح کی  اب  هناعاجش  هنادرمناوج و  یلو  دنتشاد  دوخ  يهرصاحم  رد  ار  هعیرـش  رفک  رکـشل  زا  رفن  رازه  راهچ  هک  یلاح  رد  درک 
ات دروآ  بآ و  ریز  رد  درب  تسد  هک  نیمه  یگتسخ ، یگنـشت و  ترثک  زا  دیناسر . هعیرـش  هب  ار  دوخ  هتـسکش و  مه  رد  ار  هرـصاحم  [ 66

مالسلاهیلع سابع  ترضح  دروخن .» بآ  داتفا و  مرح  تیبلها  ردارب و  یگنـشت  دای  هب  . » هتیب لها  نیـسحلا و  شطع  رکذف  تروص ، لباقم 
اقآ و هک  یلاح  رد  مروخیمن  بآ  مسق  ادخ  هب  « » اناشطع نیـسحلا  يدیـس  ءاملا و  قوذا  هللا ال  و  : » دومرف درک و  همزمز  دوخ  اب  اج  نیا  رد 

شیگدـنز تاـظحل  نیرخآ  بش و  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نیخروـم ، زا  یـضعب  لـقن  رباـنب  تـسا ». هنـشت  نیـسح  میـالوم 
ءاملا و برـشت  نا  كایا  ۀعرـشملا  تلخد  اروشاع و  موی  ناک  اذا  يدـلو  مرـسپ ! دومرف : دیـشک ، شوغآ  رد  دـیبلط و  ار  ساـبع  شدـنزرف 

تردارب هک  یلاح  رد  یشونب  نآ  زا  ادابم  يدراذگ  مدق  هعیرـش  رد  دیـسر و  ارف  اروشاع  زور  هک  نیمه  مدنزرف  . » ناشطع نیـسحلا  كوخا 
« تسا هنشت  مالسلاهیلع  نیسح 

زابرس نیرخآ 

رادملع نانامرهق ، نامرهق  ناولهپ ، نیلوا  تسا  هدیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  زا  لبق  هک  يزابرس  نیرخآ  قثؤم  ياهلقن  قبط 
ار مالسلاهیلع  سابع  مالسلاهیلع ، نیسح  ترضح  هک  تسا  نیا  رما  نیا  تمکح  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  البرک 
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ترـضح هک  تسا  ياهلمج  ام  دهاش  تسا . هتـشاد  هگن  شهاپـس  شدوخ و  يارب  تاظحل  نیرخآ  ات  شتعاجـش ، تیمها و  ناوت ، رطاخ  هب 
مه « » یتلیح تلق  يرهظ و  رـسکنا  نالا  : » دـنیامرفیم هدروآ و  ناـبز  هب  ساـبع  ترـضح  هحفص 67 ]  ] تداهش ماگنه  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هاگهیکت هانپ و  تشپ و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  ادـیپ  ینـشور  هب  ترابع  نیا  زا  دـش .» مک  ماهراچ  تسکـش و  متـشپ  نونکا 
. تسا هدمآیم  باسح  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  دیما  نیرخآ  هراچ و  هار  اهنت  تسا و  هدوب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ  ردارب 
، تبیه تبالـص ، نامیا ، يرادافو ، يدرمیاپ ، يدرمناوج ، بدا ، ریبدـت ، تیمها ، تعاجـش ، زراب  ياههناشن  زا  رگید  ناـشن  دوخ  مه  نیا  و 

فلؤم دـشابیم . مالـسلااهیلع  نینبلاما  مالـسلاهیلع و  یلع  دیـشر  دـنزرف  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يدرمروـالد  يروآگـنج و  تهبا ،
زابرس نیرخآ  تداهش  تارف و  نایرج  دعب ، هب  يهحفص 206  رد  تشذگ ؟ هچ  مالسلاامهیلع » نیـسح  ماما  نسح و  ماما  رب   » باتک مرتحم 

زا ماجنارس  دندوب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناردارب  دندیـشک ، شود  رب  ار  هزرابم  مچرپ  هک  یناسک  نیرخآ  : » دهدیم حرـش  هنوگ  نیا  ار 
هب شیاپ  ود  دشیم ، بسا  رب  راوس  نوچ  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، ابیز  تماق و  دنلب  يدرم  وا  دنام . یقاب  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  طقف  نانآ 

مشاهینب رمق  تفریم . امـش  هب  البرک  راکیپ  رادمچرپ  دوخ  دوب و  مشاهینب  رمق  اقـس و  شباقلا  لضفلاوبا و  يو  يهینک  دیـسریم . نیمز 
یماگنه مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  راکشآ . شیامیـس  زا  یکابیب  تباهم و  دوب و  راکیپ  هلمح و  يهروطـسا  تعاجـش و  هوسا  مالـسلاهیلع 

دوب اجنیا  رد  هدنام ، اهنت  نمـشد  يایرد  نایم  رد  تماما » زکرم   » هک دـید  دینـش و  دـندزیم ، هلان  شطع  زا  هک  ار  مرح  ناگوابون  دایرف  هک 
نیـسح ماـما  لـباقم  رد  تخاـت و  شیپ  هـب  ناـیژ ، يریـش  نوـچ  تـفر و  نوریب  شفک  زا  تقاـط  رگید  ـالبرک  هحفـص 68 ]  ] رادمچرپ هک 

هب زاورپ  گنهآ  هک  دید ، ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  یتقو  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  دومن . نذا  شترـضح  زا  تفرگ و  رارق  مالـسلاهیلع 
رادـمچرپ وت  ءاملا . نم  الیلق  لافطألا  ءالؤهل  بلطا  نکل  و  یئاول ! بحاـص  تنأ  دومرف : وا  هب  هاـگنآ  داد و  نذا  وا  هب  دراد ، تداهـش  يوک 

هک یلاـح  رد  تفر . راـکبان  موق  نآ  يوس  هب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  روآ . مهارف  بآ  یکدـنا  ناـکدوک  نیا  يارب  نکیل  یتسه ، نم 
مه زا  ار  بآ  ناظفاحم  عمج  دادـن . هار  لد  هب  یمیب  چـیه  هوبنا  هاپـس  نآ  زا  دـش و  تارف  مزاـع  دوب ، بسا  رب  راوس  تسد و  رد  ار  کـشم 
دید بجاو  دوخ  رب  دروآ ، رظن  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شطع  دومن ، سح  ار  بآ  يدرس  هک  نیمه  داهن و  هعیرش  هب  مدق  تسسگ و 
رگج لاـفطا  يهنـشت  ناـبل  هب  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  درک ، یعـس  دومن و  بآ  زا  رپ  ار  کـشم  ور  نیا  زا  دزیرب . شتـسد  فک  زا  ار  بآ  هک 
رود دوخ  ریسم  زا  ار  نانآ  ریشمش ، تابرـض  اب  يو ، اما  دنتـسب . وا  رب  ار  هار  هدرب و  موجه  وا  هب  دید  نینچ  هک  نمـشد ، اما  دناسرب . هتخوس 

تسشن و مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  نیمک  رد  یـسبنس  لیفط  نب  میکح  کمک  هب  ینهج  اقر  نب  دیزی  نایم  نآ  رد  درکیم . هدنکارپ  هتخاس و 
دربـن هب  نمـشد  اـب  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  دومن . عـطق  ار  شترـضح  تسار  تسد  درک و  هلمح  هاـگان 

هب هحفـص 69 ]  ] نیمالا رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماـما  نع  ینید و  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللا  و  دومرف : تخادرپ و 
هدیسر نیقی  هب  یتسار  هب  هک ، یماما  زا  زین  منکیم و  عافد  منید  زا  منیـشنیمن و  ياپ  زا  زاب  دیدومن ، عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  مسق ، ادخ 

تداهـش هب  ات  درک  هزرابم  ردـقنآ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  لاح  ره  هب  و  درک ... مهاوخ  تیاـمح  نیما ، كاـپ  ربماـیپ  يهون  زا  تسا و 
. دیسر

سابع ترضح  تداهش  ناتساد 

ناتـساد دـناهدرک . لقن  یئزج ، اهتوافت  اب  داـیز و  مک و  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تداهـش  ناتـساد  نارگـشرازگ ، ناـخروم و  همه 
سابع ترـضح  تسا : لیذ  حرـش  هب  هارث ) باـط   ) یمق ساـبع  خیـش  جاـح  لاـمآلا  یهتنم  باـتک  قبط  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  تداـهش 
بحاص اقس و  هب  بقلم  لضفلاوبا و  شتینک  دوب و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مراهچ  رسپ  مالسلااهیلع و  نینبلاما  دالوا  ربکا  هک  مالـسلاهیلع 

الاب دنلب  میسج و  نادنچ  دنتفگیم و  مشاهینب  هام  ار  وا  هک  تشاد  ابیز  یتعلط  ارآ و  لد  لامج  نانچ  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياول 
ار مادـکچیه  هک  دوب  ردارب  هس  ردـپ  رداـم و  زا  ار  وا  يدیـشکیم . نیمز  هب  شکراـبم  ياـپ  یتسـشن  رب  هبرف  يوق و  بسا  تشپ  رب  هک  دوب 
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زا سپ  دیامرف . ناشیا  بئاصم  رجا  كاردا  دنیبب و  ار  ناشیا  يهتشک  ات  داتـسرف  گنج  هب  ار  ناشیا  لوا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  دوبن . دنزرف 
: درک ضرع  هدمآ  ردارب  تمدخ  هب  دید  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوخ  ردارب  ییاهنت  بانج  نآ  نوچ  مالسلاهیلع ، سابع  ناردارب  تداهش 
هب وا  زوسناج  نخس  عامتسا  زا  مالسلاهیلع  ترـضح  هحفـص 70 ] [ ؟ منادرگ وت  يادـف  ار  دوخ  ناج  هک  ییامرفیم  تصخر  اـیآ  ردارب ! يا 

مالـسلاهیلع لضفلاوبا  دـنامن . نم  اب  سک  یناـمن  وت  نوچ  ینم  ياول  بحاـص  وت  ردارب  يا  دومرف : سپ  دومن ، یتخـس  هیرگ  دـمآ و  هیرگ 
. منک دوـخ  یهاوـخنوخ  نیقفاـنم  تعاـمج  نیا  زا  هک  ماهدرک  هدارا  ماهتـشگ و  ریـس  اـیند  یناگدـنز  زا  هدـش و  گـنت  ماهنیـس  درک  ضرع 
، بآ زا  یمک  ناکدوک  نیا  يارب  زا  نک  بلط  سپ  ياهدیدرگ ، ترخآ  رفس  مزاع  هک  لاحلا  سپ  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح 

تسناوت هچ  ره  تشارفا و  تظعوم  تحیصن و  ياول  داتسیا و  رکـشل  فوفـص  ربارب  رد  دومرف و  تکرح  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  سپ 
ردارب تمدخ  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرجال  درکن . رثا  نالدگنـس  نآ  بلق  رد  الـصا  راوگرزب  نآ  تاملک  درک و  تحیـصن  دنپ و 
سابع بانج  دندروآرد ، شطعلا  شطعلا  يادن  دندیلان و  دنتسنادب و  نیا  ناکدوک  دیناسر . ردارب  ضرع  هب  دید  رکـشل  زا  هچنآ  تفاتش و 

. دروآ تسد  هب  یبآ  هک  دـیاش  دومن  تارف  گنهآ  تشادرب و  یگـشم  تفرگ و  تسد  رب  هزین  هدـش و  بسا  رب  راوس  هناباتیب  مالـسلاهیلع 

. دنتخادنا وا  بناج  هب  هداهن و  نامک  هلچ  هب  اهریت  دندرک و  هطاحا  ار  بانج  رود  دـندوب  تارف  يهعیرـش  رب  لکوم  هک  نت  رازه  راهچ  سپ 
ذا توملا  بهرا  ال  دناوخ : زجر  درک و  هلمح  ناشیا  رب  هدیمـش  ریـش  نوچ  هدـیکم  ریـش  تعاجـش  ناتـسپ  زا  هک  مالـسلاهیلع  سابع  بانج 

یقتلملا موی  رـشلا  فاخا  اقـسلاب و ال  اودـغا  سابعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا  یفطـصملا  سفنل  یـسفن  اقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اـقز  توملا 
مریگب و رارق  هدومزآراک  نادرم  نایم  هک  ینامز  ات  دناوخیم ، هحفص 71 ]  ] دوخ يوس  هب  ارم  هک  ماگنه  نآ  مرادن  یـساره  گرم  زا  نم  ]

چیه نمشد  رـش  زا  دربن  زور  رد  میآیم و  گشم  اب  هک  متـسه  سابع  نم  داب ! یفطـصم  كاپ  ناج  يادف  نم  ناج  موش ، هدیتلغ  كاخ  رد 
سپ دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  نت  داتشه  یتیاور  هب  هکنآ  ات  تخاسیم  قرفتم  ار  رکشل  درکیم  هلمح  هک  یفرط  ره  زا  و  مرادن ]. یـسرت 
بل هب  یبآ  تساوـخ  دوـب  هتفت  شرگج  شطع  تدـش  راد و  ریگ و  تمحز  زا  نوـچ  دـیناسر . تارف  بآ  هـب  ار  دوـخ  دـش و  هعیرـش  دراو 

ار بآ  دروآ ، دای  ار  وا  تیبلها  مالسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  یگنـشت  تشادرب . بآ  زا  یفک  درب و  ارف  تسد  دناسر . دوخ  يهنـشت  کشخ 
رگج زا  شداـی  هب  دـمآ  راوگـشوخ  بآ  نآ  زا  دـشون  هک  اـت  تساوخیم  تفرگ  رب  بآ  زا  یفک  سپ  گـشم و  درک  رپ  تخیرب : فک  زا 

شوج و رپ ز  لد  ناور  ناور ، بآ  هنـشت ز  ناور  اب  دش  راوس  دش  بآ و  فک  تخیر ز  شیوخ  کشا  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهنـشت 
نیدنچ هدیدن و  یـسک  نتکی  رامـشیب  ناگرگ  يهنایم  رد  ریـش  کی  یـضترم  لبـش  نآ  رب  هلمج  هلمح  دندرک  راوگرزب  نآ  شودب  گشم 

رگم ات  تفاتش  نوریب  هعیرش  زا  دنکفا و  تسار  فتک  رب  دومن و  رپ  بآ  زا  ار  گشم  راخ  رازه  نیدنچ  هدیدن و  یـسک  لگ  کی  ریت  رازه 
زا دنتفرگ و  ار  وا  هار  دندید  نینچ  هک  رکشل  دناهرب . یگنشت  تمحز  هحفص 72 ]  ] زا ار  ناکدوک  دناسرب و  ردارب  هاگرکشل  هب  ار  شیوخ 
هب قرزألا و  لفون  هاگان  دومیپیم . هار  درکیم و  هلمح  ناقفانم  نآ  رب  نابـضغ  ریـش  دـننام  ترـضح  نآ  دـندرک و  هطاحا  ار  وا  بناـج  ره 

يهلاوح یغیت  سپـس  دومن . عیجـشت  تشگ و  نیعم  ار  وا  لیفطنبا  میکح  دمآ و  نوریب  یلخن  تشپ  زا  هدرک  نیمک  ءاقرو  نب  دیز  یتیاور 
درک و يدـلج  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دـیدرگ . ادـج  نت  زا  دیـسر و  ترـضح  نآ  تسار  تسد  رب  ریـشمش  نآ  دومن . بانج  نآ 

یماح ینا  ینیمی  متعطق  نا  هللا  و  دـناوخ : زجر  نیا  درک و  هلمح  نانمـشد  رب  داد و  پچ  تسد  هب  ار  غیت  دـنکفا و  پچ  شود  هب  ار  کشم 
لفون هراب  رگید  دـش . بانج  نآ  ضراع  فعـض  ات  درک  هلتاـقم  سپ  نیمـالا  رهاـطلا  یبنلا  لـجن  نیقیلا  قداـص  ماـما  نع  ینید و  نع  ادـبا 

رد مالـسلاهیلع  سابع  بانج  تخادنیب . دـنب  زا  ار  شپچ  تسد  تخات و  نوریب  هلخن  نیمک  زا  نیعل )  ) لیفط نب  میکح  یتیاور  هب  و  نیعل ) )
رب يریت  هاگان  هک  دـناسرب  ناگنـشت  بل  نآ  هب  ار  بآ  دـیاش  ات  تشامگ  تمه  تفرگ و  نادـند  هب  ار  گـشم  دـناوخیم ، زجر  هک  یلاـح 
هب [ 19  ] بایرد ارم  ردارب  يا  هک  تشادرب  دایرف  سپ  داتفارد . بسا  زا  دیسر و  شاهنیس  رب  رگید  ریت  تخیرب و  نآ  بآ  دمآ و  بآ  گشم 

بانج نوچ  درک . زاورپ  تنج  ضایر  هب  تداعـس  لاـب  هب  هک  دز  شکراـبم  قرف  رب  نهآ  زا  هحفـص 73 ]  ] يدومع ینوعلم  بقانم ، تیاور 
ياهتسد حورجم و  هراپ و  هراپ  نت  اب  تارف  رانک  رد  ار  دوخ  ردارب  دید  دیناسر ، وا  هب  ار  دوخ  دینش ، ردارب  يادص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
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زا یثیدـح  رد  تسـسگ ». نم  هراچ  ریبدـت و  تسکـش و  نم  تشپ  نونکا   » یتلیح تلق  يرهظ و  رـسکنا  نـالا  دومرف : تسیرگب و  عوطقم ،
ناج درک و  راثیا  دوخ  ردارب  قح  رد  هک  ار  ساـبع  میومع  دـنک  تمحر  ادـخ  : » دـندومرف هک  تسیورم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  ترـضح 
يور زا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  یتقو  یلقن ، قبط  [ . 20 ...« ] دندرک عطق  ار  شتـسد  ود  وا  يرای  رد  هکنآ  ات  دومن  وا  يادف  ار  شفیرش 

ار دوخ  ردارب  ردارب ! يا  ینعی  مالسلا  ینم  کیلع  نیسح  ای  یخا  ای  كاخا ، كردا  هاخا  ای  دز  ادص  داتفا و  نیمز  هب  تروص  رـس و  اب  بسا 
او هاخا  او  دومرف  تسیرگ و  دش و  رضاح  يو  شعن  رس  رب  هلـصافالب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  ظفاحادخ ! نیـسح  مردارب  يا  بایرد ،

يوس هب  ار  دوخ  رادافو  ردارب  رادـمخز  ندـب  تساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هک  ینامز  یتلیح . تلق  يرهظ و  رـسکنا  نالا  هاـسابع 
وا ندب  دهاوخیم  هداتسیا و  وا  رـس  يالاب  رد  شراوگرزب  ردارب  دید  درک و  زاب  ار  دوخ  نیبقح  مشچ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  دربب ، اههمیخ 
هب ار  وت  درک  ضرع  مربب . اـههمیخ  هب  ار  وت  مهاوخیم  دومرف : يراد ؟ هدارا  هچ  ردارب ! يا  درک : ضرع  درادرب . نوخ  كاـخ و  ناـیم  زا  ار 

سابع ترـضح  ارچ ؟ دندیـسرپ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربن ! اـههمیخ  يوس  هب  راذـگب و  اـج  نیمه  رد  ارم  هک  مهدیم  مسق  تدـج  قح 
بآ وا  هب  متـسناوتن  نوچ  مدوب و  هداد  بآ  يهدـعو  هنیکـس  ترتـخد  هب  هکنآ  لوا  تهج ؛ هحفـص 74 ]  ] دنچ هب  درک : ضرع  مالـسلاهیلع 

تأرج دننیبب  لاح  نیا  هب  ارم  رارشا  هورگ  نیا  نوچ  ماهدوب ، وت  رگشل  رادرـس  رادملع و  نم  هکنآ ، رگید  مشکیم ! تلاجخ  يو  زا  مناسرب 
هک اریز  دهدب ، ریخ  يازج  دوخ  ردارب  بناج  زا  ار  وت  ادخ  دومرف : تسیرگ و  دنلب  يادص  اب  ترضح  دوشیم . دایز  وت  رب  نانآ  تراسج  و 

سابع شردارب  نیلاب  هب  یتقو  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  دناهتشون : نیخروم  زا  یضعب  يدرک . يرای  ارم  دوخ  تامم  تایح و  لاح  رد 
هیرگ تشاد  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  هک  یلاـح  رد  درکیم  كاـپ  ار  شاهتفرگ  نوـخ  مشچ  تفرگ و  نماد  هـب  ار  وا  رـس  دـمآ  مالـسلاهیلع 
نماد هب  ار  مرـس  وت  دـننام  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  ارچ  درک  ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مردارب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  درکیم .

تاظحل نیا  رد  هک  دیامن ، كاپ  تاهرهچ  زا  كاخ  درادرب و  نیمز  زا  ار  وت  نینزان  رـس  تسین  یـسک  یتعاس  زا  سپ  منیبیم  اما  ياهتفرگ .
هک هنوگ  نامه  حیـضوت : تسا . هدوب  نیمه  ردارب  ود  راـتفگ  نیرخآ  لـقن ، نیا  قبط  [ 21 ! ] دیدرگ لئان  تداهش  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
رب مالـسلاهیلع  ماما  هک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راتفگ  نیرخآ  رادـید و  نیرخآ  دروم  رد  دـیدرک  هظحالم 

نیرخآ رادید و  نیرخآ  یخروم  ره  یلقن و  ره  دراد . دوجو  یتوافتم  رهاظ  هب  ياهلقن  دناهدش ، رضاح  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نیلاب 
ام هک  تسا  نیا  هب  اهلقن  نیا  نیب  عمج  تسا . توافتم  رگید  خروم  لقن  اب  يدودـح  اـت  هک  دـنکیم  ناـیب  ياهنوگ  هب  ار  ردارب  ود  راـتفگ 

ماگنه هب  دوخ ، رادید  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هحفـص 75 ]  ] هک درادن  يدعب  چـیه  میئوگب 
دیهـش ود  نیا  رادـید  نیرخآ  هک  ارچ  دنـشاب . هدرک  همزمز  اوجن و  مه  اب  ار  اـهفرح  نیا  يهمه  ءاـحنا  زا  يوحن  هب  یظفاحادـخ ، لددرد و 

ایآ تسا . ندش  لدب  در و  لباق  هقیقد  دـنچ  فرظ  رد  مه  اهلقن  اهفرح و  نیا  يهمه  تسا و  هدیـشک  لوط  یتدـم  مالـسلاامهیلع ، گرزب 
، هیناث دـنچ  هکلب  هقیقد و  دـنچ  ضرع  رد  دریگیم  لغب  رد  ار  شاهتـشگرب  رفـس  زا  دـنزرف  ردـپ ، کی  ای  ردام و  کـی  هک  یتقو  دـیاهدیدن 
ءارـسا و تشگرب  نایرج  دـننکیم ! کشا  زا  رپ  ار  ياهدـننیب  ره  مشچ  هدز و  شتآ  ار  یفوطع  ناسنا  ره  لد  هک  دـننزیم  مه  اب  ییاـهفرح 
هچ ياهدید !؟ هچ  ياهتسشن !؟ هراظن  هب  ار  ءادهـش  ینعی  هتـسکش  لاب  نارتوبک  هدش و  رپرپ  ياههلال  تشگرب  نایرج  ياهدید ؟ ار  ناگدازآ 

هدیسرن تداهش  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  ینامز  ات  اهلقن ، زا  یضعب  قبط  ياهدرک !؟ ادیپ  ییاوه  لاح و  هچ  ياهتشاد !؟ یـساسحا 
، يدمحا مایخ  نابساپ  نیا  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  هک  نیمه  یلو  دوب . عمج  مرح  مایخ  تباب  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لایخ  دندوب ،
هن هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ هاگهمیخ  هب  شرگید  مشچ  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  مشچ  کـی  دـنداتفا ، نیمز  يور  هب 

فرط هب  نیسح  ماما  : » دیوگیم هنیمز  نیا  رد  رعاش  دراذگب . اهنت  ار  مالسلاهیلع  سابع  تسناوتیم  هن  دنک و  اهر  ار  هاگهمیخ  تسناوتیم 
زا یـسک  هچ  رگید  مردارب ! دومرفیم : دوب و  نادیم  بناج  یهاگ  مرح و  مایخ  يوس  هب  یهاگ  شهاگن  هک  یلاح  رد  درک  تکرح  نادـیم 
زین و  [ . 22 « ] دیوگن باوج  یـسک  ار  نانآ  کمک  هحفـص 76 ]  ] تساوخرد هک  هاگنآ  دنکیم  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نارتخد 

تسا نیا  دندومرف  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تداهش  زا  دعب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هک  ياهلمج  نیلوا  اهلقن ، زا  رگید  یضعب  قبط 
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چیه مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  لثم  ینامرهق  نابساپ  دوجو  اب  هک  تشاد  نیقی  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ایوگ  تراسا .» زا  ناما  « ؛ هک
نانآ تراسا  یعطق و  اههمیخ  هب  نمشد  هلمح  مالسلاهیلع ، سابع  تداهش  زا  دعب  اما  درادن و  ار  اههمیخ  هب  ندش  کیدزن  تأرج  ینمـشد 

هحفص 79] ! ] تسا یمتح 

سابع ترضح  تلزنم  ماقم و 

سابع ترضح  يونعم  تیصخش 

زادـگناج يهعقاو  هک  یـسک  تسا . عینم  الاو و  یتلزنم  عیفر و  یماقم  ياراد  ترخآ  ایند و  رد  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  کـش  نودـب 
تعاجش یگنادرم و  تماهش و  راثیا و  ماقم و  تمظع  دشاب ، هدینـش  ای  هدرک و  هعلاطم  ار  فط  زیگنامغ  ناتـساد  دشاب و  هدناوخ  ار  البرک 

رد هدنزاس  گرزب و  ياهتیصخش  زا  یکی  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا . هدینش  هتفایرد و  یبوخ  هب  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  لئاضف  و 
رد ار  نامیا »  » يهدـنزاس شقن  دـهاوخیم  هک  یـسک  ره  يارب  تسا . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نبا  یلع  نب  ساـبع  ترـضح  مالـسا ، خـیرات 

و دراد ، لوذبم  یقیقد  هجوت  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  یگدـنز  تشذگرـس  هب  دـیاب  دـهد ، رارق  هعلاطم  دروم  یناسنا  تیـصخش  نیوکت 
لئاسم دنـشیدنایم و  ناناوج  تالکـشم  هب  هک  یناسک  يارب  نینچمه  دوب . دهاوخن  زاینیب  یگدنز  ناتـساد  نیا  ندناوخ  زا  مه  سکچیه 

اریز تشاد ، دـهاوخ  ياهدـنزومآ  ياهـسرد  مالـسلاهیلع » ساـبع   » یگدـنز حرـش  دـنهدیم ، رارق  هعلاـطم  دروم  ار  یناوـج  نارود  راوـشد 
زا دربیم . رـس  هب  یگلاس  هدزناش  لاس  نس و  رد  يو  هک  تفرگیم ، لکـش  يراگزور  رد  وا ، یلماکت  جرادم  دشر  تیـصخش و  ياههیاپ 
رد ار  يرگید  هار  رد  يزابناج  يراکادف و  صالخا ، يرادافو ، هک  تسا ، یگنادرم  تورم و  لماک  هنومن  مالـسلاهیلع  سابع  رگید ، يوس 

هعومجم یناـسنا ، هحفـص 80 ]  ] دـنلب يایاجـس  یقـالخا و  دنمـشزرا  ياهتلـصخ  يرآ ، تـسا . هتـشاذگ  شیاـمن  هـب  یناـشخرد  حـطس 
بجوم وا  تشذگرس  هک  هدش  ببس  تهج  نیمه  هدینادرگ و  دنوادخ  حلاص  ءایلوا  زا  یکی  ار  مالـسلاهیلع  سابع  هک  دنتـسه  ییاهیگژیو 
لئاضف نیمه  رطاخ  هب  هچنانچ  دـنهد . رارق  شیاتـس  دروم  ار  مالـسلاهیلع  سابع  سفن  تراهط  حور و  تسادـق  و  ددرگ ، ناگمه  باـجعا 

هک نانآ  تداهش  نادواج  ضیف  زا  و  هتفرگ ، رارق  يونعم  ماقم  نیرتدنلب  نییلع و  العا  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  کش  نودب  یناسنا ،
، هتفرن یتسین  گرم و  هب  مه  مدرم  رظن  زا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  لاح ، ره  هب  تسا . هدش  رادروخرب  دناهدش ، دیهـش  ادـخ  هار  رد 

[ . 23  ] تسا هدیسر  روهظ  هب  وا  زا  تمارک  تکرب و  اهنویلیم  اهنرق ، یط  تسا و  دیواج  وا  دای  هکلب 

سابع ترضح  تعافش  ماقم 

هیلع و هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دوشیم ) گنت  همه  رب  هصرع  هک   ) تمایق زور  رد  هک ، تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
ازتشحو زیگناساره و  عاضوا  نیا  رد  وگب  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  هب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  هب  هلآ 

رهطا همطاـف  ترـضح  هب  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ماـیپ  مالـسلاهیلع  یلع  يراد ؟ هـچ  تـما  تعافـش  نایعیـش و  تاـجن  يارب 
نم ناتعوطقملا  نادیلا  ماقملا  اذـه  لجال  انافک  نینمؤملاریما  ای  : » دـنیامرفیم باوج  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  دـنکیم و  غالبا  مالـسلااهیلع 

[ . 24  ] تسا یفاک  سابع ، مرسپ  هدش  هحفص 81 ]  ] هدیرب تسد  ود  تعافش ، ماقم  رد  ام  يارب  نانمؤمریما ، يا  سابعلا .» ینبا 

همطاف رسپ  سابع 

مان هب  ءاملع  زا  یکی  نیا  رب  هوالع  سابع . مرـسپ  دنیامرفیم ...: مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دـیدرک ، هظحالم  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه 
هک دنکیم  لقن  دنادیم ، لوصا و ... هقف و  هب  فراع  ققحم ، ملکتم ، هیقف ، يدنمـشناد  ار  يو  یمق  ثدـحم  هک  يردـنب » اقآ  الم  دـنوخآ  »
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زور هد  ره  اما  تفریم ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  ترـضح  ترایز  هب  راب  هس  ای  ود و  يزورهنابـش  ره  رد  البرک  یلاها  زا  یکی 
هب و  دید ، باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  بش  کی  درم  نیا  درکیمن ! ترایز  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رتشیب  راب  کی 

یفالخ نم  زا  رگم  راوگرزب ! يوناب  يا  تفگ : درم  درکن ! یتسرد  هجوت  وا  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اـما  درک ، مالـس  ترـضح  نآ 
هـس ای  ود  زورهنابـش  ره  رد  نم  نم ! يالوم  وناب و  يا  تفگ : درم  يوریم !؟ نم  دنزرف  ترایز  هب  رتمک  ارچ  دومرف : ترـضح  نآ  هدزرس ؟
اما ینکیم ، ترایز  دایز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدنزرف  تسا  تسرد  دومرف : مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  منکیم . ترایز  ار  وت  دنزرف  هبترم 

هحفـص  ] قح رد  مه ، ام  هلب  [ 25 « ] الیلق الا  سابع  ینبا  روزت  نیـسحلا و ال  ینبا  روزت  « ؟ يوریم سابع  مدـنزرف  تراـیز  هب  مک  رایـسب  ارچ 
سابع تسارهز  شردام  نکیل  تسا و  نینبلاما  يهداز  هچ  رگا  میئوگیم : سابع  [ 82

سابع ترضح  دروم  رد  داجس  ماما  مالک 

نیدباعلانیز ترضح  ناهج  نایعیـش  مراهچ  ماما  مالـسلاهیلع -  نیـسحلانبا  یلع  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا 
نبا یلع  نب  ساـبع  رـسپ  هللادـیبع  هب  درک  رظن  تسا -  هتـشاد  روـضح  ـالبرک  رد  راـمیب  روـجنر و  یتلاـح  اـب  دوـخ  هک  مالـسلاهیلع  داـجس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تلاسر ، ماـقم  رب  يزور  چـیه  دومرف : دـش ، ناور  شکراـبم  هدـید  زا  بآ  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا 
هک دوب  هتوم  زور  نآ ، زا  دعب  و  دش . دیهـش  زور  نآ  رد  بلطملادـبع  نب  ةزمح  لوسر ، ادـخ و  ریـش  وا  مع  هک  دـحا  زور  زا  دوبن  رتتخس 

رازه یس  هک  دسریمن  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زور  هب  يزور  دومرف : ترـضح  سپ  دش . دیهـش  بلاطیبا  نب  رفعج  وا  مع  رـسپ 
وا و نوخ  هب  ادخ  يوس  هب  دنتـسجیم  برقت  کی  ره  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  مولظم  ماما  نآ  دـنتما ، نیا  زا  هک  دـندرکیم  يوعد  هک  درمان 
هب ار  وا  هکنآ  ات  دنتشادنرب  وا  زا  تسد  دندشن و  ریذپدنپ  اهنآ  اما  دروآیم . ناشدای  هب  ار  ادخ  درکیم و  هظعوم  ار  ناشیا  مالسلاهیلع  ماما 

ردارب قح  رد  درک و  یناشفناج  هک  ار  مالـسلاهیلع  سابع  میومع  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : سپـس  دـندرک . دیهـش  ناودـع  متـس و  روج و 
ضوع هب  یلاعت  قح  سپ  دندیرب ، ار  شیاهتسد  هکنآ  ات  دینادرگ  دوخ  ردارب  يادف  ار  شفیرـش  ناج  داد و  جرخ  هب  یگنادرم  راثیا و  دوخ 

ود ار  بلاطیبا  نب  رفعج  هچنانچ  دنکیم ، زاورپ  تشهب  رد  هحفص 83 ]  ] هکئالم اب  اهلاب  نآ  اب  هک  درک  تمارک  يو  هب  لاب  ود  وا  ياهتسد 
وا تلزنم  يوزرآ  تمایق  زور  رد  ءادهش  عیمج  هک  تسه  یتلزنم  نایملاع  دنوادخ  دزن  ار  مالسلاهیلع  سابع  هک  یتسرد  هب  تسا . هداد  لاب 

تسا خماش  هوکشاب و  نانچنآ  دنوادخ  دزن  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  ماقم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هدومرف  هب  هلب  [ . 26  ] دننکیم ار 
یماقم هدوب و  رادروخرب  الاو  سب  ياهبتر  هاگیاج و  زا  دوخ  هک  ینادیهـش  دـنروخیم . هطبغ  وا  لاح  هب  تماـیق  زور  رد  نادیهـش  همه  هک 

وت هب  ور  ام  مایا ، مغ  درد و  زا  سابع  ءادهش  عمـش  ردیح ! لد  رون  يا  سابع  اقل  دیـشروخ  مشاهینب ! هام  يا  دنراد ! ءایبنا  ماقم  هب  کیدزن 
[ . 27  ] سابع ادخ  رهب  زا  ریگ ، نیکسم  نم  تسد  میدروآ 

سابع ترضح  دروم  رد  قداص  ماما  مالک 

ترـضح يهرابرد  البرک ، يهعقاو  زا  لاص  دـص  دودـح  تشذـگ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  نایعیـش  مشـش  ياوشیپ 
هدوب و نید  رد  ذـفان  یـشنیب  قیمع و  یتریـصب  ياراد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ام  يومع  : » تسا هدومرف  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 

ناحتما زا  وکین  دید و  اهتبیصم  دومن ، داهج  ادخ  نید  هار  رد  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  شردارب  هارمه  يو  تشاد . راوتـسا  مکحم و  ینامیا 
لضفلاوبا ترضح  همان  ترایز  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زین  هحفص 84 ] [ . ] 28  ] دیسر تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  ماجنارـس  دمآرب و 

، مالسلاهیلع نانمؤمریما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ ، عیطم  حلاص و  يدبع  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مالـسلاهیلع ، سابعلا 
قداص ماـما  كراـبم  ناـبز  زا  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  يهماـن  تراـیز  دـنادیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماـما 

ترـضح دروم  رد  يرگید  يهمان  ترایز  نیا  رب  هوالع  دـمآ . دـهاوخ  باـتک  یناـیاپ  شخب  رد  رـصتخم  هاـتوک و  تروص  هب  مالـسلاهیلع 
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. دشابیم مالسلاهیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  نامز  رصع و  بحاص  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح  هب  بوسنم  هک  دراد  دوجو  مالسلاهیلع  سابع 
رد ار  شناج  هک  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نانمومریما  دنزرف  سابع  رب  مالس  هک ؛ تسا  هدمآ  سدقم  يهمان  ترایز  نیا  زا  یشخب  رد 

ینابرق شردارب  زا  تظاـفح  يارب  ار  شناـج  درک و  فرـص  ترخآ  لیـصحت  هار  رد  ار  شیاـیند  هدومن ، میدـقت  شردارب  اـب  تاـساوم  هار 
ود دناسرب . ناگنشت  بل  هب  ار  بآ  ات  درک  ناوارف  یعـس  دوب و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  مایخ  هاپـس و  نابهگن  يو  تخاس .

... دش عطق  هللا  لیبس  یف  داهج  هار  رد  شتسد 

سابع ترضح  تیمولظم 

مالـسلاهیلع و بلاطیبا  نبا  یلع  نارباص ، يوگلا  نامولظم و  يهوسا  نایقتم و  يالوم  شگرزب  ردپ  دننام  زین  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
يالعا دـح  رد  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف  ناـشراوگرزب  رداـم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماـما  شناردارب  دـننام  زین 

هحفص 85]  ] نیا مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  تیمولظم  ياههولج  زا  یکی  دراد . الاو  یماقم  زین  تهج  نیا  زا  تسا و  هدش  عقاو  تیمولظم 
ییاج ات  دش  هکیت  هکیت  نانچ  دروخ و  ریشمش  هزین و  مخز  ردقنآ  تداهـش  دربن و  ماگنه  هب  الاب  دنلب  دنمونت و  دیـشر ، تماق  نآ  هک  تسا 

همـالع هیرگ  دیـشر و  تماـق  يارب  کـچوک  ربـق  ناتـساد  دـینک ؛ هجوت  ریز  ناتـساد  هب  هنیمز  نیا  رد  تفرگ . رارق  کـچوک  يربـق  رد  هک 
ترـضح رهطم  دـقرم  زا  ییاههشوگ  ق ) 1212 ه . یفوتم ، يدـهم ، دـمحم  دیـس   ) مولعلارحب همالع  نامز  رد  هک  تسا  لـقن  هر . مولعلارحب 

ربخ هر )  ) مولعلارحب همالع  هب  ار  نایرج  نیا  درک . ادـیپ  يزاسون  ریمعت و  هب  زاین  دـش و  ناریو  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا 
ارف دوعوم  زور  دنورب . رهطم  دقرم  رـس  هب  ریمعت ، رادقم  نییعت  سدقم و  ربق  رادـید  يارب  ینیعم  زور  رد  رامعم  اب  يو  هک  دـش  انب  دـنداد و 

یهاگن ربق و  هب  یهاگن  رامعم  نیب  نیا  رد  دندرک . هظحالم  ار  ربق  يانب  کیدزن  زا  دندیدرگ و  بادرس  دراو  همالع  هارمه  رامعم  دیـسر و 
هک مدوب  هدینـش  هدـناوخ و  نونکات  نم  تفگ : رامعم  سرپب . دومرف : همالع  مسرپب ؟ یلاؤس  ییامرفیم  هزاجا  اقآ  دیـسرپ : درک و  همـالع  هب 

ياهـشوگ ربارب  ناشیا  ناوناز  دندشیم  راوس  بسا  رب  هاگره  هک  يروط  هب  دناهتـشاد ، دـنلب  یتماق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
ایآ تسا ! کـچوک  ربق  تروص  هک  منیبیم  نم  یلو  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  لوط  ترـضح  نآ  ربـق  دـیاب  نیارباـنب  تسا . هدیـسریم  بسا 

هحفص  ] یخساپ هکنیا  نودب  دینش ، رامعم  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  همالع  دراد !؟ يرگید  تلع  ربق  یکچوک  اب  تسا و  غورد  نم  ياههدینش 
ياقآ دیسرپ : يو  تخاس . نارگن  ار  رامعم  همالع  ینالوط  هیرگ  دومن . نتسیرگ  هب  عورـش  تدش  هب  داهن و  ربق  يهرانک  رب  رـس  دهدب ، [ 86

تـسرد امـش  ياههدـناوخ  اههدینـش و  مامت  دومرف : همالع  متفگ !؟ ياهدـننک  تحاران  نخـس  نم  رگم  يدـش !؟ نایرگ  بلقنم و  ارچ  نم !
هاکناج بئاصم  دای  هب  ارم  وت  لاؤس  یلو  تسا . هتـشاد  دیـشر  دـنلب و  یتماـق  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  یتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  و  تسا ،

هزین و ریشمش و  تبرض  يردق  هب  هک  تسا  تلع  نیا  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ربق  یکچوک  رامعم ! يا  تخادنا ؛ مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
يراد يراظتنا  ایآ  دش . لیدبت  کچوک  یتاعطق  هب  دنلب  تماق  نآ  دومن و  هعطق  هعطق  ار  شندـب  هک  دـش  دراو  مالـسلاهیلع  ترـضح  رب  ریت 

زا رتگرزب  يربق  هدش ، نفد  يروآعمج و  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلانیز  داجـس  ماما  طسوت  نآ  تاعطق  هک  ترـضح  نآ  ندب 
[ . 29 [ !؟ دشاب هتشاد  ربق  نیا 

دیزی تریح  سابع و  ترضح  تعاجش 

. تسا هدوب  نمشد  تسود و  سلجم  لقن  ماع و  صاخ و  دزنابز  يدرم  روالد  تراسج و  تعاجـش ، ثیح  زا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
دیزی زین ، شتداهـش  زا  دـعب  تخادـنا و  تریح  هب  ار  رفک  رکـشل  شتداهـش  زا  لـبق  شتعاجـش  هک  دوـب  جوا  رد  ردـقنآ  تهج  نیا  زا  يو 
تسا هدمآ  یخیرات  ياهلقن  رد  میناوخیم : مه  اب  ار  ریز  هصق  هحفـص 87 ] ! ] تخاس توهبم  تام و  ار  وا  تشاداو و  تریح  هب  ار  نوعلم 

هک یتقو  دـش . هدرب  ماش  هب  تمینغ  ناونع  هب  هک  دوب  ياهدـش  تراغ  لاوما  وزج  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  ـالبرک  رادـمچرپ  مچرپ  هک 
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زا هبترم  هس  تفر و  ورف  رکف  رد  ینالوط  یتدم  نآ  زا  سپ  درک و  هاگن  نآ  هب  اقیمع  داتفا  مچرپ  نآ  هب  مئانغ ، نایم  رد  نوعلم  دـیزی  مشچ 
نیا ار  امـش  يزیچ  هچ  نانمؤمریما !! يا  : » دندیـسرپ دـیزی  نارواشم  نایرابرد و  تسـشن . تساخرب و  دوخ  ياـج  زا  بجعت  تریح و  يور 

: دنتفگ تسا »؟ هدوب  یـسک  هچ  تسد  رد  اروشاع  زور  رد  البرک  رد  مچرپ  نیا  : » تفگ دـیزی  تسا »؟ هتخاس  توهبم  هدزتفگـش و  هنوگ 
هدـهع رب  يو  بناـج  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاپـس  يرادـمچرپ  دوب و  ساـبع  شماـن  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ردارب  تسد  هب  مچرپ  نیا  »

وا تعاجـش  هب  اجک  زا  روطچ و  : » دندیـسرپ تسا .» رادمچرپ  نیا  بیجع  تعاجـش  زا  مبجعت  تریح و  : » تفگ دیزی  تسا ». هدوب  تشاد ،
رثا رب  نآ -  بوچ  ات  هتفرگ  هچراـپ  زا  نآ -  ياهتمـسق  ءازجا و  ماـمت  هک  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  مچرپ  نیا  هب  بوخ  : » تفگ يدرب !؟» یپ 

اههزین اهریت و  هک  تسا  نآ  رگناشن  بلطم  نیا  تسا . هدنام  ملاس  الماک  هک  نآ  يهریگتسد  زج  تسا ، هدید  همدص  اههزین  اهریت و  تباصا 
نیا تسا . هتـشاد  هگن  ار  مچرپ  دوـخ ، ناوـت  نیرخآ  اـت  تسا و  هدرکن  اـهر  ار  مچرپ  وا  یلو  تسا ، هدرکیم  تباـصا  رادـمچرپ  تسد  هب 

، هداد تسد  زا  ار  شیوخ  قمر  نیرخآ  هک  یتـقو  اـهنت  و  تسا ! هدرک  دوخ  رگـشل  مچرپ  ییاـجرباپ  يادـف  ار  دوخ  ياـهتسد  رادـمچرپ ،
تریح و تلع  تسا  نیا  مچرپ و  يهتـسد  ندـنام  ملاـس  زمر  تسا  نیا  و  تسا . هحفـص 88 ]  ] هداتفا وا  تسد  اب  ای  هداتفا  شتـسد  زا  مچرپ 

نیا سابع ! يا  داب  رود  وت  زا  ازـسان  نعل و  «. » هیخال خألا  ءافو  نوکی  اذکه  سابع ! ای  نعللا  تیبا  : » تفگ نوعلم  دـیزی  سپـس  نم .» بجعت 
ترـضح تلزنم  ماقم و  نارکیب  ياـیرد  زا  ياهرطق  طـقف  میتشون  میتفگ و  هچنآ  [ . 30 !« ] شردارب هب  تبـسن  ردارب  يرادافو  يانعم  تسا 
يهنحـص لیدـبیب  نامرهق  افو ، قالخا و  بدا و  نامـسآ  نازورف  يهراتـس  تماما ، تیالو و  يهشیب  ریـش  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

، اونین رادرـس  البرک ، رادمچرپ  يدمحا ، مایخ  ناگنـشت  بل  ناکدوک و  ياقـس  يدمحم ، مرح  ریظنیب  نابـساپ  لطاب ، قح و  زیتس  لادج و 
يراوگرزب مرک و  فطل و  هب  ارم  یهاتوک  ریـصقت و  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  هک  مراودـیما  دـشابیم . مشاـهینب  رمق  اروشاـع  دـیهش 

هحفص 91] ! ] دشاب امش  نم و  ریگتسد  ترخآ  ایند و  رد  دیاشخبب و  شدوخ 

سابع ترضح  نارهاوخ  ناردارب و  دالوا ، رسمه ،

سابع ترضح  رسمه 

هللا یلص  ربمایپ  يومع  رـسپ   ) بلطملادبع نب  سابع  نب  [ 31  ] هللادبع رتخد  هبابل »  » مان هب  ییوناب  اب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
لضف و مان  هب  دنزرف  ود  ياراد  هبابل  زا  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  تسا . هدوب  میکح » ما   » هبابل ردام  مان  درک . جاودزا  هلآ ) هیلع و 

زین يرگید  لاوقا  اما  دوب . روهشم  لوق  دش ، نایب  هچنآ  تسا . هتفای  همادا  هللادیبع  قیرط  زا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  لسن  دیدرگ . هللادیبع 
هب هتخیرگ  هتسج و  تروص  هب  فلتخم  لتاقم  بتک  رد  هک  دراد  دوجو  اهنآ  تیسنج  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  دالوا  دادعت  دروم  رد 
رد هک  تسا  هتشاد  مساق  دمحم و  ياهمان  هب  رگید  دنزرف  ود  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  دناهتـشون  یـضعب  الثم  تسا . هدش  هراشا  اهنآ 

نسح مان  هب  يرسپ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  دناهتـشون  مه  یـضعب  دندیـسر ! تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  ءزج  البرک 
مان لاح  نیا  اب  یلو  تسا ؛ هتشاد  مه  يرتخد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  دناهتشون  رگید  یضعب  تسا . هدوب  دلو  ما  شردام  هک  هتـشاد 

سابع ترضح  هک  تسا  نیا  دنراد  لوبق  هدرک و  لقن  ار  نآ  نیخروم  همه  تسا و  یعطق  ملـسم و  هک  هچنآ  هرخالاب  دناهدرکن . رکذ  ار  وا 
یقاب هللادـیبع  قیرط  زا  زین  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  لسن  تسا و  هدوب  هللادـیبع  لضف و  ياـهمان  هب  رـسپ  ود  ياراد  هباـبل  زا  مالـسلاهیلع 

هحفص 92] . ] تسا هدنام 

سابع ترضح  باقعا  دالوا و 

هراشا
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رتخد کی  دنهدیم ، تبسن  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  ار  دنزرف  شـش  هتفر ، مه  يور  یخیرات ، بتک  مامت  دش ، رکذ  هک  هنوگ  نامه 
ار هللادبع  مان  هب  رگید  يرسپ  عبانم  زا  یضعب  نسح . مساق و  دمحم ، هللادیبع ، لضف ، ياهمان  هب  رسپ  جنپ  دناهدرکن و  رکذ  مه  ار  شمان  هک 

نادنزرف هللادیبع  لضف و  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هک  هچنآ  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه  دناهدرک . لقن  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب  زین 
ترضح هب  ناشتبسن  رد  مه  ناشدوجو و  لصا  رد  مه  هدنام ، یقاب  رفن  جنپ  ای  رفن  راهچ  دروم  رد  اما  دنشابیم . مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
ترـضح هک  دـناهدرک  رکذ  مامت  تیعطاق  اب  یخیرات  عبانم  زا  یلیخ  هک  یئاج  ات  دراد . دوجو  یناوارف  دـیدرت  کـش و  مالـسلاهیلع  ساـبع 
ياهلقن نیا  همه  دوجو  اب  تسا . هتـشادن  يرگید  دنزرف  تسا و  هدوب  هللادیبع ، لضف و  ياهمان  هب  رـسپ  ود  ياراد  طقف  مالـسلاهیلع  سابع 

ینیقی و نادـنزرف  رـصتخم ، اـما  یلک  تروصب  رگید  راـب  مرتـحم ، فلؤم  دـنچ  هاگدـید  ناـیب  زا  لـبق  هک  منادیم  مزـال  دوخ  رب  تواـفتم ،
مامت اب  اهلقن  مامت  عمج  لـصاح  مشاـب . هتـشاد  ییاـهن  يدـنبعمج  کـی  ناـیاپ ، رد  هدرب و  ماـن  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  یلاـمتحا 
لضف 1 و 2  زا : دنترابع  هک  تسا ، هدوب  رتخد  دنزرف  کی  رسپ و  دنزرف  شش  ياراد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  تسا  نیا  ناشیاهتوافت 

یلو هدمآ  اهلقن  یـضعب  رد  هک  مساق  . 4 تسا . هدوب  زینک ) یعون   ) دـلو ما  شرداـم  هک  نسح  . 3 تسا . هدوب  هبابل  ناشردام  هک  هللادـیبع  و 
زا یـضعب  رد  اقافتا  و  دناهدیـسر . تداهـش  هب  البرک  رد  ناخروم  يهتفگ  هب  هک  هللادـبع  دـمحم و  و 6   5 هحفـص 93 ] . ] تسا هدشن  تباث 

، مشاهینب زا  البرک  يادهـش  تسیل  رد  یلع » نب  سابعلا  نب  هللادـبع   » و یلع » نب  سابعلا  نب  دـمحم   » ناونع اب  راوگرزب  ود  نیا  مان  لـتاقم 
عبنم كردم و  رتخد ، کی  نیا  نسح و  مساق و  دروم  رد  ییاهن : يدنبعمج  دناهدرکن . رکذ  مه  ار  وا  مان  یتح  هک  يرتخد  . 7 تسا . هدمآ 

هراشا اهنآ  هب  یخیرات  عبانم  همه  هک  تسا  تسرد  هک  میوگب  دـیاب  مه  هللادـبع  دـمحم و  دروم  رد  تسین . راک  رد  يدامتعا  ءانتعا و  لـباق 
ءادهـش تسیل  رد  لتاقم  زا  یـضعب  قبط  زین  ناشفیرـش  یماسا  دـناهدرب و  اهنآ  زا  یمان  لتاقم  عبانم و  زا  یـضعب  هک  نیمه  یلو  دـناهدرکن ،

هب مه  البرک  رد  هدوب و  درجم  نوچ  اما  دناهدوب : سابع  ترضح  نارـسپ  زین  هللادبع  دمحم و  هک  میهدیم  يوق  لامتحا  دراد ، دوجو  البرک 
طقف مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  دناهدرک  روصت  نافلؤم  ناخروم و  زا  یلیخ  تسا ، هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  یلـسن  دناهدیـسر و  تداهش 
هدنز مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هک  دنتـسه  رـسپ  ود  نیمه  نوچ  تسا . هدوب  هللادیبع  لضف و  ياهمان  هب  رـسپ  ود  ياراد 

ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ   » هـلمج زا  لـصفم  عباـنم  هـب  دـیناوتیم  رتـشیب  قـیقحت  يارب  ملاـعلا !!! هللا  و  دــناهدنام .
یهتنم لوا  دلج  رد  هر )  ) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  دینک . هعجارم  لوا ص 122 و 251  ج  یلاخلخ ، ینابر  یلع  فیلأت ، مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  نب  سابع  ترضح  [ » هحفص 94 : ] دناهدروآ نینچ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  دالوا  دروم  رد  ص 356  لامآلا ،
-1 تسا : رـسپ  جـنپ  زا  شباـقعا  نسح  هللادـیبع و  نب  نسح  شرـسپ  هب  دوـشیم  یهتنم  هللادـیبع  بقع  تسا و  هللادـیبع  شرـسپ  زا  شبقع 

لضف اما  لضف  - 5 هقدرج ، میهاربا  - 4 ربکالا ، ةزمح  - 3 حیصف ، بیطخ  سابع  - 2 هدوب ، هنیدم  هکم و  ریما  نیمرح و  یـضاق  هک  هللادیبع 
و ربکا ، سابع  رفعج ، رسپ : هس  زا  دروآ  بقع  هعاجشلا و  میظع  نیدلا ، دیدش  روآنابز  حیـصف و  هدوب  يدرم  وا  سپ  هللادیبع  نب  نسح  نب 

سابع ترـضح  شدج  دروم  رد  يراعـشا  هیثرم و  هک  رعاش  بیطخ  دمحم  نب  لضف  سابعلاوبا  تسا ، لضف  نب  دمحم  دالوا  زا  و  دـمحم ،
تسا و داهز  زا  و  ءابدا ، ءاهقف و  زا  وا  سپ  هقدرج  میهاربا  اـما  و  تسا . هدوب  يدـلو  ياراد  مه  لـضف  نیا  دوخ  تسا . هدورـس  مالـسلاهیلع 

تافو دوب . هاج  بحاص  تسا و  مشاهینب  ءایخسا  زا  یکی  وا  سپ  هقدرج ، میهاربا  نب  یلع  یلع . دمحم و  نسح ، تسا : رسپ  هس  زا  شبقع 
میهاربا نب  یلع  نـب  هللادـیبع  تـسا  ناـشیا  زا  یکی  هـک  هدوـب  دـلو  هدزوـن  ار  وا  يرمق و  يرجه  راـهچ  تصـش و  تـسیود و  يهنـس  درک 

یلع نینمؤملاریما  ترضح  هب  هدوب  هیبش  تسا و  مساقلاوبا  هب  ینکم  ربکالا ) ةزمح   ) سابع نب  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  ةزمح  اما  و  هقدرج ...
مالسلاهیلع اضر  ماما  ترضح  زا  ثیدح  هدرک  هحفص 95 ]  ] تیاور هک  هرصب  لیزن  هزمح  یلع  نب  دمحم  تسا  وا  دالوا  زا  و  مالسلاهیلع ...
لضفلاوبا شتینک  بیطخ ) سابع   ) سابعلا نب  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  سابع  اما  و  تسا ... هدوب  رعاش  ملاع و  يدرم  و  ترـضح ، نآ  ریغ  و 

هکم و ریما  نیمرح و  یضاق   ) مالسلاهیلع سابعلا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  اما  و  تسا ... هدوب  غیلب  يرعاش  حیـصف و  یبیطخ  تسا ،
نب هللادبع  نب  مساق  تسا  وا  دالوا  زا  مه  و  یلع ...، نب  نیسحلا  نب  دواد  نب  نوراهونب  تسا  وا  دالوا  زا  سپ  نیمرح ، ةاضق  یـضاق  هنیدم )
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ره هک  ص 506  مالسلاهیلع » نیسح  ماما   » یناگدنز زین  ص 775 و  مالسلاهیلع ،» نینمؤملاریما  یناگدنز   » باتک رد  هللادیبع »... نب  نسحلا 
: تسا هدمآ  نینچ  مالـسلاهیلع » لضفلاوبا  نادـنزرف   » ناونع تحت  دنـشابیم ، یتالحم  یلوسر  مشاه  دیـس  مرتحم  فلؤم  فیلأت  باتک  ود 
هللادـیبع و ياهمان  هب  تشاد  رـسپ  ود  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هب  یخیراـت  بلاـطم  عومجم  زا  هچنآ  »

لـضفلاابا ترـضح  باقعا  درواین ، يدالوا  لـضف  نوچ  و  تسا . هدوب  بلطملادـبع  نب  ساـبع  نب  هللادـبع  رتخد  هباـبل  ناـشردام  و  لـضف ،
هللادبع و مان  هب  تشاد  رـسپ  ود  دوب ، شیوخ  نامز  نادنمـشناد  زا  دوخ  هک  زین ، سابع  نب  هللادیبع  هدنام و  ياج  هب  هللادـیبع  زا  مالـسلاهیلع 

نب نسح  نادنزرف  نایم  رد  دنام . ياج  هب  هللادیبع  نب  نسح  زا  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  باقعا  تشادن ، يدنزرف  زین  هللادبع  نوچ  و  نسح .
: دننام هحفص 96 ] ، ] تسا هدش  تبث  خیرات  رد  ناشمان  هک  هدمآ  مالسا  رد  يرایـسب  نیثدحم  نادنمـشناد و  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع 
و دمآ ، دادغب  هب  نوراه  نامز  رد  يدادغب  بیطخ  يهتفگ  هب  هک  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  سابع 

حیـصف يرعاش  لضاف و  يو  تسا  هتفگ  يدادغب  بیطخ  درک . مارکا  ار  وا  زین  نومأم  نوراه ، زا  سپ  و  تشاد ، یمارگ  ار  وا  مدقم  نوراه 
هک هدـمآ  بلاطلا » ةدـمع   » باتک رد  تسا . هدوب  بلاطوبا  نادـنزرف  نایم  نارعاـش  نیرتتسدربز  زا  وا  هک  دنتـشاد  هدـیقع  ناـیولع  دوب و 

يدرم مشاهینب  نایم  رد  تسا : هتفگ  يراخب  هدوب و  ردقلا  لیلج  تاداس  زا  و  دوب ، ردپ  نادـنزرف  نیرتگرزب  هللادـیبع ، نب  نسح  نب  سابع 
هللادیبع نب  نسح  نب  لضف  نب  رفعج  هللادیبع ، نب  نسح  نادنزرف  زا  خیراوتلا » بختنم   » بحاص يهتفگ  هب  انب  مدیدن . يو  زا  رتنابز  زیت  ار 

، ترـضح نآ  نادنزرف  زا  رگید  یکی  دشابیم . بیرغ  یجاح  دیـس  هب  روهـشم  زاریـش و  رد  شهاگمارآ  هدوب و  بیرغ  هب  بقلم  هک  تسا 
دنمتواخس لضاف و  دنمشناد و  راکب ، نب  ریبز  يهتفگ  هب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  هللادیبع 

يو تسا . هداهن  هیرفعج  ار  شمان  تسا و  هدرک  يروآعمج  تیبلها  هقف  رد  یباتک  هدرک و  شدرگ  ار  دوخ  راگزور  يایند  و  تسا ، هدوب 
نب هللادبع  نب  دمحم  نب  میهاربا  بانج ، نآ  رگید  نادنزرف  زا  تفای . تافو  اج  نامه  رد  ق  لاس 312 ه . رد  درک و  رفس  رصم  هب  نایاپ  رد 
رهـش نیا  رد  ارهاظ  زین  شنفدم  دش و  هتـشک  هحفـص 97 ]  ] نیوزق رد  خـیراوتلا » بختنم   » بحاـص يهتفگ  هب  هک  تسا  هللادـیبع  نب  نسح 

رد شربـق  هک  درب  ماـن  ار  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  مساـق  نب  ةزمح  ناوـتیم  ترـضح ، نآ  نادـنزرف  رگید  زا  و  دـشابیم .
مرتحم فلؤم  فیلأت  مالـسلاهیلع ،» سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » لماک عماـج و  باـتک  زین ، و  تسا ». هلح  یکیدزن 
رارکت یکدنا  هچ  رگ  هک  مالسلاهیلع ،» مشاهینب  ترـضح  باقعا   » ناونع تحت  دراد  یثحب  ص 123  لوا ، دـلج  رد  یلاخلخ ، ینابر  یلع 

نیا رد  مینکیم . هراشا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  باقعا  دالوا و  هب  رگید  راب  دراد  هک  یبوخ  يدنبهتـسد  رطاخ  هب  یلو  دیآیم ، رظن  هب 
قیرط زا  زین  هللادیبع  لسن  هللادیبع و  شرسپ  قیرط  زا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  لسن  میتفگ ، هک  نانچ  : » دروخیم مشچ  هب  نینچ  باتک 

، ربکالا ةزمح  هقدرج ، میهاربا  لضف ، شرـسپ : جنپ  قیرط  زا  زین  نسح  رابت  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتفای  دادتما  هللادیبع  نب  نسح  يو  دنزرف 
: میزادرپیم کی  ره  باب  رد  یتاحیضوت  هب  الیذ  هک  تسا ؛ هتفای  نایرج  هللادبع ، سابع و 

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  لضف 

دادـتما دـمحم ) و  ربکا ، سابع  رفعج ،  ) شرـسپ هس  قیرط  زا  يو  لسن  دوب . عاجـش  رایـسب  و  نامیالا ، يوق  روآنابز ، حیـصف ، يدرم  لضف 
ياثر رد  هدوب و  بیدا  رعاش و  بیطخ و  یتیصخش  هک  دشابیم  دمحم  نب  لضف  سابعلاوبا  لضف ، نب  دمحم  نادنزرف  زا  یکی  تسا . هتفای 

هحفص 98] . ] تسا هدورس  بلاج  ییاهرعش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نسح  نب  هقدرج  میهاربا 

زا یکی  هقدرج ، نب  یلع  تسا . هدـنام  یقاب  یلع  دـمحم و  نسح و  ياهمان  هب  رـسپ  هس  قیرط  زا  شبـسن  تسا و  داهز  ابدا و  ءاهقف و  زا  وا 
ناشیا زا  یکی  هک  دوب  دنزرف  هدزون  بحاص  تسویپ  قح  تمحر  هب  ق  يهنس 264 ه . رد  هک  يو  دوب . هاج  بحاص  و  مشاهینب ، يایخسا 
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تفر و رصم  هب  تسا ، دادغب  لها  زا  تسا و  یلعوبا  وا  هینک  هک : تسا  هتفگ  يدادغب  بیطخ  دشابیم . هقدرج  میهاربا  نب  یلع  نب  هللادیبع 
يو ار . نآ  دنکیم  تیاور  هعیـش  بهذم  هب  تیبلها و  هقف  تسا  نآ  رد  هک  هیرفعج  هب  موسوم  هدوب  یبتک  وا  دزن  دش . نکاس  راید  نآ  رد 

. درک تافو  رصم  رد  ق  لاس 312 ه . رد 

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ربکالا  ةزمح 

هیبـش نسح ، نب  ةزمح  هب  هک  تشوـن  دوـخ  طـخ  هب  نومأـم  دوـب . مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هب  هیبـش  مساـقلایبا و  هب  ینکم  يو 
اضر ماما  ترـضح  زا  هک  هرـصب  لیزن  هزمح ، نب  یلع  نب  دمحم  تسا  وا  دالوا  زا  و  دوش . اطع  مهرد  رازه  دص  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما 
ةزمح نب  مساق  دـمحموبا  تسا  هزمحینب  زا  زین  و  تسا ... هدوب  رعاش  ملاـع و  يدرم  هدرک ، ثیدـح  لـقن  ترـضح  نآ  ریغ  مالـسلاهیلع و 

نب ةزمح  یلعیوبا  تسا ، هزمحینب  زا  زین  و  تسا . هتـشاد  تیاهنیب  یلامج  هدوب و  ردـقلا  میظع  یـصخش  هتـسیزیم و  نمی  رد  هک  ربکـالا 
... تسا هلح  یکیدزن  رد  شربق  هدرک و  داـی  یکین  هب  وا  زا  نارگید  یـشاجن و  خیـش  هک  ردـقلا  لـیلج  يهقث  ربکـالا  ةزمح  یلع  نب  مساـق 

هحفص 99] ]

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  سابع 

نسح نب  سابع  لسن  تسا ... هتشاد  یتناکم  ماقم و  دیشرلا  نوراه  دزن  رد  هدوب و  غیلب  يرعاش  حیـصف و  یبیطخ  لضفلایبا ، هب  ینکم  يو 
سابع نب  هللادبع  قیرط  زا  اهنت  يو  لسن  هک  هتفگ  يراخب  رـصنوبا  و  هللادـبع ؛ و  یلع ، هللادـیبع ، دـمحا ، دـشاب : یم  رـسپ  راهچ  زا  روکذـم 

هزمح نب  دمحم  بیطلاوبا  نانآ  يهلمج  زا  دنشابیم ، ماش  هیربط و  رد  شدالوا  هک  دراد  هزمح  مان  هب  يرـسپ  هللادبع  نآ ... ریغ  زا  هن  تسا 
هتـشاد و کلم  بآ و  هیربط  رد  هدوب و  عساو  هاج  ریثک و  لضف  فورعم و  ترثک  محر و  يهلـص  تحامـس و  تورم و  بحاـص  هک  تسا 
رفص 291 رد  ار  وا  نانآ  تشاد و  لاسرا  وا  لتق  يارب  ار  يرگشل  درب و  دسح  وا  رب  ینعارف  رضخ  نب  رفظ  هکنآ  ات  دوب ، هدرک  عمج  یلاوما 

. دنیوگ دیهشلاونب  دنتسه ، هیربط  رد  هک  وا ، باقعا  هب  دناهتفگ و  هیثرم  ار  وا  ارعش  دندرک . دیهش  هیربط  رد  دوخ  ناتسوب  رد  ق  ه .

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادبع 

هارمه و  ) بحاص روکذـم و  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـبع  نب  مساق  تسا  وا  دالوا  زا  و  دوب ، ةاضقلا  یـضاق  هنیدـم  هکم و  نیمرح  رد  يو 
یلعونب نیب  ام  درکیم  یعس  دوب و  تبقنم  نأش و  بحاص  هنیدم  رد  مساق  نیا  دوب و  مالـسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دمحمیبا  ماما  دیرم )

هحفص 100] .« ] ناسللا يأرلا و  باحصأ  دحأ  ناک  و  دهد ، حلص  ار  رفعجونب  و 

سابع ترضح  يردام  ناردارب 

رفعج و هللادـبع ، ياهمان  هب  دـناهدوب  رفن  هس  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ردام  ناردارب  دـش ، رکذ  هتـشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه 
، دـنتفر نادـیم  هب  هنادرم  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  ناشگرزب  ردارب  شرافـس  دوخ و  تعاجـش  ناـمیا و  رب  هیکت  اـب  یگمه  هک  ناـمثع 

يهنیس زا  هک  نامرهق  هس  نیا  دندیسر . تداهش  هب  هنامولظم  ماجنارس  دندرک و  عافد  شتیب  لها  مرح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  زا  هناعاجش 
هب مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  زا  لبق  یگمه  دناهدیکم ، ار  يردارب  توخا و  افو و  یگنادرم ، ریـش  مالـسلاامهیلع  نینبلاما  نوچ  ینزریش 

ناردارب دادعت  یماسا و  دروم  رد  مدرک  یسررب  بناجنیا  هک  ییاج  ات  تسا . هدوبن  ینیشناج  يدنزرف و  ار  مادک  چیه  دناهدیسر و  تداهش 
. دشن تفای  یلقن ، رظن  فالتخا  اهنآ ، نتشادن  دالوا  زین  مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  يردام 
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سابع ترضح  يردام  نارهاوخ 

زا ياهدع  تسا . هدـمآ  فلتخم  ياهتبـسن  اب  هناجح ) هنامح ،  ) هنامج و  هتخاف )  ) یناه ما  ياهمان  هب  وناب  ود  مان  فلتخم  یخیرات  عبانم  رد 
رگید ياهدع  دناهدروآ . باسح  هب  مالسلاهیلع ) یلع  ترضح  نارهاوخ  ۀعیبط  و   ) مالسلاهیلع سابع  ترضح  ياههمع  زا  ار  اهنآ  نیخروم 

ترـضح نارـسمه  زا  کیمادک  اهنآ  ردام  هک  دـناهتخاسن  مولعم  یلو  دـناهدرک ، رکذ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارتخد  تسیل  رد  ار  اهنآ 
نینبلاما ترـضح  هحفـص 101 ]  ] نارتـخد هناـمج  یناـهما و  دـنیوگیم  هـک  دنتـسه  یناـسک  موـس  هتـسد  تـسا . هدوـب  مالــسلاهیلع  یلع 

دنچ هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  ییاهن ، يدنبعمج  زا  لبق  دنشابیم . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يردام  نارهاوخ  ینعی  مالـسلااهیلع ،
یناهما و مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » باتک يهحفص 54  رد  - 1 میامنیم : بلج  دروم  نیا  رد  عبنم 

نآ نارـسمه  زا  کیمادـک  دـنزرف  تسین  مولعم  هک  تسا  هدروآ  باسح  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نادـنزرف  ءزج  ار  هناـمج )  ) هناـمح
نآ ياههمع  مان  : » هک تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  ياـههمع  اـهومع و  ثحب  رد  باـتک  نیمه  يهحفص 116  رد  دنترـضح .

وناـب و ود  ره  نارهوش  یماـسا  هب  رد ص 120  مه  دـعب  و  مالـسلااهیلع » هناـمج  مالـسلااهیلع 2 . یناهما  . 1 زا : تسا  تراـبع  زین  ترـضح 
: »... هک دـنکیم  لقن  يهحفـص 110  یقرواـپ  رد  مولظم » يازع  رد  سلجم   72 باـتک » مرتحم  فلؤم  - 2 دنکیم . هراشا  یناهما  نارـسپ 

، سابع ياهمان  هب  دـنزرف  هک 6  دوب  نینبلاما  هیبالک  همطاـف  شرداـم  دیـسر ، تداهـش  هب  یگلاـس  نس 34  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
«، تیالو نابات  باتفآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما   » باتک يهحفـص 171  رد  - 3 تشاد . هنامج )  ) هناجح یناـهما و  ناـمثع ، رفعج ، هللادـبع ،

، سابع ياهمان : هب  دوب  دنزرف  شش  ياراد  نینبلاما  مالـسلاهیلع  یلع  رـسمه  نیموس  : » تسا هدمآ  نینچ  يدراهتـشا  يدمحم  دمحم  فیلأت 
نامه ییاهن : يدنبعمج  هنامج .» و  هتخاف ) [ ) هحفص 102  ] یناهما و  دندیسر ) تداهـش  هب  البرک  رد  رفن  راهچ  نیا   ) نامثع رفعج ، هللادبع ،

ياههخـسن زین  اهنآ  مان  دوخ  رد  یتح  هکلب  تشاد ، دوجو  رظن  لقن و  فالتخا  وناب  ود  نیا  تبـسن  رد  اـهنت  هن  دـیدرگ ، هظحـالم  هک  هنوگ 
هدـیدرگ طبـض  هناجح  هنامح و  هنامج ، مان  هس  یمود  يارب  تسا و  هدـش  رکذ  هتخاف  یناهما و  ياـهمان  یلوا  يارب  دراد . دوجو  یتواـفتم 

سابع ترضح  ياههمع  زا  اهنآ  زا  ات  ود  هک  انعم  نیا  هب  یمسا ، تاهباشت  اب  دناهدوب  رفن  راهچ  هنامج  یناهما و  ایآ  هک  نیا  رد  لاح  تسا .
رد هک  دنتـسین  رتشیب  رفن  ود  رما  عقاو  رد  هک  نیا  ای  و  دنـشاب ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يردام  نارهاوخ  زا  رگید  رفن  ود  مالـسلاهیلع و 

کش رد  هدنب  دناهدرک ؛ رکذ  هابتشا  ار  اهنآ  تبسن  ناخروم  و  يو ، يردام  نارهاوخ  ای  دنتسه و  مالسلاهیلع  ترـضح  ياههمع  ای  تقیقح 
نارهاوخ ای  دنتسه و  مالسلاهیلع  ترضح  ياههمع  راوگرزب  يوناب  ود  نیا  هک  میوگب  مناوتیمن  عطاق  سرـض  اب  مربیم و  رـس  هب  دیدرت  و 

هک فیح  دص  یلو  مهد . ماجنا  يرتهدرتسگ  رتقیقد و  قیقحت  مناخ ، ود  نیا  دروم  رد  هک  مدوب  لیام  یلیخ  اهفرح ، نیا  مامت  اب  وا . يردام 
يهدنب نیا  دنهد و  ماجنا  ار  مهم  نیا  نافلؤم  رگید  ناگدنیآ و  هک  تسا  دـیما  رایتخا . رد  رتینغ  رتشیب و  عبانم  هن  مراد و  یفاک  تصرف  هن 

هحفص 105] . ] دنزاس هاگآ  دوخ ، قیقحت  يهجیتن  زا  ار  زیچان 

سابع ترضح  تامارک 

برقت يارب  ياهلیسو  جئاوحلا  باب 

زا دنیامن ، رارقرب  يونعم  طابترا  یتسه ، ملاع  راگدرورپ  دوخ  قلاخ  اب  تقو  همه  اج و  همه  لاح ، همه  رد  دنناوتیم  دنوادخ  ناگدنب  همه 
دوخ ناگدنب  هب  يرگید  فطل  لاعتم ، دـنوادخ  نیا ، دوجو  اب  دـننک . تساوخرد  وا  زا  ار  دوخ  تاجاح  ندـش  اور  دـنهاوخب و  کمک  يو 

، لاـعتم دـنوادخ  هب  برقت  يارب  [ 32  ] ۀلیـسولا هیلا  اوـغتبا  و  تـسا : هدوـمرف  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  ناـمیا  لـها  مـیرک  نآرق  رد  هدوـمن ،
تسا و ینآرق  یقطنم  لصا  کی  نداد ، رارق  عیفـش  ندومن و  هیهت  هطـساو  و  ندرک ، مهارف  هلیـسو  لصا  نیارباـنب ، دـینک . مهارف  ياهلیـسو 

دناوتیم يزیچ  هچ  ای  یـسک و  هچ  هلیـسو »  » نیا هک  تسا  نیا  مهم  لاؤس  لاـح  دـناهداد . رارق  شرافـس  دروم  ار  نآ  زین  یناوارف  ثیداـحا 
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كرابم هام  رد  ردق  ياهبـش  هعمج ، زور  بش و  لثم  یکرابم  مایا  رد  و  هدـمآ ، ام  يهروثأم  هیعدا  ینید و  ثیداحا  رد  هک  روط  نآ  دـشاب ؟
هللا یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  صخـش  میرک ، نآرق  مینکیم ، یلمع  ار  نآ  هام ، نیا  تکرب  رپ  سدقم و  تاقوا  تاعاس و  ریاس  ناضمر و 

سدقم كاپ و  نکاما  اهزیچ و  صاخشا ، زا  يرایـسب  هبعک و  هناخ  مالـسلامهیلع ، موصعم  ناماما  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف  هلآ ، هیلع و 
سدـقم تاذ  هب  برقت  يهلیـسو  ار  اـهنآ  ناوتیم  دـنمرتحم و  زیزع و  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  دنـشابیم ، يوـنعم  شزرا  ياراد  هک  دنتـسه 

هحفص 106] . ] دیسر دوخ  بولطم  هب  تساوخ و  تجاح  تسج ، دادمتسا  ملاع ، راگدرورپ  هاگرد  زا  اههلیـسو  نیدب  و  داد ، رارق  دنوادخ 
لاس 61 ياروشاع  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  شترا  دـهاجم  دیـشر و  رادرـس  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  ناـیم  نیا  رد 
اهتجاح و هب  ندیـسر  يارب  دنوادخ ، سدـقم  تاذ  هب  برقت  يهلیـسو  ینعی  جـئاوحلا » باب   » ناونع هب  نونکات  زور  نآ  زا  يرمق ، يرجه 
تمارک و نارازه  هکلب  اهدص و  زورما  هب  ات  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تداهـش  نامز  زا  [ . 33  ] تسا هدش  یفرعم  عورشم  ياههتـساوخ 

تبث خیرات  نتم  بلق و  رد  تسا و  هدیسر  روهظ  عوقو و  هب  ناناملـسم  ریغ  یتح  ناناملـسم و  نایعیـش ، قح  رد  ناشیا ، هیحان  زا  يراوگرزب 
نیا هک  ارچ  تسا . راظتنا  لباق  افواب ، راوگرزب و  دیهـش  نیا  يهیحاـن  زا  رگید  تمارک  نارازه  زین  تماـیق  زور  اـت  زورما  زا  تسا . هدـیدرگ 
رگا تسا . زاب  هشیمه  ناگرزب  مرک  فطل و  باب  مه  و  تسا ، میرک  ياهداوناخ  زا  مه  تسا ، راوگرزب  دوخ  مه  يونعم ، ـالاو و  تیـصخش 

هراشا تمارک  دنچ  هب  هنومن  باب  زا  اما  درک ، عمج  رتفد  کی  رد  هدومن و  ءاصحا  ار  ترـضح  نآ  تایانع  تامارک و  يهمه  ناوتیمن  هچ 
رارق دوخ  مرک  تمحرم و  فطل و  دروم  ار  هدنناوخ  هدنسیون و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نوچ  یمیرک  تیصخش  هکنآ  دیما  هب  دوشیم .

! دنهد

تعافش ماقم 

هحفص  ] لقن نینچ  ینارهط  یلیلخ  نیسح  ازریم  جاح  ینابر  ملاع  دسیونیم : تامارک » تازجعم و   » باتک رد  یناسارخ  يداه  ازریم  هللاۀیآ 
دروم رد  ار  ریز  تفگش  ناتساد  میارب  وا  میدشیم . رضاح  رهاوج » بحاص   » سرد رد  مه  اب  هک  دوب  یمیمـص  یتسود  ارم  هک : درک  [ 107

، دوب دوخ  نامز  رد  هبکلا »  » هداوناخ سییر  هک  فورعم  راجت  زا  یکی  درک : فیرعت  مالـسلاهیلع  سابع  جئاوحلا  باب  ترـضح  يالاو  ماقم 
. تشادـن يرگید  دـنزرف  سرون  ناوج  نآ  زج  رجات  نآ  و  دوب ، همرتحم  ياهیولع  ناوج  نآ  رداـم  بدؤم و  تروص و  وکین  تشاد  يرـسپ 
هک دش  تخس  يردق  هب  وا  ضرم  دوب . سوفیت »  » هبـصح وا  یـشوخان  دیاش  دش و  راچد  يدیدش  ضرم  هب  البرک  رهـش  رد  ناوج  نآ  اقافتا 

دنتـسب و ناگدرم  داسجا  نوچ  ار  وا  ياهاپ  مشچ و  شناگتـسب ، سپ  تشذـگرد . هک  تشذـگن  یتدـم  داتفا و  راـضتحا  گرم و  لاـح  هب 
هیولع دزیم . شاهنیـس  رـس و  رب  دوب و  هتفر  ینوریب  هب  هناخ  نوردنا  زا  رثأت  تیاهن  رد  رازن و  یتلاح  اب  شردپ  دندش . نیفدـت  مسارم  هدامآ 
دومن شهاوخ  هناتسآ  راددیلک  زا  دوب و  هدش  فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  هب  زین  ناوج -  نآ  ردام  همرتحم - 
هیولع یتقو  یلو  درکیمن  لوبق  تسخن  راددـیلک  دوش . ترـضح  نآ  هب  لسوتم  دـنامب و  رهطم  مرح  رد  حبـص  ات  ار  بش  دـهد  هزاـجا  هک 

، مرادـن مالـسلاهیلع  جـئاوحلا  باب  ترـضح  هب  لسوت  زج  ياهراـچ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نم  رـسپ  عضو  تفگ  دومن و  ناـیب  ار  دوخ  لاـح 
يرامیب و  هبکلا »  » رجات لاح  نایرج  زا  ادبا  مدش و  البرک  هب  فرـشم  نم  بش  نامه  دـیوگ : همادا  رد  يوار  خیـش  تفریذـپ . ار  شیاضاقت 

. ماهدش مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هحفص 108 ]  ] ترضح رهطم  مرح  هب  فرشم  هک  مدید  باوخ  بش ، نامه  رد  متشادن . یعالطا  شدنزرف 
رد تسا و  هکئالم  زا  ولمم  مامت  اضف  نامـسآ و  نیمز و  زا  مرح  رـس  يالاب  ياـضف  مدـید  مدـش . دراو  رهاـظم » نب  بیبح   » دـقرم فرط  زا 
رب مالسلاهیلع  نانمؤمریما  تیالو  هاش  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  بآم  تلاسر  ترـضح  دناهتـشاذگ و  رون  زا  یتخت  رـسالاب  دجـسم 

: تفگ هاگنآ  نییبنلا »! متاخ  ای  کیلع  مالسلا  هللا ! لوسر  ای  کیلع  مالسلا  : » درک ضرع  تفر و  ولج  ياهتشرف  انثا  نآ  رد  دناهتسشن . تخت 
ضیرم یتخس  هب  شرـسپ  هبکلا ، یجاح  لایع  هیولع ، هللا ! لوسر  ای  : » دنکیم ضرع  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  ترـضح 

یلص تبترم  یمتخ  ترضح  دیامرف .» اطع  افش  ار  وا  یلاعت  هناحبس و  قح  ات  دییامرف  اعد  یهلا  هاگرد  هب  امـش  هدش ؛ لسوتم  نم  هب  تسا و 
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زا دعب  تشگزاب . هتـشرف  تسین .» ياهراچ  تسا و  ردقم  ناوج  نیا  گرم  : » دومرف ياهظحل  زا  دـعب  تشادرب . اعد  هب  تسد  هلآ ، هیلع و  هللا 
تسد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  بآم  یمتخ  ترضح  اددجم  دروآ . مسق  نامه  هب  یماغیپ  درک و  مالس  دمآ و  يرگید  يهتشرف  رگید  ياهظحل 
ندرم : » دومرف دروآ و  دورف  ار  رس  هک  تشذگن  ياهظحل  زاب  یلو  دیبلط ، ار  ناوج  يافـش  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  دومن و  الاب  نامـسآ  هب 

میظع و ياهلولو  دندمآ و  شبنج  هب  هبترم  کی  مرح  رد  رضاح  هکئالم  مدید  ناهگان  دیوگ : ناتساد  يوار  خیـش  تسا .» ردقم  ناوج  نیا 
لضفلاوبا ترضح  مدید  مدرک ، رظن  نوچ  هدش !؟» ربخ  هچ  : » مدیسرپ مامت  هحفص 109 ]  ] تریح بجعت و  اب  داتفا ! اهنآ  نایم  رد  ياهلهله 

. تسد نودـب  نوخ و  هب  هقرغ  يرکیپ  اب  ینعی  البرک ! رد  تداهـش  تقو  تلاح  نامه  اب  دـندروآ ، فیرـشت  ناشدوخ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
رمق جئاوحلا  باب  ترـضح  دنتـشادن . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  زا  ار  تلاح  نآ  ندـید  تقاط  هک  دوب  نیا  هکئالم  بارطـضا  تهج  يرآ 

! هللا لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  : » دومن ضرع  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  لـباقم  دـمآ و  شیپ  مالـسلاهیلع  مشاـهینب 
ییایربک هاگرد  هب  امش  دهاوخیم . نم  زا  ار  شدنزرف  يافش  هدرک و  ادیپ  نم  هب  لسوت  هیولع  نز  نالف  «! » نیلسرملا ریخ  ای  کیلع  مالسلا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نوچ  دریگب .» نم  زا  ار  جئاوحلا » باب   » بقل هک  نآ  ای  دیامرف و  تمحرم  افش  ار  ناوج  نیا  ای  هک  دییامن  ضرع 
ناـنمؤمریما ترـضح  هب  كراـبم  يور  هاـگنآ  دـش و  کـشا  زا  رپ  شکراـبم  ناگدـید  دینـش ، رورـس  نآ  زا  ار  زوسناـج  نخـس  نیا  هلآ  و 

هاگرد هجوتم  دـندرک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  راوگرزب  ود  ره  سپ  نک .» یهارمه  اعد  رد  نم  اب  مه  وت  یلع ! ای  : » دومرف دومن و  مالـسلاهیلع 
، هتـشگ فرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  بآم  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  دیدرگ و  لزان  نامـسآ  زا  یکلم  ياهظحل  زا  دعب  دندش . تیدحا 

سابع زا  ار  جئاوحلا » باب   » بقل زگره  دیامرفیم ، لاعتم  دنوادخ  : » درک ضرع  دومن و  غالبا  ار  یلاعت  هناحبس و  قح  مالـس  دومن و  مالس 
نوچ مدش ، رادیب  باوخ  زا  اروف  دـیوگ : دوب  هدـید  ار  باوخ  نیا  هک  يوار  خیـش  هحفـص 110 ] «. ] مدومن اطع  افـش  ار  ناوج  مریگیمن و 
تسا حیحص  تسار و  قدص و  باوخ  نیا  هتبلا  متفگ : دوخ  اب  مدوب . هدش  بجعتم  رایسب  متشادن ؛ هجو  چیه  هب  هّیـضق  نیا  زا  يربخ  الـصا 

هناخ تمـس  هب  دوب ، ناتـسبات  لصف  نوچ  هدنام و  حبـص  هب  تعاس  کی  تسا و  هاگرحـس  مدـید  متـساخرب و  تسه . نآ  رد  يرـس  اعطق  و 
دنزیم و تروص  رـس و  رب  دوریم و  هار  هناخ  نایم  رد  هک  مدـید  ار  رجات  درم  نآ  مدـش ، وا  يهناخ  دراو  نوچ  مدـش . هناور  هبکلا  یجاح 
ار وا  ياـهاپ  تشگنا و  مشچ و  دوب و  ققحم  سوسحم و  شگرم  اریز  دـندوب ، هتـشاذگ  اـهنت  یقاـطا  رد  زین  ار  ناوج  دـنکیم . يراوگوس 
شاـب و مارآ  : » متفگ متفرگ و  ار  وا  تسد  دوـشب »!؟ یهاوـخیم  هچ  رگید  : » تفگ دوـشیم »؟ هچ  ار  وـت  : » متفگ یجاـح  هب  دـندوب . هتـسب 

درم تسین ». وا  رد  يرطخ  یفوخ و  رگید  داد و  افش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تکرب  هب  ار  وا  یلاعت  قح  تساجک ؟ ترسپ  ایب ؛ نم  هارمه 
ناوج قاتا  هب  ارم  سپ  تسا ! هدشن  حبـص  زونه  هکنیا  اب  منادیم  ار  وا  دـنزرف  نایرج  اجک  زا  نم  هک  دـش ، تریح  بجعت و  رد  قرغ  رجات 

دید ار  تلاح  نیا  هک  شردپ  تسا ! هتـسشن  ناوج  هیهلا  يهلماک  تردق  هب  مدید  میدش ، دراو  نوچ  درب . تشادنپیم ، هدرم  ار  وا  هک  رامیب 
ناوج دوب . هدمآ  دـنب  شنابز  تسیرگیم و  هحفـص 111 ]  ] قوش زا  هک  یتلاـح  رد  تفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  دـیود و  شفرط  هب  راـیتخایب 

ضراع وا  رب  يدرد  ضرم و  ادبا  ایوگ  هک  تفریم  يدوبهب  هب  ور  شجازم  نانچ  يراب ، دیروایب . كاروخ  ماهنـسرگ ! هک  دـمآرب  شدایرف 
یناونع مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  یجئاوحلا » باب   » بقل دیآیم ، تسد  هب  یخیرات  نوتم  رهاوظ  زا  هک  روط  نآ  [ . 34  ] دوب هدیدرگن 

هک مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ناتـسآ  رد  مه  هنیدـم  رد  اریز  ددرگیم . رب  اروشاـع  ـالبرک و  زا  لـبق  هب  نآ  ناتـساد  هک  تـسا 
دامتعا دروم  تریـصب ، ییاناوت و  تقایل و  رطاـخ  هب  هک  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبع  نیا  دـندرکیم ، هعجارم  نادنمتـسم  نادـنمزاین و 

نیمأت ار  نانآ  ياههتـساوخ  دوب ، ناتـسدیهت  نادنمزاین و  هب  یگدیـسر  تیلوئـسم  رادهدهع  ینایلاس  یط  تشاد و  رارق  مالـسلاهیلع  نیـسح 
، نیا زا  ریغ  دندیمانیم . جـئاوحلا » باب   » ار وا  نامز  نآ  زا  و  دوشگیم ، ار  نانآ  لکـشم  لفق  درکیم ، هدروآرب  ار  نانآ  جـئاوح  دومنیم ،
، هدمآ لمع  هب  وا  زا  اهترایز  اهنایب و  رد  هک  ییاهدیجمت  اهفیرعت و  مالسلاهیلع و  لضفلاوبا  ترـضح  اب  مالـسلامهیلع  ناماما  دروخرب  رد 

[ . 35  ] دوشیم نشور  رتهب  جئاوحلا » باب   » یناسنا يونعم و  دنلب  ماقم  ناشخرد و  تیصخش 

تجاح ود  ندش  هدروآرب  جیلفا و  کی  يافش 
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تسا هتـشاد  لاغتـشا  شناد  ملع و  بسک  هب  يراصنا  هحفـص 112 ]  ] خیـش رـضحم  رد  هدوب و  املع  هلجا  زا  هک  يرتشوش  میحرلادبع  خیش 
تجاح ود  راوگرزب  نآ  هاگراب  زا  مدـش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جـئاوحلا  باـب  رهطم  رازم  تراـیز  هب  راـب  دـنچ  دـیوگیم :

مرح رد  هک  راـب  کـی  مرخب . ياهناـخ  اـت  ددرگ  مهارف  میارب  یلوپ  هکنآ  رگید  و  موش ، ادـخ  يهناـخ  تراـیز  هب  قفؤم  هکنآ  یکی  متـشاد .
اب ار  وا  دروآ ، مرح  نورد  هب  ار  دوخ  جـلف  لفط  هک  مدـید  ار  ییاتـسور  برع  کی  مدوب  ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

ترایز مسارم  ماجنا  زا  سپ  دش . لوغشم  مالـسلاهیلع  جئاوحلا  باب  دقرم  فاوط  ترایز و  هب  شدوخ  تسب و  حیرـض  ياههقلح  هب  بانط 
كدوک تفرگ ! شیپ  رد  ار  دوخ  هار  دوب ، ملاس  حیحـص و  شکدوک  هک  یلاح  رد  درک و  زاب  حیرـض  زا  ار  وا  تشگزاب ، شلفط  يوس  هب 

نیا زا  بجعتم  ناریح و  نم  تسا . هتشادن  یصقن  درد و  بیع و  هنوگ  چیه  ادتبا  زا  ییوگ  هک  دوب  هتفایزاب  ار  دوخ  تمالـس  نانچ  نآ  جلف 
: متفگ هداد و  رارق  بطاخم  ار  ترـضح  نآ  مدمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  زا  ضارتعا  لاح  اب  يراوگرزب  تمارک و 

قشع اب  ار  دوخ  رمع  هک  نم  هب  تبسن  یلو  ینکیم  تمحرم  فطل و  هنوگ  نیدب  هنهرباپ  یتاهد و  برع  کی  يهرابرد  وت  لضفلاوبا ! يا  »
رثأت و تلاح  اب  سپس  دمآ !» مهاوخن  تترایز  هب  رگید  منکیم و  رهق  وت  اب  سپ  نیا  زا  يرادن . یهجوت  ماهدروآ  رس  هب  توبن  نادناخ  وت و 
هک دوب  هتـشذگن  ارجام  نیا  زا  زور  هس  ود  زونه  متفر . فرـشا  فجن  هب  البرک  زا  لمأت  نودـب  مدـش و  جراخ  رهطم  مرح  زا  یگتـسکشلد 

تفریمن شنادرگاش  هناخ  هب  هاگچیه  هک  دوخ  راوگرزب  داتسا  ندمآ  زا  دمآ . ماهناخ  هب  هر )  ) يراصنا هحفص 113 ]  ] یضترم مظعا  خیش 
اهلوپ نیا  اب  خیش ! يا  : » دومرف داد و  نم  هب  دقن  لوپ  هسیک  ود  ناوارف  تبحم  اب  يراصنا  خیـش  متـشاد . یمارگ  ار  شمدقم  مدش و  بجعتم 
يزیچ نامه  نیا  : » دومرف مه  دعب  و  يرخب .» هناخ  تدوخ  يارب  یناوتیم  مه  ینک و  ترایز  ار  ادخ  يهناخ  يورب و  هکم  هب  یناوتیم  مه 

ای ینک و  تراسج  جـئاوحلا  باـب  ترـضح  هب  تبـسن  رگید  راـب  اداـبم  یلو  يدوب ، هتـساوخ  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  هک  تسا 
[ . 36 « ] یجنرب وا  زا  تهجیب 

رامیب لفط  يافش 

. مدش فرشم  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  ماهداز  دنزرف  هداوناخ و  قافتا  هب  هک : درک  لقن  یطباوض  یلع  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  لیلج ، دیس 
نیلاب هب  ار  هحـصلا  ظفاح  رتکد  داتفا . یـشوهیب  لاح  هب  هدش  میخو  وا  لاح  جیردت  هب  دش و  رامیب  دوب ، هارمه  ام  اب  هک  ماهلاس ، راهچ  يهون 

نیا لاح  درک  راهظا  نم  هب  هقردـب ، لاح  رد  قاطا ، نوریب  درک . تکرح  داد و  ام  تسد  هب  تشون و  ياهخـسن  هنیاعم  زا  سپ  میدروآ . يو 
رتکد فرح  رگید  قاطا  زا  مرسمه  مشاب . هدز  یفرح  امش  مناخ  دزن  متساوخن  نم  دوریمن ، وا  باب  رد  يدوبهب  دیما  تسا و  دب  رایسب  هچب 
مدید یتاظحل  زا  سپ  تفر و  وا  هحفص 114 ] ! ] منکیم تسرد  ار  راک  موریم و  نونکا  تفگ : هدرک و  رس  رب  رداچ  گنردیب  دینـش ، ار 

ار وا  دمآ !؟ شوه  هب  هرابکی  هنوگچ  شوهیب  كدوک  مدرک ، بجعت  ریگ ! شوغآ  رد  ارم  ناجاقآ  دیوگیم : هتشادرب و  رتسب  زا  رـس  رامیب 
مناخ هک  مدوب  بجعت  ملاع  رد  زونه  دـیآیم . نـآلا  متفگ : تسا ؟ اـجک  مناـخ ) یبیب   ) گرزبرداـم تفگ : مداد . بآ  وا  هب  متفرگرب ، رد 

هچ متفگ  متفرگ !؟ افش  گرم  رطخ  رد  ضیرم  يارب  هدروآ و  ناماس  هب  ار  راک  يدید  تفگ : نم  شوغآ  رد  كدوک  ندید  اب  دش و  دراو 
جئاوحلا باب  رگا  متسه ، وت  راوز  نم  لضفلاابا ! ای  متفگ : متفر و  مالـسلاهیلع  سابعلا  انالوم  رهطم  مرح  هب  تفگ : یتفر ؟ اجک  هب  يدرک و 

ار وا  ردپ  باوج  نم  هنرگ  مهاوخیم و  وت  زا  ار  وا  يافـش  تسا ، گرم  رطخ  رد  ماهچب  کنیا  مدروآیمن . يور  ناتـسآ  نیدب  نم  يدوبن 
هتفای افش  ام  رامیب  مالسلاهیلع  سابعلا  انالوم  صاخ  هجوت  رثا  رد  هک  مدیمهف  کنیا  مدمآ . نوریب  مرح  زا  متفگ و  ار  نخـس  نیا  مهد !؟ هچ 

[ . 37  ] تسا

داد افش  ارم  سابع 
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لئاضف یف  سانلا  مالعا   » مان هب  دراد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  لئاضف  بقانم و  رد  یباتک  یناهبهب  میهاربا  دیـس  نب  دیعـس  دـیس 
هب تشگ  ضراع  نم  رب  یبیجع  ضرم  یناوج  رد  تسا : هتـشاگن  نینچ  نآ  فیلأت  زا  ار  دوخ  هزیگنا  هیامنارگ ، باتک  نیا  فلؤم  سابعلا .»

دنتسناوتن دندوب ، یلحم  روهشم  هحفص 115 ]  ] قذاح و ناکشزپ  زا  هک  هظابا » یکز  دمحم   » رتکد هلمج  زا  فجن ، يابطا  مامت  هک  ياهنوگ 
نکیل مدرک ، هعجارم  دوب  فورعم  يرتـکد  گرزب و  یـصصختم  هک  ناـهج » یقت  دـمحم   » رتـکد دزن  هفوک  هب  راـچان  هب  دـننک . ماهجلاـعم 

ره هدرک و  دـیما  عطق  نم  يدوبهب  زا  منادـنواشیوخ  هک  اجنآ  اـت  مدـشیم  رتفیعـض  زور  هب  زور  نم  و  دـشن ، عقاو  رثؤم  زین  وا  تاـجلاعم 
يارب مردـپ  مدوب . نامردیب  درد  نیا  راتفرگ  ق  لاس 1353 ه . ات  لاس 1351  زا  مامت  لاس  هس  دـبایرد . ارم  گرم ، هک  دـندوب  رظتنم  هظحل 

هیرگ و زج  هتـسشن و  منیلاب  رب  مردام  و  دش ؛ لسوتم  متفه  ماما  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  مساق  هب  تفر و  هلح »  » رهـش هب  نم  يافش 
! دیعس دیس  : » دیسرپ دمآ و  منیلاب  هب  راوگرزب  فیرش و  يدرم  مدید  باوخ  رد  مرحم  هام  متفه  بش  دوبن . هتخاس  شتـسد  زا  يراک  يراز 

درم نآ  تسا ». اجنآ  رد  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  مساق  ربق  هک  هدرک  ترفاسم  ياهیرق  هب  : » متفگ شخـساپ  رد  هتفر »!؟ اجک  تردپ 
نیمه زاب  مهن  متشه و  بش  مدیدن . ار  یسک  مردام  زا  ریغ  یلو  مدش  رادیب  باوخ  زا  نم  ورب .» البرک  هب  مه  وت  : » تفگ ینارون  راوگرزب و 

هک یماـگنه  وا  متـشاذگ و  ناـیم  رد  مرداـم  اـب  ار  بلطم  مورب . ـالبرک  هب  اـت  درکیم  دـیکات  نم  هب  یناروـن  درم  نآ  دـش و  رارکت  باوـخ 
روتسد قبط  دیاب  تسا و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  راوگرزب ، ینارون و  ياقآ  نیا  : » تفگ دینش  نم  زا  ار  درم  نآ  تاصخـشم 

هک مدوب  هدش  ناوتان  روجنر و  يردـق  هب  متـشادن و  یتکرح  نیرتکچوک  تردـق  نم  میوش .» لسوتم  ترـضح  نآ  هب  میورب و  البرک  هب  وا 
تکرح نآ  يهلیـسو  هب  ارم  هحفـص 116 ]  ] دـندرک و هیهت  یتوبات  راچان  هب  منیـشنب . يرگید  يهیلقن  يهلیـسو  ای  لیبموتا  رد  متـسناوتیمن 

مرانک رد  مردام  دنتسب . حیرض  هب  ارم  میدش و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  دراو  هلـصافالب  میدیـسر ، البرک  هب  نوچ  دنداد .
هدیـشک زارد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رازم  رانک  رد  قمریب  روجنر و  ناـنچمه  نم  تخادرپ و  يراز  هیرگ و  اـعد و  هب  تسـشن و 

زا درد  بت و  هک  مدرک  ساسحا  تفرگ و  دوخ  رد  ارم  ياپاترـس  شخبافـش ، یقرع  مکمک  تشذـگ . لاونم  نیمه  هب  دـنچ  یقیاـقد  مدوب .
زا هک  نیرئاز  زا  يدایز  يهدع  مدش . دـنلب  دوخ  ياج  زا  لابکبـس  مغیب و  مدوب و  هتفای  افـش  الماک  نم  دـعب  یتعاس  دوریم . نوریب  مندـب 
رب ارم  ياهـسابل  دندش و  روهلمح  نم  بناج  هب  گرزب  يهزجعم  نیا  يهدهاشم  زا  سپ  دندوب ، هنحـص  نیا  رظان  مرح ، هب  ام  دورو  يادـتبا 

فطل و ربارب  رد  ات  مدرک  رذن  متفای ، افـش  هک  زور  نآ  زا  دـندرب . دوخ  اب  هتـشادرب و  كربت  هب  ار  ياهکت  کی ، ره  دـندرک و  هراپ  هراپ  منت 
هللادمحلا مسیونب و  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  دیـشر  دـنزرف  نیا  تالاح  یگدـنز و  دروم  رد  یباتک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تمارک 

هب مدیمان و  سابعلا » لئاضف  یف  سانلا  مالعا   » ار نآ  متـشون و  هحفـص  دص  راهچ  رد  ار  مرظن  دروم  باتک  متفای . قیفوت  راک  نیا  رد  اهدعب 
[ . 38  ] مداهن لضاف » ، » مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  مان  تنمیم  هب  ار  مدـنزرف  نیلوا  ماـن  نمـض  رد  مدومن . میدـقت  ترـضح  نآ  نارادتـسود 

هحفص 117] ]

هارمگ درم  تیاده  یخاتسگ و  يازج 

يو تسا . هدوب  نآ  دهاش  دوخ  هک  دنکیم  لقن  ار  یتفگش  يارجام  مرقم ، قازرلادبع  دیس  موحرم  يارب  لیخد ، نسح  خیش  رحبتم ، همالع 
کیدزن سپس  مدومن . ترایز  ناتسبات  لصف  رد  ترایز ، مایا  ریغ  رد  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  مرح  ینامثع ، تلود  رخاوا  رد  دیوگیم :

يدرم اهنت  دوبن و  رهطم  مرح  نحص و  رد  یسک  اوه  یمرگ  ببس  هب  هک  یلاح  رد  مدش . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هجوتم  رهظ ،
، ترایز زا  دعب  نم  دوب . هداتـسیا  یلوا  برد  رانک  درکیم  تظفاحم  مرح  زا  ییوگ  تشاد و  لاس  تصـش  هب  کیدزن  يرمع  هک  مادـخ  زا 

نآ ببس  هب  هک  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تهبا  تمظع و  يهرابرد  هتـسشن ، سدقم  رـس  يالاب  رد  سپـس  مدناوخ و  ار  رـصع  رهظ و  زامن 
اپارـس هک  یلاح  رد  و  دـش ، مرح  دراو  هک  مدـید  ار  ینز  انثا ، نیا  رد  متخادرپ . رکفت  هب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  میظع  يرگراثیا  يزاـبناج و 

تکرح شلاـبند  هب  درک ، فارـشا  ساـبل  اـبیز و  یتروص  اـب  هلاـس  هدزناـش  ادودـح  يرـسپ  دوب و  راکـشآ  وا  زا  یگرزب  راـثآ  بوـجحم و 
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اما دش ، دراو  يدرک  یتئیه  ییانح و  نساحم  دیفس ، خرس و  یتروص  اب  دق  دنلب  يدرم  سپـس  دومن . ربق  فارطا  فاوط  هب  عورـش  درکیم ،
ياشامت هب  عورـش  هدرک و  رهطم  ربق  هب  تشپ  يو  درواین . اج  هب  ترایز  دروم  رد  دـنناوخیم ، هحتاف  هک  ار  تنـس  لها  ای  هعیـش  تاـموسر 

لالج تمظع و  هب  یهجوت  هنوگ  چـیه  هکنیا  نودـب  درک ، دوب  نازیوآ  حیرـض  يالاب  هک  هحفص 118 ]  ] ییاههرز اهرجنخ و  اهریـشمش و 
هکنیا زج  دـشابیم ، ياهفئاط  موق و  هچ  زا  هک  مدـشن  مه  هجوتم  مدرک و  بجعت  رایـسب  وا  راتفر  نیا  زا  نم  دـیامنب . سدـقم  مرح  بحاص 

دزرویم و بدا  رهطم  رـس  يالاب  رد  هنوگنآ  نز  مدید  هک  دش  رتدایز  هاگنآ  نم  بجعت  و  تسا ، رـسپ  نز و  نآ  يهداوناخ  زا  مدز  سدح 
دنلب درم  نآ  مدرک  هدهاشم  ناهگان  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ربص  وا و  یهارمگ  يهشیدـنا  رد  دـیامنیم ! یمارتحایب  هنوگ  نیا  وا 

ربق رود  دیشکیم ، دایرف  دروخیم و  رهطم  حیرض  هب  هک  یلاح  رد  يو  دومن . دنلب  ار  يو  یـسک  هچ  هک  مدیدن  دش و  دنلب  نیمز  زا  تماق ،
ییوگ دوب ! رود  نآ  زا  هن  دوب و  هدـیبسچ  ربق  هب  هن  هک  یلاح  رد  تشاد ، یمرب  زیخ  دزیم و  درک )...( . ندـیود  هب  عورـش  ماـمت  تدـش  اـب 

دوخ هب  یلین  گنر  سپس  تفر و  یخرس  هب  ور  ادتبا  شتروص  تلاح ، نیا  رد  دوب . هتفرگ  جنشت  ار  شتسد  ناتـشگنا  هتفرگ و  ار  يو  قرب 
ات دروـخیم  فیرـش  ربـق  هب  تعاـس  تفرگیم  زیخ  هک  هاـگره  دوـب و  هتخیوآ  ندرگ  هب  ار  نآ  ياهرقن  ریجنز  هک  تشاد  یتعاـس  تفرگ .

فرط هکلب  داتفایمن  نیمز  دروخن ، نیمز  دـنک و  لیامح  اـت  دروآیم  نوریب  ییور ) ساـبل   ) اـبع زا  ار  شتـسد  هک  وس  نآ  زا  زین  تسکش .
مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  تمارک  نیا  نوچ  مناخ  نآ  دش . هراپ  اهنتفرگزیخ  نیا  اب  شیابع  دـمآیم و  دورف  نیمز  رب  شرگید 

نم و لضفلاوبا ، : » تفگیم یپایپ  درک و  هبانا  عرضت و  هب  عورش  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رسپ  دینابـسچ و  راوید  هب  ار  دوخ  دومن ، هدهاشم 
نآ منک . هچ  متسنادیمن  هک  یلاح  رد  مداتسیا ؛ هدش و  كانمیب  لاح  نیا  زا  مدید ، نینچ  هک  زین  نم  هحفص 119 ] .« ] مییامش لیخد  مرسپ 

راـیتخا دوخ  زا  هک  تعاـس  يهبرقع  نوچ  مرح ، رود  راـب  ود  دریگب . ار  شلباـقم  هک  دوبن  مرح  رد  مه  یـسک  تشاد و  دـنمونت  یندـب  درم 
مان هب  مادـخ ، رگید  زا  یکی  تفر و  نوریب  تیعـضو ، نآ  يهدـهاشم  اب  دـش و  مرح  دراو  مداخ  ماگنه  نآ  رد  دـیخرچ . باتـش  اـب  درادـن ،
زونه اما  داتسیا  عیطم  وا  دنتـسب . شندرگ  هب  دوب  عارذ  هس  شلوط  هک  ار  ینامـسیر  دنتفرگ و  ار  درم  نآ  مه  کمک  هب  دز و  ادص  ار  رفعج 

هب اهنآ  هارمه  هک  دنتفگ  مه  نز  هب  دندرب و  نوریب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  زا  ار  وا  دوب . جراخ  يداع  لاح  زا  دیـشکیم و  دایرف 
دوخ هب  ار  مدرم  هجوت  يو  بارطضا  دایرف و  يادص  میتشذگیم ، رازاب  زا  هک  هار  نایم  رد  دیایب . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح 

ربکایلع ترـضح  رهطم  حیرـض  هب  دـندومن و  ناکم  یـسدق  هاگراب  نآ  دراو  ار  وا  نوچ  دیـشکیم . دوخ  لاـبند  هب  ار  اـهنآ  هدرک و  عمج 
دش و رادیب  دوب ، هتسشن  شاهرهچ  رب  يرایسب  قرع  هک  یلاح  رد  تعاس ، عبر  زا  دعب  دیباوخ ، دش و  مارآ  یمک  شلاح  دنتسب ، مالـسلاهیلع 

نب یلع  تماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  توـبن  دـنوادخ و  یگناـگی  هب  تداهـش  هب  عورـش  ناـسرت  بوـعرم و  یتلاـح  اـب 
لوسر نونکا  مه  تفگ : دندیسرپ ، وا  زا  هک  ار  عوضوم  دومن . فیرش -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترضح  ات  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 

نینچ رگا  هک ، دوزفا  درمـشرب و  میارب  ار  اهنآ  نک و  فارتعا  قیاقح  نیا  هب  دومرف  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
زا سپـس  میوجیم . يربت  نانآ  ریغ  زا  مهدیم و  نانآ  تیالو  هب  تداهـش  نم  هحفـص 120 ]  ] کنیا دیامنیم ! كاله  ار  وت  سابع  ینکن 

دنلب درم  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  رد  تفگ : دندیـسرپ ، مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  رد  شبیجع  زیخ  تفا و  نآ 
دزب و ارم  رـس  تشپ  زا  اصع  اب  دـیبوک و  ربق  هب  ارم  هاگنآ  يرادیمن !؟ رب  تیهارمگ  زا  تسد  زونه  گـس ، يا  تفگ : تفرگ و  ارم  یتماـق 

مرهوش درم  نیا  و  مدادـغب ، لها  هعیـش و  نم  تفگ : دـندش ، ایوج  ار  ارجام  مناخ ، زا  دوب ! وا  تسد  زا  نم  رارف  يهنحـص  دـیدیدیم  هچنآ 
، دهدیمن ماجنا  تیصعم  هانگ و  هدوب ، نیدتم  دوخ  بهذم  رد  اما  دشابیم ، ینس  يو  تسا . دادغب  نکاس  هینامیلـس و  لها  زا  هک  دشابیم 

نم دوب و  لوغشم  نوتوت  تراجت  هب  موش  وا  يهجوز  نم  هکنآ  زا  شیپ  دیوجیم . يرود  تشز  لاصخ  زا  دراد و  تسود  ار  کین  تافص 
دندرک و ادیپ  یهدب  وا  هب  ینامثع  يهریل  تسیود  ینامز  دوب . نارگید  هب  نآ  شورف  وا و  زا  نوتوت  دیرخ  ناشلغش  هک  متـشاد  ردارب  ود  زین 
وا ور  نیا  زا  دننک . ترجاهم  دادغب  زا  دوخ  دنهدب و  وا  هب  لباقم  رد  ار  دوخ  هناخ  هک  دنتفرگ  میمصت  دندمآیمن ، رب  نآ  يهدهع  زا  نوچ 
وا هاگان  ماگنه  نآ  رد  دنرادن . زین  يرگید  يراکهدب  هک  دنتـشاد  راهظا  دـنتفگ و  وا  هب  ار  ناشرظن  دـندناوخ و  ارف  هناخ  هب  رهظ  ماگنه  ار 
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هک داد  نانیمطا  نانادب  دنازوس و  سپـس  دومن و  هراپ  ار  اهنآ  ادتبا  دروآ و  نوریب  ار  نانآ  یهدب  قاروا  داد : ناشن  دوخ  زا  بیجع  یتماهش 
رد هک  دنتفرگ  میمـصت  دندش و  لاحـشوخ  رایـسب  دندید ، نینچ  نوچ  نانآ  دنریگب . وا  زا  دنناوتیم  دنـشاب ، هتـشاد  زاین  لوپ  مه  رادقم  ره 

نیا هب  هجوـت  اـب  ارم ، يأر  نوـچ  دـندرک و  یهاوـخرظن  نم  زا  مناردارب  هـک : داد  هـمادا  نز  هحفـص 121 ] . ] دـنهد شاداپ  ار  وا  اج  ناـمه 
زا سپ  دندروآرد . يو  دقع  هب  ارم  دندید ، قفاوم  دوخ  اب  هانگ ، زا  شیرود  نیدـت و  زین  دوب و  هتـشاد  اور  مناردارب  قح  رد  هک  يدرمناوج 

مالـسلاهیلع داوج  ماما  ترـضح  مالـسلاهیلع و  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  رهطم  دقرم  نیمظاک ، ترایز  هب  ارم  هک  متـساوخ  وا  زا  یتدـم 
رگا دـنک  رذـن  مدرک  تساوخرد  میوش  زا  تشگ  رادـیدپ  نم  رد  لمح  راثآ  نوچ  دـش . نآ  ندوب  هفارخ  یعدـم  تفریذـپن و  وا  اـما  دربب ،

زا يو  اما  مدرک  بلط  وا  زا  ار  رذن  هب  يافو  دمآ ، ایند  هب  دنزرف  هک  یماگنه  دومن . تقفاوم  مه  وا  میور و  ترایز  هب  دش  شبیصن  يدنزرف 
زا دیسر و  فیلکت  نس  هب  رـسپ  هکنیا  ات  تخاس ، دیماان  ارم  وا  دروخرب  دومن . شدنزرف  غولب  نامز  هب  لوکوم  ار  نآ  دز و  زابرـس  نآ  لوبق 
ور نیا  زا  درک . مهاوخن  نینچ  دـنکن  افو  شرذـن  هب  هک  یماگنه  ات  متفگ  يو  هب  نم  اما  مباـیب ، يرـسمه  نامدـنزرف  يارب  هک  تساوخ  نم 

تساوخرد ناراوگرزب  نآ  زا  مالسلاامهیلع ، مامه  ماما  ود  نآ  ترایز  ماگنه  رد  دروآ . ترایز  هب  ار  ام  دومن و  لوبق  هارکا  اب  يو  هک  دوب 
مرسمه يازهتسا  بدا و  يهئاسا  زا  هکلب  مدومنن ، هدهاشم  دوش  وا  رورـس  يهیام  هک  يراثآ  اما  دنیامن ، تیاده  عیـشت  هب  ار  يو  هک  مدومن 

رد مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  مالـسلاهیلع و  يداه  ماما  ترـضح  ترایز  هب  ار  ام  يو  سپـس  مدش . نوزحم  مومغم و  رایـسب 
هب متفگ : میدیسر  البرک  هب  نوچ  تشگ . نوزفا  میوش  بدا  يهئاسا  ءازهتسا و  دشن و  باجتسم  یلو  مدرک  اعد  مه  اجنآ  رد  درب و  ءارماس 

ءادهشلادیس شردارب  رگید  دادن ، ار  متجاح  تسا ، جئاوحلا  باب  هک  وا  رگا  موریم ، هحفص 122 ]  ] مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  ترایز 
مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  نوچ  مدرگیم . رب  دادغب  هب  منکیمن و  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شردپ  مالـسلاهیلع و 

دوجو مرک  ناشورخ  يایرد  ناهگان  هک  متشاد ، مالعا  ار  دوخ  يهصق  مدناسر و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ضرع  هب  ار  نایرج  میدیـسر ،
[ . 39  ] تشگ لیان  يدبا  تداعس  هب  مرهوش  تفای و  تباجتسا  میاعد  دمآ و  شوج  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 

یگدنز يوگلا  نیرتهب 

يهدننار هب  یلیلد  هب  جنردوز  ظاعو  زا  یکی  میتفریم . يرهـش  هب  غیلبت  يارب  ظاعو  زا  ياهدع  اب  هارمه  تفگیم : یبهذـم  نیغلبم  زا  یکی 
توکـس اب  دادـن و  ناشن  یلمعلاسکع  ادـبا  ناوج  يهدـننار  اـما  تفرگ . داـقتنا  داـب  هب  ار  وا  درک و  شاـخرپ  دوب  ناوج  يدرم  هک  نیـشام 

یهاوخ ترذعم  وا  زا  دوخ  تسود  ياج  هب  متفر و  هدننار  دزن  نم  میدیـسر ، دـصقم  هب  هک  یماگنه  داد . هلـصیف  ار  هیـضق  دوخ  يهنابدؤم 
صوصخ هب  نویناحور و  هب  تبسن  یبدایب  نیرتکچوک  زگره  هک  ماهدرک  دهع  شیوخ  يادخ  اب  نم  : » تفگ دز و  يدنخبل  هدننار  مدرک .

مدوب و برطم  هدنزاون و  کی  نم  : » تفگ تسیچ »!؟ بلطم  نیا  رس  : » مدیسرپ منیبب »! یتحاران  اهنآ  يهیحان  زا  دنچ  ره  مرادن ، اور  نیغلبم 
زور لاح و  ياهثداح  هکنیا  ات  متـشادن ، ياهطبار  نید  هزور و  زامن و  اب  الـصا  مدشیم و  یگدولآ  هحفص 123 ]  ] هانگ و هنوگره  بکترم 
نم يهداوناخ  ءاضعا  مامت  اعوسات  بش  دوب ، مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  اب  فداصم  هک  یمایا  رد  تخاس . نوگرگد  ارم 

تمس هب  حیرفت  ناونع  هب  مدش و  دنلب  رایتخایب  تفررس . ماهلصوح  هناخ  رد  مدنام . هناخ  رد  اهنت  نم  دنتفر و  دجـسم  هب  يراوگوس  تهج 
لاح وا  نانخـس  درکیم و  بلج  دوخ  يوس  هب  ارم  وا  نیریـش  تانایب  درکیم . هظعوم  ار  مدرم  ربنم  يالاب  رب  یظعاو  مداتفا . هار  هب  دجـسم 

نا هللا  و  دناوخ : ار  راعشا  نیا  تخادرپ و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  تبیـصم  رکذ  هب  نایاپ  رد  هکنیا  ات  تخاسیم  نوگرگد  ارم 
ارم تسار  تسد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » ینعی ینیمالا  رهاطلا  یبنلا  لجن  ینیقی  قداص  ماما  نع  ینید و  نع  ادـبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق 
رب تسد  تسا  ادـخ  كاـپ  ربماـیپ  دـنزرف  هک  دوخ  نیتـسار  ماـما  يراـی  زا  منکیم و  تیاـمح  شیوـخ  نید  زا  دـبا  اـت  نم  دـینک  عـطق  مه 

: متفگ دوخ  اب  تشاداو . رکفت  هب  اقیمع  ارم  تخیر و  ورف  مناگدید  زا  کشا  رایتخایب  هک  تخاس  بلقنم  ارم  نانچ  راعـشا  نیا  مرادیمن ».
هکنیا اـت  درک  تیاـمح  شیوـخ  نید  زا  ردـق  نآ  یکاـپ  ماـقم و  هاـج و  همه  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  نم ! رب  ياو 
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ار دوـخ  هک  یلاـح  هحفـص 124 ]  ] رد ماهدرک  يراـک  دوـخ  نید  يارب  نم  اـیآ  دـش . دیهـش  رخآ  رد  تشگ و  ادـج  شندـب  زا  شیاهتـسد 
یعطق میمصت  سپ  ماهدرک !؟ ناریو  ار  دوخ  نید  هک  متسه  یناملسم  هنوگچ  نم  منادیم . مالـسلاهیلع  جئاوحلا  باب  ترـضح  هب  دنمقالع 

هب متفر و  یگدننار  لابند  هب  متخیر و  ینادهلابز  هب  مدرک و  درخ  متـشاد  مدوخ  اب  هک  ار  تیـصعم  تالآ  لیاسو و  یمامت  متفرگ و  هبوت  هب 
تزع مارتحا و  ياراد  مناتسود  ناگیاسمه و  نایم  رد  منکیم و  یگدنز  هافر  رد  نونکا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تایانع  ادخ و  لضف 

[ . 40 .« ] متسه امش  يهمه  رکون  نم  اذل  تسا . صلخم  ظعاو  نآ  تیاده  داشرا و  تکرب  زا  نیا  و  مشابیم ؛

دز ارم  سابع 

یصخش دندزیم . هنیس  رس و  رب  دندوب و  لوغشم  يرادازع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناقشاع  نایعیش و  زا  یعمج  ءارماس  رهش  رد 
وا هب  نارادازع  زا  یکی  دیـشکیم !؟» ار  دوـخ  یـسک  هچ  يارب  دراد و  اـنعم  هچ  اـهراک  نیا   » دـیوگیم دـنکیم و  هرخـسم  ار  ناـنآ  ینس ،
نآ اما  رادرب .» ءازهتسا  هرخسم و  زا  تسد  درادن ؛ یشوخ  تبقاع  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناگناوید  ناقـشاع و  ندرک  هرخـسم  : » دیوگیم

، ینکن هبوت  رگا  ینعی  کبرـضی !» سابع ، : » دـیوگیم رادازع  درم  دـنکیم . تراسج  دـیوگیم و  يزیمآنیهوت  تاملک  تخب  نوگن  ینس 
دوخ يهناخ  فرط  هب  هاگنآ  دیآیمن ». رب  يراک  وا  نامدود  سابع و  تسد  زا  : » دیوگیم ینـس  درم  هحفص 125 ] !« ] دنزیم ار  وت  سابع  »

هداوناـخ و هب  دـیرپ و  شتروـص  زا  گـنر  تفرگارف و  ار  شدوـجو  رـسارس  یبـیجع  يهرهلد  هـک  دوـب  هـتفرن  یمدـق  دـنچ  زوـنه  دوریم .
دننیبیم دنوریم  وا  نیلاب  هب  هک  هاگحبص  دباوخیم . و  مریمیم »! نم  دز و  ارم  سابع  ینعی  «! » توما ینبرـض و  سابع  : » تفگ شناتـسود 

نتفر زا  اـهنآ  یلو  دـننکیم  توـعد  میحرت  سلجم  رد  تکرـش  يارب  زین  هعیـش  بـالط  زا  وا  ناگتـسب  تسا ! هدرم  هک  تسا  اـهلاس  اـیوگ 
[ . 41  ] دننکیم يراددوخ 

يزارد نابز  ناوات 

هب يزور  تشاد ، البرک  هب  هک  يرفـس  رد  يو  دنـشابیم . فجن  بالط  زا  وا  دالوا  نآلا  دوب و  فجن  نکاس  ياهبلط  یـسافط ، نسح  خـیش 
. دریگب وضو  ات  دمآ  مرح  ضوح  رانک  هب  ون  نیلعن  تفج  کی  بترم و  سابل  اب  خیش  دش . فرشم  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  نحص 
هب باطخ  درک ، هدهاشم  بآ  رد  ار  مالسلاهیلع  ترضح  تمظع  اب  هاگراب  هاگتـسد و  ریوصت  داتفا و  بآ  ضوح  هب  شمـشچ  هک  یماگنه 
هک يدرک  يرکف  بوخ  یتسه ! تسایس  لها  مه  امـش  سابع ! يا  « » ۀسایـسلا لها  نم  تنا  سابع ! ای  : » تفگ مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 

هزاجا رگا  یـشاب ! هتـشاد  یلقتـسم  مرح  هاگتـسد و  هکنیا  يارب  دربب ، هاـگهمیخ  هب  هحفص 126 ]  ] ار وت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتشاذگن 
...!« يدوب هدـش  نفد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تردارب  مرح  رد  يدـشیم و  باـسح  باحـصا  يهرمز  رد  نونکا  دـندوب  هدرب  ار  وت  يدادیم و 
هبترم دنچ  زا  دعب  هراچیب  خیـش  تخادـنا ! بآ  ضوح  رد  درک و  دـنلب  نیمز  زا  ار  وا  یـسک  ییوگ  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  شفرح  زونه 

! تفاـین ار  نآ  درک  وجتـسج  هچ  ره  دوب و  هدـش  مگ  يو  شفک  هگنل  کـی  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، نوریب  تمحز  هب  بآ ، رد  ندروخ  هطوغ 
!« مدرک حازم  یخوش و  نم  دیتسه . جازم  نیشتآ  بجع  امش  ینعی  !« » راحلا سأروبا  : » تفگ دومن و  حیرض  هب  ور  نیگمرـش  یتلاح  اب  سپ 

ضرع هدنب  تسا . جازم  نیشتآ  يانعم  هب  دننکیم و  باطخ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  اهبرع  هک  تسا  یترابع  راحلا ، سأروبا  [ . 42]
، شبدا رطاخ  هب  هکلب  شایکریز ، تسایـس و  رطاخ  هب  هن  هتبلا  دراد ؛ ار  لقتـسم  مرح  کـی  تقاـیل  قح و  مه  ساـبع  ترـضح  هک  منکیم 
هب هک  تسا  راوگرزب  ردـق  نآ  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماـما  شردارب  قح  رد  شیدرمناوج  شیافـص و  شیاـفو ،

هحفص 127] ! ] دنکیم راختفا  شلقتسم ، مرح  هاگراب و  مالسلاهیلع و  سابع  ترضح 

بالط زا  یکی  اب  ترضح  یخوش 
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رقابدمحم ازریم  خیش  جاح  ياقآ  هللاتیآ  بناج ، نیا  يهجوزلاوبا  هک : دندرک  لقن  یناجنز  ینیئوخ  یلع  خیش  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
يهسردـم رد  میدـش و  البرک  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  فرـشا  فجن  زا  ياهدـع  اب  دـنتفگیم : هرـس » سدـق   » یناـجنز

ترـضح تفگ : اههبلط  زا  یکی  میورب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تراـیز  هب  میتفگ  اـقفر  هب  میدرک . تماـقا  اـهياهبوکداب 
میوریم مه  اب  ادعب  دییایب ، دـیورب و  امـش  میآیمن ، ترـضح  مرح  هب  متـسه و  هتـسخ  نم  تسین ! ماما  هک  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا 

؟ تسا هدش  هچ  میدیـسرپ  تسا . غولـش  هسردـم  میدـید  میتشگرب  یتقو  میتفر . ام  دـماین و  وا  يراب  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماما  ترایز  يارب 
يو هب  اقفر  زا  یکی  تسا ! ام  قیفر  نامه  میدـید  دـندروآرد ، زربم  زا  ار  وا  هک  یتقو  تسا . هداتفا  هاچ  رد  حارتسم و  هتفر  یخیـش  دـنتفگ :
مه مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تفگ : اقفر  زا  یکی  مدرک . یخوش  ترـضح  اب  نم  تفگ : اهینکن ! اهطلغ  نیا  زا  رگید  تفگ :

[ . 43 ! ] درکیم كاله  ار  امش  الا  درک و  یخوش  امش  اب 

ینس درم  ندش  هعیش  سابع و  ترضح  هیده 

لقن روفغلادبع  دیس  موحرم  ام  دج  دندومرف : دوخ  سیردت  يهسلج  رد  هزوح  زربم  دیتاسا  زا  روفغ  دیس  لآ  یلع  دمحم  دیس  جاح  هللاۀیآ 
. دوب هدرک  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هحفـص 128 ]  ] رذـن ار  ياهلاسوگ  البرک ) یخـسرف  هس  رد  « ) جـیریوط  » لـها زا  ینز  درک :
ار نز  يولج  دوب  ینـس  هک  یتـینما  نیرومأـم  زا  یکی  هار  يهناـیم  رد  یلو  دومن . تکرح  رذـن  يادا  يارب  تشگ  هدروآرب  شتجاـح  نوچ 

رذن يادا  يارب  نم  تسا و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رذـن  هلاسوگ  نیا  : » تفگ نز  يوریم »؟ اجک  هب  هلاسوگ  نیا  اب  : » تفگ تفرگ و 
وا زا  ار  هلاسوگ  ددنبیم و  هراچیب  نز  رب  ار  هار  و  دیرادرب » تافارخ  اهیزاب و  هرخسم  نیا  زا  تسد  : » دز دایرف  ینس  درم  موریم .» البرک  هب 

سابع جـئاوحلا  باب  ترـضح  مرح  البرک و  هب  هلاسوگ  نودـب  ییاـهنت و  هب  دوخ  راـچان  هب  دـنکیمن و  يریثأـت  نز  ياهرارـصا  دریگیم .
دینک بضغ  ینس  درم  رب  امش  دش . عنام  ینس  درم  نآ  یلو  مدرک ، افو  دوخ  رذن  هب  نم  ناج ! اقآ  : » دیوگیم دوشیم و  فرشم  مالسلاهیلع 

ترـضح تـسا . هدیـسر  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترــضح  تمدـخ  هـک  دـنیبیم  باوـخ  رد  نز  زور ، ناـمه  هاگنابــش  دـییامن .» بدا  ار  وا  و 
درم زا  ار  هلاسوگ  هک  مدنماضاقت  نم  اما  رکـش ، ار  ادخ  : » دیوگیم نز  میدرک !» لوبق  ام  دیـسر و  ام  هب  وت  رذـن  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع 

ینادناخ ام  مدیـشخب و  ینـس  درم  هب  ار  ناویح  نآ  نم  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  ترـضح  دـیئامرف .» بضغ  وا  رب  دـیریگب و  سپزاب  ینس 
و تخاـس » هدرزآ  ارم  تسکـش و  ارم  لد  ینـس  درم  اـما  : » دـیوگیم نز  میریگیمن !» سپ  زاـب  میداد  یـسک  هب  يزیچ  هاـگره  هک  میتسه 

نز مدرکیم !» ادأ  دـیاب  هـک  تـشاد  نـم  ندرگ  رب  یقح  ینـس  درم  نآ  : » دـندومرف مالـسلاهیلع  ترـضح  دوـمن . رارکت  ار  دوـخ  ياـضاقت 
مرگ رایسب  زور  رد  ینس  درم  نیا  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دراد !؟ امش  رب  یقح  هچ  ینس  هحفص 129 ]  ] درم نآ  دسرپیم :

رایـسب هکنیا  اب  دیـسر  بآ  رهن  رانک  هب  نوچ  سپ  تشگ . تکاله  هب  فرـشم  درم  هک  دوب  يردق  هب  اوه  یمرگ  تدش  تفریم . یهار  رد 
ترـضح نآ  نالتاق  رب  تخیر و  کشا  داتفا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ممولظم  ردارب  یگنـشت  داـی  هب  درک و  گـنرد  ياهظحل  اـما  دوب ، هنـشت 

اددجم یقافتا  روط  هب  تشگرب  دوخ  لزنم  يوس  هب  نز  نوچ  مدیـشخب !» وا  هب  ار  هلاسوگ  ریخ ، لمع  نیا  ساپ  هب  نم  دومن . تنعل  نیرفن و 
مسق گرزب  يادخ  هب  : » تفگ تخیریم  کشا  هک  یلاح  رد  ینس  درم  دومن . نایب  وا  ياب  ار  شباوخ  نایرج  تشگ و  هجاوم  ینـس  درم  اب 

نز ریگب !» سپ  ار  هلاـسوگ  اـیب و  کـنیا  ماهدرکن . وگزاـب  يدـحا  يارب  نونکاـت  ار  نآ  نم  تسا و  تیعقاو  نـیع  یتـفگ  هـچنآ  ماـمت  هـک 
هب شلد  هک  ینس  درم  مریگب .» سپ  وت  زا  ار  نآ  مرادن  قح  نم  و  وت ، هب  تسا  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهیده  نیا  : » تفگ تفریذپن و 

نیئآ هب  راوگرزب  نآ  رهطم  ربق  رانک  رد  تفر و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب  اروف  درک و  هبوت  دوب ، هدش  نشور  تقیقح  رون 
هحفص 130] [ . ] 44  ] دندش هعیش  تمارک  نیا  يهطساو  هب  زین  وا  ناگتسب  زا  ياهدع  تشگ و  فرشم  عیشت  يهقح 

سابع ترضح  تیانع  هب  یسور  هدنامرف  ندش  هعیش 
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، لیلج ثدـحم  ینابر ، ملاـع  اـم  يارب  درک  تیاـکح  دـناهدومرف : موقرم  نینچ  هحفـص 82 ، موس ، دـلج  رد  نادنمـشناد  يهنیجنگ  بحاص 
ترایز يارب  قارع  هب  هدایپ  لوا ، یللملانیب  گنج  زا  سپ  هک  ناجاقآ ، الم  جاح  هب  فورعم  روهـشم و  یناجنز ، دومحم  الم  جاح  موحرم 

ار یهبرف  تسوپدیفـس و  رایـسب  درم  اجنآ  رد  متفر . دجـسم  هب  زامن  يادا  ندـناوخ و  يارب  نیقناخ  رد  مدومن و  ترفاـسم  تاـیلاع  تاـبتع 
شزامن زا  ات  مدرک  ربص  اذل  تسا . هیـسور  لامـش  یلاها  زا  وا  متـسناد  اریز  مدرک ، بجعت  دـناوخیم . زامن  هقح  هعیـش  قیرط  هب  هک  مدـید 

باوج مدیسرپ . شعیشت  مالسا و  زا  لحم و  زا  سپس  تسا ، یسور  هک  متـسناد  شاهجهل  زا  مدرک  مالـس  متفر و  شدزن  هاگنآ  دوش . غراف 
رد متشاد . ار  البرک  نتفرگ  تیرومأم  مدوب و  یسور  زابرس  رازه  ود  هدنامرف  رسفا و  یللملانیب  گنج  رد  هک  متسه  دارگنینل  لها  نم  داد :
هک مدید  ار  راوگرزب  یناحور و  یصخش  باوخ  ملاع  رد  یبش  ناهگان  هک  متشاد ، ار  رهـش  هب  هلمح  راظتنا  هدز و  ودرا  البرک  رهـش  جراخ 

نازابرس عیمج  دوشیم و  رشتنم  ربخ  نیمه  ادرف  هدروخ و  تسکش  ههبج  نیا  رد  سور  تلود  تفگ : دومن و  ملکت  نم  اب  یـسور  نابز  هب 
. مهدب تاجن  ار  وت  ات  وش  ناملسم  ایب و  يوش ، هتشک  وت  هک  تسا  فیح  دنوشیم . هتـشک  بارعا  تسد  هب  دنـشابیم  قارع  رد  هک  یـسور 
هک متـسه  سابعلا  لضفلاوبا  نم  دومرف : هحفـص 131 ] [ ؟ ماهدیدن تعاجـش  ییابیز و  قالخا و  رد  ار  امـش  دننام  هک  دیتسیک  امـش  متفگ :

زیخرب دومرف : هاگنآ  مدروآ . مالسا  راوگرزب  نآ  نیقلت  هب  مدیدرگ و  شتانایب  بوعرم  بوذجم و  سپـس  دنروخیم . مسق  نم  هب  نیملـسم 
رهـش هب  ار  وت  وش ؛ راوس  تسا ، یبسا  وت  يهمیخ  کـیدزن  دومرف : منادیمن . ار  ییاـج  مورب ؟ اـجک  هب  متفگ : ورب . نوریب  هاـگودرا  ناـیم  زا 

رومخم تسم و  العف  اهنآ  دومرف : مراد . بقارم  زابرس  رفن  هد  نم  متفگ : یناهفـصا . نسحلاوبا  دیـس  ام  لیکو  دزن  دربیم ، فجن -  مردپ - 
، مدـمآ نوریب  مدیـشوپ و  سابل  هلجع  هب  متفای . رطعم  رونم و  ار  دوخ  يهمیخ  متـساخرب و  سپـس  دـننکیمن . ساسحا  ار  وت  نتفر  هداـتفا و 
در و تکرح  باتش  هب  بسا  نآ  مدش و  راوس  دشابیم . هدامآ  یبسا  مدید  هتفر  نوریب  اهنآ  نایم  زا  دناهداتفا . تسم  یگمه  منیبقارم  مدید 

دش زاب  لزنم  برد  مدید  ناهگان  هک  مدوب ، ریحتم  داتسیا . ياهناخ  برد  تشذگ و  اههچوک  زا  دش و  دراو  يرهـش  هب  تعاس  دنچ  زا  سپ 
داد باوج  تسیک ؟ اقآ  متفگ : دندرب . لزنم  هب  ارم  دندرک و  فراعت  نم  هب  یـسور  نابز  اب  هک  یخیـش  اب  دـمآ  نوریب  ینارون  يریپ  دیـس  و 
نآ هب  اقآ  مدروآ و  مالسا  اقآ  تسد  هب  اددجم  سپ  دومن . اقآ  هب  ار  وت  شرافس  دومرف و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  تسا  یسک  نامه 

نازابرـس مامت  دیـسر . اـهبرع  شوگ  هب  سور  تلود  تسکـش  ربخ  زین  دـعب  زور  دـهد و  میلعت  نم  هب  ار  مالـسا  ماـکحا  هک  دومرف  صخش 
ياوه داد : باوج  ینکیم ؟ هچ  اج  نیا  متفگ : دربن . تمالـس  هب  ناج  یـسک  نم  زج  دندش و  هحفص 132 ]  ] دوبان اهبرع  تسد  هب  یـسور 
فجن رد  هللاتیآ ، جرخ  هب  تاقوا  ریاس  کنخ و  اتبـسن  شیاوه  هک  دتـسرفیم  اـج  نیا  ارم  ناتـسبات  یناهفـصا  هللاتیآ  تسا ، مرگ  فجن 

[ . 45  ] منکیم یگدنز 

مشاهینب رمق  تمارک  هاشردان و 

نسح خیش  جاح  موحرم  بناجنیا ، يردام  دج  دنتشاد : راهظا  یلاف  نسح  دیس  ياقآ  مالسلاهیلع  تیبلها  بتکم  عفادم  راوگرزب و  بیطخ 
هک دوب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  صالخا  اب  نارازگتمدـخ  اهیربنم و  زا  دوب ، کچوک  نسح  خیـش  هب  فورعم  البرک  رد  هک  يرئاح ،

ترـضح يهنازخ  رد  نآ  یطخ  يهخـسن  هک  نیطالـسلا ، رارـسا  باـتک  رد  دوـمرفیم  ناـشیا  دنتخانـشیم . ناـمیا  يوـقت و  هب  ار  وا  مدرم 
، درک حتف  ار  دنه  ردان  هک  ینامز  تشاد . يدهم  ازریم  مان  هب  هعیـش  يریزو  هاشردان  مدناوخ : تسا ، دوجوم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
، هک تفرگ  هرخـسم  هب  ار  وا  هاشردان  ددرگ . فرـشم  قارع  هب  هسدـقم  تابتع  ترایز  يارب  دـنه  زا  هک  تساوخ  هزاجا  وا  زا  يدـهم  ازریم 

ازریم خلا . دـینکیم ... مالـس  يو  رب  دـیوریم و  شربق  رـس  رب  هتفر  ایند  زا  تسا  لاس  اهدـص  هک  ار  یـصخش  دـیتسرپ ، هدرم  نایعیـش  امش 
ار نآ  مدرم  دیآیمن و  رب  اههدنز  يهدهع  هحفص 133 ]  ] زا هک  دننکیم  ییاهراک  یلو  دناهدرم ، رهاظ  هب  هچرگ  اهنیا  تفگ : ریزو  يدهم 

سجن یناویح  نوچ  گس  هک  تسا  نیا  فجن ، هاـش  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  ـالوم  تاـمارک  هلمج  زا  دـنمانیم . هزجعم  تمارک و 
تیرمخ رثا  ددرگیم و  دساف  دنربیم  اجنآ  هب  نوچ  هک  تسا  بارش )  ) رمخ رتبیجع  نآ  زا  دوشیمن و  کیدزن  ناشیا  رهطم  ربق  هب  تسا 
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زا اـت  میآیم  وت  اـب  مه  نم  ییوگیم ، وت  هک  تسا  نینچ  رگا  تفگ : بلطم  نیا  ندینـش  زا  سپ  هاـشردان  دوـشیم . لـیاز  نآ  زا  یتـسم  و 
الوم رهطم  مرح  يهدودـحم  هب  نوـچ  درک . تکرح  قارع  فرط  هب  رداـن  دـعب  يدـنچ  میاـمن . هدـهاشم  ار  هزجعم  تمارک و  نیا  کـیدزن 

رد دناوتن  یسک  ات  دندوب  هدرک  رهم  ار  نآ  رد  هدراذگ و  صوصخم  یفرظ  رد  لبق  زا  هک  ار  یبارـش  دیـسر ، مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دیشچ ار  نآ  نوچ  دوشیم و  دعاصتم  نآ  زا  هکرس  يوب  نوچمه  يدنت  يوب  دید  دندروآ  ار  نآ  هک  ینامز  درک . بلط  دنک ، فرصت  نآ 

هطوحم و دراو  ار  ناویح  نآ  ات  دـندرک  شالت  یعـس و  هچ  ره  یلو  دـندروآ ، ار  گس  درک . بلط  گـس  کـی  سپـس  تسا ! هکرـس  دـید 
دندیـشکیم ار  يو  نامـسیر  نیرومأم  هچ  ره  دادیم و  راشف  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  ناویح ، دنتـسناوتن . دـننک  رهطم  مرح  يهدودـحم 

تمظع لباقم  رد  دید ، ار  هنحـص  نیا  هک  هاشردان ، تشگرب . بقع  هب  دش و  دازآ  ناویح  دش و  هراپ  نامـسیر  هکنیا  ات  تشادـن ، ياهدـیاف 
، ناویح نیا  ياج  هب  مهاوخیم  هدش  نینچ  هک  لاح  تفگ : دروآ و  دومرف  میظعت  رس  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما 

یلو دش . هیهت  الط  زا  يریجنز  دیربب . مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نینمؤملاریما  الوم  رهطم  ربق  رانک  هب  دینکفیب و  نم  دوخ  ندرگ  هب  يریجنز 
نونکا وا  دـندرکیم  رکف  اریز  دربب ، مرح  يوس  هب  ار  وا  دزادـنیب و  هاـشردان  ندرگ  هب  ار  ریجنز  نآ  درکیمن  تأرج  یـسک  هحفص 134 ] ]

اجنیا رد  دـنکیم . تازاجم  ار  سک  نآ  ددرگ  یعیبط  مارآ و  شلاح  دـیآیم و  دوخ  هب  هک  دـعب  یلو  دـیوگیم  نینچ  هدـش و  یتاساسحا 
ربـق فرط  هب  ار  وا  تخادـنا و  رداـن  ندرگ  هب  ار  ـالط  ریجنز  دـش و  کـیدزن  تبیه ، اـب  رایـسب  یلو  سانـشان ، یـصخش  ناـهگان  هـک  دوـب 
يور دوب  یتمیق  رایسب  هتفرگ و  دنه  هاشداپ  زا  هک  ار  یجات  دیسر ، رهطم  ربق  رانک  هب  هاشردان  یتقو  دیناشک . مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 

فجن رد  سپـس  مشاـبیم . وت  يهناـخ  برد  گـس  نم  هکلب  متـسه ، وت  ناگدـنب  زا  یکی  نم  ییوت و  هاـش  درک : ضرع  داـهن و  رهطم  ربق 
ءادهـشلادیس ترـضح  ترایز  ـالبرک و  هب  مه  دـعب  و  [ 46  ] دـندرک الط  دوب  یـشاک  هک  ار  ترـضح  دـبنگ  ات  داد  روتـسد  دـنام و  فرـشا 

شنارای مالسلاهیلع و  هللادبعابا  ترضح  زوسناج  بئاصم  البرک و  شارخلد  ياههنحص  اروشاع و  ثداوح  نوچ  دش و  فرشم  مالسلاهیلع 
نایم هب  نخس  زین  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  البرک  رادملع  زا  نایم ، نیا  رد  تسیرگ . تدش  هب  هدش و  رثأتم  دنتفگ  شیارب  ار 
نیسح ماما  مرح  ياجک  رد  وا  ربق  تفگ  هاشردان  دش . وربور  ییاهتقـشم  اهجنر و  هچ  اب  اروشاع  زور  رد  راوگرزب  نآ  هک  دش  هتفگ  دمآ و 

. دندرک تیاده  مالسلاهیلع  هحفص 135 ]  ] مشاهینب رمق  ترـضح  مرح  هب  ار  ردان  و  دراد ، هناگادج  يربق  يو  دنتفگ : تسا ؟ مالـسلاهیلع 
ماما شیالوم  مرح  زا  یمک  تسد  دـید  داـتفا و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  يافـصاب  مرح  هوکـشاب و  هاگتـسد  هب  هاـشردان  مشچ  هک  یتقو 
ماما مرح  رد  ار  شترضح  ارچ  تسیچ و  هناگادج  تالیکشت  نیا  داجیا  تمکح  تلع و  دیـسرپ : نیرـضاح  زا  درادن ، مالـسلاهیلع  نیـسح 
هدوب مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  البرک ، رادرـس  دوخ  تیـصو  تلع  هب  رما  نیا  دنتفگ : دـناهدرکن !؟ نفد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع 

اهنآ ماهداد و  بآ  يهدـعو  مرح  ياـههچب  هب  نوچ  ربـم ، همیخ  هب  ارم  ناـج ، ـالوم  تفگ : مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  هک  تسا 
شیارب نیرـضاح  اـملع و  هچ  ره  اـما  دوب . مهاوخ  ناـنآ  يهدنمرـش  مدرگرب ، همیخ  هب  عـضو  نیا  اـب  رگا  کـنیا  و  دنـشکیم ؛ بآ  راـظتنا 
يدایرف يادص  ناهگان  ءانثا  نیا  رد  دشاب . ییادج  هاگراب  دبنگ و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب  دیاب  هک  دشن  عناق  وا  دـنداد ، حیـضوت 

نب یلع  نینمؤملاریما  خیرات  مولظم  دیـشر  دنزرف  رهطم  حیرـض  رانک  ناشیرپ  هتفـشآ و  تلاح  اب  یناوج ، دـندید  درک . دوخ  هجوتم  ار  همه 
هچ زا  بلطم  دـینیبب  تفگ : هاشردان  سرب . مدایرف  هب  بنیز ، ردارب  يا  دـیوگیم : یلحم  يهجهل  اب  دـنزیم و  دایرف  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

رهـش یخـسرف  هس  ود  نیمه  رد  ام ، تنوکـس  لـحم  متـسه و  دوعـسم  يهلیبق  زا  نم  تفگ : ناوج  دـهاوخیم ؟ هچ  ناوج  نآ  تسا و  رارق 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  سورع  هارمه  داماد  یـسورع ، زا  لـبق  زور  کـی  هک  تسا  نیا  رب  مسر  اـم  ناـیم  رد  دـشابیم . ـالبرک 

هحفص  ] يرگید هب  سک  ره  هک  دنهدیم  رارق  مکح  ار  ترضح  دننکن و  تنایخ  رگیدکی  هب  هک  دنروخیم  دنگوس  دنیآیم و  مالسلاهیلع 
هب ات  میدمآ  نوریب  لزنم  زا  مرسمه  اب  اذل  تسا . نم  فافز  یـسورع و  بش  مه ، بشما  دنک . تازاجم  ار  وا  شترـضح  درک  تنایخ  [ 136
زا هک  ماهدمآ  نونکا  دندرب . دنتفرگ و  نم  زا  ار  منز  دندرک و  هلمح  ام  هب  حلـسم  راکراوس  رفن  تفه  هار  نیب  رد  یلو  مییایب  ترـضح  مرح 

یلو منادرگیم ، زاب  وت  هب  ار  ترـسمه  بش  ات  نم  تفگ : دـش و  رثأتم  رایـسب  هاشردان  مریگب . کمک  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح 
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يربـک بنیز  ردارب  زا  نم  متـساوخن ، کـمک  وت  زا  نم  تفگ : تشادـن ، ییانـشآ  يو  تبیه  هوکـش و  رداـن و  اـب  اـیوگ  هک  برع ، ناوـج 
نانخـس زا  هاشردان  دـناسرب . رفیک  هب  ار  اـهدزد  نآ  دـنادرگزاب و  نم  هب  ار  مرـسمه  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  و  مهاوخیم ، کـمک  مالـسلاهیلع 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  رگا  بوخ  رایـسب  تفگ : تفـشآرب و  هدرک  در  ار  وا  کـمک  هکنیا  ناوج و  نآ  يهناخاتـسگ 

هک مود  لکـشم  اب  ناوج  دیـسر . مهاوخ  تباـسح  هب  درک و  مهاوخ  رفیک  ار  وت  نم  دـناسرن  وت  هب  ار  ترـسمه  بشما  زا  لـبق  مالـسلاهیلع 
دایرف هک  یلاح  رد  تخادـنا و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  ربق  يور  هب  ار  دوخ  دـش و  وربور  دوب  هاشردان  دـیدهت  نامه 

هب ار  همه  هجوت  ینز  دایرف  هلهله و  يادص  ناهگان  سرب . مداد  هب  مالسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  رسپ  يا  ناهانپیب ، هانپ  يا  تفگ : دزیم 
تـسا دنلب  تمچرپ  تفگیم : یلحم  يهجهل  اب  نز  نآ  بنیز !» وخی  روکـشم  لضافوبی ، ۀـیلاع  کتیار  : » دزیم ادـص  هک  درک  بلج  دوخ 

ار ارجام  هحفص 137 ]  ] دندروآ و وا  دزن  ار  شرسمه  ناوج و  داد  روتسد  هاشردان  بنیز ! ردارب  يا  مرازگساپس  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  يا 
دـندرب و دوخ  اب  ارم  نادزد  نوچ  هک ، دومن  هفاضا  درک و  نایب  ار  نادزد  يهلمح  هلیبق و  يراج  مسر  شرهوش ، دـننام  زین  وا  دیـسرپ  نز  زا 

مالـسلااهیلع يربک  بنیز  شرهاوخ  قح  هب  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مدروآرب و  داـیرف  دـش ، رود  ادـج و  نم  زا  مرهوش 
داد روتسد  نادزد  هب  دمآ و  ام  کیدزن  رایـسب  باتـش  هلجع و  اب  هدش  نایامن  البرک  يوس  زا  يراوس  ناهگان  دهد . تاجن  ارم  ات  مداد  مسق 

نادزد فرط  هب  ریـشمش  قرب  دننامه  یقرب  مدـید  هبترم  کی  هک  دـندرب  هلمح  راوس  نآ  هب  یتح  دـنتفریذپن و  اهنآ  یلو  دـننک ، اهر  ارم  هک 
اجنیا رد  ار  مدوخ  زین  کنیا  تسا ، هداتفا  نابایب  نآ  رد  اهنآ  ياهرـس  اهدسج و  نونکا  درک و  ادج  اهندب  زا  ار  ناشیاهرـس  درک و  تکرح 

افو شاداپ  هب  هک  تسه  رادقم  نیا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يالاو  ماقم  هک  دش  عناق  تمارک  نیا  ندید  زا  هاشردان  منیبیم !
مرح يهعسوت  هب  روتسد  اذل  دشاب . هتشاد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شزیزع  ردارب  رانک  رد  یهاگتـسد  هداد ، ناشن  یگدنز  رد  هک  يراثیا  و 

ار ناویا  نحص و  دومن و  ثادحا  ار  رس  تشپ  قاور  دجسم  ترضح و  رسالاب  دجسم  داد و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم 
[ . 47  ] درک یساسا  ریمعت  نییزت و 

سابع ترضح  زا  رسپ  ود  نتفرگ 

. تشادـن يدـنزرف  یلو  تشاد ، يداـیز  تورث  هک  دوب  رتکد  هب  فورعم  فسوی و  هب  موسوم  يدوهی  يدرف  درجورب  رد  هک  دـننکیم  لـقن 
تسنادیم و شدوخ  هچ  ره  دماین . ایند  هب  يدنزرف  مادکچیه  زا  اما  تفرگ  يرـسمه  هب  نز  دنچ  دـنزرف ، ندرک  ادـیپ  يارب  هحفص 138 ] ]

درم دوـب ، هتـسشن  سویأـم  يزور  دیـشخبن . يرثا  زین  اـهنیا  یلو  درک ، لـمع  تسب و  راـک  هـب  وراد ، اـعد و  زا  دـنتفگ ، نارگید  زین  هـچ  ره 
اریز نانمـشد ! يارب  ماهدرک  عمج  تورث  لام و  لایر  نویلیم  دـنچ  مشاـبن ؟ ارچ  تفگ : ياهدرـسفا !؟ ارچ  دیـسرپ : دـمآ و  وا  دزن  یناملـسم 

زا رتهب  یبوخ  هار  نم  تفگ : تنیط  كاپ  ناملـسم  نآ  دوشیم . نم  تورث  ثراو  فاقوا  دوش ، اهنآ  کلام  مگرم  زا  دعب  هک  مرادن  دنزرف 
شمان هک  میراد  جـئاوحلا  باب  کـی  اهناملـسم  اـم  يوش . لـیان  دوصقم  هب  قیرط  نآ  زا  یناوتیم  یـشاب  هتـشاد  قیفوت  وت  رگا  منادیم ، وت 

نامتجاح میوشیم و  لسوتم  ترضح  نآ  هب  ام  دوشیمن . دیماان  دوشب  لسوتم  راوگرزب  نآ  هب  هک  ره  تسا . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
رتکد يوش . راددـنزرف  ات  نک ، تجاح  ضرع  ورب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  یفخم  تروص  هب  مه  وت  میریگیم . ادـخ  زا  وا  يهلیـسو  هب  ار 
البرک يوـس  هب  ياهلفاـق  اـب  مدرم ، هیاـسمه و  اـهنز و  مشچ  زا  یفخم  هتفرگ و  شوـگ  هـب  ار  ناملـسم  درم  نـیا  فرح  دـیوگیم : فـسوی 

رد تردـپ  نمـشد  وت و  نمـشد  اـقآ ، مدرک : ضرع  هدـش و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  اـجنآ  رد  مدرک . تکرح 
مدمآ و نوریب  مرح  زا  هتشاد و  راهظا  ار  دوخ  تجاح  يراب ، ینادرگرب . دیماان  ارم  هک  امش  هب  اشاح  دراد ، تجاح  ضرع  هدمآ و  تاهناخ 

دروآ ایند  هب  يرسپ  دنزرف  نوچ  دش و  هلماح  هحفص 139 ]  ] منز هام  هس  زا  سپ  متـشگرب . درجورب  هب  يرگید  يهلفاق  اب  یفخم  روط  هب  زاب 
« نیـسح مالغ   » ار شمان  راب  نیا  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  زاب  نوچ  هدش و  هلماح  مود  راب  يارب  زین  دـعب  يدـنچ  مداهن . سابع » مالغ   » ار شمان 
هچ ره  ياهتشاذگ !؟ تنارـسپ  يور  ار  ناناملـسم  مسا  ارچ  هک  دندرک  نم  هب  اهضارتعا  هدیمهف و  ار  بلطم  درجورب  ياهیدوهی  متـشاذگ .
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ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  رـسپ  ود  نیا  هک  متفگ  اـهنآ  هب  تسا . رارق  هچ  زا  هیـضق  هک  متفگ  اـهنآ  هب  تبقاـع  دـشن . مدروآ  لـیلد 
لماک مارتحا  تاداس  املع و  هب  دوب  هدنز  ات  يدوهی  نآ  دننکیم : لقن  مدرک . لقن  ناشیارب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نایرج  ماهتفرگ و  مالـسلاهیلع 
ندـید اب  جوجل  لفاغ و  تخبدـب ، ناسنا  هک  تسا  فسأت  لمأت و  یـسب  ياـج  [ . 48  ] دوب یقاب  دوهی  نید  رد  ناـنچمه  یلو  تشاذـگیم ،

دوـخ رود  هب  یهارمگ  تلالـض و  هریاد  رد  ناـنچمه  درادرب و  دوـخ  لـطاب  مارم  زا  تـسد  تـسین  رـضاح  مـه  بـیجع  یعقاو و  تاـمارک 
یهارمگ تجاـجل و  یتخبدـب ، رد  ردـقچ  دـننکیم !؟ ملظ  دوـخ  دـالوا  دوـخ و  هـب  ردـقچ  ییاـهناسنا  روـط  نـیا  اـیآ  یتـسار  دـخرچیم .

يا وت  یتسار  دنراد !؟ یهیجوت  لیلد و  دوخ  يارب  قح ، هار  قح و  نید  نتفریذپن  يارب  یهلا  لدع  هاگداد  رد  تمایق  زور  ایآ  دنروهطوغ !؟
یهارمگ کش و  رد  نانچمه  مه  زاب  یلو  یـشاب ، هدینـش  ای  یـشاب و  هدید  ار  یتامارک  ای  یتمارک  هک  یتسه  یناسک  زا  ایآ  زیزع ! هدنناوخ 

رد هتفرگ و  رارق  تسار  هار  رد  هدرک ، هبوت  هدمآ ، دوخ  هب  ییاهناتساد ، نینچ  ندناوخ  اب  يرـضاح  هحفص 140 ]  ] ایآ یتسار  يرب !؟ رس  هب 
!!! تیرشب ناهج  تیاده  ناسنا و  تداعس  هکلب  نیملسم و  يراگتسر  تداعس و  دیما  هب  یسرب !؟ يورخا  يویند و  تداعس  هب  تیاهن 

سابع ترضح  تکرب  هب  ندش  ناملسم  نتفای و  افش 

هب ندـناوخ  هضور  يارب  ارم  يدوـهی  کـی  مدوـب ، ناـچوق  رد  نم  تفگیم : هک  مدینـش  یظعاو  زا  درک  لـقن  ربـنم  لـها  ناـگرزب  زا  یکی 
: تفگ مدیسرپ ، ار  يو  ندروآ  مالسا  تلع  موش . ناملسم  مهاوخیم  تفگ : وا  متفر و  شاهناخ  هب  هدز  تفگش  نم  درک ! توعد  شاهناخ 
رد مدرک ، لاؤس  شاهیرگ  تلع  زا  تسا . نایرگ  رایـسب  مدـید  مدـش ، لزنم  دراو  ماهناختراجت  زا  هک  یعقوم  بشید  دوب . رامیب  نم  رـسمه 

ندرک تکرح  زا  یلک  هب  مراچد و  اپ  مسیتامور  ضرم  هب  هک  تسا  لاس  هدفه  دودح  اریز  ماهدنمرـش ؛ امـش  زا  نم  مرهوش ! تفگ : خـساپ 
مالسلاهیلع لضفلایبا  ترضح  هب  مهاوخیم  بشما  مدیماان . يدوبهب  زا  دیاهدومن ، فرص  یناوارف  يهنیزه  امـش  هکنآ  اب  مشابیم و  زجاع 

شـسرپ نانآ  زا  نم  نوچ  دندرکیم و  ربخ  هضور  يارب  ار  رگیدکی  ناملـسم  نانز  مدیدیم  تاقوا  یـضعب  اریز  موش ، لسوتم  ناناملـسم ،
میدرگیم و مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  لسوتم  اجنآ  رد  میوشیم و  رضاح  يرادازع  سلجم  رد  ام  دنتفگیم  تسا ؟ ربخ  هچ  مدرکیم 
هحفـص 141]  ] لسوتم مهاوخیم  بشما  مه  نم  دزاسیم . اور  ار  نامتجاح  دهدیم و  افـش  ار  ام  نارامیب  لسوت  نیا  يهطـساو  هب  دنوادخ 

هیرگ اـب  مدـید  و  یلب . متفگ : يوش ؟ ناملـسم  يرـضاح  اـیآ  متفاـی  افـش  هچناـنچ  مزیرب . کـشا  وا  تیموـلظم  يارب  موـشب و  رورـس  نآ  هب 
متـساخرب و نک ! هاگن  زیخرب ، دـیوگیم : مدینـش  هک  دیـشکن  یلوط  دوبر  رد  باوخ  ارم  دـعب  یتدـم  لضفلاابا ! ای  لضفلاابا ، اـی  تفگیم :
: دیوگیم هداتـسیا و  اپرب  دتـسیاب ، تسناوتیمن  البق  هک  یتروص  رد  یتمالـس ، لاح  اب  ماهجوز  هدش و  نشور  دوب ، کیرات  هک  قاطا  مدید 

يراز عرـضت و  ردـقنآ  نم  دـیدیباوخ ، هک  امـش  تفگ : نک . وگزاب  ار  ارجام  متفگ : دوب . اجنیا  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلایبا  ترـضح  نـآلا 
و مرادن ، نتـساوخرب  تردق  مدرک : ضرع  وش . دنلب  دومرف : نم  هب  يردقلا  لیلج  ياقآ  کی  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  متفر . باوخ  هب  ات  مدرک 
رد تسد  مدید  مدرک  هظحالم  سپـس  دـش . نوزحم  هک  مدومن  هدـهاشم  میامن . یتکرح  مناوتب  دـیاش  دـیهدب  نم  هب  ار  دوخ  تسد  مدوزفا 

یهوکـش اب  سلجم  ادعب  میوشیم و  فرـشم  مالـسا  فرـش  هب  رفن  ود  ام  نونکا  دوزفا : قوف  ناتـساد  نیا  لقن  زا  سپ  يدوهی  درادن . ندـب 
شیارگ مالسا  هب  ار  يدایز  تیعمج  مینکیم و  وگزاب  نارگید  ناشیوخ و  يارب  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تمارک  نیا  هداد و  لیکشت 

هحفص 142] [ . ] 49  ] میهدیم

شترضح مان  هب  ندروخ  مسق  سابع و  ترضح  تهبا  سدقت و 

تـسا هدرک  زاب  اج  فلتخم  للم  ماوقا و  لد  رد  ردق  نآ  شیدرمناوج ، تیونعم و  نامیا و  يرادافو ، رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
رد دنراد . خسار  داقتعا  زین  عوضوم  نیا  هب  دنروخیم و  مسق  وا  مان  ناج و  هب  یمالـسا  ریغ  یتح  یمالـسا و  ياه  نیمزرـس  مدرم  رثکا  هک 
هب ندروخ  مسق  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  سدـقم  مان  اب  ار  دوخ  تاعزانم  تافالتخا و  اهرهـش ، نآ  مدرم  نامروشک  ياهرهـش  رتشیب 
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رد يراک  مکحم  روظنم  هب  هک  تسا  مسر  ریاشع  نیب  اصوصخ  مدرم ، زا  يرایـسب  دزن  زین ، قارع  رد  دـنربیم . ناـیاپ  هب  هداد و  هلـصیف  يو 
لـضفلاوبا ترـضح  هب  دوش ، لصاح  نانیمطا  ءاکرـش  نیب  دـننکن و  تنایخ  رگیدـمه  هب  هکنآ  يارب  رگید ، ياهراک  اـی  تکارـش  يهیـضق 

هب کچوک  يهبلط  زیچان و  هدنب  نیا  هک  ناتـسرل ، ياهرل  هژیو  هب  امومع ، رل  ماوقا  هک  تسا  رکذ  لباق  دنروخیم . مسق  مالـسلاهیلع  سابعلا 
شیراوگرزب تمارک و  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  هب  زین  مراد ، ار  نانآ  هب  يرازگتمدـخ  باستنا و  راختفا  رـضاح  باتک  فلؤم  ناونع 

تیبثت و مالـسلاهیلع  سابع  سدـقم  مان  اب  ار  دوخ  ياهدادرارق  تالماعم و  اهنامیپ ، دـهع و  رثکا  اهنآ  دـنراد . ياهناقداص  بیجع و  داـقتعا 
رد حازم ، زنط و  هب  هک  دنراد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  یصلاخ  داقتعا  هقالع و  ردق  نآ  فیرش ، رویغ و  مدرم  نیا  دنیامنیم . میکحت 

ترـضح هب  زگره  یلو  دروخب ! غورد  مسق  ادـخ  هب  تسا  نکمم  رل  هک  تسا  هدـش  روهـشم  رگید  ماوقا  یتـح  هحفـص 143 ]  ] نانآ و نایم 
نک و داـمتعا  وا  هب  اروف  دروخیم  مسق  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هب  يرل  يدـید  رگا  سپ  دروـخیمن ! غورد  مسق  مالـسلاهیلع  ساـبع 
هچ يرـس و  هچ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  تبـسن  اهرل  صالخا  داـقتعا و  نیا  هکنیا ، رد  لاـح  اـمن ! لوبق  ار  شفرح 

ناوتیم لامجا  روط  هب  یلو  دراد ! یتخانـش  هعماج  تاـعلاطم  یتخانـشناور و  ياـهلیلحت  هب  جاـیتحا  هک  تسا  یثحب  دوخ  دراد ، یتمکح 
تواخـس و يرادافو ، تعاجـش ، تفـص  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  هب  رل  ماوقا  خـسار  داقتعا  رفاو و  هقالع  ثعاب  اـی  لـماع و  هک  تفگ 

يدرمناوج تقادص و  تریغ و  هب  دوخ  اهرل  هک  دننادیم  ناگمه  نوچ  دـشابیم . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يدرمناوج  بدا و  تریغ ،
نیا اب  یعون  هب  دننیبیم و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  سدقم  دوجو  رد  ار  دوخ  يهدیدنـسپ  بوخ و  تافـص  فیرـش ، موق  نیا  دنفورعم .

ار يو  عومجم  رد  و  هدرک ، ءادتقا  وا  هب  هنـسح  تافـص  رد  هتخومآ ، تواخـس  تعاجـش و  سرد  يو ، زا  هدومن و  يزاسدـننامه  راوگرزب 
مامت مات و  يوگلا  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نیدتم  فیرش و  داژن  نیا  هک  اجنآ  زا  دنهدیم . هداد و  رارق  دوخ  یگدنز  يوگلا  هوسا و 

، نایاپ رد  دننزیم ! مد  مالـسلاهیلع  سابع  فاصوا  زا  دنیوگیم و  مالـسلاهیلع  سابع  زا  هراومه  دنروآیم ، باسح  هب  يدرمناوج  توتف و 
هحفـص 144]  ] تمـصع و نادناخ  نابحم  نادیرم و  زا  یماما ، هدزاود  صلاخ و  نایعیـش  زا  ۀـبطاق  اعیمج و  رل  ماوقا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

دننامه هدوب و  اهنآ  راوگرزب  دالوا  مالـسلااهیلع و  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  هداوناخ  ینعی  تیالو  زکرم  روحم و  ناراثن  ناج  زا  تراـهط ،
مشش شخب  رد  هک  هچنآ  اما  و  دنراد ! یصلاخ  صاخ و  يافص  افو و  يربهر ، تیالو و  بالقنا ، مالسا ، هب  تبسن  ناریا  فیرش  ماوقا  ریاس 

زا یکچوک  هنومن  تاـیانع و  نارکیب  ياـیرد  زا  ياهرطق  اـهنت  دـیدرگ ، رکذ  مالـسلاهیلع » ساـبع  ترـضح  تاـمارک   » ناونع تحت  باـتک 
تایانع تامارک و  هب  طوبرم  لصفم  بتک  هب  دنتسه  يرتشیب  دراوم  اههنومن و  ناهاوخ  هک  یناسک  دشابیم . شترضح  رامـشیب  تامارک 
مرتحم ققحم  فیلأت  مالسلاهیلع ،» سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   » دنمشزرا باتک  هلمج  زا  مالسلاهیلع ، سابع  ترـضح 

هحفص 147] . ] دنیامرف هعجارم  هریغ  یلاخلخ و  ینابر  یلع  مالسالاۀجح 

یثارم حئادم و  راعشا ، هیعدا ، رد  سابع  ترضح 

همدقم

فـصو رد  صاـخ  تدارا  قشع و  اـب  هک  ار ، نیدـتم  دـهعتم و  نارعاـش  یثارم  حـیادم و  راعـشا ، زا  يدادـعت  هماـنترایز و  شخب  نیا  رد 
بیترت اهنآ  ياوتحم  راعـشا و  باختنا  رد  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال  میامنیم . میدـقت  ناتتمدـخ  دناهدورـس ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 

، تبالـص يراداـفو ، ياـهیگژیو  هب  یفطاـع ، ياـهتفارظ  اـب  راعـشا و  بلاـق  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  فدـه  تسا . هدـشن  تیاـعر  یـصاخ 
شردارب ماما و  زا  تیامح  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  هنانمؤم  يزابناج  راثیا و  هرخالاب  و  تدارا ، قشع و  تمواقم ، يدرمیاپ ،

هحفص 148] . ] دوش هراشا  مالسا ، نیبم  نید  ماکحتسا  ءاقبا و  تهج  مالسلاهیلع  نیسح 

قداص ماما  زا  لوقنم  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهمانترایز 
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هراشا

رد یفوتم 367 ق )  ) یمق هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  لجا ، خیـش  تسا : هدروآ  نانجلا » حیتافم  ، » فیرـش باتک  رد  یمق ، ثدحم  موحرم 
هدارا نوچ  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هحفص 258  تارایزلا  لماک 

نیلسرملا و هئایبنا  نیبرقملا و  هتکئالم  مالس  هللا و  مالس  ییوگیم : هضور و  رد  رب  یتسیایم  ار  یلع  نب  سابع  ربق  ینک  ترایز  هک  ییامن 
میلستلاب و کل  دهشا  نینمؤملاریما ، نبای  کیلع  حورت  يدتغت و  امیف  تابیطلا  تایکازلا  و  نیقیدصلا ، ءادهشلا و  عیمج  نیحلاصلا و  هدابع 

مولظملا و  غلبملا ، یصولا  و  ملاعلا ، لیلدلا  و  بجتنملا ، طبسلا  و  لسرملا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  فلخل  ۀحیـصنلا  ءافولا و  قیدصتلا و 
تبستحلا و تربص و  امب  ءازجلا  لضفا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نسحلا و  نع  نینمؤملاریما و  نع  هلوسر و  نع  هللا  كازجف  مضتهملا ،
، تارفلا ءام  نیب  کنیب و  لاح  نم  هللا  نعل  و  کتمرحب ، فختسا  کقح و  لهج  نم  هللا  نعل  کلتق و  نم  هللا  نعل  رادلا ، یبقع  معنف  تنعا 

عبات مکل  انا  و  عبات ، مکل و  ملسم  یبلق  و  مکیلا ، ادفاو  نینمؤملاریما  نبای  کتئج  مکدعو  ام  مکل  زجنم  هللا  نا  و  امولظم ، تلتق  کنا  دهـشا 
نمب و  نینمؤـملا ، نم  مکباـیاب  مکب و  ینا  مکودـع  عـم  ـال  مکعم  مکعمف  نیمکاـحلا ، ریخ  وـه  هللا و  مکحی  یتـح  ةدـعم  مـکل  یترـصن  و 

مالسلا وگب : نابسچب و  حیرـض  هب  ار  دوخ  وش و  هضور  لخاد  سپ  نسلالا . يدیالاب و  مکتلتق  ۀما  هللا  لتق  نیرفاکلا ، نم  مکلتق  مکفلاخ و 
کیلع و مالسلا  ملس ، مهیلع و  هللا  یلص  نیسحلا  نسحلا و  و  هحفص 149 ]  ] نینمؤملاریمال هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا  دبعلا  اهیا  کیلع 
نویردـبلا و هـب  یـضم  اـم  یلع  تیـضم  کـنا  هللا  دهـشا  دهــشا و  کندـب ، کـحور و  یلع  هناوـضر و  هـترفغم و  هتاـکرب و  هللا و  ۀـمحر 
و ءازجلا ، لضفأ  هللا  كازجف  هئابحا  نع  نوباذـلا  هئایلوا  ةرـصن  یف  نوغلابملا  هئادـعا  داهج  یف  هل  نوحـصانملا  هللا  لـیبس  یف  نودـهاجملا 

یف تغلاـب  دـق  کـنا  دهـشا  هرما  ةـالو ، عاـطا  هتوـعد و  هل  باجتـسا  هتعیبـب و  یف  نـمم و  دـحا  ءازج  یفوا  و  ءازجلا ، رفوا  و  ءازجلا ، رثـکا 
الزنم و اهحـسفا  هنانج  نم  كاطعا  و  ءادعـسلا ، حاورا  عم  کحور  لعج  و  ءادهـشلا ، یف  هللا  کـثعبف  دوهجملا ، ۀـیاغ  تیطعا  و  ۀحیـصنلا ،

مل کنا  دهشا  اقیفر ، کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  عم  كرـشح  و  نییلع ، یف  كرکذ  عفر  و  افرغ ، اهلـضفا 
هئایلوا هلوسر و  نیب  کنیب و  اننیب و  هللا  عمجف  نییبنلل ، اعبتم  و  نیحلاصلاب ، ایدتقم  كرما  نم  ةریصب  یلع  تیـضم  کنا  و  لکنت ، مل  نهت و 

. نیمحارلا محرا  هناف  نیتبخملا ، لزانم  یف 

رکذت

نیا هب  ایند  ياج  ره  زا  دـناوخ و  رود  هار  زا  رگید ، ياههمان  ترایز  دـننامه  زین  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهمان  ترایز  ناوتیم  . 1
دیس اما  دش . رکذ  هک  دوب  نیمه  الاب  تایاور  قبط  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهمان  ترایز  . 2 دومن . تدارا  ضرع  داد و  مالس  راوگرزب 

هک یناسک  مینکیمن . رکذ  ار  هلابند  نیا  راصتخا  رطاخ  هب  ام  دـناهدرک . رکذ  مه  ياهلابند  نآ  يارب  نارگید ، دـیفم و  خیـش  سوواـط و  نب 
خیـش نانجلا  حیتافم  هب  دننک ، تئارق  تالیـصفت  مامت  اب  لماک و  عماج و  تروص  هب  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهمان  ترایز  دـنلیام 

هحفص 150] . ] دنیامن هعجارم  هر  یمق  سابع 

سابع ترضح  فصو  رد  دنچ  يراعشا  یثارم و  حیادم ،

قشع زامن 

ار لد  شتآ  منک ، کـشا  زا  متفگ  تسا  یهت  باـت  زا  منت  نوـخ و  هب  هقرغ  مرگج  تـسا  یهت  بآ  زا  نـم  کـشم  رپ و  کـشا  زا  ممـشچ 
یهت بادآ  ز  تسا ، قشع  هر  زامن  نیا  دوجـس  بآ  يور  هب  مماـیق ، بآ  يور  هب  تسا  یهت  بآ  زا  نم ، مشچ  دوب  باـنوخ  رپ ز  شوماـخ 

هب هتـشگرس  نم  تخب  هچ  ره  تسا  یهت  بادرگ  هک ز  یبآ ، رد  هـقرغ  مایتـشک  دـکچ  کـشم  نـیا  زک  بآ  نآ  دربیم  نـم  ناـج  تـسا 
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زا وت  سابع  تسد  تساقس  ره  يهمزال  یملع ، گشم و  تسد و  تسا  یهت  باوخ  زا  تاهنـشت  بل  رغـصا  يهدید  نیـسح ! تسا ، باوخ 
يدزی باهش  تسا  یهت  بابسا  همه  نیا 

ابیز رهز  رتابیز 

تروـص و توـتف  شفطل  ناوـخ  راوـخ  هزیر  تورم ، هحفـص 151 ]  ] سابع تسایند  يهرهـش  يدرم  هب  سابع  تساه  لکـشم  لـفق  دـیلک 
سابع تسيربک  بنیز  يارب  لد  شمارآ  البرک  تشد  هب  سابع  تسالوم  اوسام  رب  یلو  حـلاص  دـبع  ار  یلع  نب  نیـسح  ساـبع  تساـنعم 
يهداز هچ  رگا  سابع  تساقآ  اخـس  دوج و  رد  هک  لسوت  تسد  شنماد  رب  نزب  ساـبع  تساـبیز  رهز  رتاـبیز  هک  نویمـشاه  رینم  ردـب  دوب 

« مثیم  » راگزاس اضرمالغ  سابع  تسارهز  شردام  نکیلو  تسا  نینبلاما 

رادمان سابع 

بلط وا ، يوک  كاخ  زا  راگزور  ناهاش  هک  رادمان ، سابع  دـننک  وزرآ  وا  يهبتر  رـشح ، زور  رد  قشع  يوک  نادیهـش  هک  یقـشاع  نابرق 
ادخ داد  داتف ، شتسد  هحفـص 152 ]  ] دننک ولگ  ردنا  شرثوک  بآ  هک  ات  تساوخیم  درپس ! ناج  هنـشت  بل  دوب و  بآ  ياقـس  دننک  وربآ 

وا يوس  ور  همه  ادـگ  اـت  هاـش  زا  ارچ  سپ  تسا  ییادـخ  تسد  هن  وا  تسد  رگ  دـننک  وربور  وگب  دـنرکنم ، هک  ناـنآ  يو  هب  دوـخ  تسد 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  دننک  وگتفگ  اج  همه  شجئاوحلا  باب  تسا  تجاح  بابرا  يهلبق  وچ  وا  رابرد  دننک !؟

سابع ترضح  یناوخزجر 

اومتعطق نا  هللا  ینیـسح و  هگرد  هب  ممداـخ  هک  میارب  زا  سب  نیمه  فرـش  لـضف و  میاـتفال  کـلم  زاـبهاش  نم  میاـضترم  یلع  يهداز  نم 
ینیمی اومتعطق  نا  هللا  ینیمغ و  يهتسکش  لد  مراد  ملولم  شنـشلگ  یگدرـسفاز  ملوسر  نشلگ  نابغاب  نم  ملوتب  يهداز  رازگتمدخ  ینیمی 

اومتعطق نا  هللا  ینید و  نع  ادـبا  یماحا  ینا  مهاپـس  نیا  فیرح  هنت  کی  نم  مهار  راخ  هتـشگ  هچ  رگا  نمـشد  مهاـنپیب  ناگنـشت  ياـقس 
نا هللا  ینیـشتآ و  تارطاخ  مزوس ز  نازوس  عمـش  وچ  مشتآ  بآ و  رد  نازورف  نم  بلق  بآ و  رد  میاپ  نازیر  بآ  راـنک  ماهداتـسیا  ینیمی 

مناج منامن  نیا  زا  دـعب  هک  مغ  هچ  رگید  مناسر  هگ  همیخ  هب  ار  بآ  نیو  منارب  سرف  نیا  نک  ددـم  بر  اـی  هحفص 153 ]  ] ینیمی اومتعطق 
! ریت يا  منامب  لجخ  ناکدوک  شیپ  رد  مناج  هب  دروخ  اههزین  شاک  يا  منانمشد  ریت  نایم  اهنت  ینیمی  اومتعطق  نا  هللا  ینینزان و  قشع  يادف 

لاح ات  میآ  همیخ  رانک  مبکرم  اب  میاهتسد  هدیرب  دش  هچ  رگا  میالبرک  ناگنشت  ياقس  ینیمی  اومتعطق  نا  هللا  ینیشن و  نم  گشم  هب  رگا 
هداتف ادـج  متـسد  تسا  نیـشتآ  وت  بل  شطع  زا  هک  تسا  نیمغ  نیا  زا  ملد  نوخ  كاخ و  رد  ینیمی  اومتعطق  نا  هللا  ینیبب و  اخأ  نم ، راز 

« ناسح  » نایچیاچ بیبح  ینیمی  اومتعطق  نا  هللا  ینینهآ و  دومع  نم  قرف  رد  تسا  نیمز  رب 

ردارب نیلاب  رب  نیسح  ماما  لاح  نابز 

یب مراز  بیرغ و  نم  هک  زیخرب  نم  ردارب  ناوج ، ساـبع  نم  رت  يهدـید  ود  روـن  يا  نم  رگـشل  هاـنپ  تشپ و  يا  نم  رواد  هار  يهتـشک  يا 
لآ يراوـخمغ  نک  اـههمیخ  هب  رذـگ  زیخرب ، هحفـص 154 ]  ] نم ردارب  ناوج ، ساـبع  مرادـن  يردارب  وت  زا  ریغ  مراـسگمغ  راـی  سنوـم و 

تسد یک  درک  التبم  وت  مغ  هب  ار  ام  درک ؟ اههچ  ام  هب  کلف  هک  يدید  نم  ردارب  ناوج  سابع  نک  افو  نتشیوخ  يهدعو  رب  نک  یفطـصم 
سابع یناسر  نطو  يوس  هب  بنیز  ینامب  نم  دعب  وت  هک  دیاش  یناف  ناهج  نیا  رد  هک  متفگ  نم  ردارب  ناوج  سابع  درک ؟ ادج  نت  ار ز  وت 

هب يداد  نم  ردارب  ناوج ، سابع  دنبابک  شطع  زا  نم  لافطا  دنبارطـضا  ردنا  مرح  لها  دـنباوخ  هب  نانمـشد  همه ، بشما  نم  ردارب  ناوج ،
ربکایلع غاد  مناوتان  هدرک  هک  دنچ  ره  نم  ردارب  ناوج ، سابع  بایرد  وت  افو  هر  ار ز  وا  باتیب  هداتف  شطع  زوس  زا  بآ  يهدعو  هنیکس 
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نیا رد  مدـش  راـییب  ناریح  دنمتـسم  نم  اـما  ناوضر  غاـب  يوس  هب  وت  یتـفر  نم  ردارب  ناوج ، ساـبع  مناـج  هب  وت  گرم  هدز  شتآ  مناوج 
هحفص 155] [ . ] 50  ] نم ردارب  ناوج ، سابع  نابایب 

مشاهینب رمق  ینز  هنیس  هحون 

امنب اخا  ناج  يا  زیخرب و  مرالاس  ریم و  يا  مرادملع  يا  ناودع  موق  لیتق  یتشگ  مرالاس  ریم و  يا  مرادملع  يا  نوخ  هب  ناطلغ  هتـشک  يا 
رورـس يا  ناج  ردارب  يدوب  مرگـشل  هانپ  تشپ و  مرالاس  ریم و  يا  مرادـملع  يا  نارود  راوخ  بیرغ و  متـشگ  يراوخمغ  هر  زا  يراـی  ارم 
ناماک هنشت  رب  ناسر  یبآ  دنبآ  رظتنم  دنباتیب  ربصیب و  یگنشت  زا  مرح  لها  مرالاس  ریم و  يا  مرادملع  يا  نالفط  ياقس  افواب  يا  نابوخ 

ریم يا  مرادملع  يا  نایرگ  مشچ  تغادز  مراد  تسشنب  ملد  رب  مغ  تسکـشب  ارم  تشپ  اخا  ای  تقارف  غاد و  مرالاس  ریم و  يا  مرادملع  يا 
یتـفر مرـالاس  ریم و  يا  مرادـملع  يا  ناـناوج  غاد  زا  مخ  متـشپ  ردـیح  هداز  يا  رگید  ناـهج  نیا  رد  یناگدـنز  مهاوخن  اـناج  مرـالاس  و 

هحفص 156]  ] يروجنر نت  هراپ  هراپ  يا  نویش  زا  رپ  ملاع  ياهدرک  تغادز 

قح لامج 

هچ رگا  سابع  تساهلد  نشور  غارچ  رـشحم  حبـص  ات  ار  قاشع  بش  سابع  تساتکی  مسق ، ییاـتکی  هب  ساـبع  تساـپ  اـت  رـس  قح  لاـمج 
باب دوب  ایند  رد  هک  سابع  تساهنت  همقلع  مد  نآ  زا  ار  افو  قشع و  تریغ و  مزانب  ساـبع  تسارهز  شرداـم  نکیلو  تسا  نینبلاما  يهداز 

[ . 51  ] سابع تسابقع  رشحم و  عیفش  جئاوحلا 

هدیدغاد ردام 

شیرق زا  زور  ره  هک  یـشوپهیس  يوناب  تسیک  دنکیم  ناغفا  لد  زوس  زک  هدیدمغ  نیا  تسیک  دـنکیم  ناشیرپ  ار  اهلد  زوسناج ، ياهلان 
موثلک هن  نیا  دنکیم  نادیهش  نآ  زا  دای  هدیدمغ  نز  نیا  زاب  تشذگب و  البرک  يارجام  زا  اهلاس  دنکیم  ناج  زا  هلان  عیقب و  ردنا  دوریم 

زا ازع  مزب  نآ  عمـش  اپب  یمزب  دـنک  شدـنزرف  راـچ  يازع  رد  دـنکیم  ناـبایب  نآ  رد  اون  هآ و  نینچ  نیاـک  نینبلاما  دوب  بنیز ، ین  تسا و 
مدبمد دـنکیم  نازوس  بلق  زا  شورخ  کی  ره  مغ  ربق و ز  راچ  شقن  رایـسب  ترـسح  اب  دـشکیم  هحفص 157 ]  ] دنکیم نامـشچ  کشا 

زا کشا  ياج  نیـسح  زوسناج  غاد  درد و  درآ ز  دایب  نوچ  دـنکیم  ناـشیرپ  ار  یعمج  ياـهلد  ناـیب  نیز  نینبلاما  رگد  مدـیناوخن  دـیوگ 
دیؤم اضر  دیس  دنکیم  ناغفا  سابع  متام  رد  همطاف  ضوع  رد  نیسح و  رهب  مغ  دزیرب  وا  دنکیم  نامادب  لد  نوخ  هدید 

سابعلا لضفلاوبا  نالفط ، ياقس  تداهش  رد  نیسح  ماما  لاح  نابز 

دوب لتقم  رد  میدرک  ادا  مه  اب  ار  رهظ  زامن  يزیخیمن  رب  اج  زا  وت  تنیلابب  دمآ  نیـسح  يزیخیمن  رب  ارحـص  كاخ  زا  نوخ  هقرغ  يا  ارچ 
زا ودـع  يزیخیمن  رب  ایرد  شیپ  زا  نم  ياقـس  ارچ  ناغفا  زا  رپ  تسا و  بآ  زا  یلاخ  ناکدوک  ماـیخ  يزیخیمن  رب  اـیآ  رـصع  زاـمن  تقو 

دنزرف يرای  رب  ارچ  ناطلغ  نوخب  منازیزع  ياـهنت  اـهنت و  منم  يزیخیمن  رب  ادـعا  عفد  يارب  رخآ  ارچ  دراد  مرح  ياـمغی  گـنهآ  وسراـچ 
متسدب يزیخیمن  رب  ارحص  كاخ  زا  رگد  منادیم  هک  متشک  وت  غاد  ردارب  متـشپ  وت  گرم  زا  تسکـش  هحفص 158 ]  ] يزیخیمن رب  ارهز 

دیؤم اضر  دیس  يزیخیمن  رب  اج  زک  تسا  یتسد  یب  منیبیم ز  وچ  ارهز  رب  رد  نم  اب  زیخرب  نک  هیکت 

سابع يانعم 

يزاونکت ناتسین  کی  ینعی  سابع  يزاونمه  نادیهـش  اب  ینعی  سابع  يزابکاپ  ینعی  قشع ، ینعی  سابع  يزات  هکی  تداهـش  ات  ینعی  سابع 
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يانعم ادخ ، ات  نتفر  هنـشت  بل  سابع  يانعم  افو ، رحب  ندیـشوج  قشع  مخ  چـیپرپ و  زبس  ریـسم  ینعی  قشع  مچرپ  خرـس  گنر  ینعی  يابع 
نامیا قشع و  هار  هب  رس  یب  نداد  تسد  نادیهش  اب  تسدیب  ییانشآ  قیرط  رد  نتشگ  هراپ  دص  ییایربک  میرح  ات  نتفر  كاچ  دص  سابع 

یب قشع  يهداب  ماج  هب  بل  نداهن  بل  یب  هحفص 159 ]  ] رای ییایرد  ندید  رد  ندش  يراج  رای  يایؤر  يهرهچ  ندید  مشچ  یب  نداهن  رس 
يزاونکت ناتـسین  کی  ینعی  سابع  سابع  مارآ  یلحاس  یب  لحاس  رد  سابع  ماـن  دـنلب  موهفم  تسا  نیا  قشع  يهداـب  ماـمت  ندیـشون  ماـک 

یعیفش لیلخ  يزاونمه  ار  قح  گنهآ  ود  داتفه و 

البرک رد  یگنشت 

يو تماهـش »  » تسا و قشع  ناتـسب  البرک  تسا  هدیکـشخ  نابز  تسا و  بابک  اهلد  شطع  زا  تسا  هدیکـشخ  نالدایرد  بل  ایرد ، بل  رب 
هدیکشخ ناوج  ریپ و  بل  ینیب  فرط  ره  مرح  لها  رد  تسا ، هدرک  رثا  یبآیب  زوس  تسا  هدیکشخ  ناتسوب  نیا  یگنشت ، مومـس  زک  غیرد 

یلو ایرد  زا  دیآ  سابع  هک  تمه ، نیا  مزان  تسا  هدیکشخ  نامهیم  ماک  باریـس و  نابزیم  الب  تشد  رد  هک  يرادنامهیم  نیا  زا  هآ ، تسا 
ناور بآ  بل  رب  یهاـم ، ماـک  تسا  یهاـم  نوـچ  شرغـصا  اـیرد ، وـچ  رداـم  نماد  تسا  هدیکـشخ  ناـنچمه  اـهبل  تـسا و  شود  رب  بآ 

هحفـص  ] دیؤم اضر  دیـس  تسا  هدیکـشخ  ناج  زوس  زا  بابر ، مشچ  يهمـشچ  دـنز  شیاهبل  هب  یبآ  ات  کشا ، درادـن  رگ  تسا  هدیکـشخ 
[160

لضفلاوبا ترضح  ینز  هنیس  هحون 

نید هام  مایخ  بش  ( 2  ) منم ردیح  يهداز  منم  ربمغیپ  دنزرف  دبشترا  نیلوا  ( 2  ) منم ردیح  يهداز  منم  روآمان  سابع  نکـش ، فص  نامرهق 
ادخ نید  رگنس  ( 2  ) منم ردیح  يهداز  منم  رسفا  نیلوا  اجیه  نادیم  رد  زور  ( 2  ) منم ردیح  يهداز  منکیم ) یناشفناج   ) منکیم ینابساپ  ار 

يهداز ات ) ود  رـس  مدومع  زا   ) ادج رکیپ  زا  تسد  مناگدـید ، ردـنا  ریت  ( 2  ) منم ردـیح  يهداز  منکیم ) یناشفناج   ) منک یناـبهگن  نم  ار 
( همه دمآ  دیفسور   ) همطاف روضح  ردنا  نینبلاما ، مردام  ( 2  ) منم ردیح  يهداز  منم  رخآ  نوگژاو  تروصب  نیز  زا  نیمز  رب  ( 2  ) منم ردیح 

هحفص 161]  ] ینارهت لدشوخ  ( 2  ) منم ردیح  يهداز  منم  روآمان  سابع  نکش ، فص  نامرهق  ( 2  ) منم ردیح  يهداز 

سای هلال و 

ای نمـشد  يهدـنخ  بنیز  يهیرگ  نم  بیـصن  دـش  وت  یب  یتفر و  لضافوبا  ای  مساـبع  تسد  نت  زا  ادـج  دـش  مساـی  يهلـال  داـتفا  نیمز  رب 
دیدرگ ترئاز  ارحـص  لد  رد  یتفخ  نوخ  هب  ات  لضافوبا  ای  تسا  نادیم  يوس  وت  رب  نم  مشچ  تسا  نالفط  تسد  رد  یلاخ  ماج  لضافوبا 

يوس ور  وت  یب  مرادملع  يا  لد  نیمادـک  اب  لضافوبا  ای  يدرک  رتهزات  ار  ربکا  غاد  يدرک  رتهدـید  نوخ  زا  بل  ات  لضافوبا  ای  ارهز  مردام 
هحفص 162] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  لضافوبا  ای  نوریب  تاهدید  زا  ریت  مروآ  نوخ  اپارس  يا  تسد  نیمادک  اب  لضافوبا  ای  مرآ  اههمیخ 

شطع هیرگ 

درادـن بآ  مرح  هب  اقـس  هک  سوسفا  لضفلاوبا  مولظم  دـش  ادـخ  میدـقت  هک  دوب  یلگ  هتـسد  نیا  دـش  ادـج  رادـملع  تسد  مرح  لـها  يا 
مولظم هنیکـس  کشخ  بل  دیآ ز  همزمز  نیا  هنیدـم  غاب  لگ  هتـسد  رگج  دزوس  لضفلاوبا  مولظم  درادـن  بات  شطع  رغـصا ز  هک  سوسفا 

دیآ همطاف  نانج  اقـس ز  ندید  رب  لضفلاوبا  مولظم  تلاجخ  کشا  دکچ  سابع  هدید  زا  تلاسر  ناتـسب  یطوط  شطع  دـیرگ ز  لضفلاوبا 
دیـشونب کشا  ناور  بآ  ضوع  رگید  دیـشوپب  بآ  زا  دوخ  مشچ  مرح  لها  يا  لضفلاوبا  مولظم  دـیآ  همقلع  زا  هک  تسارهز  يهلاـن  نیا 

هحفص 163] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  لضفلاوبا  مولظم 
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ییاشامت

نینبلاما مردام  اب  وت  وگرب  ابـص  يا  ایب  ارهز  فسوی  ایب  الوم  يدیـس  همطاف  رطع  يوب  دـسریم  مماشم  رب  همقلع  رانک  رد  ایب  ناج  ردارب  يا 
رب هسوب  همطاف  زیزع  نوچ  دـنز  متـسه  همه  رب  دوش ، تلجخ  شتآ  ایب  ارهز  فسوی  ایب  الوم  يدیـس  نیمز  رب  رپرپ  هتـشگ  وت  نینوخ  يهلال 
ایب الوم  يدیـس  تردام  ارهز  دزن  وت  رود  مدرگب  ای  ترب  رد  مزیخ  هک  ات  اخا  ای  نک  مايرای  اـیب  ارهز  فسوی  اـیب  ـالوم  يدیـس  دـنز  متـسد 

نسحم دیس  ایب  ارهز  فسوی  ایب  الوم  يدیـس  ار  هدروخ  یلیـس  يور  منکیم  اشامت  نم  ار  هدرـسفا  یقاس  دنکیم  اشامت  وا  ایب  ارهز  فسوی 
هحفص 164]  ] ینیسح

روش

داب تهر  هب  ناج  ادص  دنزیم  همطاف  ادن  دسر  همقلع  ادج ز  قرف  ادج  تسد  اده  حابصم  يهتـشک  ادهـش  غارچ  مشچ و  ادخ  راصنا  یقاس 
هب يرـسپ  ار  نینبلاما  يردفـص  يرفنـضغ و  يردارب  نیـسح  رب  وت  يردـیح  مشچ  رون  وـت  لـضفلاوبا  لـضفلاوبا  ادـگ  تملاـع  ناهـش  ادـف 

ياقس یئوت  یفطصم  زیزع  لضفلاوبا  لضفلاوبا  يروانش  نوخ  جوم  هب  يرـس  تسدیب و  ياقـس  يروآ  بآ  ناگنـشت  رب  يرمق  نویمـشاه 
لضفلاوبا یئوت  اونین  رالاس  یئوت  ایقشا  لیتق  یئوت  البرک  دیهش  یئوت  اههمیخ  ظفاح  یئوت  افج  زا  هنـشت  بل  یئوت  افـش  اهدردب  یئوت  افواب 

نیسح زا  هتسکش  رـسپ  رـسپ  دنک  ارهز  رـس  هب  دنک  ازع  كاخ  رتمشچ  ود  اب  هنیکـس  ربب  اههمیخ  هب  بآ  رظن  نک  همیخ  هب  زیخ و  لضفلاوبا 
لثم تنفک  نینوخ  سابل  تندـب  دـش  نوخ  هب  هقرغ  هحفـص 165 ]  ] لضفلاوبا لضفلاوبا  رگن  ههامـشش  لفط  هب  رگج  نوخ  هدـش  بآ  رمک 

تندش یئادـف  روش  تنحم  کشا و  يادـف  تنخـس  بل  رب  هدـنام  هک  تنهد  نوخ  زا  دـش  هتـسب  تنهریپ  زا  دـشوج  نوخ  تنت  هتـشگ  هرز 
ام وت  هاج  زع و  يادف  وت  هاوگ  نیبج  نوخ  وت  هار  تسادخ  هار  وت  هآ  هنیـس  هب  هدنام  وت  هاگن  هر  هتـسب  وت  هاگلتق  همقلع  لضفلاوبا  لضفلاوبا 

هحفص 166] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  لضفلاوبا  لضفلاوبا  وت  هام  يور  قشاع  وت  هانپ  رد  همه 

ربونص ورس 

وت ياهداـتفا  ارچ  نوخ  تشد  هب  ( 2  ) مدیما قشع و  لگ  مدیـشر  رادملع  لضفلاوبا  اتمهیب  درف  دـهاجم ، ( 2  ) لضفلاوبا اروشاع  راد  هیالط 
تغارچلچ دش  نم  کشا  نیرولب  تغاد  مورـس ز  تماق  هدیمخ  ( 2  ) مدیما قشع و  لگ  مدیشر  رادملع  لضفلاوبا  ارحـص  يهلال  ناسب  ( 2)

رسیب تسدیب و  ياهداتفا  ارچ  ( 2  ) مدیما قشع و  لگ  مدیـشر  رادملع  لضفلاوبا  ای  شباوج  رد  میوگ  هچ  تغارـس  دریگ  مرح  رد  هنیکس 
(2  ) مدـیما قشع و  لگ  مدیـشر  رادـملع  لضفلاوبا  اـپ  زا  ماهداـتفا  نم  هک  ربونـص  ورـس  يا  زیخرب و  اـج  ردارب ز  يا  ارحـص  ناـماد  نیا  رد 

رادملع لضفلاوبا  اهنت  مدـش  نم  وت  زا  سپ  نم  مرذآ  رپ  یلد  اب  تغاد  نم ز  مرطـضم  بیرغ  وت  زا  دـعب  هک  نم  مروآ  ور  مرح  رد  هنوگچ 
هحفص 167]  ] یناشاک یظفاح  نسحم  ( 2  ) مدیما قشع و  لگ  مدیشر 

نیشتآ رهم 

تهام يور  مسوبب  ات  مشاب ، هلاه  مراد  تسود  مزوسب  ادرف  مغ  زا  بشما ، تنیلاب  رـس  رب  مزوسب  اهنت  دوخ  هک  ات  مشاـب ، عمـش  مراد  تسود 
مزوسب ارحـص  نیا  رد  تهار ، رـس  رب  لعـشم  وچ  ات  مشاب  رادیب  رحـس  ات  مشاب ، هام  مراد  تسود  مزوسب  اورپیب  وت  قوش  زا  هناورپ ، موش  ای 

منیشن تهار  رـس  رب  مشاب ، هلال  مراد  تسود  مزوسب  اریگ  خر  ناز  تلامج ، رب  مزود  مشچ  یباوخب  مشوغآ  رد  ات  مشاب ، هیاس  مراد  تسود 
تسود مزوسب  ار  یناهج  ات  مریگب ، شتآ  تبل  زا  تنیرفآ  رهم  خر  رب  مشاب ، راخ  مراد  تسود  مزوسب  اپ  ات  رس  قوشز  و  مرس ، رب  اپ  یهن  ات 

لگ وچ  ات  متفا  تیاپ  كاخ  هب  نم  مشاب ، هلاژ  مراد  تسود  مزوسب  ارهز  لگ  يا  تنیـشتآ ، رهمز  ات  مریگب  تلـصو  نماد  مشاب ، راخ  مراد 
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هحفـص  ] مزوسب اجکی  اهـش  تقـشع ، هتوب  رد  مهن  لد  ار  تینابرد  منک  مشاب ، تمداخ  مراد  تسود  مزوسب  اـمرگ  زا  نم  یـشاب و  باداـش 
وت ناشطع  ماک  مراد ، تسود  مزوسب  اهبل  نآ  ياج  دوخ ، نم  باریس و  يوش  وت  ممشچ  کشا  زا  رگم  ات  مزیر ، کشا  مراد  تسود  [ 168
ات ینیشن ، مشیپ  ياهظحل  يریگب  متسد  رگم  ات  دتفا ، متسد  مراد  تسود  مزوسب  ایرد  بل  رب  یماک ، هنـشت  زا  دوخ  هچ  رگ  مزاس  باریـس  ار 

ناسح مزوسب  اسآ  دنپس 

مشاهینب هام  يا  وت ، ياپ  فک  مسوب 

هام يا  وت ، يازج  تسا  نیا  قنور  ار  وت  هداد  قح  قح ، عیطم  دـبع  يا  مشاهینب  هام  يا  وت ، يافو  نابرق  مشاهینب  هام  يا  وت ، يادـفب  مناج 
ياطع هب  ممشچ  یتاجاح  يهلبق  وت  یتاجانم ، لصا  وت  مشاهینب  هام  يا  وت ، يافـصب  تمحر  ینامیتی  ياقـس  یناشطع ، یقاس  وت  مشاهینب 

يور وتب  سک  ره  دـیمون ، دوشن  زگره  مشاهینب  هام  يا  وت ، يازعب  مزوس  سابع  ادهـش  عمـش  سابع ، يدـه  رون  يا  مشاهینب  هاـم  يا  وت ،
، قیفوت ارم  تسین  نوچ  مشاهینب  هام  يا  وت ، ياقل  قاتشم  سابع  اقل  دیـشروخ  سابع ، اقب  بآ  يا  مشاهینب  هام  يا  وت ، ياخـسب  مزان  درآ 

مـشاهینب هام  يا  وت ، يارب  رخف  نیا  دزانیم  وت  هب  ارهز  زیخاتـسر  فقوم  رد  مشاهینب  هاـم  يا  وت ، ياـپ  فک  مسوب  مسوب  ار  وت  تسد  اـت 
لـضفلاوبا ترـضح  تیانع  فطل و  دروم  رتشیب  ام  پیهمه  هکنیا  دـیما  هب  اج ، نیمه  رد  هحفص 169 ] ( ] يزوریپ فرـشا   ) یحون ونابرهش 

نایاپ هب  ار  رضاح  هتـشون  میرادرب ، ماگ  قح  میقتـسم  طارـص  رد  هراومه  میریگب و  رارق  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جئاوحلا ، باب  سابعلا ،
تاهابتـشا هک  مراودیما  هدومن ، رکـشت  امـش  یهارمه  فطل و  زا  شیپاشیپ  مراپـسیم . گرزب  دنوادخ  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  همه  هدرب و 

مق هیملع  هزوـح  يدـنوکیردریم -  مـیحر  امـش  کـچوک  ردارب  دـیئاشخبب . ناـتدوخ  يراوـگرزب  هـب  ار  بناـجنیا  یملق  ياهـشزغل  یبدا و 
مالسلا و  رادهگنادخ -  ق  ناضمر 1424 ه . مهدزای  ش  نابآ 1382 ه . هبنشجنپ 15 

یقرواپ

سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تاـمارک   » باـتک زا  هدـش  هتفرگرب  [ 2 . ] تـسا هدرک  داـی  یلیل »  » ماـن هـب  وا  زا  بلاـطلا  ةدــمع  باـتک  رد  [ 1]
یناتسدرا ص 37 یقداص  دمحا  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  [ 3 . ] فرصت لخد و  یکدنا  اب  ینیسح ، یلعدیس  مالـسلاهیلع »

هرهچ زا  لـقن  هـب  ص 192  ج 1 ، ءاـجیهلا ، ناـسرف  [ 4 . ] ص 18 ینیـسح ، یلعدیـس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تاـمارک  و 
ترضح یناگدنز  [ 6 . ] ج 2 ص 311 ص 313 نیشیپ ، عبنم  [ 5 . ] ج 2 ص 309 یلاخلخ ، ینابر  یلع  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناشخرد 

، مالـسلاهیلع یلع  نب  سابعلا  دـلوم  ص 269 ، يوسوم ، نیرادـلا ، ۀلیـسو  [ 7 . ] ص 40 یناتـسدرا ، یقداص  دـمحا  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا 
ج نیطبسلا ، یلاعم  [ 8 . ] ص 19 ینیسح ، یلع  دیس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  زا  لقن  هب  ص 64  ینیرحب ، يرصان 
[9 . ] فرـصت لخد و  یکدـنا  اب  ص 215  ج 1 ، یلاخلخ ، یناـبر  مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  زا  لـقن  هب  ص 454  ، 1

یناگدنز [ 10 . ] ج 1 ص 138 یلاخلخ ، ینابر  یلع  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  زا  لـقن  هب  ص 118  هیسابعلا ، صئاصخ 
، یناتسدرا یقداص  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  [ 11 . ] ص 32 یناتسدرا ، یقداص  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح 
ص نیشیپ ، عبنم  [ 15 . ] ص 149 نیشیپ ، عبنم  [ 14 . ] ص 148 نیشیپ ، عبنم  [ 13 . ] مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  [ 12 . ] ص 34
تسا و مزال  يدـح  ات  دـنواشیوخ  لیماف و  هب  مارتحا  مالـسا ، نیبم  نید  يانبم  رب  هک  تسادـیپ  مالـسلاهیلع  ماـما  مـالک  نیا  زا  [ 16 . ] 146

بجوم یئزج ، يانتعا  مارتحا و  نیا  دوخ  تاـقوا  یهاـگ  نوچ  درک . یمارتحایب  ییاـنتعایب و  اـهنآ  هب  فـالخ  قسف و  هناـهب  هب  ناوتیمن 
ینلع الماک  روجف  قسف و  هک  اجنآ  هلب  تسا ! نارگید  دوخ و  تیبرت  حالـصا و  مه  ام  يهمه  فدـه  و  دوشیم ! ناـنآ  حالـصا  تیادـه و 
ماما نسح و  ماما  رب  [ 17 !. ] دومن هطبار  عطق  وا  اب  ناوتیم  هاگنآ  دشابن ، وا  تیاده  هب  مه  يدیما  دـشاب و  نآ  رد  رـصم  مه  فرط  دـشاب و 

، مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  [ 18 . ] ص 185 یناشاک ، يوسوم  نسح  دمحم  دیس  تشذگ ، هچ  مالـسلاامهیلع  نیـسح 
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نیـسح ماما  ابلاغ  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  [ 19 . ] فرـصت لخد و  یکدـنا  اـب  ینیـسح ص 22  یلع  دـیس 
ماگنه رد  طقف  دزیم . ادـص  ردارب  هملک  اب  ار  وا  رتمک  دزیم و  ادـص  و ... نم ، ماما  نم ، ياقآ  نم ، يالوم  لثم  یتاملک  اـب  ار  مالـسلاهیلع 

ینم کیلع  نیـسح  ای  یخا  ای  كاخا ! كردا  هاخا  ای  بایرد ! ارم  ردارب  يا  دـنزیم : ادـص  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  تداهش 
نیسح ماما  هب  دهاوخیم  هکنیا  مه  دناسریم و  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  بدا  مه  رما  نیا  ظفاحادخ )! نیـسح  مردارب  يا  ! ) مالـسلا

ص 705 لوا ، دلج  هر ،)  ) یمق سابع  خیش  جاح  لامآلا ، یهتنم  [ 20 [ .؟ هن ای  ماهدروآ  اج  هب  ار  يردارب  قح  نم  ایآ  هک  دناسرب  مالسلاهیلع 
ود داـتفه و  زا  لـقن  هب  ص 330  عومدـلا ، جاهنم  [ 22 . ] ص 118 يرعـشا ، نیـسحلادبع  موـلظم ، يازع  رد  سلجم   72 [ 21 . ] ص 709 ات 
هب ص 16  یناتسدرا ، یقداص  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  [ 23 . ] ص 114 يرعـشا ، نیـسحلادبع  مولظم ، يازع  رد  سلجم 

ص 452 ج 1 ، یناردنزام ، يرئاح  نیطبسلا ، یناعم  ص 10 و  ج 1 ، یلاخلخ ، ینابر  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  [ 24 . ] دعب
ترـضح یناگدنز  زا  لقن  هب  ص 342  ةداهشلا ، رارسا  [ 25 . ] ینیسح ص 45 مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  زا  لقن  هب 

(، هر  ) یـسلجم همالع  مالـسلامهیلع ،)»  » موصعم هدراهچ  خـیرات   ) نویعلا ءالج  [ 26 . ] ص 149 یناتـسدرا ، یقداص  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا 
ص 176 مومهملا ، سفن  بلاطلا ، ةدمع  [ 28 . ] ص 12 ینیسح ، مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  [ 27 . ] ص 572 و 573

لقن هب  ص 9  ج 3 ، یبوبلم ، ثداوحلا ، عیاقولا و  [ 29 . ] ص 136 یناتسدرا ، یقداص  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  زا  لقن  هب 
ینابر یلع  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  ص 40 و  ینیسح ، یلع  دیـس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تمارک  زا 

هللادیبع سابع ، نب  هللادبع  ياج  هب  بتک  زا  یضعب  [ 31 . ] بیترت ص 38 و ص 189 هب  نیشیپ ، عبنم  ود  [ 30 . ] ص 233 لوا ، ج  یلاخلخ ،
یکدنا اب  ص 142 ، یناتسدرا ، یقداص  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  [ 33 . ] هیآ 35 هدـئام ، هروس  [ 32 . ] دناهتشون سابع  نب 
تامارک زا  لـقن  هب  ص 35  یناسارخ ، يداه  ازریم  جاـح  هللاۀـیآ  مالـسلامهیلع ، راـهطا  همئا  تاـمارک  تازجعم و  [ 34 . ] فرـصت لخد و 

یلع مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  ص 56 و  ینیسح ، یلع  دیس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
، مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  زا  لقن  هب  ص 258  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  یناگدنز  [ 35 . ] لوا ص 302 ج  یلاخلخ ، ینابر 

تامارک زا  لقن  هب  ص 92  يراصنا ، خیش  تیـصخش  یناگدنز و  ص 134 و  مرقم ، يوسوم  سابعلا ، [ 36 . ] ص 144 یناتسدرا ، یقداص 
يهرهچ [ 37 . ] ص 150 یناتسدرا ، یقداص  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  ص 66 و  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

لقن هب  ص 262  مرقم ، موحرم  سابعلا ، همجرت  البرک ، رادرس  [ 38 . ] ص 316 ج 1 ، یلاخلخ ، ینابر  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناشخرد 
ص مرقم ، موحرم  سابعلا  يهمجرت  البرک ؛ رادرـس  [ 39 . ] ص 72 ینیسح ، یلع  دیس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  زا 

نیـسح بـتکم  زا  یـسرد  [ 40 . ] ص 519 دــلج 1 ، یلاـخلخ ، یناـبر  مالــسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  زا  لـقن  هـب  ، 260
[41 . ] ص 78 ینیسح ، یلع  دیـس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  زا  لقن  هب  يزاریـش ، دمحم  دیـس  هللاۀیآ  مالـسلاهیلع ،
ص ینیسح ، یلع  دیس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  زا  لقن  هب  ص 243 ، یفجن ، یسابلک  هللاۀیآ  هیـسابعلا ، صئاصخ 

رمق ناشخرد  يهرهچ  زا  لـقن  هب  ص 47 ، یناسارخ ، يداه  ازریم  جاح  هللاۀـیآ  مالـسلامهیلع ، راـهطا  همئا  تاـمارک  تازجعم و  [ 42 . ] 84
ناشخرد هرهچ  [ 43 . ] ص 56 ینیسح ، مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  تامارک  ص 570 و  لوا ، ج  یلاخلخ ، ینابر  مالسلاهیلع ، مشاهینب 

، لوا ج  یلاخلخ ، ینابر  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  [ 44 . ] ص 570 لوا ، ج  یلاخلخ ، ینابر  مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق 
ینیمظاک یلعدمحم  دیس  هللاتیآ  ناهج ، رتسگ  لدع  [ 45 . ] ص 94 ینیسح ، مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تامارک  ص 513 و 
هاشردان دنیوگیم  [ 46 . ] ص 322 لوا ، ج  یلاخلخ ، ینابر  مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  زا  لـقن  هب  ص 334  يدرجورب ،

یلع ناتسآ  بلک   » دوب هدش  هتشون  نآ  يور  هک  تخاس  يرهم  مالـسلاهیلع ، یلع  ترـضح  رهطم  ناویا  دبنگ و  يراکالط  ریمعت و  زا  سپ 
، جرف حـتف و  [ 48 . ] ص 324 لوا ، دـلج  یلاخلخ ، یناـبر  مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  [ 47 . ] هاـشردان ینعی  یلق » رداـن 

يهرهچ [ 49 . ] ص 557 لوا ، ج  یلاخلخ ، یناـبر  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  زا  لـقن  هب  يدرجورب ، يرکـش  لیعامـسا 
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یلع دیس  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  [ 50 . ] ص 558 لوا ، ج  یلاخلخ ، ینابر  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناـشخرد 
ص 356. مق ، هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  ق ، مارحلا 1420 ه . مرحم  هژیو  رون ، نایهار  هشوت  هر  [ 51 . ] ص 110 ینیسح ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
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هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

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

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

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