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نیمئانلا هیبنت  باتک  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

یهوژپ یئاهب  تیاس  زا : هتفرگرب 

ءاهبلادبع دزن  هیزع  هاگیاج 

ناونع هب  وا  هب  هللاءاهب -  رـسپ  ءاهبلادـبع -  هک  تسا  یلـصفم  همان ي  رطاـخ  هب  ناـیئاهب  دزن  وا  ترهـش  تسا . هللاءاـهب  رهاوخ  مناـخ ، هیزع 
رد  170-186 تاحفـص مود  دـلج  بیتاـکم ، باـتک  رد  حول  نیا  تسا .. روهـشم   " همع حول   " هب اـهنآ  ناـیم  رد  هک  تسا  هتـشون  همع "  "

اهبلادبع تسادوجوم .. بیتاکم  رد  هک  تسا  هدش  هتـشون  وا  هب  زین  يرگید  ياه  همان  تسا . هدـش  هدروآ  ءاهبلادـبع  ياه  همان  هعومجم ي 
ینعم هب   "  ) هنطف هزیزعو " و "  همرکم "  نابرهم "و"  " و"  نونح  " نوچ یفاصوا  اب  هدومن و  لیلجت  رایـسب  ار  دوخ  همع ي  اه  همان  نآ  رد 

لقع و یملع و  هاگیاج  ات  مینک  یم  رکذ  ار  حدـم  تارابع  نیا  زا  یکی  هنومن  يارب  تسا . هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  شوهاب ) كریز و 
كاردا و تناطف و  رد  هک  یلعا  ـالم  فاـطم  هب  مسق  هنطف ، همع ي  يا  : " ددرگ صخـشم  اهبلادـبع  هاـگن  رد  وا  شوه  كاردا و  تیارد و 
هب ار  وا  حول  نیا  رد  اهبلادـبع   " يراد ... ناـحجر  زاـیتما و  دنتـسه -  نمحر  ناـهج  تیبـطق  یعدـم  هک  نارگید -  رب  وـت  شوـه ، لـقع و 

ازریم شرگید  ردارب  زا  باب ، حیرـص  صن  هب  نایباب  ریاس  لثم  هک  هدوب  صلاخ  یباب  وا  اریز   ) دـیامن یم  توعد  هللاءاـهب  تیرهظم  شریذـپ 
یم  " نیمئانلا هیبنت   " ار شمان  دسیون و  یم  هداز  ردارب  باوج  رد  یلصفم  هلاسر ي  مناخ  هیزع  تسا .) هدومن  یم  تیعبت  لزا  حبـص  ییحی 

ناشن هلاسر  يوق  تایبدا  هناملاع و  نتم  دیامن . رایشهو  رادیب  بلاطم ، نیا  اب  ار  لزا ) زا  نیدرمتم  ینعی   ) ناگدیباوخ حالطصا  هب  ات  دراذگ 
يردـپ ثاریم  وا  بوخ  ءاشنا  تسا و  هدوب  هملاع  شوهاب و  نطف و  وا  ًاتقیقح  هدوبن و  اـجیب  شا  همع  زا  اهبلادـبع  فیراـعت  هک  دراد  نآ  زا 

غیرد نادنزرف  زا  ار  يزیچ  تاموسر  قباطم  تایبدا  شزومآ  رد  هداد و  شنادنزرف  همه ي  هب  ار  ثاریم  نیا  هدوب و  رابرد  یـشنم  هک  تسا 
هیلزا و هیباب و  دروم  رد  درف  هب  رـصحنم  یخیرات  تاعالطا  يواح  هلاسر  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . هدومن  ناوارف  تیدـج  هار  نیا  رد  هدرکن و 

دهاش وا  زج  سکچیه  هک  ار  یصوصخ  بلاطم  یـضعب  هدومن و  رکذ  دنتـسم  روطب  قارع  رد  ار  نایباب  روضح  نارود  عیاقو  تسا و  هیئاهب 
ام دوش ، یم  بوسحم  ناهوژپ  ییاهب  نارگـشهوژپ و  يارب  عبنم  نیرتهب  تیبلا "  یف  اـمب  يردا  تیبلا  لـها   " قادـصم هب  هدرک  ناـیب  هدوبن 

باتک نیا  رد  نارگید  طسوت  يرگید  تاقیقحت  عورـش  ماگ  نیا  تسا  دـیما  میئامن . یم  لیلحتو  یـسررب  تمـسق  دـنچ  رد  ار  نآ  بلاـطم 
هدـش پاچ  زاب  یباب  نینموم  طـسوت  یئاـبیز  زرط  هب  هک  تسا  دوجوم  تنرتنیا  يزاـجم  ياـضف  رد  زین  باـتک  نیا  نتم  هناتخبـشوخ  ددرگ .

تاحفص درک  میهاوخ  یعس  هک  تسا  یمیدق  ياه  پاچ  نآ  ساسا  رب  رتشیب  ام  تادانتسا  هک  تسا  دوجوم  زین  نآ  یلبق  ياه  پاچ  تسا .
میهد . قیبطت  ار  ود  نآ 

ریبخ یعلطم  ریصب و  يدقان 

هب لیاوا  نامه  رد  هک  تسا  یباب  روهـشم  ناوناب  زا  گرزب  ازریم  هب  فورعم  يرون  سابع  ازریم  رتخد  هیجاحلا  هزع  هب  روهـشم  مناـخ  هیزع 
رایـسب رادیاپ و  نایباب ) ربهر   ) لزا حبـص  شردارب  تعاطا  رب  هدنام  نموم  نآ  رب  ( یگلاس دنچ  داتـشه و   ) رمع رخآ  ات  هدـیورگ و  نیئآ  نیا 

. تسا هتـشاد  هبتاکم  طابترا و  وا  اب  هدوب  سوبحم  نارهت  رد  رتنالک  ناخ  دومحم  هناخ  رد  نیعلا  هرق  هک  یماـگنه  تسا و  هدوب  هجوت  دروم 
تلیضف شناد و  بتارم  هطساوب  هدومن و  یم  یتسرپرس  ناگداز  ردارب  ناگتسب و  یـضعب  زا  هراومه  هدرکن و  رایتخا  رهوش  رمع  رخآ  ات  وا 

ایند زا  لوالا 1322  عیبر  رد 16  وا  تسا . دوهـشم  الماک  نیمئانلا  هیبنت  هلاسر  زا  وا  شناد  بتارم  هدوب  همه  مارتحا  دروم  عاطقنا  يوقت و  و 
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. تسا هدوتـس  ار  شلطاب  زا  ضارعا  مدـق و  تابث  هتـشون و  وا  زا  لـیلجت  رد  حول  ود  لزا  حبـص  نوفدـم و  نارهت  موصعم  هدازماـما  رد  هتفر 
هب باـطخ  هلاـسر  يادـتبا  رد  وا  دوخ  تسا . ملـسم  یعوـضوم  رما ، هیلوا ي  ياـهلاس  ياهدادـیور  عیاـقو و  همه ي  هب  مناـخ  هیزع  هطاـحا 
زا هک  دینادب  ات  متشاد  لاسرا  هتشاگن  یباوج  ار  بلاطم  زا  کی  ره  راصتخا  هجو  ربو  راصتقا  وحن  هب  اذهل  (: هحفص 4 " ) دسیون یم  اهبلادبع 

هدیـسر هیلع  هلـسلس  نیا  ناگرزب  تمدـخ  ما . هدوب  هاگآ  ریبخ و  کی  ره  ریامـض  ریارـس و  زا  هارمه و  ناـگمه  اـب  نونک  یلا  رما  نیا  ودـب 
. دیـسر دهاوخ  هدیـسر و  روهظ  هصنم  هب  بلاطم  نآ  زا  بلغا  نونک  یلا  هک  ما  هدـیمهف  هدینـش و  اهنآ  زا  هنوزخم  برآم  هنونکم و  بلاطم 

یم نایب  ًاحیرصت  وا  " تسا . حیرص  صن  لباقم  داهتجا  ای  تیارد و  شیپ  تیاور  نوچ  مونشب  ای  منیبب و  رگید  يایاضق  ناسک  رگید  زا  رگا 
ناردارب نآ  نالاعف  زا  نت  ود  هک  هلـسلس  نیا  ناگرزب  مامت  اب  هدوب و  روما  همه ي  نایرج  رد  هیباب  رما  مهم  ياهدادیور  يادـتبا  زا  هک  دراد 

هدینـش و اهنآ  زا  ار  هنوزخم " برآم  هنونکم و  بلاطم   " شدوخ ریبعت  هب  هدوب و  علطم  ار  يرـس  لئاسم  ماـمت  هدوب و  طاـبترا  رد  دـندوب  وا 
رد دنیامن  داهتجا  تیارد و  نودب  دننک  تیاور  هک  تسین  یناسک  نوچمهو  هتشاد  یـسرتسد  حیرـص  صوصن  هب  هدید و  مه  ار  اهنآ  عوقو 
رد اهبلادبع  بلاطم  مه  ار  دوخ  ندوشگ  نخس  هب  بل  تلع  تسا . هدومن  نشور  ار  عوضوم  حیرص  صن  تسین و  داهتجا  هب  زاین  هک  ییاج 

ببـس تسا و  نالذـخ  بجوم  ندومن  قح  نامتک  نوچ  یلو  :" دـیوگیم وا  دوخ  دـیاشگب . قیاقح  باقن  زا  هدرپ  اـت  هتـسناد  وا  هب  شا  هماـن 
زا ماهوا  گنز  میامن و  اطغ  فشک  هدـنام  افخ  هدرپ ي  رد  هک  یبلاطم  نآ  دـیاب  راچان  هنولدـبی  نیذـلا  یلع  همثا  اـمناف  ناـنم  رداـق  بضغ 

يردا تیبلا  لها  دنا  هتفگ  هک  اریز  دناوخن  ریصب  ار  دوخ  يریرض  ره  دناد و  زاب  هار  زا  ار  هاچ  ریـصب  ره  ات  میادزب  انرب  ریپ و  رطاخ  هنیئآ ي 
مرکاش و ار  اناد  يادخ  دیوگ ": یم  شیپاشیپ  دننادرگن  شمهتم  یتسرپ  اوه  یبلط و  ترهـش  هب  هکنآ  يارب  و  هحفص 5 ) . ") تیبلا یف  امب 

یگدـنب تیدوبع و  نیع  رد  هداهنن و  یناطیـش  سجاوه  رـس ، رد  هداتفین و  یناسفن  ياهاوه  هب  رمع  تدـم  مامت  رد  هک  رکاذ  ار  اـناوت  رداـق 
نخـس هب  بل  هجوـچیهب  زاـب  ار  ناوـج  ریپ و  زا  ناـگمه  تصقنم  بیع و  مـناد  یم  هدوـبر ، ناـگمه  زا  یـسوه  یب  يوـگ  ما و  هدوـب  دازآ 

دش . میهاوخ  نیمئانلا  هیبنت  رد  هحورطم  ثحابم  دراو  کنیا  هحفص 44 ) . ") ما هداهن  نابز  رب  یشوماخ  رهمو  هدوشگن 

هللا ءاهب  تالیصحت 

مک رایسب  ینس  توافت  هب  هجوت  اب  هناخ ، نوریب  هناخ و  رد  یلعنیسح  ازریم  شردارب  تالیصحت  ریس  يزومآ و  داوس  زا  مناخ  هیزع  شرازگ 
، یئادـج زا  لبق  ات  نیئآ  شیک و  رد  یهارمه  دادـغب و  هب  تکرح  ریـس  رد  اه  دـعب  و  هناخ ، رد  رگیدـکی  اب  یمئاد  ندوب  روشحم  ود و  نآ 

بلاطم تیبدا و  تیبرع و  يریگارف  قشم و  هب  مامتها  سرد و  هب  لاغتشا  هناخ و  رد  يزومآ  سرد  وا  تسا . لوبق  لباق  دنتـسم و  یـشرازگ 
اهبلادـبع هب  باطخ  دـنک و  یم  نایب  هنوگنیا  ار  ناشیورد  افرع و  امکح و  اب  ترـشاعم  رثا  رد  بلاطم  یمئاد  لیـصحت  ناـفرع و  تمکح و 

، باحـصا ندـمآ  درگ  بابـسا و  ندوب  مهارف  هطـساوب  دیـسر  غولب  دـح  هب  هک  رمع  تیادـب  زا  هک  يوبا  يازریم  بانج  :" دـیوگ یم  نینچ 
تیبرع و تامدـقم  لیـصحت  زا  سپ  دنتـشاذگ . یمن  غراـف  تامدـقم  لیـصحت  زا  ار  دوخ  ینآ  هتـشاد  قشم  هب  ماـمتها  سرد و  هب  لاغتـشا 

ترـشاعم هب  ناشیا  بش  زور و  بلغا  هکنانچ  دـنیآ  لئان  ود  نیا  دـیاوف  هب  هک  هدـیدرگ  لیام  ناـفرع  بلاـطم  تمکح و  ملع و  هب  تیبدا ،
رثکا هک  دـندوب  يدرم  ناشیا  دـش  هدـیمد  روهظ  لیفارـسا  روص  هک  یتقو  دوب  لوغـشم  ناـشیورد  اـفرع و  تسلاـجم  ناـش و  يذ  ياـمکح 

رب هوالع  هللاءاهب  وا ، رظن  زا  اذـل  هحفـص 5 ) ... ") هدـیمهف هدینـش و  ار  روهظ  راثآ  مئالع  بلغا  هدـید و  ار  امکح  افرع و  تارابع  تاملک و 
اب هدومن و  هعلاطم  ار  گرزب  يافرع  امکح و  راثآ  اهباتک و  بلغا  یبرعو ،) یـسراف  تایبدا  لثم   ) نامز نآ  موس  رم  یتامدـقم  ياـه  شناد 
رد ار  نومضم  نیمه  تسا . هتشذگ  یم  ناشیورد  ارعش و  امکح و  افرع و  اب  ترشاعم  هب  شبش  زور و  مامت  هدش و  انشآ  اهنآ  تاحالطصا 

نیواود زا  هاگآ و  نایب ، یناعم و  وحن و  فرـص و  زا  رمع  تیادب  زا  هک  یـسک  دـنک ": یم  دـیکات  نآ  رب  هدروآ و  مه  تاحفص 21 و 23 
روشحم و شیوارد  افرع و  اب  زور  بش و  رضحتسم ، افرع  امکح و  بلاطم  زا  دشاب و  ریس  خیراوت و  بتک  زا  عالطا  اب  مجع  برع و  ءارعش 
:" دراد یم  ناـیب  يا  هتخومآ  سرد  نینچ  زا  ار  دوخ  بجعت  هحفص 20 )  ) رگید ییاج  رد  و  روهـشم " ... فورعم و  یـسیون  رثن  مظن و  رد 
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تبحاصم فرـص  شرمع  هشیمه  دـیامن و  لصاح  تاعالطا  دـنک و  اه  هبرجت  لاس  داتفه  تصـش  تدـم  یـصخش  هک  مراد  بجعت  یلیخ 
یـصالخ زا  سپ  :" دنک یم  شرازگ  نینچ  نیا  مه  دادغب  رد  تماقا  مایا  دروم  رد  وا  ... " هک دنک  ییاعدا  دـشاب ، شیوارد  امکح و  افرع و 

باحـصا و ترـشاعم  بابحا و  تبحاصم  هب  ار  مایا  بلغا  هدومن و  تماقا  نیمزرـس  نآ  رد  يدنچ  دندش  هناور  دادـغب  بناج  هب  سبح ، زا 
یباوث يرشح و  يداعم و  هک  دندیمهف  نینچ  طلغ  هب  باب )  ) هطقن ترضح  تاملک  زا  ایوگ  هدرب  رس  هب  ناقیا  لها  تسلاجم  نایب و  هعلاطم 

کی يور  زا  هدرپ  دـنک و  یم  شرازگ  مناـخ  هیزع  هک  يرگید  هتکن  هحفـص 7 ) ... "  ) تسین ملاع  نیا  زا  ریغ  یئازج  یئازـس و  یباقع و  و 
هللاءاهب هنوگچ  هک  دهد  یم  حرش  لیـصفت  هب  وا  تسا . باب  ياه  هتـشون  زا  دیلقت  ساسا  رب  شراگن  ندرک  نیرمت  دراد  یم  رب  یخیرات  زار 

دنروآ و وا  دزن  یلع ) دمحم  ردام   ) شرسمه یلع و  دمحم  شدنزرف  طسوت  هدوب  هک  اجک  ره  زا  ار  باب  ياه  هتشون  همه  دهد  یم  روتسد 
یمن ار  نآ  تلع  یـسک  دـنروآ و  یم  وا  دزن  هدرک و  هچقب  رد  رانک  هشوگ و  زا  ار  باب  راثآ  دـنور و  یم  رفـس  هب  دـننک و  یم  نینچ  اهنآ 

داقو تناطف  اب  سوفن  دافن و  تواکذ و  اب  نامدرم  نکیل  : " دوش یم  المرب  زار  دنام و  یمن  رود  مناخ  هیزع  كریزو  داقن  مشچ  زا  اما  دمهف 
هک لمات  تاکرابم  تایآ  نآ  هب  تسرامم  تموادـم و  الوا  تسا : هتـشاد  هدـیاف  هچ  ناشیا  لایخ  ماجنا  رد  هدوب و  هچ  يارب  دـنناد  یم  هتبلا 
رد باتک  نیا  رد  زین  يرگید  ياه  شرازگ  ... " ایناث دسیونب )!( دیوگب و  يزیچ  دناوتب  کبس  نامهب  اعدا  تقو  رد  هک  دوش  لصاح  شیارب 

دوش هتسناد  هک  دبای  یم  تیمها  تهج  نآ  زا  نارگشهوژپ  يارب  اه  شرازگ  نیا  مینکیم . هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  هک  تسه  عوضوم  نیمه 
دنیامن ! ... یم  يراشفاپ  ناش  اهباتک  رد  مه  بلطم  نیا  رب  دنناد و  یم  هدناوخان  سرد  یما و  ار ، هللاءاهب  یلعنیسح  ازریم  نایئاهب 

هاش رورت  رد  هللا  ءاهب  ترشابم 

رد زین  هاش  رورت  يارب  مادقا  نایباب ، طسوت  روشک  هطقن ي  دـنچ  رد  گنج  بوشآ و  اولب و  زا  ریغ  هیباب  شیادـیپ  نیتسخن  نایلاس  عیاقو  رد 
یلو دـمآ  شیپ  نانآ  زا  نت  ود  يزادـنا  ریت  اب  هاش  نیدـلا  رـصان  ناج  هب  نایباب  دـصق  ءوس  لاوش 1268  رد  تسا . هدـمآ  نانآ  هماـنراک ي 

رب یتموکح  تاقیقحت  دـش و  يریگیپ  تیدـج  اب  يزکرم  تموکح  طسوت  دـصق  ءوس  نیا  لماوع  يریگتـسد  نآ  لاـبند  هب  دـنام و  ماـکان 
يارب اذـل  هتـشاد  يروحم  شقن  دـصق  ءوس  نیا  ماجنا  یحارط و  رد  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  هک  داد  ناشن  دـهاوش  نئارق و  ساـسا 

مناخ هیزع  هلمج  زا  یباب  عبانم  هدوب و  شقن  نیا  دیوم  رایـسب  نئارق  یلو  دندش  رکنم  یئاهب  عبانم  ازریم و  هچ  رگا  دش . مادقا  وا  يریگتـسد 
نیا ماـجنا  يزیر و  هماـنرب  یگنوـگچ  لیـصفت  هب  مناـخ  هیزع  دـنا . هدرک  دـییات  ار  تبـسن  نیا  نیمئاـنلا "  هیبـنت  رد " ازریم  رهاوـخ  يروـن 

باختنا دعب  و  تموکح -  هب  ندیـسر  لایخ  هب  ردارب  طسوت  رورت  نیا  هدیا  زا  هدومن و  نایب  شنارازگراک  نارـشابم و  رکذ  اب  ار  دـصقءوس 
، هدومن باختنا  ار  روهـشم  نایباب  زا  یفام  ناخ  میرک  ادتبا  ازریم  : دراد یم  رب  هدرپ  يرجم  يارب  مزاول  نتـشاذگ  رایتخا  رد  سپـس  يرجم و 
هدـعو ي ًارهاظ  دـیامن و  یم  راـک  نیا  ماـجنا  روماـم  هتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  دوخ  دـشیپ و  هارمه  هب  ریـشمش  بسا و  دـقن و  ناـموت  هاـجنپ 
هب يروش  رپ  یباب  ناوج  ازریم ، سپس  دزیرگ ! یم  لوبمالـسا  هب  هتفرگ و  ار  بسا  لوپ و  وا  اما  دهدیم ... وا  هب  مه  يرالاسهپـس  ترادص و 

رورت هشقن ي  رد  ازریم  قیفوت  مدـع  زا  سپ  دتـسرف . یم  هاگنابرق  هب  هیزع  لوق  هب  درامگ و  یم  راـک  نیا  هب  ار  يزیربت  قداـص  دـمحم  ماـن 
. دوش یم  دوخ  طسوت  راک  لصا  رکنم  اهب  بانج  مه  دـعب  دـندرگ و  یم  يرارف  نامناخ و  یب  يریثک  هتـشک و  هیباـب  زا  نت  داتـشه  دودـح 
زا سپ  دنتـشاک و  يوبا  بانج  هک  دوب  هنتف  قاـفن و  رذـب  لوا  نیا  : " دـیوگ یم  اهبلادـبع  هب  باـطخ  عوضوم  نیا  زا  يریگ  هجیتن  رد  هیزع 
زا دـعب  مـینز ": یم  قرو  ار  نیمئاـنلا  هیبـنت  باـتک  و 7  تاحفـص 6  !! …" دنتـشاذگ  نارگید  ندرگ  هب  هدرک  اـشاح  داـسف ، هرئاـن  لاعتـشا 

ار تاقوا  نیقی  نافرع و  باحـصا  نید و  ناگرزب  ترـشاعم  هب  زور  هنابـش  هراومه  یـسربط  خیـش  هعلق  گـنج  متخ  تشدـب و  زا  تعجارم 
ناهج يادوس  ار  ناشیا  تقو  نامه  زا  دنتـشاکیم  لد  غامد و  یـضارا  رد  تنطلـس  ياوه  تسایر و  لایخ  رذـب  هشیمه  هتـشاد و  فورـصم 

زا لفاغ  دناشن  یم  تنطلس  ریرـسب  ار  وا  هنامز  دناسر  ینایز  ناریا  هاش  هب  رگا  شنامگ  دوب  رـس  رد  يریرـس  نودرگ  ياوه  لد و  رد  يریگ 
هاج زعب و  هاچ  رعق  زا  ار  فسوی  دهن  رـصیق  جات  ینابـش  رـس  رب  دهد و  رذآ  تیـصاخ  بآ  رد  هک  تسا  يرداق  تسد  رد  روما  هتـشر  هکنیا 
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ریخلا كدیب  ءاشت  نم  لذت  ءاشت و  نم  زعت  ءاشت  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتؤت  دـناشن . یهاش  تنطلـس و  ریرـس  رب  دـناسر و 
زا یـضعب  ردق  ره  دربیمن  دوصقمب  هار  هلیـسو  چـیه  هب  یلو  تخپ  یم  رطاخ  رونت  رد  ار  ماخ  لایخ  نیا  اهتدـم  ریدـق  ٍءیـش  لک  یلع  کنا 

ریطخ رما  نیا  هب  تردابم  زا  ار  ناشیا  دنتـشاد  یهاگآ  ماخ  لایخ  نیا  زا  هک  تیارد  شوه و  اب  ناشیدـنا  لآـم  تیاـفک و  اـب  ناـنیب  تسرد 
باحصا و هرمز  زا  هک  ار  یفام  ناخمیرک  يدنچ  زا  دعب  هکنیا  ات  دیـشخب  یمن  يرمث  هدیاف و  دندیـسر و  یمن  یئاجب  دندومن  یم  تعنامم 

ناموت هاجنپ  هدومن  مارم  نیا  ماجنا  رد  دیکأ  يدیکأت  غیلب و  قیوشت  ار  وا  هدروآ و  نایم  رد  وا  اب  ار  بلطم  نیا  دنتساوخ و  دوب  بابحا  هرمث 
هدعو ي رـس  رد  ًادـبال  دـندومن و  رومأم  ماجرفان  راک  نآ  ماجنا  يارب  ار  وا  هداد و  یفام  ناخ  هب  ار  دوخ  ودـشیپ  ریـشمش و  بسا و  دـقن و 

نآ هدوب  هچ  ره  هدرک  كاله  لتق و  هب  دیدهت  مه  ار  وا  ندومنن  نیکمت  لوبق و  تروص  رد  دیاش  هداد و  وا  هب  زین  يرالاسهپس  تاردص و 
تمیزع لوبمالـسا  بناج  هب  ًایفخ  هتفرگ و  رب  ار  ریـشمش  بسا و  هنیدـقن و  نآ  بصنم  لام و  عمط  هب  اـی  ناـج و  فوخ  زا  اـی  مه  صخش 

بانج نوچ  تسا  هتـشارفا  تمیزه  ياول  هتـشاد و  فاـعم  فاـصم  زا  ار  دوخ  یفاـم  ناولهپ  نآ  هک  دـش  مولعم  يزور  دـنچ  زا  سپ  هدومن 
ار يزیربت  قداص  دمحم  دنیامن  لیاسو  دیدجت  دوخ  لایخ  يارجا  رد  دنتـساوخ  دندشن  لیان  دندوب  لیام  هک  يدوصقم  نآ  هب  دندید  ازریم 

هتفاتن رب  رـس  تمدـخ  هریاد  زا  هحمل  ردـقب  هتفای  تیبرت  میظع  بانج  تمدـخ  رد  اهتدـم  ناقیا  قدـص و  بحاص  دوب و  نایب  نینمؤم  زا  هک 
ناج ناناج  يارب  دوب  نیا  شرطاخ  نونکم  هرامه  فدـص  رد  تسود  هار  راثن  يارب  یناـطلغ  رهوگ  تشاد و  فک  رد  یناـبرق  يارب  یناـج 
لایخ يارجا  رد  یلفحم  هتـساوخ  صاخ  بیرف  هعدخب و  ار  ناقیا  اب  ناوج  نآ  هلمجلاب  دـیامن  راثیا  دراد  هچنآ  تسود  هار  رد  دـنک و  راثن 
لیام هیضق  نیا  يارجا  رد  هادف  انحاورا  هرمث  ترضح  هک  ناونع  نیاب  هدومن  غیلب  ضیرحت  صیرحت و  بلطم  نیا  رد  ار  وا  دنتسارآ و  دوخ 
حیرـص عنم  عـالطا  زا  دـعب  هکلب  تسا  هدوـب  فرـص  يارتـفا  ضحم و  بذـک  هکنآ  لاـح  رـصم و  هارمه و  مارم  نیا  ماـجنا  رد  دـنرقم و  و 

دیابر و نانگمه  نادیم  زا  تقبـس  يوگ  هک  هتـسشن  مزع  نارکیرب  هتـسب و  تدالج  رمک  زین  وا  هلمجلاب  دنتفریذپن  ازریم  بانج  دـندومرف و 
ملق هک  دش  هچنآ  دش  داتسرف و  هاگنابرق  يوسب  ار  قداص  هراچیب  نآ  هلمجلاب  هاگراب  نیا  هبق و  نیمه  ریز  دیامن  قلخ  قح و  لوبقم  ار  دوخ 
لها رس  رب  گرتس  ياملظ  يامظع  ياغوغ  نآ  گرزب و  ملیـص  ءامهد  هنتف  نآ  هک  دیا  هدینـش  هتبلا  دیا  هدیدن  رگا  تسا  زجاع  نآ  رکذ  زا 

ملاـع و فیرـش و  عیـضو و  یناد و  یلاـع و  زا  دوـب  مسا  نیا  هب  بستنم  هک  ره  تخورفا  يرو  هلعـش  شتآ  هدـنزوس  هچ  دروآ و  هچ  ناـیب 
رایـسب هچ  هداتفا  تلذـم  كاخ  هب  دـندوب  دانع  تموصخ و  نیا  یحام  داسف و  نیا  یهان  هک  یناراوگرزب  سب  تخوس  همه  رـسارس  لـهاج 

میظع و بانج  نوچ  دـنداد  راک  نیا  رـس  رد  دنتـشاد  هچنآ  لایع  لام و  ناج و  ضرع و  زا  دـندوب  نیقی  ناکرا  نید و  ءالدا  هک  ینایاوشیپ 
ثیدحلا یف  امک  دندش  زیاف  تداهش  هجردب  رفن  داتشه  بیرق  کلذ  لاثما  یلق و  نامیلـس  ناخ و  نامیلـس  یلعنابرق و  ازریم  لاخ و  بانج 

لتقب و هبیط  سوفن  اهردـقچ  دیـسر  ناریا  دالب  مامت  هب  ءامکب  ءامـص  ءامهد  هنتف  نیا  نارین  هلعـش  شتآ و  هناـبز  ۀـفالخلل  نوحلـصی  مهلک 
لاعتشا زا  سپ  دنتـشاک  يوبا  بانج  هک  دوب  هنتف  قافن و  رذب  لوا  نیا  دش  بارخ  اه  هناخ  رایـسب  هچ  تفر و  جارات  بهن و  هب  هریثک  لاوما 

لالغا و راتفرگ  لسالس  ياسؤر  زا  یضعب  ناودعو  ملظ  جاوفا  مکارت  نآ  رد  هلمجلاب  دنتـشاذگ  نارگید  ندرگب  هدرک و  اشاح  داسف  هرئان 
هداتفا و تلذ  يراوخ و  كاخ  كاخ ، يورب  نارـس  ياهرـس  يرایـسب  هچ  نایاپ  یب  هنتف  يایرد  جاوما  مطالت  نآ  رد  دـندیدرگ و  لـسالس 

یب نابایب  رد  هدـناماو و  هلفاقزا  يریـسا  رد  لاسدرخ  لافطا  هچ  هدـیدرگ و  هلبآ  رپ  يور  هدایپ  تمحز  زا  نابوخ  فیرظ  فیطل  ياهاپ  اسب 
زا سپ  دندوب  يوبا  بانج  یکی  دندرب  یتلود  رابنا  هب  يدبا  سبح  يارب  عقوم  نیا  رد  هک  ار  یـصاخشا  هلمج  زا  دـندش  كاله  نان  بآ و 

نادـیم رد  تمه  مدـق  هتـشاد  ینوزف  يرترب و  همه  رب  هفئاـط  ناـیم  رد  هک  همرتحم  سوفن  زا  یعمج  اـب  سبحم  رد  ثکم  فوقو و  يدـنچ 
ءاسن و عیدصت  لام و  لذـب  ترثک  زا  هرخالاب  دـندومن  رامـش  یب  رارـصا  ناشیا  یـصالخ  يارب  هدوشگ  تعارـض  باب  هتـشاذگ و  تعافش 
تاکرح و نیا  زا  دـعب  نم  هک  یطرـش  هب  هتفرگ  ار  ناشیا  یـصالخ  مکح  هدروآرد  هوتـس  زجع و  هب  ار  مظعا  ردـص  ناخ  اقآ  ازریم  لاجر 

دندش " . هناور  دادغب  بناج  هب  سبح  یصالخ  زا  سپ  هک  دوب  نیا  دشاب  یفنم  ناریا  تکلمم  زا  یهنم و  یضرم  ریغ  تاکیرحت 

هللا ءاهب  هلاس  ود  رارف 
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هللا ءاهب  هلاس  ود  رارف 

هینامیلـس هب  وا  هلاس ي  ود   " تمیزه  " مناخ هیزع  لوق  هب  اـی  رارف  دادـغب ، رد  روضح  زا  سپ  یلعنیـسح  ازریم  یگدـنز  رد  فطع  طاـقن  زا 
لزا و شردارب  هیلع  اـتدوک  يارب  وا  هشقن  ندـش  شاـف  اـب  اریز  تسا  هدوب  ناـیباب  ضرعت  زا  ندـنام  نوصم  رارف  نیا  رد  وا  هزیگنا ي  تسا .

تفر یم  لزا  هب  رادافو  نایباب  طسوت  وا  لتق  میب  دـنامب و  اجنآ  رد  تسناوت  یمن  رگید  لزا ، دوخ  هژیو  هب  یباب و  ناـگرزب  يدـج  ضارتعا 
اما دوب  شدوخ  تسایر  نتخادـنا  اج  لزا و  ندز  رانک  يارب  لوا  هقبط ي  نایباب  تیامح  بلج  وا  هشقن  دـش . رارف  تمیزه و  زا  ریزگان  اذـل 

تنایخ نیا  زا  لزا  یتقو  دنتـشاذگ . نایم  رد  لزا  دوخ  اب  ار  عوضوم  دنتـشادن و  ار  وا  لیطابا  لـیواقا و  عامتـسا  تقاـط  هیزع  ریبعت  هب  اـهنآ 
يدوز نیمه  هب  تفگ  درک و  ربارب  يرماس  تنایخ  اب  ار  وا  تنایخ  دوشگ و  تمالم  رییغت و  خیبوت و  هب  نابز  تساوخ و  ار  ازریم  دـش  هاگآ 

يارب ار  دادـغب  درک و  رطخ  ساسحا  ًالماک  ازریم  اه  باتع  نیا  زا  سپ  یناشک ؟ یهارمگ  هب  هار  زا  ار  نایب  قلخ  یتساوخ  يرماـس  نوچمه 
نیا ددرگ . رب  هرابود  دناوتب  دوش و  شومارف  وا  تنایخ  دوش و  مارآ  عاضوا  ات  دزیرگب  یئاج  هب  سانـشان  تفرگ  میمـصت  دیدن و  نما  دوخ 

اما تخیرگ . راـید  نآ  شیوارد  دزن  هینامیلـس  ياـههوک  هب  دـمحم  شیورد  یلعج  ناونع  اـب  لدـبم و  ساـبل  اـب  سانـشان و  روطب  هک  دوـب 
رد هک  یتالایخ  رـس و  رد  هک  یئادوس  نآ  هطـساوب ي  دادـغب  تماقا  تدـم  نآ  رد  هلمجلاـب  هحفـص 9" :)  ) عوضوم نیا  رد  هیزع  تاراـبع 

نینموم زا  یضعب  نوچ  دومن . زورب  ناشیا  زا  دوب  ناهنپ  ياهزار  فشک  ثروم  نایغط و  تواغب و  رب  لاد  هک  تارابع  یـضعب  تشاد  رطاخ 
. دـندیناسر لزا  ترـضح  كرابم  عمـس  هب  ار  تارابع  نآ  كدـنا  كدـنا  دنتـشادن  ار  لیطابا  لـیواقا و  هنوگنیا  عامتـسا  تقاـط  لوا  هقبط 

هیـضق رود و  ادبم  زا  یتساوخ  ار  نایب  قلخ  نامز ، لیلق  نیا  رد  دندومرف  دندوشگ . تمالم  ریغت و  خیبوت و  نابز  ریغتم و  ناشیا  رب  ترـضح 
ینطاب و برآم  فشک  هطـساوب ي  زین  ناشیا  بانج  دـندومرف . درط  عنم و  تالاقم  هنوگنیا  زا  ار  ناشیا  و  یناـسر ؟ روهظ  هب  ار  يرماـس  ي 

 " دندومرف !! تمیزه  تمیزع ، مسا  هب  اجنآ  فارطا  هینامیلس و  بناج  هب  یبلق  بلاطم 

هللا ءاهب  قافن  یبلط و  تسایر 

یندینش نیمئانلا ) هیبنت  هحفص ي 10  رد   ) مناخ هیزع  نابز  زا  نآ ، فارطا  قطانم  هینامیلس و  هب  هللاءاهب  رارف  هلاس ي  ود  نارود  عیاقو  حرش 
بصعتم رایـسب  دوخ  داقتعا  رد  کلـسم و  شیورد  بهذم و  ینـس  هینامیلـس ، نیـشندرک  هقطنم ي  تسا : نینچ  وا  نانخـس  صیخلت  تسا .

هب تناها  اب  قافن  رفک و  لامک  رد  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  عیـشت  تاداقتعا  یتحار  هب  اهنآ  رب  تساـیر  ياوه  هب  دورو  زا  سپ  هللاءاـهب  دـندوب .
. دنیشن اهنآ  یهدنامرف  تسایر و  دنـسم  رب  دیاش  هداد  ناشن  اهنآ  زا  رت  بصعتم  ار  دوخ  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  نیدحوملا و  یلوم 

خیـش هللادبع و  خیـش  هکارب و  خیـش  وا و  يانبا  هط و  خیـش  نوچمه  راید  نآ  باطقا  دـشارم و  دـهد و  یمن  يراب  گرب و  وا  ماخ  لایخ  اما 
يارب ییاج  دندوب  تسایر  هاقناخ و  بحاص  ناماس  نآ  رد  اهلاس  دنتشاد و  راثن  ناج  يودف  دیرم و  اه  رازه  کیره  هک  یلع  خیـش  اضر و 

هب ییاهنت  زا  جورخ  ورمع  نارذگ  يارب  ریزگان  دروخ . یم  تسکـش  شا  هشقن  دنیـشن و  یمن  راب  هب  وا  تسایر  يوزرآ  دـنراذگ و  یمن  وا 
تقشم یتخـس و  هب  ار  راگزور  لاس  ود  نیا  رد  هیزع  هتفگ ي  هب  دزادرپ . یم  هبیرغ  مولع  لیـصحت  هب  هدش  رـضاح  افرع  شیوارد و  سرد 

ربهر دنیـشن و  باب  ياج  لقا  ای ال  دشاب  ناریا  ناطلـس  تشاد  دـصق  هاش  رورت  اب  تشاد و  رـس  رد  تنطلـس  ياوه  هک  یـسک  دـنارذگ . یم 
گنس هب  شمارم  هشیـش ي  هدش و  مامت  شتقاط  ماجنارـس  تسا . هتـشگ  تلذ  تبرغ و  ریـسا  هدش و  نابایب  هوک و  هراوآ  کنیا  دشاب  نایباب 

رـس يراسکاخ و  لامک  رد  دـسیونب و  لزا  شردارب  هب  يا  هضیرع  هک  دوش  یم  راـچان  دـیآ و  یم  گـنت  هب  راـگزور  تامدـص  زا  هدروخ 
هـضیرع نیا  زا  هیزع  شرازگ  هب  دـنک . شـشخب  وفع و  بلط  تاجانم  کبـس  هب  هدومن  یهاوخ  رذـع  دوخ  هنانئاخ ي  راتفر  زا  یگتـسکش 
هدیشخب ار  وا  ات  دهاوخ  یم  لزا  زا  تلذ  لامک  اب  هضیرع  نآ  رخآ  رد  هللاءاهب  دنراد . یم  هگن  هدومن و  يرادرب  هخـسن  یباب  ناگرزب  بلغا 

میاه ناوختـسا  دیوگ  یم  و  ددرگ )!!( وا  تیب  ياه  هشپ  اه و  هچروم  وزج  ای  دوش  وا  هناخ ي  رتوبک  دـناوتب  ات  دـناوخب  دوخ  دزن  هب  هرابود 
اه و هتفگ  زا  دش و  لخاد  هبانا  هار  زا  وا  دـیوگ  یم  هیزع  يا . هدنـشخب  نیرتهب  وت  هک  مراد  شـشخب  ياضاقت  هدـش  مدـهنم  مناکرا  درخ و 
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. دنادرگ زاب  شنیتسخن  ياهراک  رب  داد و  تعجارم  روتـسد  دیـشخب و  ار  وا  مه  لزا  دـیدرگ و  بئات  مدان و  رهاظ  بسح  رب  لبق  ياه  هدرک 
نینچ تیـشخ  عوشخ و  تیاهن  اب  زجع و  لذ و  لامک  رد  هک  یـسک  دـنک " : یم  يریگ  هجیتن  نینچ  نیا  اهبلادـبع  هب  باـطخ  هیزع  هاـگنآ 

ص ( !؟) دنزب رانک  ار  لزا  دنک و  تنایخ  هرابود  ینعی   ) دزاون تفلاخم  زاس  دزارفا و  تیاوغ  ياول  هک  تسا  راوازـس  دیامن ، ضرع  یتارابع 
( 10

هللا ءاهب  کیتکات  رییغت 

دروآ یم  تسدب  ار  لزا  لد  شا ، یلبق  ياه  هئطوت  زا  تمادن  راهظا  و  شردارب )  ) لزا هب  همان  هبوت  نتـشون  زا  دعب  هللاءاهب ، یلعنیـسح  ازریم 
کیتکات هکلب  هدوبن  نامیشپ  قباس  تنایخ  زا  ًابلق  هیزع  لوق  هب  اما  ددرگ . یم  رب  قارع  رد  شقباس  ياهراک  رس  رب  هرابود ي  وا  روتسد  اب  و 

ندرک مهارف  اـب  بساـنم -  عـقوم  رد  هلمح  یحارط  جـیردت و  هب  هشقن و  اـب  ینعی  يرگید -  تسایـس  اـب  راـب  نـیا  هدوـمن  ضوـع  ار  دوـخ 
نیتسخن راک  رس  رب  ناشیا  هک  نیمه  هلمجلاب  : " دیوگ یم  باتک  هحفص ي 11  رد  وا  دیامن . یم  لابند  هنادجم  ار  فادها  نامه  تامدقم ،

، دریگ تروص  دنتساوخ  كدنا  كدنا  دوب  ناشرطاخ  نونکم  هک  یبلاطم  نآ  زاب  دندش  لقتـسم  رقتـسم و  تسایر  دنـسم  رب  دندمآ و  ناش 
تروص تامدقم  نآ  ات  هک  تامدـقم  یـضعب  ندروآ  مهارف  هب  تسا  لوکوم  دـندید  ار  مهم  رما  نآ  عوقو  دریذـپ . ماجنا  ریبدـت  رورم و  هب 

دش " . دنهاوخن  لیان  دوخ  دصقم  هب  ددنبن ،

هللا ءاهب  دیدج  کیتکات 

لزا ناتسود  نارای و  طابترا  ندومن  عطق  دیعو 2- هدعو و  اب  دوخ  يوس  هب  ناینایب  نایباب و  بذـج  بلج و  تاحفص 11 و 12 1- صیخلت 
عقاوم رد  اهاعدا  يدج  راکنا  هراعتسا 4- هیانک و  اب  دوخ  ياعدا  ندرک  حرطم  هفحت و  هیده و  اب  لوا  هقبط ي  نایباب  بولق  بلج  لزا 3- اب 

راثآ همه ي  يروآ  عمج  نافلاخم 6- عمق  علق و  يارب  یشکمدآ  رورت و  تبرـض و  هورگ  كرادت  اه 5- هشقن  ندش  شاف  رطخ و  ساسحا 
ناونع هب  باب  راثآ  ندرک  جراخ  سرتسد  زا  اـهنآ ب : يور  زا  یـسیون  هیآ  حالطـصاب  نیرمت  فلا : روظنم : هب  باـب  ياـه  هماـن  حاولا و  و 

ینیشناج صوصن  ندرب  نیب  زا  نایب د : باب و  تکرح  رارمتسا  همادا و  ناونع  هب  شدوخ  راثآ  نتخادنا  اج  شدوخ ج : راثآ  شجنس  نازیم 
دهاش رظان و  رـضاح و  اهدادیور  عون  رد  هدوب و  هللاءاهب  هب  درف  نیرتکیدزن  هک  تسا  یـسک  هیحان ي  زا  تانایب  نیا  دش  دـیاب  روآ  دای  لزا 

ناشتبسن ردارب  ود  ره  هتـشادن و  يرگید  یعاد  یئوگ  قح  زج  شدوخ  لوق  هب  تسا و  هداد  تسد  هب  ار  اه  لیلحت  نیرت  قیقد  تسا و  هدوب 
تسا . هدرک  یمن  یقرف  وا  يارب  مادک  ره  يربهر  هدوب  یکی  وا  اب 

ترارش روحم  هللا ، ءاهب 

هللاءاهب دزادرپ و  یم  دادـغب  هب  ازریم  تشگزاب  نارود  ياهدادـیور  عیاقو و  نایب  هب  اهبلادـبع ، هب  شیوخ  هیباوج ي  همادا ي  رد  مناخ  هیزع 
ینیسح ياعدا  نآ  اب   " دیوگ یم  دزادرپ و  یم  شنیفلاخم  عمق  علق و  رد  وا  ياه  ترارـش  زا  یحرـش  نایب  هب  دمان و  یم  ترارـش  روحم  ار 

نیا لیـصفت  دندش . يزیرنوخ  لتق و  لوغـشم  ترارـش ، روحم  ناونع  هب  دوخ  دـندرک "و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  رادرک  رمـش  رارـشا  ندرک ،
ناماس نآ  ياه  هتخیرگ  هتسج  ناریا و  تایالو  ياهشابوا  شالق و  زا  یعمج  يروآ  عمج  ًاعبار  هحفص 11" :)  ) دسیون یم  نینچ  ار  بلطم 
ندرب مدرم  لام  زا  ریغ  هب  هتفاین و  يراک  یشکمدآ  زج  هدرواین  نامیا  يربمغیپ  چیه  هب  هدشن و  لخاد  یبهذم  چیه  هب  نامز  چیه  رد  هک  ار 

زا رطاخ  ياضر  زا  ریغ  هک  یـسفن  ره  زا  دـندومن  عمج  دوخ  رودـب  ار  رادرک  رمـش  رارـشا  ندرک ، ینیـسح  ياعدا  نآ  اب  هتفاتـشن  یلغـش  هب 
ناشیا هب  عوضخ  زا  ریغ  هک  یقلح  ره  زا  دندیبوک و  دمآ  رب  یئادص  ناشیا  يالوت  زج  هک  يرـس  ره  زا  دندرک ، عطق  دـمآ  رب  یـسفن  ناشیا 

لوا هدر  نایباب  رارف  اـه  ترارـش  نیا  هجیتن ي  " دنتفاکـش ... دوب ، ناـشیا  تبحم  ياوس  وا  رد  هک  یلد  ره  زا  دـندیرب و  دـمآ ، نوریب  یفرح 
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نافلاخم راتشک  لتق و  نانآ و  نایم  رد  دیدش  بعر  داجیا  دادغب و  زا  دندوب ) هدشن  باب  نیـشناج  ناونع  هب  هللاءاهب  شریذپ  هب  رـضاح  هک  )
نآ فوخ  زا  دش  روکذم  ناشیماسا  هک  لوا  هقبط ي  باحصا  : " دهد یم  همادا  هدیمان و   " راوخنوخ نادالج   " ار رورش  میت  نیا  هیزع  دوب .

لیعمـسا دیـس  دـندومن . تمیزه  رگید  فارطا  هب  یخرب  فـجن و  ـالبرک و  بناـج  هب  هفیرـش  باـتعا  تراـیز  مزع  هـب  راوـخنوخ  نادـالج 
هب ار  دمحا  دیس  دنتخادنا . هلجد  رد  هتشک  ار  یشاک  مساقلاوبا  اقآ  دندیرد . مکش  ار  یشاک  دمحا  ازریم  یجاح  دندیرب و  رس  ار  یناهفـصا 
هب هدـیرد  ار  شیولهپ  ار  یلع  ازریم  دـندنکارپ و  گنـس  هب  ار  شرـس  زغم  ار  دـمحم  دیـس  يولاخ  اضر  ازریم  دـنتخاس . ار  شراـک  ودـشیپ 
زور رد  ار  یـضعب  دنتخادنا و  هلجد  هب  ار  اهنآ  داسجا  هتـشک  رات  بش  رد  ار  رگید  یعمج  صاخـشا  نیا  زا  ریغ  دـندنار و  شمدـع  هارهاش 

خـسان داقتعا و  خساف  تاکرح ، نیا  ار  نیدقتعم  نینموم و  زا  یـضعب  هکنانچ  دندرک  هراپ  هراپ  همق  رجنخ و  اب  جارح  رازاب  نایم  رد  نشور 
دندناوخ و یم  لفاحم  رد  هدومن  داشنا  ار  تیب  نیا  هدرک و  لودع  نایب  نید  زا  اه  يراکفالخ  تشز و  لامعا  نیا  هطـساوب  دـیدرگ  دامتعا 

دندیدنخ : یم 
تسا  یلع  نیسح  رهظم  یلعنیسح ، رگا 
!! " دیزی كاپ  ناور  رب  قح  تمحر  رازه 

نارود رد  شردارب  زا  هیزع  هک  تسا  يا  هرهچ  نیا  هحفص 12 ) !") ملاظ هن  تسا  هدوب  مولظم  نیسح  میدوب  هدینـش  هچ  ره  ام  دنتفگ  یم  و 
یناسنا !! ملاع  تدحو  یگناگی و  حلص و  تبحم و  رهم و  یعدم  تناید  نیزاغآ  نارود  دیامن . یم  میسرت  دادغب 

لزا هب  تبسن  هللا  ءاهب  يراسکاخ  یسولپاچ و 

کی ناونع  هب  هک  دـنک  یم  اشفا  ار  يرارـسا  دادـغب ، هب  هینامیلـس  زا  هللاءاهب  تشگزاـب  زا  سپ  عیاـقو  دروم  رد  هللاءاـهب  رهاوخ  مناـخ  هیزع 
ات زاغآ  زا  هیباب  هب  طوبرم  ياه  دادیور  هیلک ي  زا  لماک  تاعالطا  اب  وا  تسا . رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  زا  یگناخ  ریظن  یب  دهاش 

هللاءاهب وا  رظن  هب  دیامن . یم  لیلحت  ار  عیاقو  هللاءاهب  اصوصخ  ناردارب  تیـصخش  زا  هژیو  یـسانشناور  نطف و  قیمع و  يدید  اب  نامز و  نآ 
هب شا  هلاـس  ود  رارف  هب  رجنم  هدروـخ و  ( باـب ینیـشناج  زا  لزا  ندز  راـنک  يارب  شـالت  رد   ) لـبق تبوـن  رد  هک  یتخـس  تسکـش  زا  سپ 

يربهر نافلاخم  عمق  علق و  وسکی  زا  دوب : هدومن  یحارط  هنوگنیا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  يدیدج  تسایس  راب  نیا  دوب  هدش  هینامیلـس  ياههوک 
شـسامت عنام  وا  ندرک  هلوزیا  اب  هتفرگ  لرتنک  تحت  ار  وا  ياهرادید  لزا و  حبـص  هناخ  هرادا ي  رگید  يوس  زا  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ 

ار فده  هب  ندیـسر  هار  هداد  ناشن  هاگراب  رکون  نیرتراسکاخ  نیرت و  نابرهم  ار  دوخ  يراوخ  هچاپ  یـسولپاچ و  اب  هدـیدرگ  شنایماح  اب 
میئامن . یم  لقن  زارف  دنچ  رد  دنک  یم  شاف  هیزع  هک  ار  يدراوم  دومن ... یم  راومه 

زایپ يوب  دروم  رد  يراوخ  هچاپ 

لزا ياذغ  تسین  رضاح  یتح  هک  تسیا  هزادنا  هب  لزا  هب  تبـسن  وا  يراوخ  هچاپ  یـسولپاچ و  تسا . یگنـشق  ناتـساد  زایپ ، يوب  ناتـساد 
ترـضح ياذغ  زا  ارچ  هک  دهد  یم  رارق  خیبوت  دروم  تدح  تدـش و  اب  ار  هناخزپشآ  رظان  دزادـنا و  یم  هار  هب  یئاغوغ  دـهدب ! زایپ  يوب 

دوش رضاح  يدعب  ياذغ  ات  دوش  یم  رظتنم  شدوخ  دنزپب و  اذغ  هرابود  هتشاذگ  رانک  ار  اذغ  نآ  دهد  یم  روتـسد  دیآ . یم  زایپ  يوب  لزا 
هنیمز : نیا  رد  هیزع  تارابع  دریگ !! یم  مارآ  تروص  نیا  رد  دتسرف و  یم  لزا  يارب  ار  نآ  و 

دندروآ ماش  هک  میتسـشن  هرابود  دـندرک  عنم  میزیخرب  میتساوخ  ام  دنتـساوخ  ماش  ناشیا  دـش  ماش  تقو  دـیماجنا  لوط  هب  ام  تبحـص  " ... 
رب رس  رییغت  لامک  اب  هعفد  کی  هب  دندروخ  يردق  دندرب و  تسد  شروخب  ناشیا  هک  نیمه  دوب  همروق  يزبس  دندروآ  ماش  اب  هک  یـشروخ 

دیا . هدینشن  ار  ترضح  دیدش  عنم  اهامش  رگم  تسیچ  زایپ  يوب  نیا  هک  دنتفگ  تخس  دندش و  ریغتم  تشاد  تراظن  هکنآ  اب  هدروآ 
درک  ضرع  رظان 
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دندومرف : تسا : هداد  يزایپ  هحیار  دنا  هدرک  درخ  يزبس  نآ  اب  هک  يدراک  نآ  دیاش  درادن  زایپ  شروخ  نیا  رد  هک  امش  رس  هب 
رگا هک  دیربن  دـیا  هدربن  ماش  ترـضح  يارب  نونکات  رگا  دوش  دراو  هناخ  نآ  رد  زایپ  دـیاب  ارچ  دـنراد  فیرـشت  ترـضح  هک  يا  هناخ  رد 

درک  دنهاوخن  لیم  ماش  ًانیقی  دسرب  ترضح  هماش ي  هب  زایپ  هحیار ي 
رهاظ بسح  هب  ار  ترضح  لاح  تاعارم  هجرد  نیا  ات  هک  میدروخ  ماش  تقو  نآ  دندرک  ترضح  يارب  شروخ  كرادت  ات  دندروخن  ماش 

ص13 ) . ) دندومن یم 
هب ار  دوخ  نافلاخم  لزا و  شردارب  رادـفرط  نایباب  زا  جوف  جوف  هک  تفگ  نیرفآ  دـیاب  هللاءاـهب  ینیرفآ  شقن  يرگیزاـب و  نیا  هب  یتسار  هب 

نابرهم ناسنا  کی  شقن  رد  تقو  نآ  دنک  یم  درخ  ار  اه  هلک  دزیر و  یم  هلجد  هب  ار  نانآ  دسج  دنک و  یم  راپ  تل و  شرورت  میت  هارمه 
یمن تسرد  لزا  يارب  يرگید  ياذغ  ات  دهد و  یم  هولج  ینابـصع  ار  دوخ  دنک و  یمن  ار  شردارب  ياذغ  زا  زایپ  يوب  لمحت  یتح  لزا  هب 

يرگیزاب ! یئورود و  همه  نیا  هب  ابحرم  دریگ ...! یمن  مارآ  دنرب  یمن  وا  يارب  دننک و 

لزا هب  نانز  همه  نتسناد  لالح  هللا و  ءاهب 

لوبق تسا  هدش  اشفا  هیزع  طسوت  هک  دادغب  نارود  رد  لزا  حبـص  شردارب  هب  تبـسن  هللاءاهب  یـسولپاچ  رد  زیگنا  تفگـش  دراوم  رگید  زا 
راد رهوش  هاوخ   ) نانز همه  نتسناد  لالح  تاماقم  نیا  زا  یکی  تسا . هللاءاهب  يوس  زا  لزا  يارب  يرشب  قوف  تارایتخا  یئاروام و  تاماقم 
هب نز  نآ  دـنیامرفب  لیامت  راهظا  يراد  رهوش  يوناب  هب  لزا  حبـص  بانج  رگا  ینعی  تساهنآ !! هب  لیم  ضحم  هب  لزا  يارب  درجم ) هاوخ  و 

چیه ایآ  دومن !؟ یقلت  سانـش  ادـخ  ناوت  یم  ار  دـساف  رواب  نیا  هب  لئاق  اـیآ  میـسرپ  یم  دوخ  زا  دوش ! یم  لـالح  لزا  هب  مارح و  شرهوش 
هتسکش یم  تسد  رس و  باب  ینیشناج  يارب  ردقنیا  هللاءاهب  هک  هدوبن  دوخیب  سپ  تسا !؟ هدوب  لئاق  يرایتخا  نینچ  نیا  دوخ  يارب  يربمایپ 

هداد و یم  نت  تلذ  یـسولپاچ و  يراوخ و  هچاـپ  هبو  هدز  تسد  راتـشک  تشک و  یتح  نف  هلیح و  نارازه  هب  ردارب  ندز  راـنک  دـصق  هب  و 
هیبنت ضحم  دیسر  مرطاخ  هب  رگید  هیضق  : " دیامن یم  فیرعت  هنوگنیا  ار  ناتساد  مناخ  هیزع  تسا ! هدومن  یم  لمحت  ار  هلاس  هس  رارف  جنر 

دنا و هحود  کی  زا  ود  ره  هک  درادن  یتوافت  نم  يارب  الا  دنوش و  رادیب  ناگدـیباوخ  راد و  ربخ  ناربخ ، یب  هراچیب  هک  مسیون  یم  نالفاغ 
هللا دنع  ات  داد  دیابن  تسد  زا  ار  فاصنا  درک و  دیابن  نامتک  قح  زا  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ  تسیواسم . نمب  ود  ره  تبـسن  بسن و 

باـنج يزور  دوب  اهرـس  رد  هک  يروش  شتآ  نآ  اـب  تشدـب  رفـس  زا  تعجارم  زا  سپ  تسا : نیا  هیـضق  نآ  موشن و  هدنمرـش  بوجحم و 
يرازگتمدـخ تیاـهن  اـب  هتـساخ  رب  ياـج  زا  مدوب  ناوج  مه  نم  دـندرک . توعد  راـهن  هب  هناـخ  نیمه  رد  ار  لزا )  ) هرمث ترـضح  ناـشیا 

مرگید ردارب  لایع  اب  دنتشاد  رظنم  تحابـص  تهاجو و  لامک  هک  ناشیا  لایع  دنروایب . فیرـشت  هک  میدوب  رظتنم  میدید  حیحـص  یکرادت 
دندوب ترـضح  دورو  رظتنم  تکازن  لامک  اب  هدیـشوپ  رخاف  ياهـسابل  دنتـسارآ و  يدوخ  هدروآ  رد  نیتسآ  زا  تسد  ود  ره  میکح  موحرم 

هدرک يرگ  هطاشم  هداد و  شیارآ  ار  دوخ  ود  ره  هک  هدـش  هچ  دـندومرف  هدرک  هدـهاشم  تلاح  نآ  اب  ار  ود  نآ  هدـمآ و  ناشیا  بانج  هک 
دنا هدرواین  فیرشت  ات  دیوش !؟ یم  مارح  ام  رب  رگید  دنیامن  لیم  اه  امش  زا  کی  ره  هب  دنروایب  فیرـشت  ترـضح  رگا  دیناد  یمن  رگم  دیا 
اور ار  نتم  رب  هفاضا  یحیضوت  چیه  دنداد !!.... رییغت  ار  عضو  هتـساخرب و  ًاروف  تارـضح  دیهدب . رییغت  ار  دوخ  ياه  عضو  اهـسابل و  اهامش 

هدرکن هک  اه  هدافتساءوس  هچ  نادساف   " نید ،  " سدقم مان  زا  دوش  مولعم  ات  میراذگ  یم  فصنم  ناگدنناوخ  هدهع ي  هب  ار  لیلحت  هدیدن 
دنا ...

لزا يارب  زینک  لاسرا  هللا و  ءاهب 

دای دادـیور ) نیرت  بیجع  ینعی   ") بجعا  " ترابع اب  نآ  زا  هک  دادـغب  رد  تماقا  ماگنه  رد  مناـخ  هیزع  يارب  اهدادـخر  نیرت  تفگـش  زا 
...! تسوا دوخ  رتخد  زینک ، نیا  هک  تسا  نیا  بجعا  دـشاب . یم  لزا  حبـص  شردارب  يارب  هللاءاهب  طـسوت  زینک  لاـسرا  يارجاـم  دـنک  یم 
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هک دوب ) هدمآ  باب  تاجتـشون  ندرب  يارب  هک  یماگنه   ) دـنک یم  لقن  یلع ) دـمحم  اقآ  ردام   ) هللا ءاهب  رـسمه  نابز  زا  ار  ارجام  نیا  هیزع 
هـضرع دربب و  لزا  بانج  شیومع  دزن  هب  دناشوپب و  رخاف  سابل  ار  مناخ  ناطلـس  ناشرتخد  هک  دـنک  یم  رومام  ار  وا  هللاءاهب  بانج  يزور 

نیا نوچ  لزا  مدناسر . ار  هللاءاهب  مایپ  مدرب و  لزا  دزن  هب  رتخد  مدرک و  نینچ  دیوگ  یم  هللاءاهب  رـسمه  دریذپب !... وا  زا  ار  زینک  نیا  درادب 
دینادرگرب ار  وا  درادن . یتوافت  نم  دوخ  لافطا  اب  تسا و  نم  دوخ  رتخد  لثم  رتخد  نیا  تفگ  تفریذـپن و  دـش و  تحاران  دینـش  ار  نخس 

رتخد هرابود  تفگ  نم  هب  سپس  درک و  لمات  يردق  وا  متفگ ، هللاءاهب  يارب  ار  ارجام  متشگرب و  نوچ  تسا . هدشن  لزان  یمکح  نینچ  هک 
اقآ ناتدنزرف  زینک  ناونع  هب  ار  رتخد  نیا  دینک و  لوبق  ارم  ياعدتسا  دیراذگم و  نم  هنیس  رب  در  تسد  وگب  نم  لوق  زا  ربب و  لزا  دزن  هب  ار 
ره دنناسکی و  نم  دزن  دمحا  ازریم  اب  رتخد  نیا  تفگ  لزا  راب  نیا  متفگ . ار  بلطم  متـشگرب و  لزا  دزن  هب  رتخد  اب  هرابود  دیریذپب . دـمحا 

میتشگرب و مه  ام  تسین . یضار  ادخ  هک  دنکن  رارصا  هغلابم و  ردق  نیا  دیئوگب  هللاءاهب  هب  دیورب و  دیدرگرب و  دنتـسه  نم  دوخ  دنزرف  ود 
زا یگدز  تفگـش  تهب و  لاـمک  رد  هیزع  هاـگنآ  هحفـص 14 ) ... ) تفگن يزیچ  رگید  درک و  توکـس  وا  میتـفگ . هللاءاـهب  هب  ار  عـقو  اـم 

ار هنیمز  نیا  رد  لامتحا  هس  دوخ  دـعب  و  دراد !؟ انعم  هچ  يا  هعقاو  نینچ  دـسرپ  یم  فاصنا  تسایک و  اب  ياهناسنا  میلـس و  لقع  ناـبحاص 
يور زا  هناروزم و  یتیعقوم ، ماقم و  هب  ندیسر  دصق  هب  سفن  ياوه  ضحم  هدرواین و  نامیا  باب  هب  ًالصا  هللاءاهب  لوا : درامش : یم  لمتحم 

بح هطـساوب ي  ًادـعب  یلو  هدروآ  نامیا  ادـتبا  مود : دوش ... لئان  زیاف و  یئاون  هب  ات  تسا  هداد  ناشن  باـب  هب  نموم  ار  دوخ  رهاـظ  تروص 
ادخ و رکنم  ضحم و  رفاک  هدیزغل و  ًالک  وا  : موس تسا ... هدـش  دـترم  هدومن و  لوکن  هدـش ، لزلزتم  نییرهد  نیعیبط و  اب  ترـشاعم  ای  هاج 

سایق هتـشذگ  يایقـشا  هاغط و  اب  ار  وا  سپـس  هیزع  تسا ... هتـشادن  رواب  ار  یتقیقح  هدـیدرگ و  نامیا  نید و  تایآ و  تازجعم و  لسر و 
هعجارم نیمئاـنلا  هیبنت  و 15  تاحفـص 14  هب  هیزع  تاراـبع  نیع  ندـید  يارب  تسا ... هدرمـش  رت  یقـش  رت و  یغاـط  اـهنآ  زا  ار  وا  هدوـمن 

دیئامرف .

ءاهبلادبع یملع  همکاحم 

هب رخافت و  دصق  هب  هک  یبدا  ياهيزادرپ  ترابع  اب  هللاءاهب  رما  شریذـپ  هب  وا  توعد  مناخ و  همع  هب  همان  رد  اهبلادـبع  هنوگ ي  دـقن  نحل 
رد هب  هروک  زا  هلـصوح ، ربص و  مغریلع  ار  مناخ  همع  هاـگ  هگ  هدوب ،) بیرا  یبیدا  دوخ  هک   ) همع دزن  رد  هناـبیدا  رثن  داوس و  ندیـشک  خر 

ماکحتـسا و تحاصف و  تسالـس و  زا  ییاوتحم  یگیاپ  یب  زا  رظن  فرـص  وا  تارابع  بلغا  دنهد  ناشن  ات  دـنا  هدز  وا  هب  ییاه  هیانک  هدرب 
نآ نمـض  رد  ارنآ  باوج  دیا  هتـشاگن  هک  یتارابع  مامت  دهاوخب  رگا  : " دیوگ یم  وا  هب  باطخ  هنومن  يارب  تسا . یلاخ  مه  یبدا  تحص 

نوچ هک  اریز  مراذـگ  هحفـص  نآ  رـس  رب  خـسن  طخ  مرادرب  حالـصا  کح و  ملق  دـیاب  ًالوا  دـش  دـهاوخ  طوسبم  لوطم و  دراگنب  ترابع 
لیوات و بالرطـصا و  لمر و  هب  الا  دوش  یمن  بترتم  ینعم  نآ  تابکرم  رب  یلو  تسا  حیحـص  نآ  تادرفم  يدزی  یـضایر  میکح  دـیاصق 

یب روبح  رورـس و  ناحیر و  حور و  لامک  اب  ناماس  نآ  ناکـس  : " دـنیبب دـیامن  هعجارم  تارابع  نیا  هب  مشچ  رون  نآ  تسا  بوخ  هیجوت !!
تلاجخ تارابع  نیا  ریرحت  رد  هک  تسا  لاقم  هاوگ  لاح و  دهاش  لاعتم  يادخ  دراد !؟ ینعم  هچ  دندرگ "  روشحم  نادزی  ناهج  رد  نایاپ 

هک دنرادن  یناسنا  سح  رگم  دـنیامن  یم  دـیجمت  دـنناوخ و  یم  دـننیب و  یم  ار  اه  ترابع  نینچ  هک  ییاه  قمحا  نآ  مناد  یمن  مشک . یم 
ادخ يدنب  مشچ  زا  متریح  یمع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دنناوخ : نایمدآ  هرمن  دـنناد و  ناسنا  عون  ینب  هرمز ي  رد  ار  نانیا  دـیاب  ارچ 

رد یبدا  تاهابتـشا  ضرعتم  زاب  هلاـبند  رد  ص17 ) ... "  ) میلا باذـع  مهل  هواـشغ و  مهراـصبا  یلع  مهعمـس و  یلعو  مهبولق  یلع  هللا  متخ 
شناد بابرا  زا  مینک و  یم  رظن  فرص  تارابع  طبر  تسالس و  تحاصف و  مدع  زا  ام  ًالوا  دیوگ " : یم  دوش و  یم  وا  رگید  ترابع  کی 

نعل تسا  لهس  نعط  نم ، رب  تسین  یبیع  یشغ و  وا  رد  رگا  هدیجنس  لادتعا  تحص و  نازیم  هب  ار  تارابع  نیا  هک  میا  یعدتـسم  شوه  و 
رکذتم هنامیکح  تالاوس  اب  قطنم  هاگداد  رد  ار  وا  درذگ و  رد  هداز  ردارب  یبدا  طالغا  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  دننام  سپس  ... " دنیامن !!
ضمغ زا  سپ  ًایناث  دزیر " : یم  وا  رس  رب  ار  اه  شسرپ  نیا  دنکن  طوقس  یبیشارس  نیا  رد  نیا  زا  شیب  دیآ و  شوه  هب  ات  دیامن  همکاحم  و 
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قح نامتک  امش  نم ؟ ای  دیربخ  یب  هیهلا  هیفخ  هبهوم  زا  امـش  ایآ  هک : میامن  یم  لاوس  مشچ  رون  نآ  تارابع  رهاظ  زا  رظن  فرـص  رـصب و 
ببـس امـش  نم ؟ ای  دیا  هدرک  یلعالا  مکبر  انا  يوعد  امـش  نم ؟ ای  دیا  هداد  حیجرت  ادخ  ياضر  رب  ار  سفن  ياوه  امـش  نم ؟ ای  دـیا  هدرک 
داسف هنتف و  سیلابا  دیوم  كرحم و  امـش  نم ؟ ای  دیدش  دندوب  نیئآ  هناوطـسا  نید و  ناکرا  زا  کی  ره  هک  هسدـقم  سوفن  تکاله  لتق و 

وا صوصنم  یـصو  هب  امـش  نم ؟ ای  دیا  هدش  رفاک  نایب  هطقن  هب  امـش  نم ؟ ای  دـیداد  لهج  تبـسن  رکذ  ترـضح  هب  امـش  نم ؟ ای  دـیا  هدوب 
ًالقا هک  یصوصن  امش  نم ؟ ای  دیا  هدرک  لزا )  ) هرمث ترـضح  متـش  حدق و  رد  هقـسف  هلهج و  ياوغا  امـش  نم ؟ ای  دیا  هدش  رکنم  دحاج و 
هدرک راکنا  هتفرگ  مدرم  زا  هدرک و  عمج  تایالو  زا  ریغ  هب  تسا  تسد  رد  ترضح  نآ  تفالخ  تیاصو و  رب  عطاق  صن  هک  عیقوت  دصناپ 

هداز ردارب  ردارب و  هب  تبـسن  یجراخ  یلخاد و  روما  عیاقو و  همه ي  هب  هاـگآ  يا  همع  یخیراـت  همکاـحم  نیا  ص 18 ) " ...؟  ) نم ای  دـیا 
دوب . دهاوخ  مکحتسم  نیتم و  يدنس  ار  نارگشهوژپ  هشیمه  يارب 

يرهظی نم  يوعد  هللا و  ءاهب 

وـسکی زا  اهب  دش  نایب  هکنانچ  یخیرات  تادانتـسا  قباطم  تسا  لزا  هب  تبـسن  هللا  ءاهب  هطبار  فیـصوت  تنایخ ، بیرف و  ردغ و  یـساملپید 
ناراداوه همه ي  هدرک  لرتنک  ار  شیاه  تاقالم  هدومن  دوخ  تبقارم  راصح  ینادنز  ار  وا  رگید  يوس  زا  هدرمش و  یم  لزا  یئادف  ار  دوخ 

نآ اهلاس  : " تسا ... نینچ  هیزع  تارابع  تسا . هدرک  یم  هدامآ  لزا  زا  دـعب  باب  ینیـشناج  يارب  ار  دوخ  هدومن  ماـع  لـتق  هناـمحریب  ار  وا 
رسپ یسوم  ازریم  لام  لذب  زا  هتفرگ و  یجضن  شراک  داسف  روج و  دونج  تنواعم  هب  هک  یتقو  ات  هتـشادهگن  مرتحم  سبح  رد  ار  ترـضح 
یلاع سوفن  یضارا  رد  قافن  قاقش و  داسف و  هنتف و  رذب  هتـشارفا و  تفلاخم  ياول  ًارهج  هتفای  یماوق  شمارم  يرهاوج  يداه  ازریم  یجاح 

نوگانوگ ياه  ارتفا  تمهت و  نعل و  نعط و  متش و  مذ و  حدق و  زا  هدروآ  لعف  هب  هوق  زا  دیسر  یم  شتسد  هک  يردقنآ  ات  هتـشاک  یناد  و 
ترضح قح  رد  ناشیا  تسا  لومعم  نیسوبحم  يارب  هک  یتدش  هجرد  تیاهن  رد  دروآ و  اجب  باحـصا  دش  دمآ و  عنم  بآو و  نان  عطق  و 

هرابرد ار  باب  ناوارف  صوصن  زا  یضعب  سپس  هیزع  ص21 ) .. ") نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  اوملعیس  دندیناسر و  روهظ  هصنمب  هرمث 
تاحفص 18- رد  ار  لزا  هب  تبسن  هناسولپاچ  یئوگ  قلمت  اهنآ و  شریذپ  صوصن و  نیا  هب  هللاءاهب  تافارتعا  هدومن  رکذ  لزا  ینیشناج  ي 
زا نایب  باتک  رد  باب  دـمحم  یلع  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال  دـسر ... یم  هللاءاـهب  يرهظی  نم  يوعد  هب  هاـگنآ  دروآ  یم  لیـصفت  هب   20
زا تیعبت  هب  فظوم  هیباب  درک و  دهاوخ  روهظ  هیباب  تعیرش  یناهج  تنطلـس  ققحت  يارب  هک  دنک  یم  دای  هللا "  هرهظی  نم   " مانب يدوعوم 
وا دقن  رد  هیزع  دمان ... یم  هللا  هرهظی  نم  ار  دوخ  نایباب  رب  تنطلس  عمط  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مه  یلعنیـسح  ازریم  دنـشاب ... یم  وا 

یعدم ره  هن  دنا  هتفگ  هکنآ  زا  لفاغ  دنوش  لئان  دوخ  دوصقم  هب  يرهظی  نم  ياعدا  ضحم  هکنیا  نامگ  هب  ار  ناشیا  ًالمجم  دیوگ " : یم 
هن ناقرف  هفیحص  ره  هن  تسا و  نابحـس  یلقان  ره  هن  یـسوم  ینابـش  ره  هن  تساصع و  یبوچ  ره  هن  قشاع و  ینونجم  ره  هن  تسا و  قداص 

یلقاع چیه  تساجنیا . وم  رت ز  کیراب  هتکن  رازه  لالب . یلال  ره  تسا و  لاله  یجک  ره  هن  هللا  لوسر  یئما  ره  هن  تسا و  هللادی  یتسد  ره 
شناد اب  نامدرم  ضرا  هرک  رد  هشیمه  هک  اریز  دربن  يزیـشپ  هب  درخن و  يزیچ  هب  ار  ناهرب  نودب  ياعدا  هنوگنیا  اناوت  يرعاش  چـیه  اناد و 

انا داد  ناسل  تقالط  رد  دـنهن و  ناور  بآ  ياپ  رد  هلـسلس  ناـیب  تسالـس  زا  هک  یئاحـصف  دـنا  هدوب  عبتتم  رحبتم و  نادنمـشناد  شنیب و  و 
يرب و یم  دوخ  ضرع  دنراذگن : يرقو  عقو و  اهراتفگ  نیا  هب  دنرادن و  ییانتعا  يواعد  نینچ  هب  تقو  چیه  دـنهد  مجعلا  برعلا و  حـصفا 

صلختم هللادبع  ازریم  يدنه 2- یمعا  دیـس  نوچمه -!  ) يرهظی نم  نیغورد  نایعدم  رگید  زا  هاگنآ  ص 21 ) ... "  ) يراد یم  ام  تمحز 
: دـیوگ یم  نینچ  نیا  اهبلادـبع  هب  باطخ  هدرک  دای  یناشاک ) مشاه  ازریم  يدنرز 5 - لال  دـمحم  الم  یمق 4 - یسوم  ازریم  اغوغ 3 - هب 

يدنه یمعا  دیـس  نوچ  دندرک  ییاعدا  نینچ  دنا و  هدوب  رتکیدزن  مه  ترطف  ناسل  هب  دندمآ و  مه  رگید  یـصاخشا  يوبا  بانج  زا  لبق  "
رد راوگرزب  دلاو  ياوغا  هب  یضعب  درک و  تیتآرم  ياعدا  ناشیا  تیتآرم  تیاصو و  رب  هرمث  ترضح  بصن  نایب و  هطقن  روهظ  زا  دعب  هک 

لیبن شیپ  رد  ار  وا  طخ  نم  دوب و  هدمآ  ترذعم  هبانا و  يارب  هک  یتروص  رد  دـندیناسر  لتق  هب  هرمث  ترـضح  نذا  نودـب  ار  وا  ءاب  ضرا 
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قاـطن و يدرم  هک  اـغوغ  هب  صلختم  هللادـبع  ازریم  اـه  یعدـم  هلمج  زا  نومـضم ... نیا  هب  دوب  هدرک  ضرع  يا  هضیرع  هک  مدـید  ینیوزق 
رابغ شنیگآ  رحـس  راـتفگ  دوبر و  یم  یماـع  فراـع و  ناـبز  تسد و  زا  ریرقت  ناـسل  ریرحت و  ناـنب  شناـیب  صخـش  هک  دوب  ارآ  سلجم 

یجاح يرهظی  نم  ياه  یعدـم  هلمج  زا  دـیدرگ ... دوخ  ياعدا  هجیتن ي  هب  التبم  زین  وا  دودز . یم  رطاخ  هنیآ ي  زا  ار  تلاسک  تلـالم و 
تمدخ هدومن  قیفلت  تایآ  هراپ  یتقو  هک  دوب  یناشاک  مشاه  ازریم  اهنآ  هلمج  زا  دنا و  هدوب  يدـنرز  لال  دـمحم  الم  یمق و  یـسوم  ازریم 

یلو ار  ترـضح  دارم  دنتـسنادن  نارگید  باوج  ندیـسر  زا  دعب  دنداتـسرف  دندومرف و  موقرم  میم  هس  وا  باوج  رد  داتـسرف  هرمث  ترـضح 
فرـص ياعدا  نیارباـنب  سپ  تشادرب  دوخ  ياـعدا  زا  تسد  ببـس  نیمه  هب  سیونم و  ناوخم و  وگم و  هک  تسا  نیا  دارم  تفگ  شدوخ 

لق دـشاب  زجاع  وا  لثمب  نایتا  زا  ضرالا  یلع  نم  لک  هک  دـیامن  هماقا  دـیاب  یناهرب  هکنیا  زج  تسین  تجح  لـقع  مکح  هب  ناـهرب  نودـب 
ترطف عوبنی  زا  هک  دـشابن  لیـصحت  بسک و  يور  زا  ینعی  دـشابن  يداع  يراجم  زا  دـیاب  ناهرب  اـما  نیقداـص و  متنک  نا  مکناـهرب  اوتاـه 

دشک ... یم  نالطب  طخ  ًالدتسم  هللاءاهب  هژیوب  نانیا  همه  يرهظی  نم  ياعدا  رب  بیترت  نیدب  و  ص 26 ) ... "  ) دشوج

هللا ءاهب  یسابتقا  تایبدا 

کی هب  هدوب و  مه  اب  دیعبت ) رد  روشک و  لخاد  رـضح ، رفـس و   ) اج همه  رد  هدش و  گرزب  رگیدکی  اب  هناخ  کی  رد  هک  يردارب  رهاوخ و 
دیاقع راکفا و  يوار  نیرت  قیقد  اهراتفر و  تالاح و  رگـشرازگ  نیرتهب  تسا  هدوب  يرگید  رظنم  رد  یکی  ياهراتفر  همه  هدیورگ و  نیئآ 
هظحل دـنارذگ و  یم  مشچ  يولج  زا  ار  ردارب  یگدـنز  لحارم  ملیف  دوش  یم  وربور  هللاءاهب  يرهظی  نم  ياعدا  اـب  یتقو  هیزع  دنتـسه . مه 

وا راثآ  همه  يروآ  عمج  باب و  راثآ  ندناوخ  رب  تموادم  هیباب و  شیوارد و  هیفوص و  ابدا و  اب  رشن  رشح و  رد  وا  تیـصخش  نیوکت  ياه 
لئاسر هب  رگا  دشاب !؟ هللا  هرهظی  نم  دناوت  یم  یـسک  نینچ  هنوگچ  دـیوگ  یم  اهبلادـبع  هب  باطخ  هدرک و  رورم  ار  . .. نایب و رثن  نیرمت  و 

یناوارف ياهباتک  نآ  زا  لبق  مهو  شدوخ  هرود  رد  مه  اهنآ  زا  رت  ینف  رتهب و  هک  درامش  یم  دوخ  هزجعم  ناهرب و  ار  اهنآ  دزان و  یم  دوخ 
لـضاف بولقلا  بوبحم  یناـشاک 5- ضیف  ءاـضیبلا  هجحم  یلازغ 4- مولعلاءاـیحا  يدـیمح 3- تالاقم  يریرح 2- تاـماقم  - 1 نوچمه : )

یلعلادقع 13- فاصو 12- خیرات  تشهب 11- تشه  یقهیب 10- راثآ  يرصان 9- قالخا  مجعم 8- خیرات  افصلا 7- ناوخا  يروکشا 6-
هنیجنگ رد  هک  یبرع  یسراف و  ناوارف  راثآ  رگید  ماقم و  مئاق  راثآ  ناگیاش 17- جنگ  يردان 16- هرد  ناتسلگ 15- سوباق 14 - همانزردنا 
هتشادن یهللا  هرهظی  نم  تیرهظم و  تلاسر و  توبن و  هیعاد ي  چیه  مه  اهنآ  نابحاص  دوب و  دهاوخ  هدوب و  رایسب  نآ  ریظن  ناریا  بدا  ي 

ای دنا و  هدرواین  دیدپ  یفاوق  عجس و  تاعارم  تارابع و  قیبطت  ظافلا و  قیفلت  ژاتنوم و  تمحز و  جنر و  تفلک و  اب  مه  ار  دوخ  راثآ  دنا و 
وا لیلد  سپ  تسا . هدومن  يدرگاش  ذملت و  اهلاس  هیفوص ، شیوارد و  ابدا و  دزن  هدوبن و  یما  وا  هکنآ  نمض  ( دنا هتـشادن  مه  تیما  ياعدا 

هیفوصلا ءابدالا و  ءافرعلاو و  شیواردـلا  نم  ثعب  يذـلا  وه  دـنا  هدومرفن  : " هیزع ... تارابع  اما  نالطب ! هناـشن ي  شناـهرب  تسا و  لـیلع 
زور بش و  یعیبط ، ءامکح  ارعش و  اب  هدومن و  فرص  تاقوا  شیوارد ، افرع و  همه  اب  هک  لاس  داتفه  تصش  زا  دعب  مه  نآ  مهنم !! ًالوسر 
همه هدش  لزان  تیهولا  يامـس  زا  هک  هعیدب  تایآ  هدوب و  رـشاعم  عیدب  هصاخ  ناسل  لها  نایب و  ياملع  اب  لاس  تسیب  بیرق  هدوب  روشحم 

ظافلا و قیفلت  دوصقم  رگا  دـیاشگ . يرهظی  نم  نابز  دـیامنب و  ایمع  نایماع  هب  تصرف  ماـگنه  هک  هدومن  تبث  رطاـخ  حول  رد  طبـض و  ار 
هجحم یلازغ و  مولعلاءایحا  يدـیمح و  تـالاقم  يریرح و  تاـماقم  دـشاب  تفلک  تمحز و  هب  یفاوق  عجـس و  تاـعارم  تاراـبع و  قیبطت 
تشه یقهیب و  يرصان و  قالخا  مجعم و  خیرات  یـسراف و  رد  افـصلا  ناوخا  رتکیدزن  همه  زا  يروکـشا  لضاف  بولقلا  بوبحم  ءاضیبلا و 

ماقم و مئاق  تائاشنا  ناگیاش و  جنگ  رتکیدزن  همه  زا  يردان  هرد  ناتـسلگ و  سوباق و  همان  زردنا  یلعلادـقع و  فاصو و  خـیرات  تشهب و 
یئادخ هب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دیاب  سپ  دنا  هدوب  ریظن  یب  لیدع و  یب  ناسل  تقالط  نایب و  تحاصف  تسالس و  رد  کیره  هک  کلذ  لاثما 

مـسا هب  هدرک  طبـض  ظفح و  ار  نارگید  تاراـبع  هک  تسا  تقرـس  بسکت و  يور  زا  هن  ترطف ، ناـبز  دـش  مولعم  سپ  درک !! ... قیدـصت 
نامدرم ضرا ، هرک  رد  هشیمه  : " هک ... دوب  هدومن  حیرصت  هتکن  نیا  هب  هیزع  زین  رت  شیپ  ص 26 و 27 ) ... "  ) دنهد جرخ  هب  ترطف  تایآ 
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، ناسل تقالط  ردو  دنهن  ناور  بآ  ياپ  رد  هلـسلس  نایب  تسالـس  زا  هک  یئاحـصف  دنا  هدوب  عبتتم  رحبتم و  نادنمـشناد  شنیب و  شناد و  اب 
یم دوخ  ضرع  دنراذگن : يرقو  عقو و  اهراتفگ  نیا  هب  دنرادن و  یئانتعا  يواعد ، نینچ  هب  تقو  چیه  دنهد ، مجعلا  برعلا و  حصفا  انا  داد 

، يدحت هب  نورقم  دشاب و  ترطف  يور  زا  هک  یطرش  هب  تسا  حیحـص  تسا ، تجح  تایآ ، دنا  هدومرف  هکنیا  يراد  یم  ام  تمحز  يرب و 
رمع تیادب  زا  هک  یـسک  دنـشاب ... وا  تعاطا  زا  ریزگان  قلخ  دیامن ، یهاو  ياعدا  يزادرپ ، ترابع  ره  يزاس و  هیفاق  عجـس و  ره  هکنیا  هن 

ءامکح بلاطم  زا  هرهب و  اب  ریس  خیراوت و  بتک  زا  و  عالطا ، اب  مجع  برع و  يارعش  نیواود  زا  هاگآ و  نایب ، یناعم و  وحن و  فرـص و  زا 
هعیدب و تاملک  يالعا  زا  دعب  روهـشم ، فورعم و  یـسیون  رثن  مظن و  رد  و  روشحم ، شیوارد  افرع و  اب  زور  بش و  و  رـضحتسم ، ءافرع  و 
، هتشاد دندوب  ربارب  ایند  کی  اب  یملع  هرواحم ي  رد  کیره  هک  نید  ناگرزب  اب  تاقوا  مامت  تسناوم  تبحاصم و  هیسدق و  تاحفن  نالعا 
، دیامن ترطف  نابز  ياعدا  دیایب  هکرابم ، تاعیقوت  یلعا و  ترـضح  تاملک  نایب و  باتک  رد  تسرامم  لاس  هدراهچ  زا  دـعب  یـسک  نینچ 
هنقتم و هیلقع  لیالد  رب  هوالع  تسین و  ترطف  ناـسل  ناـسل ، نیا  هکنیا  رب  هوـالع  دـهد  شوگ  يوعد  نیا  هب  هک  تسا  یـصخش  نآ  قمحا 

نیا در  حرط و  رب  ًاحیولت  ًاحیرـصت و  هرثاکتم  تایآ  هرتاوتم و  تاعیقوت  اعدا  نیا  داسف  نالطب و  درط و  حرط و  رب  همکحم  هحـضاو  نیهارب 
زا دـنا  هدرک  لاـماپ  هدروآ و  گـنچ  هب  ردـغ  هب  هک  یحاولا  نآ  ریغ  هب  تسا  تسد  رد  هادـف  اـنحاورا  یلعا  ترـضح  زا  یعدـم  يوـعد و 

ناونع هب  مه  هللاءاهب و  یگدنز  ياه  زارف  بیشن و  همه  زا  علطم  يرهاوخ  ناونع  هب  مه  هیزع  لالدتـسا  نیا  ًاتقیقح  ص21و 22 ) ... ") هلمج
تسا . تیمها  زئاح  رایسب  هدومن  یسررب  یلبق  ناگدنسیون  نابیدا و  اب  هسیاقم  رد  ار  وا  تیبدا  راثآ و  هک  يرگشهوژپ 

نایب خسن  دروم  رد  هللا  ءاهب  ياعدا  در 

دروم نافرعلا "  نبای   " ترابع اب  ار  اهبلادـبع  وا  تس : اهبلادـبع  اـب  هیزع  زیگنا  ثحب  تاـعوضوم  رگید  زا  ناـیب "  باـتک  تیباـب و  خـسن  "

روص هدشن ، رقتـسم  زونه  تسا و  سیـسات  هلحرم ي  رد  هزات  هک  تیباب "  " دـسرپ یم  وا  زا  هدومن و  فاصنا  هب  توعد  هداد و  رارق  باطخ 
ءابه هدش و  خسن  فذح و  تسا  نکمم  هنوگچ  هدشن  راکـشآ  هعینم  هعیدب  راثآ  هدیدرگن ، رادـیدپ  فورح  لکایه  هتـشگن ، رهاظ  فورح 

هدروآ ماود  اهتدم  دوخ  دیدج  ماکحا  اب  ینیئآ  نید و  ره  دیاب  هک  دیامن  یم  داهـشتسا  لبق  نایدا  شور  هریـس و  هب  سپـس  ددرگ !!؟ روثنم 
ندـمآ هب  دوـبن  يرجم  میلاـعت  نآ  رگید  هک  یهباـنتعم  ياـه  نارود  زا  سپ  دـنراد و  یعرم  ار  میلاـعت  نآ  ارجا و  ار  ماـکحا  نآ  یناـمدرم 

یبـن و صخـش  هک  دوش  یم  هنوگچ  (: " (ص27 ... دسرپ یم  اهبلادبع  زا  دـعب  دوش . هدراذـگ  يا  هزات  ناینب  دوش و  مادـقا  دـیدج  تعیرش 
بنج هب  هداد  تاجن  تلاهج  تلالـض و  يداو  زا  ار  دابع  هک  دروایب  ادـخ  بناـج  زا  یماـکحا  دـیامن و  هماـقا  ناـهرب  دوش و  رهاـظ  لوسر 

یضعب هب  کسمتم  دیامن و  خسن  ار  شماکحا  دیایب  يرگید  هدیناسرن  ارجا  عقومب  هدینشن و  یسک  ار  وا  ماکحا  زونه  دناسر  ناقیا  نافرع و 
دروم رد  ار  هللاءاهب  نانخـس  هیزع  هاگنآ  دروایب " ... یماکحا  دناوتن  شدوخ  هک  یتروص  رد  دشاب  نایب  باتک  هباشتم  تارابع  تاملک و  زا 

ملاع رد  يزور  هک  دنک  یم  لقن  هللاءاهب  زا  وا  دزرا . یم  شندناوخ  هب  تسا و  یبلاج  ناتـساد  هک  دنک  یم  لقن  نایب  خسن  يارب  شا  هزیگنا 
وا زا  هداتفا و  وا  ياپ  تسد و  هب  دنک  یم  يراز  هیرگ و  شردام  ریـش  ندروخ  يارب  هک  يا  هچب  لثم  هک  هدید  ار  باب  هفـشاکم  تینارون و 
هب لمع  هک  دروم  دنچ  زج  دیامن و  یم  تباجا  ار  وا  هتـساوخ  هدش  عقاو  ریثات  تحت  مه  وا  دیامنن ! خـسن  نایب  رد  ار  وا  ماکحا  هک  هتـساوخ 
یم ار  راک  نیا  قشم  هک  یتدم  نیا  فرظ  رد  : " تسا نینچ  هیزع  تارابع  دـیامن !! یمن  خـسن  ار  نایب  ماکحا  هدوب  قاش  نیلماع ، يارب  اهنآ 
دوخ هدرقلاـک  هدرم  هب  ددرگ  یم  راکـشآ  شیاـعدا  بذـک  فوـشکم و  شغورد  دـید  هکنآ  زا  سپ  دـهد  يرثا  بیترت  تسناوـتن  درک و 

ماکحا هک  دـیامن  يراز  تعارـض و  دوخ  ما  يدـث  يارب  هک  یعیـضر  لفط  نوچ  مدرک  تاقالم  تینارون  ملاـع  رد  ار  ناـیب  هطقن  هک  تفگ 
رب نوچ  ار  وا  تارکنم  تامرحم و  زا  مکح  دـنچ  رگم  مدومنن  خـسن  ار  وا  باتک  ماکحا  هدروآ  محر  وا  رب  مه  نم  میامنن  خـسن  اروا  ناـیب 
رب منم  رداص  هدـش  نم  زا  نایب  دـندومن : داشنا  ماقم  نیا  رد  ار  راعـشا  نیا  مدرمـش و  زیاج  ار  اهنآ  لامعتـسا  دوب  قاش  اـهنآ  كرت  نیلماـع ،
یم رارق  باطخ  دروم  ار  ملاع  نافـصنم  همه  یتفگـش  اب  هاگنآ  دجاس "! ارم  دش  وا ) هک   ) واک ارچ )؟( رمآ  مدش  يو  رب  نونک  رداق  وا  خسن 
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نینچ روعش ، اب  صخش  چیه  هللااب  مکدهشا  دیوگ ؟ یم  هچ  تقیقح  سمش  یعدم  نیا  هک  دیونشب  دینیبب و  نیفصنملا  رشاعم  ای  هک " : دهد 
رایـسب هچ  یئوگ ...!؟ یم  هچ  وت  هدوب ، عبتم  شماکحا  و  ادـخ ، بناـج  زا  ناـیب  هطقن  رگا  دـیامن !؟ یم  یئاـعدا  نینچ  دـیوگ و  یم  ینخس 
ماکحا راشتنا  زا  لبق  هک  دنک  یم  مکح  میقتـسم  نهذ  میلـس و  لقع  هلمجلاب  دیا . هدیـشکن  تلاجخ  تارابع  نیا  نتفگ  زا  هک  تسا  بجع 

غورد و شیاوعد  هللااب  ذوعن  دمآ  لوا  هک  یسک  نآ  رگم  تسا  طقاس  رابتعا  انتعا و  هجرد  زا  لطاب و  یئاوعد  نینچ  لوا  رما  يارجا  قباس و 
ضعبب نونموی  هک  ناـنآ  هرمز  رد  دـناوت  یمن  وا  ناـهرب  لوـبق  وا و  رما  قیدـصت  زا  دـعب  ـالا  تسا و  هدوـب  ضحم  بذـک  شناـهرب  فرص 

زا دعب  دوش و  ثداح  يا  هدیدع  تاقافتا  دیاب  نایب  صوصن  قباطم  دیوگ  یم  سپس  ص و 27-28 ) ... "  ) دشاب ضعبب  نورفکی  باتکلا و 
دعب دیایب و  رفن  کی  لاس  شـش  تصـش و  ره  سار  رد  دنیایب و  هدزون )  ) یح فورح  ددع  هب  رگید  يایـصوا  تسا  باب  نیـشناج  هک  لزا 

هرابود ي هکنآ  اـت  دوش  ریگارف  تیاوغ  ملظ و  تملظ و  یکیراـت و  ترتف و  نارود  دـعب  ددرگ و  ارجا  ناـیب  يادهـش  طـسوت  ناـیب  ماـکحا 
هدـیدن مشچ  رون  نآ  ایوگ  ... : " ددرگ ... علاط  ملاع  نیا  قفا  زا  ینادزی  قرـشم  سمـش  نآ  دـیآ و  شورخ  شوج و  هب  هیهلا  هیبیغ  فاـطلا 

اهنآ زا  رثکا  رد  هرمث و  ترـضح  تیاصو  تفالخ و  رب  رهاب  رهاظ و  تسا  یـصوصن  اهنآ  همه  هک  ار  یهانتمان  تاـنیب  یهلا و  تاـیآ  تسا 
زا يرایـسب  ترـضح و  نآ  زا  دعب  هرهاظ  يایازم  ترـضح و  نآ  تسدب  نآ  جـیورت  ترـصن و  نایب و  نید  ياقب  ماود و  هب  هدـش  حیرـصت 

هلمج زا  دیسر و  دهاوخ  هدشن  فلخ  یهلا  هدعو  ههبش  نودب  یلو  هدیـسرن  زورب  روهظ و  هصرع  هب  اهنآ  زونه  هک  رگید  تاقافتا  تاعقاو و 
سأر رد  هدزون و  ددع  هب  دنیایب  دـیاب  هرمث  ترـضح  زا  سپ  هک  یئایارم  یح و  ءالدا  رکذ  نآ و  ماکحا  راشتنا  نایب و  جـهانم  ياقترا  اهنآ 

نید نوچ  نایب  ماکحا  نید و  نآ  زا  دعب  دش و  دـهاوخ  نایب  يادهـش  اب  نایب  ماکحا  يارجا  اهنآ  زا  سپ  رفن  کی  لاس  شـشو  تصـش  ره 
دعب ترثک  لیل و  لوط  هطـساوب  هکنآ  زا  دعب  دیدرگ  دنهاوخ  راچد  لیلا  لیلب  درک و  دنهاوخ  ترتف  نامز  كرد  نآرق  ماکحا  نایمالـسا و 
روهظ دـهاش  هرهچ ي  رب  باجح  باقن  یناملظ  تلفغ  مامغ  تفرگ و  ورف  ار  تیناسنا  ملاوع  ینادان  لـهج و  تملظ  ناـیب  سمـش  علطم  زا 

دنیامن یئامنهار  تیاوغ  تلفغ و  هب  ترتف ، نامز  ناراتفرگ  دـنیآ و  نوریب  تلالـض  لهج و  ياهلوغیب  زا  ناودـع  ملظ و  سیلاـبا  تخادـنا 
ًاملظ تئلم  ام  دعب  ًالدع  ًاطـسق و  ضرألا  هللا  ءالمی  هب  هک  دندوب  هداد  هدعو  يرـصع  نینچ  رد  ار  نایب  هطقن  روهظ  ناقرف  رد  لبق  زا  هچنانچ 

تیوه فدـص  زا  اـهبنارگ  رهوگ  نآ  دـیآ  شورخ  شوجب و  هیهلا  هیبیغ  فاـطلا  ماـطمط  هیفخ  تاـیانع  زورب  ضحم  ناوا ، نآ  رد  ًاروج  و 
... " دیامرف یلجت  هدیدرگ  نابات  علاط و  ملاع  نیا  قفا  زا  ینادزی  قرـشم  سمـش  نآ  دـیامن و  رـشب  توسک  هب  دابع  تیبرت  تیادـه و  يارب 

هللاءاهب . يرهظی  نم  هیعاد  مه  تسا و  لطاب  نایب ، خسن  هیعاد  مه  نایب ، ساسارب  بیترت و  نیدب 

هللا ءاهب  ياه  یئامن  مولظم  هب  خساپ 

رایـسب لئاسر  حاولا و  صوصن و  هبوا  هجوت  مدع  زا  فسات  راهظا  هللاءاهب و  يرهظی  نم  لوقعم  ریغ  ياعدا  هب  لدتـسم  خـساپ  زا  سپ  هیزع 
هک یبلق  رون  یب  يا  دیامن و  ضامغا  هیهلا  هعطاس  راونا  زا  هک  یمشچ  روک  يا  : " دنک یم  يریگ  هجیتن  لزا ، ینیـشناج  دروم  رد  باب  دیس 

یگتشغآ هللاءاهب و  تیمولظم  دروم  رد  اهبلادبع  همان ي  زا  يرگید  ترابع  سپس  " ص 30 )  ) دنک ضارعا  هقح ، هیسدق  هیبیغ  تایلجت  زا 
یم اشفا  هداد و  وا  هب  يدنتـسم  خساپ  دـیامن و  یم  لقن  ار  نیفلاخم  ياهریت  موادـم  شراب  التبا و  تراسا و  یتخـس و  جـنر و  درد و  اب  شا 

لیکـشت رورت  هورگ  هزات  تسا و  هتـشاد  ار  یگدـنز  نیرتهب  هتـسیز و  یم  معنت  یتحار و  لامک  رد  نایباب  يایادـه  اهلوپ و  اب  يو  هک  دـنک 
ترابع تسا ... هدومن  یم  بوکرـس  ار  فلاخم  يادـن  ره  ملظ ، لامک  رد  هتخادـنا  اهنآ  ناـج  رب  هزرل  ناـفلاخم ، برـض  لـتق و  اـب  هداد و 

هن دش و  نیشن  هدرپ  هن  تخاس . هب  بازحا  ماهس  فده  ار  كرابم  هنیـس  : " تسا ... نیا  هللاءاهب  هرهچ  زا  ییامن  مولظم  رد  هیزع  هب  اهبلادبع 
یحبص چیه  دیمراین  تینما  نیلاب  تحار و  رتسب  رد  یبش  دوساین و  یمد  نیمزرس  ره  رد  يرارف . نادرگرـس و  ناریح و  شودب و  لوکـشک 

ات رما  ودب  زا  دروآ  رب  دایرف  لالغا  لسالس و  تحت  رد  دومن و  ادن  ریجنز ، ریز  رد  دیدن . نادجو  تحار  یماش  چیه  تفاین و  ناج  شیاسآ 
ردص و دیهدب  فاصنا  : " دـیوگ یم  هدـش  نتم  رد  وا  یبدا  طالغا  رکذـتم  ادـتبا  باوج  رد  دوب "  التبم  دونع  ماوقا  تسد  رد  دوعـص ، موی 
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هضراعم و مشچ  رون  نآ  صخـش  اب  ارم  نوچ  : " دـیوگ یم  ضامغا  یناـبرهم و  اـب  سپـس  !؟ هن " اـی  دراد  یتنونیب  مهاـب  تاراـبع  نیا  لـیذ 
ار هنیـس  تسا : نیا  نآ  مرذگ و  یمن  دیدوب  هدرک  هک  یئاهاعدا  زا  یلو  : " دنک یم  هفاضا  دعب  مشوماخ " هدز و  بل  رب  رهم  تسین  هدـناعم 
ای هدوب  دادغب  رد  درک !؟ اهریت  فده  ار  شا  هنیس  وا  تقو  هچ  اجک و  یک و  دیوگ  یم  خساپ  رد  .. تخاس " بازحا  ( ياه ریت   ) ماهس فده 

طاقن یصقا  زا  نایباب  یلاسرا  يایاده  نیرتهب  زا  هتفرگ و  یم  ار  تاهوجو  همه  هک  دادغب  رد  دهد  یم  همادا  هلصافالب  دعب  رگید ؟ ياج  رد 
زا تسا . هتـشاد  ار  یگدـنز  نیرتـهب  هدرک و  یم  هدافتـسا  هریغ  و  سوبلم ) بورـشم و  لوکاـم و   ) ساـبل یندیـشون و  یکاروخ و  زا  ناریا 

ناهفصا و زگ  هزبرخ و  هدوب  زیربل  ولمم و  زیربت  ات  ناسارخ  سوبلم  بورشم و  زا  هدروخ و  یم  زاریـش  دزی و  ياه  ینیریـش  اه و  یندیـشون 
ریت دزی  ياولقاب  کشمدـیب و  لفن  کمـشپ و  ناهفـصا و  یبالگ  بیـس و  ریت  زج  وه  درک  یم  لیم  ناجریـس  کـباب و  رهـش  ماداـب  هتـسپ و 
همه زا  هک  یـسک  اـب  یئوگ ؟ یم  نخـس  یـسک  هچ  اـب  یناد  یم  دـیوگ  یم  اهبلادـبع  هب  باـطخ  دـعب  تسا !! هتـسشنن  وا  هنیـس  هب  يرگید 

رد دیـسیون  یم  هک  هب  هچ و  يارب  زا  ار  تاراـبع  نیا  ازیزع  : " تفیرف ار  وا  اـه  یئاـمن  موـلظم  نیا  اـب  ناوـت  یمن  تـسا و  عـلطم  اهدادـیور 
تسا رتهب  !! هاوگ " دهاش و  کیره  ياخر  دیادش و  رب  مهاگآ و  یسک  ره  ریامض  ریارس و  زا  رما  نیا  روهظ  ودب  زا  دیناد  یم  هک  یتروص 
یفرط زا  دندوب  دادغب  رد  ات  تقو !؟ هچ  اجک ، یک ، تخاس . بازحا  ماهـس  فده  ار  هنیـس  : " میراپـسب وا  هنابیدا  تارابع  هب  ار  نخـس  نانع 

نایب هب  نینموم  هبطاق  زا  ماـما  مهـس  هللا و  لاـم  هوجو  نتفرگ  روماـم  نیما و  هرمث ، ترـضح  فرط  زا  هکنیا  ناونع  هب  نید  یب  نیما  یجاـح 
هداد هیریخ  یناپمک  لیکـشت  هدرک  يروآ  عمج  اه  هتخودنا  هتفرگ  اه  لوپ  هابتـشا  هطلغم و  هب  دابع  همه  زا  دالب  همه  رد  هداتفا  هرود  تسا ،

هب یقیقح  لام  بحاص  هک  یتلاح  رد  دـندرک  هنیزخ  هنیفد و  هدروآ  ناشیا  بانج  روضح  هب  هدومن  بحاصت  ار  مدرم  لام  هریطخ  غلابم  هچ 
نامرک و دزی و  زاریش و  هب  ناملسمان  ناملس  طسوت  هب  ناشیا  هعیدب  حاولا  رگید  فرط  زا  و  دوب . لطعم  هیموی  جراخم  يارب  ترـسع  لامک 

هعجارم تقو  هدومن  زاـب  زآ  صرح و  ناـهد  هدرک و  زارد  يدـکت  تسد  دیـسر  یم  ناریا  تاـیالو  عـیمج  نارهط و  ناـشاک و  ناهفـصا و 
دوب زیربل  ولمم و  زیربت  یلا  ناسارخ  سوبلم  بورشم و  لوکام و  زا  هتخودن  هتخود و  هتخپن ، هتخپ و  زا  ناشیورد  لوکشک  نوچ  وا  رابلوک 

نادور و يانح  گنر و  زا  دندیـشوپ  یم  ناسارخ  ناشاک و  دزی و  ياـه  ریرح  هسبلا و  زا  دندیـشون  یم  زاریـش  دزی و  تاـیولح  هبرـشا و  زا 
بیس و هب و  زا  ریغ  یماهس  دنتسکش . یم  ناجریس  کباب و  رهش  ماداب  هتـسپ و  زا  هدومن  لوانت  ناهفـصا  زگ  هزبرخ و  زا  دنتـسب  یم  نامرک 

نیا ازیزع ! دشاب !! هدیسر  كرابم  هنیس  نآ  هب  هک  هدشن  هدینش  دزی  ياولقاب  کشمدیب و  لقن  کمشپ و  زج  ینانس  هدید و  ناهفـصا  یبالگ 
رب مهاگآ و  یـسک  ره  ریامـض  ریارـس و  زا  رما  نیا  روهظ  ودب  زا  دیناد  یم  هک  یتروص  رد  دیـسیون !؟ یم  هک  هب  هچ و  يارب  زا  ار  تارابع 

شدوخ هکنانچ  مناخ  هیزع  دـیدج  نید  دروم  رد  هللاءاهب  يواعد  ندوب  لـطاب  ص 30 و 31 ) !! "  ) هاوگ دهاش و  کی  ره  ياخر  دـیادش و 
هداهن تسد  زا  تقاط  نانع  یهاگ  اما  دنک ، يرادنتـشیوخ  وا ، هب  شا  همان  رد  اهبلادبع  یبدا  ناوارف  طالغا  نایب  زا  هتـشاد  انب  دراد  حیرـصت 

وا دسانـشب . ار  دوخ  تیفرظ  هدرک  یـسانش  دـح  تسا  مزـال  تسوربور و  یـسک  هچ  اـب  دزاـس  هجوتم  ار  وا  اـت  دـیامن  یم  رکذ  ار  يدراوم 
مهرـس ار  یلمهم  هلمج  نینچ  هنوگچ  بتک  هعلاطم  املع و  اب  ترـشاعم  لاس  لهچ  زا  دعب  امـش  دسرپ  یم  دروآ و  یم  ار  اهبلادـبع  ترابع 

ناهج يامن  ناهج  هنیئآ ي   " دیئامرفب ًالوا  دیوگ " : یم  هاگنآ  زاتمم " ... نشور و  شیور  وترپ  زا  ناهج  يامن  ناهج  هنیئآ  يا " :!؟ هدرک 
لضف و ملع و  لها  اب  ترـشاعم  تیبرت و  لاس  لـهچ  زا  سپ  یـسک  تسا  فیح  ًاـعقاو  دراد !؟ ینعم  هچ  زاـتمم "  نشور و  شیور  وترپ  زا 

دروم رد  سپس  ص 32 ) ... " ! ) دـیامن لیـسگ  هدـیعب  تایالو  هب  دـسیونب و  ار  لمهم  طبر  یب  تارابع  هنوگ  نیا  هیملع ، بتک  هب  تسرامم 
زا سپ  یهلا  ناظفاح  دوجو  موزل  رد  دروآ  یم  یملع  يا  همدقم  دیدج ، تعیرـش  نایتا  نایب و  تعیرـش  خسن  هللاءاهب و  يرهظی  نم  ياعدا 

هدومن و نییعت  نایب  رد  ار  ناظفاح  نیا  شدوخ  يارب  مه  باب  دوخ  دـنا و  هدـیدرگ  صخـشم  ایبنا  دوخ  طسوت  هک  تعیرـش  ره  يارب  ربمایپ 
لامک دشر و  دح  هب  رمث و  هب  ار  تعیرش  نیا  ات  دمآ  دنهاوخ  يدارفا  لاس  ره 66  رد  تبون  هدزون  مه  وا  زا  سپ  هتخاس و  صخشم  ار  لزا 

ود هلـصاف  نودب  ینعی  دیایب  يرگید  نید  هدشن  یط  يا  هلـصاف  هتـشذگن و  تیباب  روهظ  زا  یلاس  دـنچ  زونه  تسا  نکمم  روطچ  دـناسرب .
خسن لاطبا و  لیلد  نودب  رارقتسا  زا  لبق  ار  یلوا  یمود  اما  دوش  هتخیر  یلوا  هار  رد  رفن  نارازه  نوخ  دنیایب و  مه  رـس  تشپ  ضقانتم  نید 
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نم ینعی   ) رهظی نم  سمش  میوگب  هدیقعلا  فیخس  لقعلا و  فیعـض  مادک  هب  : " تسا نینچ  وا  ترابع  درپسب !!؟ یناگیاب  هب  ار  نآ  دیامن و 
داقتعا دـب  هناوید و  زج  ینعی  !؟ دوبن " هلـصاف  یلیل  موی ، ود  نیا  نیبام  درک و  ادـیپ  لاصتا  باب )  ) یلوا هطقن  تیبوبر  سمـش  هب  هللا ) هرهظی 

-1 دیئوگ : یم  دبال  تسیچ  عوضوم  نیا  رب  امـش  تجح  ناهرب و  دنـسرپب  رگا  دهد  یم  همادا  دـعب  و  درک ... دـهاوخن  رواب  ار  يزیچ  نینچ 
مسا هدومن  قیفلت  رگید  ياه  باتک  بلاطم  زا  وا  هک  تاملک  یضعب  میوگ  یم  تسا  تایآ  باتک و  وا  تجح  تسا 2 - تجح  اعدا  سفن 
يور زا  هدومن و  لیـصحت  رمع  يادـتبا  زا  وا  هک  مفقاو  یبوخ  هب  نم  اریز  تسا  لیـصحت  ملعت و  بسک و  يور  زا  هدراذـگ  تایآ  ار  اـهنآ 
قطنم وحن و  فرص و  فرـص  ار  تاقوا  عیمج  نس ، تیادب  زا  : " تسا بیع  زا  رپ  شتارابع  مه  رخآ  رد  هدرک و  یم  نیرمت  نارگید  نوتم 

هیوامـس و بتک  علاـطم  هب  لوغـشم  هشیمه  هدرک و  ضورع  عیدـب و  هیبدا و  موـلع  یعیبـط و  یـضایر و  یهلا و  تـمکح  ناـیب و  یناـعم  و 
ناـیب و باـتک  رد  لاـس  تسیب  زا  هداـیز  تسا  هدوب  هیفوـص  شیوارد و  ءاـفرع و  ءاـمکح و  ترـشاعم  هیبرع و  دـیاصق  راعـشا و  تموادـم 

يوامس بتک  هب  تسرامم  تامحز و  تایضایر و  نیا  زا  سپ  هک  دننک  لاؤس  رگا  تسا  هتـشاد  صوغ  روغ و  یلوا  هطقن  هکرابم  تاعیقوت 
همه نآ  اب  میوگب  هکنیا  زج  هن  ای  دراد  ار  باـب )  ) ناـیب هطقن  تاـیآ  رثا  هنمیه و  تمظع و  هدروآ  هک  یتاـیآ  اـیآ  هنـسلاو  مولع  لیـصحت  و 
دنیبب يریصب  ره  هک  هداد  شیارآ  كزب  یـشاقن و  هب  ار  همه  خالگنـس  طخ  نوچ  هغلغم  تارابع  قیفلت  یفاوق و  عجـس و  تاعارم  عنـصت و 

رد رگید  زیچ  اهنیا  ياوس  دـمهف  یم  یبوخب  يرگید  لحم  زا  ار  اهنآ  قارتسا  سابتقا و  دـناوت و  یم  شبیاـعم  فشک  دـناد و  یم  ار  شبیع 
نیا دـناوتن  سک  رگید  هک  اعدا  ضحم  میوگب  هکنیا  زج  درک ؟ دـیاب  ریطخ  رما  نیا  لوبق  ناهرب  مادـک  اب  دـنیامن  لاؤس  رگا  تسین !! هناـیم 

هتـشاد يرهظی  نم  يوعد  همه ي  هک  يا  هتـشاگن  دنچ  یـصاخشا  یماسا  قاروا  نیا  لیاوا  رد  دوخ  وت  دـنیوگب  باوج  رد  و  درک ! ار  اعدا 
و ص33 و 34 ) . "  ) تسا لطاع  طقاس و  لوبق  انتعا و  هجرد ي  زا  ناهرب و  نودب  لطاب و  مه  اعدا  نیا  سپ  هدوب  لطاب  اهنآ  يواعد  دـنا و 

دیامن . یم  مالعا  لطاب  ًادنتسم  ار ، باب  زا  سپ  دیدج  نید  ندروآ  ياعدا  بیترت  نیدب 

اهب لزا و  هریس  هسیاقم 

ییانک روطب  دروآ و  یم  نایم  هب  دیوگب ) هدودـعم  مهارد  دـیاب  هتبلا  هک   ) دودـعم مهارد  زا  تبحـص  شتارابع  زا  یکی  رد  اهبلادـبع  نوچ 
مناخ هیزع  دشورفب ... لوپ  یکدـنا  اب  ار  فسوی  دراد و  زاب  قح  هب  شیارگ  زا  ار  ناسنا  دـیابن  یهاوخ  ایند  لوپ و  عمط  هک  دـنک  یم  هراشا 

تسا و رو  هطوغ  ایند  رد  یـسک  هچ  دـنیبب  دـنک و  تواضق  ومع  ردـپ و  نیب  هک  دـیامن  یم  توعد  فاـصنا  هب  ار  وا  دوخ  وا ، هب  خـساپ  رد 
( لزا  ) دنک یم  یناگدنز  سبحم  هشوگ ي  رد  ترسع  یناشیرپ و  رقف و  رد  یـسک  هچ  و  شردپ )  ) دراد رـس  رد  تنطلـس  تسایر و  ياوه 

نآ لها  ایند و  زا  ادخ  يایلوا  هشیمه  ... " تفر هیواعم  دزن  لیقع  هکنانچ  دـنا  هدـمآ  امـش  دزن  هب  ترـسع  يور  زا  شنادـنزرف  هک  یعون  هب 
یلو بالک " اهب  الط  هفیج و  ایندـلا  دـنا " هدومرف  هک  تسا  نیا  دـنا . هتـشاذگن  یعقاو  تنکم  تلود و  هب  تقو  چـیه  دـنا . هتـشاد  ضارعا 

بابسا لمجت و  للجت و  عاضوا  دندوب ؟ لاح  هچ  قادصم  یمادک  ره  امـش  مع  ردپ و  مبلط  یم  فاصنا  زیزع  مشچ  رون  نآ  دوخ  زا  لاحلا 
يا هدیدن  رگا  ار  هرمث  ترـضح  لالتخالا  ریثک  لاح  ینادیم  هدـید و  نایع  نیع  هب  تهج  ره  زا  هک  ار  تراوگرزب  ردـپ  تسایر  تنطلس و 

زا دنک ... یم  یناگدنز  سبحم  هشوگ  نآ  رد  ترسع  یناشیرپ و  هچ  هب  ترـضح  نآ  هک  هنایع  نع  هعمـس  یفکی  ثیح  هب  يا  هدینـش  دبال 
باحـصا نوچ  دنا  هتخورف  سخب  نمث  هب  ار  نید  هدش و  فرط  قح  اب  دودعم  مهارد  نابلاط  هدینـش  هدید و  هچ  ره  نونک  یلا  تقلخ  ودـب 

هدیلابن لام  ترثک  رب  قح  لها  تقو  چیه  راودا و  راصعا و  همه ي  رد  ایقشا  ریاس  نینچمه  دایز و  هللادیبع  رکشل  نامثع و  راصنا  هیواعم و 
انا يرخف و  رقفلا  دـنا و  هتـشاد  رخف  رقف ، دوـجو  زا  نیقیلا  قـح  هقیرط  ناـیامنهار  نید و  ناـگرزب  هشیمه  دـنا . هدـیلانن  لاـح  لـالتخا  زا  و 

حضاو و وا  كولس  شور و  زا  یسوفن  ره  تاماقم  " دیوگ یم  هک  وا  خساپ  رد  دعب  و  ص 36 ) ... ") دنا هدومرف  نیکاسملا  سلاجا  نیکسم 
دسرپ یم  دنک و  یم  ود  ره  كولس  هب  ییاه  هراشا  دیوگب ) یسفن  دیاب  تسا و  طلغ  اجنیا  رد  یسوفن  دهد  یم  رکذت  هتبلا  ") ددرگ دوهشم 

یم رب  ار  هللاءاهب  ياهراتفر  زا  یتمـسق  شدوخ  دعب  و  تسیچ !؟ تردپ  دروم  رد  دشاب  بوبحم  یـضرم و  هللادنع  هک  یکولـس  زا  تروظنم 
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دروم كولـس  غورد و ) ... متـش و  برـض و  رورت و  لتق و  تعدـب و  رفک و  راـکنا و  ینعی   ) اـهراتفر نیا  رگا  هک  دریگ  یم  هجیتن  درمش و 
هک مینک  یم  رورم  هللاءاهب  كولـس  دروم  رد  ار  وا  دوخ  تاراـبع  دومن ! ... یظفاحادـخ  نید  اـب  دـیاب  هک  تسوا  بوبحم  ادـخ و  تیاـضر 

تفلاخم نایب 2 - هطقن  اب  هضراعم  - 1 دوب : مادک  متسنادن  دشاب  بوبحم  یضرم و  هللا  دنع  هک  یکولس  شور و  درادن "  حیـضوت  هب  يزاین 
بانج نوچ  البرک  رد  اکع و  رد  هریغ  یناهفصا و  دمحم  دیس  یجاح  بانج  نوچ  نایب  ءالدا  زا  یعمج  لتق  هب  مکح  تنس 3 - باتک و  اب 

بلق تواسق  لامک  اـب  رگید ... نینموم  زا  یعمج  اـکع  رد  یهاـشنامرک و  گرزب  ازریم  لـثم  نیمظاـک  رد  شردارب و  ریهق و  یلعبجر  ـالم 
قیدصت ندومن 8 - قحاـن  يوعد  ندرک 7 - قح  راـکنا  نتشک 6 - صاوخ  نتفیرف 5 - ماوـع  - 4 دـیامن ... ناراوگرزب  نینچ  لـتق  هب  مکح 
راوگرزب نآ  دوجو  هب  مالسا  بهذم  ماوق  هک  قداص  ترضح  رب  ار  هفینح  وبا  ندومن 10 - ازج  داعم و  راکنا  ندرک 9 - یفن  فورح  لاعفا 

نتفگ دـب  نعط و  ار  حور  نب  نیـسح  اصوصخ  هعبرا  باون  باوبا و  ندناوخ 12 - قداص  رفعج  ار  باذـک  رفعج  نداد 11 - ناحجر  دوب 
ار شمسا  نتـسب و  ارتفا  ندز 17 - تمهت  نتفگ 16 - غورد  ًاتحارص  نداد 15 - یهانم  یهـالم و  هب  يوتف  ندرک 14 - ناخد  برش  - 13

لاعفا راوطا و  هنوگ  نیا  رگا  هدشن  هدینـش  هدـید و  رگید  یـشور  كولـس و  نداد  نایب  هطقن  هب  بذـک  تبـسن  ندرازگ 18 - یهلا  کـیتلپ 
ص 36 و 37 ) . " !! ) مالسلا مالسالا  یلع  سپ  تسا  یهلا  يارفس  ایبنا و  شور  ندید و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
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 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
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.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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