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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

خیرات رتسب  رد  تیئاهب  9تیباب و 

باتک 9تاصخشم 

9همدقم

باب دمحم  یلع  یناوجون  10یکدوک و 

رهشوب هب  11رفس 

قارع هب  11رفس 

تیمئاق تیباب و  رب  دمحم  یلع  دیس  ياعدا  زاریش و  هب  11تشگزاب 

اهيریگرد زاغآ  دمحم و  یلع  دیس  نامرف  12نیلوا 

نارهت هب  وا  ندرک  هناور  ناهفصا و  هب  دمحم  یلع  دیس  12رفس 

زیربت هب  باب  13دیعبت 

باب تیمئاق  13ياعدا 

زیربت رد  باب  14يهمکاحم 

زیربت رد  باب  همان  15هبوت 

باب يربمایپ  15ياعدا 

باب ییادخ  16ياعدا 

باب دمحم  یلع  دیس  16مادعا 

باب مادعا  دیعبت و  رد  هیسور  يریگ  16تهج 

يدزی نسح  16دیس 

هاش دمحم  اب  یکروگلاد  17يوگتفگ 

باب دسج  زا  سور  لوسنق  17یشاقن 

باب ربق  17دسج و 

باب دمحم  یلع  دیس  لوفا  روهظ و  یلامجا  17خیرات 
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باب 18ياهباتک 

باب دمحم  یلع  دیس  تاملک  زا  18ییاهتمسق 

باب ماکحا  زا  19ياهنومن 

نایب رد  ددع 19  تمرح  20تسادق و 

باب نید  رد  اههام  مان  20ددع و 

باب ناوریپ  باحصا و  20ریهاشم 

( هللا ءاهب   ) یلعنیسح و  لزا ) حبص   ) ییحی 20ازریم 

یناشاک یناج  21ازریم 

« نیعلا ةرق   » 21هرهاط

( ثلاث دیهش   ) دهتجم یقت  دمحم  الم  لتق  22نایرج 

( مالسا خسن  ، ) تشدب 22يارجام 

هاش نیدلارصان  هب  دصق  26ءوس 

قارع هب  28دیعبت 

لزا حبص  ییحی  ازریم  هب  باب  يهمانتیصو  28نتم 

لزا حبص  شردارب  هب  ءاهب  یلعنیسح  یگدنب  تدارا و  29يهجرد 

لزا حبص  ییحی  ازریم  29تاملک 

( هللا ءاهب   ) یلعنیسح و  لزا ) حبص   ) ییحی ازریم  فالتخا  30عازن و 

ینامثع تموکح  فرط  زا  ردارب  ود  30دیعبت 

هللا هرهظی  نم  31ماقم 

یلعنیسح یگدنب  31ياعدا 

یلعنیسح تعجر  31ياعدا 

یلعنیسح يربمایپ  تلاسر و  31ياعدا 

یلعنیسح ییادخ  32ياعدا 

هللا ءاهب  یلعنیسح  32ياهباتک 
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شحاولا اهباتک و  رد  ءاهب  یلعنیسح  تاملک  زا  32یخرب 

ءاهب یلعنیسح  نادنزرف  34نانز و 

نایئاهب دیدج  طخ  35يهنومن 

ءاهب یلعنیسح  35يهمانتیصو 

نایئاهب هاگترایز  هلبق و  یلعنیسح  35ربق 

ءاهب یلعنیسح  گرم  ات  دلوت  زا  36ياهصالخ 

( ءاهبلادبع  ) يدنفا 36سابع 

( یحبص  ) يدتهم هللا  36لضف 

ناییاهب تامهوت  ءاهبلادبع و  راتفر  لیامش و  37لکش و 

تیئاهب یفرعم  يارب  ءاهبلادبع  38شور 

ءاهبلادبع طسوت  باب  روگ  39ترایز 

ءاهبلادبع هنایفوص  راتفر  رعش و  39سلاجم 

نایئاهب رظن  رد  40تسایس 

یجراخ لود  هب  عجار  ءاهبلادبع  تاملک  41حاولا و 

41هراشا

ناتسلگنا هاشداپ  يهرابرد  ءاهبلادبع  41حول 

اکیرمآ رد  ءاهبلادبع  42يهباطخ 

نایئاهب نایم  رد  ددجم  42ياهقرفت 

( ربکا نصغ   ) یلع دمحم  هب  تبسن  نایئاهب  42شور 

( هللارما  ) یقوش ینیشناج  و  ءاهبلادبع )  ) سابع 43توف 

يدنفا سابع  توف  يارب  ناتسلگنا  هاشداپ  43تیلست 

يدنفا یقوش  بتک  تاروتسد و  43راتفر ،

لدعلا 44تیب 

يدعب تاباعشنا  يدنفا و  یقوش  45توف 
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لوسکام هیحور  یمیر و  45نسیم 

بارهس دمحا  46ازریم 

هراوآ هب  بقلم  یتیآ  46نیسحلادبع 

( سیلگنا لوسنق   ) يرفماه رتسم  هب  یتیآ  47يهبحاصم 

مالک 49نایاپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  49هرابرد 
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خیرات رتسب  رد  تیئاهب  تیباب و 

باتک تاصخشم 

ع ییایلیا ، هسانشرس : 
ییایلیا فلوم ع -  خیرات / رتسب  رد  تیئاهب  تیباب و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 ترتع ، رطع  ناهفصا :]  : ] رشن تاصخشم 
روصم 136 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 97500-12-7941-964 لایر ؛  97500-12-7941-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Babiat تشاددای : 
خیرات يرگیباب --  عوضوم : 

خیرات يرگییاهب --  عوضوم : 
9ب2 فلا /BP340 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/564 ییوید :  يدنب  هدر 
م13001-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هب ترـضح و  نآ  قح  رب  يهمئا  نانیـشناج و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ناربمایپ  متاخ  هب  نایاپیب  دورد  مالـس و  اب 
ياهربا هک  يراگزور  رد  جـع .)  ) دوعوم يدـهم  نامز ، ماما  تماما ، تیالو و  نامـسآ  يهدنـشخرد  يهراتـس  تیرـشب ، ملاع  یجنم  هژیو ،
هدـیچیپ مه  رد  نانز  هویب  نادرمریپ و  ياهدایرف  اب  ناسکیب  نامولظم و  يهلان  هدرک و  رپ  ار  یناسنا  ياـیند  نامـسآ  تیاـنج  ملظ و  يهریت 
اهيدعت اهییوگروز و  راب  ریز  زا  هتفرگ و  ار  نانآ  تسد  دیاش  ات  دوب  یـسردایرف  یجان و  يوجتـسج  رد  نامیتی  قمریب  نامـشچ  هدش و 
رگیدـکی زا  دـمآ ، دـیدپ  ناـنآ  لد  رد  دـیما  زا  ياهقراـب  دیـسر . شوگ  هب  ناریا  راـنک  هشوگ و  زا  ییاـههمزمز  ناـهگان  دروآ . ناـشنوریب 

و هتـشگزاب ! رفـس  زا  میدیـشکیم  ار  شراظتنا  هک  یـسک  ایآ  هتفای ؟ ققحت  هنیرید  يوزرآ  ایآ  هداتفا ؟ یقافتا  هچ  هدـش ؟ هچ  دندیـسرپیم ،
دوجو نتفگ  يارب  رهـش  رد  ياهزات  ياهربخ  زور  ره  تفرگ ، الاب  وهایه  لاجنج و  مکمک  تشادـن . یلماک  باوج  هک  رگید  لاؤس  اهدـص 

 ] نیا هب  طقف  دیدرت  کش و  اب  زین  ياهتسد  دندرکیم و  بیذکت  زین  ياهدع  دنتفگیم و  نخس  وا  روهظ  زا  قوش  روش و  اب  ياهدع  تشاد .
تدـم زا  سپ  دومن و  خر  نارکنم  نادـقتعم و  فرط  زا  ییاهيریگعـضوم  اهيدـنب و  حانج  مکمک  دـندادیم ، شوگ  نانخـس  هحفص 6 ]
يدـعب ياهيریگرد  اهيزیرنوخ و  يارب  دوب  يزاغآ  نیا  و  تشاد . یپ  رد  ار  ياهنایـشحو  ياهیـشکردارب  نینوخ و  ياهگنج  یهاتوک 

ات هدرک و  رود  شیوخ  یلـصا  شیک  زا  ار  ناناملـسم  نایعیـش و  زا  یهورگ  دـش و  ادـیپ  يدـیدج  نید  هقرف و  درک . ادـیپ  همادا  اهلاس  هک 
رد ناتـسلگنا  اکیرمآ و  زا  رـس  دـش و  جراخ  زین  دـندوب  رابت  یناریا  هک  دـیدج  نید  نیا  هیلوا  ناسـسؤم  تسد  زا  هک  تفر  شیپ  هب  ییاـج 
اب باب »  » هب بقلم  يزاریش » دمحم  یلع  دیس  ، » دیدج نییآ  نیا  یلـصا  سـسؤم  دش . هداد  رارق  اکیرمآ  لیئارـسا و  رد  نآ  نطوم  هدروآ و 

یتمـسق وا  زا  سپ  یکدنا  هک  دومن  يراذگ  هیاپ  ار  ینیناوق  درک و  رداص  ار  یماکحا  هدیـشک ، دوخ  يوس  هب  ار  ياهدع  ینامز  ماما  يوعد 
تسا و هدرک  ادیپ  همادا  نونکات  ینیزگیاج  خسن و  ریـس  نیا  دـش و  نآ  نیزگیاج  يرگید  ماکحا  هدـش و  خـسن  شنادـیرم  طسوت  اهنآ  زا 

لـصا اریز  تفای ، هقرف  نیا  رد  ناوتیم  ار  اهعازن  تارییغت و  نیرتشیب  رگید ، ياههقرف  اـهشیک و  هب  تبـسن  هک  مییوگب  رگا  تسین  هغلاـبم 
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زا هک  ار  یماکحا  زا  یتمـسق  دوخ  نامز  رد  نآ  ناربهر  زا  مادک  ره  دـش و  هدراذـگ  انب  مالـسا  تاررقم  نیناوق و  خـسن  هیاپ  رب  نآ  يهیلوا 
هک دـندرب  یناسک  ار  دوس  نیرتشیب  نایم  نیا  رد  دـندروآیم . ار  يدـیدج  ماکحا  دـندزیم و  مه  رب  دوب  هدـش  رداـص  نیـشیپ  ربهر  فرط 
مان اب  ار  شیوخ  صوصخم  تسایس  دناهدرکیم  یعس  ياهناهب  ره  هب  زور  ره  دناهتشاد و  ار  زیخلصاح  نیمزرـس  نیا  هب  عمط  مشچ  اهلاس 

ار دوخ  هحفص 7 ] زور [  کی  هک  ییاهب  یباب و  هقرف  دنریگب . یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  هدراذگ و  ارجا  هب  ار  نک » تموکح  زادنیب و  هقرفت  »
اهلاـس اـت  دـندوب  یبوخ  يهلیـسو  دـناهتخادنا  لییارـسا  اـکیرمآ و  نماد  هب  رگید  زور  ناتـسلگنا و  نماد  هب  رگید  زور  سور و  شوغآ  هب 

اتـسار نیا  رد  هچ  رگا  دـنناسرب . يرامعتـسا  ياـهتلود  نیا  هب  يراشرـس  دوـس  دـنروایب و  ناـغمرا  هب  ناریا  يارب  ار  یمارآاـن  شاـشتغا و 
زونه یلو  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  هریغ  یـسایس و  يداقتعا و  ظاحل  زا  هقرف  نیا  تیهام  هدش و  هتـشون  یلـصفم  دایز و  ياهباتک 

و نطولا » بحی  نمل  رخفلا  سیل  : » لیبق زا  هقرف  نیا  چوپ  ياهراعش  اب  هدروخ و  بیرف  یعالطایب  يور  زا  هناهاگآان و  هک  دنتـسه  یناسک 
نیدنچ يهدیکچ  رضاح  راتفگ  دننکیم . وگزاب  ار  نانآ  دیاقع  هناروکروک  هتخاب و  ار  شیوخ  یمالسا  تیوه  درم » نز و  قوقح  يواست  »

زا ییاههشوگ  هب  ات  دراذگیم . هدنناوخ  رایتخا  رد  دودحم  تروص  هب  ار  یتاعالطا  هدش و  هتـشون  هقرف  نیا  دـیاقع  در  رد  هک  تسا  باتک 
زا یخرب  هب  هدرب و  یپ  دناهتـشادن  رگید  يرکف  مالـسا  تما  رد  هنتف  داسف و  زج  هک  زاـبلغد  بلطهاـج و  یناـمدرم  ياـهبیرف  اـهگنرین و 

هتفرگ رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  دروم  تسا  دیما  دنوش . هاگآ  دشکیم  یمالسا  ياهروشک  يارب  زور  ره  رامعتـسا  ریپ  هک  ییاههشقن 
هحفص 9 ] دنرگنب [ . ضامغا  فطل و  رظن  اب  دروخیم  مشچ  هب  هتشون  نیا  رد  هک  ییاهاطخ  اهشزغل و  هب  و 

باب دمحم  یلع  یناوجون  یکدوک و 

ربتکا 1819 متـسیب  اـی  موس  اـب  قباـطم  يرمق  يرجه  لاس 1235  مرحم  هام  لوا  زور  رد  یباـب  يهقرف  راذـگناینب  باـب » دـمحم  یلع  دیـس  »
: هدـمآ تسا  یباب  ناگدنـسیون  زا  هک  یناردـنزام  لضاف  قحلا » روهظ   » رد هچنانچ  و  دـمآ . ایند  هب  هاش  یلعحتف  تنطلـس  رـصع  رد  يدالیم 
زا دمحم  یلع  دیـس  یکدوک  مایا  رد  دنتفگیم  زازب  اضر  دمحم  دیـس  ار  وا  يزازب  لغـش  رطاخ  هب  هک  يزاریـش  اضر  دمحم  دیـس  شردپ  »
رد یلع  دیـس  دـمآرد . یلع  دیـس  مان  هب  دوخ  ییاد  مگیب و  همطاف  شردام  یتسرپرـس  تلافک و  تحت  دـمحم  یلع  سپ  نآ  زا  تفر . اـیند 
هچ رگا  دش .» هداتـسرف  دوب  عقاو  زاریـش  سابعلا ) تیب   ) ءایلوا هوهق  يهلحم  رد  هک  دباع  دـمحم  خیـش  بتکم  هب  دوخ  ییاد  طسوت  یکدوک 
رد ثحب   » باتک رد  ییاهب ، غلبم  روآ ، تخب  نیدـلا  لامک  هچناـنچ  دـنراد  باـب  عبتلاـب  ناربماـیپ و  یندـل  ملع  هب  داـقتعا  ناـییاهب  ناـیباب و 

ملاـع یقیقح  ناـیبرم  ینامـسآ  ناربماـیپ  تفگ : ناوـتیم  ظاـحل  نـیا  زا  هحفـص 10 ...« ] دـیوگیم [ : هنوـگ  نیا  نوناـق » نـید و  تیهاـم 
دیـس دوخ  یلو  دـشابن .» يرگید  زا  تالامک  بسک  هب  جاتحم  هدوب و  تاذ  هب  مئاق  هک  تسا  یـسک  لماک  یبرم  الوا  هک  اریز  دناتیرـشب ؛
لبق ینبرضت  الف  دباع ) دمحم  خیـش   ) دمحم ای  : » دنکیم باطخ  دوخ  ملعم  هب  نینچ  بتکم  هب  نتفر  يهرابرد  یبرع  نایب »  » رد دمحم  یلع 

مرحت تیدا  ناف  ارتس  امهنیب  لحت  ناوالا  محللا  یلع  برضت  سمخلا و ال  نع  زواجتت  الف  ابرض  تدرا  اذا  و  ۀنس ... ۀسمخ  یلع  یـضقی  نا 
رگا و  نزن ، درذگب  وت ) بتکم  رد   ) نم رب  لاس  جنپ  هک  نآ  زا  لبق  ارم  مراگزومآ ، دـمحم  يا  : » ینعی اموی ؛» رـشع  ۀعـست  کتجوز  کیلع 
نینچ رگا  یهد . رارق  ياهچراـپ  ندز  هلیـسو  تشوـگ و  نیب  هک  نـیا  رگم  نزم  تشوـگ  رب  نـکن و  زواـجت  هبرـض  جـنپ  زا  ینزب  یتـساوخ 

رد ناـیباب  زا  یکی  باـب  دـمحم  یلع  دیـس  ندرک  هئربت  فارتـعا و  نیا  ندرک  حالـصا  يارب  و  تسا .» مارح  وت  رب  رـسمه  زور  يدرکن 19 
ندـناوخ سرد  يارب  ار  ناشیا  باب ، ترـضح  ییاد )  ) لاخ : » دراگنیم نینچ  يدـنرز ) لیبن  خـیرات  صیخلت  « ) راونالا علاطم   » مان هب  یباتک 

بتکم هب  دننک  راتفر  راوگرزب  لاخ  لیم  هب  هک  نیا  يارب  یلو  دنتشادن  لیم  ندناوخ  سرد  هب  باب  ترضح  دنچ  ره  دندرب . دباع  خیش  دزن 
رامـش هب  یتشر  مظاک  دیـس  ییاسحا و  دـمحا  خیـش  نادرگاش  زا  دوب و  یمرتحم  راکزیهرپ  درم  دـباع  خیـش  دـندرب . فیرـشت  دـباع  خـیش 

هحفص 11 ] تفریم [ ».
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رهشوب هب  رفس 

تسد ناگراتـس ، ریخـست  دننام : یبیجع  ياهراک  هب  دمحم  یلع  دیـس  هک  تساج  نآ  رد  دربیم و  رهـشوب  هب  ار  وا  شاییاد  یتدم  زا  دعب 
دوب دوخ  ییاد  دزن  یگلاس  تسیب  ات  دنداتسرف  رهـشوب  هب  ار  وا  : » دسیونیم نینچ  باوبالا » حاتفم   » باتک رد  هلودلا  میعز  هچنانچ  دنزیم ،

هرجح هک  هللادبع  جاح  يارسناوراک  ماب  هب  تشاد ، لاغتشا  بکاوک  ناگراتس و  ریخست  هب  تخادرپیم و  یحور  ياهراک  هب  مایا  نیا  رد  و 
ياوق درک و  هبلغ  وا  رب  يدیدش  ياههبون  هجیتن  رد  دناوخیم و  يداروا  داتسیایم و  رصع  ات  هنهرب  رس  تفریم و  دوب  اج  نآ  رد  شاییاد 

نینچ يرت  هنامرتحم  تروص  اب  يدـنرز » لیبن   » خـیرات رد  و  درکن ». يو  رد  يریثأت  چـیه  وا  ییاد  حـیاصن  دومن و  فیعـضت  ار  وا  یمـسج 
يالاب هب  تعاس  دنچ  دوب  ترارح  يهجرد  تیاهن  رد  اوه  هک  یتقو  دندوب  رهشوب  رد  هک  تاقوا  بلاغ  باب  ترـضح  : » تسا هدش  هتـشاگن 

بوبحم هب  ابلق  كرابم  لکیه  نکلو  دـیباتیم  وا  رب  ترارح  هجرد  تیاهن  رد  باـتفآ  دـندوب . لوغـشم  زاـمن  هب  دـندربیم و  فیرـشت  ماـب 
رهـشوب رد  هک  زومت  مایا  نآ  رد  : » دـسیونیم تشهب » تشه   » باتک رد  لزا ) حبـص  داماد   ) ینامرک یناخاقآ  ازریم  و  دوب »... هجوتم  یعقاو 

رد هداتسیا و  ماب  يدنلب  رد  دمحم ) یلع  ازریم   ) راوگرزب نآ  ماش  ات  دادماب  زا  ار  مایا  نآ  مامت  تکازن  لامک  اب  دیـشوجیم ، هزوک  رد  بآ 
هحفص 12 ] دندوب [ .» لوغشم  راکذا  داروا و  تاجانم و  هیعدا و  اروشاع ، ترایز  هب  باتفآ  ربارب 

قارع هب  رفس 

هلمج زا  يو و  نادرگاش  اب  دوشیم و  رـضاح  یتشر  مظاک  دیـس  سرد  سلجم  رد  دوریم و  البرک  هب  دمحم  یلع  دیـس  لاس  دنچ  زا  سپ 
نامه زور  هس  زا  سپ  : » تسا هدمآ  هنوگ  نیا  راونالا » علاطم   » رد هچنانچ  ددرگیم  انشآ  دروآ  نامیا  وا  هب  اهدعب  هک  ياهیورشب  نیسحالم 

دادیم .» شوگ  ار  دیس  سرد  راقو  بدا و  تیاهن  اب  دومن ، سولج  برد  کیدزن  دش و  دیس  سرد  رضحم  دراو  دمحم ) یلع  دیس   ) ناوج

تیمئاق تیباب و  رب  دمحم  یلع  دیس  ياعدا  زاریش و  هب  تشگزاب 

زا یکی  رد  تشاد و  سامت  یتشر  مظاک  دیس  نادرگاش  اب  همان  طسوت  تشگزاب  دوخ  نطوم  هب  البرک  زا  دمحم  یلع  دیـس  هک  نیا  زا  سپ 
نب دمحم  دنع  نم  صصقلا  نسحا  ریسفت  یف  باتکلا  کلذ  جرخی  نا  ردق  دق  هللا  نا  : » دیوگیم دوخ  صـصقلا » نسحا   » باتک ياههروس 
نم هللا  ۀجح  نوکتل  هدـبع  یلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح 

دنزرف نامز ) ماما   ) دمحم هیحان  زا  صـصقلا  نسحا  ریـسفت  رد  باتک  نیا  هک  درک  ریدقت  دنوادخ  ینعی : اغیلب ؛» نیملاعلا  یلع  رکذـلا  دـنع 
هب هدمآ  نوریب  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یـسوم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  نسح 

هدجیه تالسارم  تابتاکم و  زا  سپ  هحفـص 13 ] ددرگ [ .» غالبا  نایناهج  هب  رکذ »  » فرط زا  ادخ  تجح  ات  دمحم ) یلع   ) شاهدنب تسد 
« یح  » فورح هب  بقلم  دنتفریذپ و  ار  باب  تباین  بابلا » باب   » هب بقلم  ياهیورـشب  نیـسحالم  طسوت  یتشر  مظاک  دیـس  نادرگاش  زا  رفن 

نـسحا  » رد اذـل  دوـب  تیباـب  رب  دـمحم  یلع  دیـس  ياـعدا  يهلحرم  نیلوا  رد  نیا  و  تسا . ددـع 18  اب  لداعم  دـجبا  باـسح  هب  هک  دـندش 
تیدفا دق  هللا  ۀیقب  ای  : » دیوگیم و  تسا . هداد  رارق  وا  نایودف  يهرمز  رد  ار  دوخ  تسا و  هدرک  جع )  ) نامز ماما  دوجو  هب  رارقا  صـصقلا »

یضار مدرک و  وت  يادف  ار  مدوجو  يهمه  هللا  ۀیقب  يا  : » ینعی کتبحم .» یف  لتقلا  الا  تینمت  ام  کلیبس و  یف  بسلا  تیضر  کل و  یلکب 
نم ضرالا  تاومسلا و  رطاف  هللا  نا  لق  «. » مرادن وت  تبحم  هار  رد  گرم  زج  ییوزرآ  دنیوگب و  ازـسان  شحف و  نم  هب  وت  هار  رد  هک  مدش 
مئاق وا  تجح  تسا . نیمز  اهنامسآ و  يهدننیرفآ  دنوادخ  وگب  : » ینعی هدابع » نم  دبع  انأ  ینا  قحلا و  وه  هنا  رظتنملا و  مئاقلا  ۀجح  هدنع 

دمحم ءایصوأل  دهـشا  و  : » دسیونیم هیلدع » يهفیحـص   » رد و  متـسه .» وا  ناگدنب  زا  ياهدنب  نم  تسا و  قح  رب  وا  تسوا . فرط  زا  رظتنم 
دعب مث  دمحم  یلع  دعب  مث  یلع  نیسحلا  دعب  مث  نیسحلا  نسحلا ، دعب  مث  نسحلا  یلع ، دعب  مث  مالسلاهیلع  یلع  هدبعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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نـسحلا دعب  مث  نسحلا  یلع  دـعب  مث  یلع  دـمحم  دـعب  مث  دـمحم  یلع  دـعب  مث  یلع  یـسوم  دـعب  مث  یـسوم  رفعج  دـعب  مث  رفعج  دـمحم 
یگلاس نس 25  رد  يرمق  لاس 1260  زا  باب  ياـعدا  نیا  هحفص 14 ] نیعمجا [ .» مهیلع  کتاولـص  کتیقب  کتجح و  رـصعلا و  بحاص 
لضاف تهج  نیمه  هب  دومن و  لدب  تیمئاق  هب  ار  تیباب  ياعدا  لاس 1264  رخاوا  رد  هک  نیا  ات  درک  ادیپ  همادا  لاس 1264  ات  هدش و  عورش 

فورعم هللا  ۀـیقب  دـبع  باب و  مان  هب  ار  دوخ  رما  يادـتبا  رد  : » هک دـنکیم  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  بلطم  قحلا » روهظ   » باـتک رد  یناردـنزام 
دندرک .» روصت  مالسلاهیلع  نسحلا  نب  دمحم  بیاغ  ماما  زا  ثوعبم  ار  ناشیا  موقلا  مغریلع  هک  دندومرف 

اهيریگرد زاغآ  دمحم و  یلع  دیس  نامرف  نیلوا 

ار دوخ  نامرف  نیلوا  دـیدرگ و  دراو  رهـشوب  هب  هکم  زا  تشگزاب  زا  سپ  هدـش و  هکم  مزاع  ارهاظ  تیباب  ياعدا  زا  سپ  دـمحم  یلع  دـیس 
، درک تماـقا  يزور  دـنچ  رهـشوب  رد  هکم  زا  تعجارم  رد  باـب  : » تـسا هدـمآ  يدـنرز » لـیبن  خـیرات  صیخلت   » رد هچناـنچ  دوـمن  رداـص 
زا هک  درب  زاریـش  هب  ار  نآ  هک  داد  هعبـس  لیاصخ  مان  هب  ياهلاسر  رد  باب ) ناگدنورگ  زا  یکی  یکباب  یلع  دمحم   ) سودق هب  یتاروتـسد 

لیبن دـجبا  باسح  هب  هک  لیبن -  لبق  ایلع  نا  دهـشا  يهلمج  هعمج  زامن  ناذا  رد  تسا  بجاو  نامیا  لـها  رب  : ) دوب نیا  تاروتـسد  يهلمج 
يهیعاد هبعک  يهناخ  دزن  باب  : » دسیونیم هیردلا » بکاوک   » رد زین  یتیآ  و  دننک »...) هفاضا  ار  هللا  ۀـیقب  باب  مه 92 -  دمحم  تسا و   92

هحفـص دیـشکیم [ .» ار  وا  راظتنا  هک  متـسه  مئاق  نامه  نم  نورظتنت ؛» يذلا  مئاقلا  انا  : » دومن ینغت  اتعیدب  همغن  نیدب  هدومن  ینلع  ار  دوخ 
نیا رثا  رد  نورظتنت .» هروهظب  متنک  يذلا  مئاقلا  انا  : » دسیونیم يدزی  قلاخلادبع  هب  باب  دیـس  : » دـسیونیم قحلا » روهظ   » باتک رد  و  [ 15

زاریـش هناور  ار  وا  يریگتـسد  زا  سپ  تفرگ و  رارق  رهـشوب  تموکح  بیقعت  تحت  دمحم  یلع  دیـس  یتاملک  نینچ  ندرک  رهاظ  اهاعدا و 
لیبن خـیرات  صیخلت   » باتک دومن . راکنا  ار  دوخ  يواـعد  زاریـش  هعمج  ماـما  روضح  رد  لـیکو و  دجـسم  رد  اـملع  روضح  رد  اـت  دـندرک 

ارم هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  : » تفگ درک و  تیعمج  هب  ور  هعمج  ماما  روضح  رد  باب  ترضح  : » دنکیم فیـصوت  نینچ  ار  هعقاو  يدنرز »
، متـسه ادخ  تینادحو  رکنم  نم  دیوگب  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  دـنادب ، ماما  باب  ارم  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  دـنادب ، بیاغ  ماما  لیکو 

یـسک رب  ادخ  تنعل  دنادب . یهلا  ءایبنا  رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  دنادب ، لوسر  ترـضح  توبن  رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل 
هنوـگ نـیا  تیادـه  افـصلا » ۀـضور   » رخآ تادـلجم  رد  نـینچمه  و  دـنادب .» راـهطا  هـمئا  ریاـس  مالـسلاهیلع و  نینمؤـملاریما  رکنم  ارم  هـک 
بآم لیاضف  بانج  ياپ  دومن و  نعل  دوخ  رب  درک و  هبانا  هبوت و  راهظا  وا  دندرب و  لیکو  دجـسم  هب  دندرک و  هایـس  ار  وا  يور  : » دراگنیم

لمجم تروص  هب  تسا  ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  يهتـشون  هک  حایـس  يهلاسر  رد  یلو  درک ». رافغتـسا  دیـسوب و  ار  تعامج  ماـما  خـیش 
هحفص 16 ] دیدرگ [ .» ناعبات  خوسر  توبث و  نارضاح و  نوکس  توکس و  ببس  هک  دومن  ملکت  یعون  ربنم  رب  : » تسا هدش  دراو  نینچ 

نارهت هب  وا  ندرک  هناور  ناهفصا و  هب  دمحم  یلع  دیس  رفس 

ساـمت اـب  دـشیمن  وا  زا  تبقارم  هب  تبـسن  يداـیز  هجوت  نوـچ  تشاد  زاربا  ار  دوـخ  هماـن  هبوـت  زاریـش  لـیکو  دجـسم  رد  هک  نآ  زا  سپ 
ار دوخ  قباس  ياهاعدا  تفر و  ناهفصا  هب  هتخیرگ و  زاریش  زا  دوب  یجرگ  ناخرهچونم  مان  هب  یـصخش  هک  ناهفـصا  مکاح  اب  ياهنایفخم 

ناملـسم ارهاظ  : » دـسیونیم نینچ  باوبالا » باب   » باتک رد  يزیربت  هلودـلا  میعز  ناخیلق  يدـهم  ناخرهچونم ، يهرابرد  اما  و  داد . همادا 
يارب دننکیم ، تلاخد  یمالسا  لود  روما  رد  هک  ینایحیسم  رثکا  يهویـش  تسا  نینچ  دندوب ، یقاب  دوخ  یحیـسم  نیدب  نطاب  رد  دندش و 

رد داسف  هنتف و  مخت  نتخیر  تسا و  هدـش  هتخیر  نیملـسم  تسد  هب  نانآ  داژن  زا  هک  ییاـهنوخ  ماـقتنا  نتفرگ  دوخ و  بولطم  هب  ندیـسر 
ءارما یلو  دنتسه  اهنآ  تسد  هدنبوک  تلآ  هدنرب و  ریشمش  یحیسم و  لود  سوساج  تقیقح  رد  دندشیم و  ناملسم  ارهاظ  نیملـسم  نایم 
مولعم ینامثع  سلدـنا و  ياهتلود  خـیرات  عبتت  هعجارم و  زا  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـنلهاج ، نانآ  هلیح  رکم و  هب  لفاغ و  اـهنآ  زا  مالـسا 
شیوخ نید  زا  رهاظ  رد  دندوب  نایحیـسم  زا  ود  ره  هک  شردارب  و  هلودـلا ) دـمتعم   ) ناخرهچونم هک  دـیآیمرب  نینچ  خـیرات  زا  دوشیم .»
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نینچ فاکلا » ۀطقن   » رد یناشاک  یناجازریم  ار  بلطم  نیا  دنداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییاهتسپ  دندرک و  یناملـسم  راهظا  هتـشگرب و 
اما داد  دـمحم ) یلع  دیـس   ) کلامم ناطلـس  نآ  هار  رد  ار  دوخ  نامیا  لام و  ناـج و  هلودـلا  دـمتعم  موحرم  هک  نآ  هصـالخ  : » دراـگنیم
زا مه  ارس  اذهل  دوب  هدروخنرب  مالسا  رس  هب  هک  نوچ  یلو  دوب  هدومن  مالسا  لوبق  هچ  رگا  ارهاظ  هک  ینعم  هحفص 17 ] نیا [  هب  ار  شنامیا 

( یکروگلاد زاـینیک   ) ار دـندمآ  زیاـح  اـهتسپ  نیا  هب  شردارب  وا و  هنوگچ  هک  نیا  اـما  و  هدـیدرگن .» عطقنم  تیحیـسم )  ) دوخ یلبق  نید 
توا 1924 و رد  یناحور  یـسایس  رفن  کی  ناونع  هب  قرـش  هلجم  رد  هک  دوخ  تافارتعا  رد  راـجاق  رـصع  رد  ناریا  رد  هیـسور  ریبک  ریفس 

نم يدح  هب  میدرکیم و  میتساوخیم  هچ  ره  هک  دش  دایز  ناریا  رابرد  رد  ام  ذوفن  يدح  هب  : » دهدیم حیضوت  هنوگ  نیا  دش  پاچ   1925
تلاخد روما  رد  ذوفن  بحاص  ياهدـنوخآ  لثم  اـعقاو  مه  نم  دـندرکیم ، توعد  ارم  رـضحم  لـفحم و  ره  رد  هک  مدوب  هدـش  یناـمدوخ 

هک سراف  تموکح  دندشیم . بوخ  لغـش  بحاص  دوب  بوخ  ام  اب  اهنآ  تابـسانم  هک  یتلود  يارما  ارزو و  زا  کی  ره  يراب  مدرکیم ...
دادرهم دوب  مرحم  هک  یجرگ  کیب  يدرو  هللا  و  دش . وا  هب  سراف  يراکتـشپ  راذـگاو و  هلودـلا  دـمتعم  ناخرهچونم  هب  دوب  ازریم  زوریف  اب 

هک دیسر  عالطا  نم  هب  هک  نیمه  : » دسیونیم روط  نیا  ناهفصا  هب  دمحم  یلع  دیـس  ندمآ  هب  عجار  شیاههتـشون  رد  و  دیدرگ ». ینویامه 
ناتسود زا  هک  مدومن  ار  باب )  ) دیس شرافس  متـشون و  ناهفـصا  نارمکح  هلودلا  دمتعم  هب  هناتـسود  همان  کی  هدش  ناهفـصا  دراو  باب ) )

دیـس نارادفرط  ماگنه  نیا  رد  درک .» يرادهگن  بوخ  وا  زا  يدنچ  هلودلا  دمتعم  قحلا  دینک . يرادهگن  وا  زا  تسا ! تمارک  ياراد  نم و 
هحفـص 18] دندش [ ، نایعیـش  اب  ییاهيریگرد  بجوم  دندز و  ییاهبوشآ  هب  تسد  رهـش  دنچ  رد  وا  زا  تیامح  يهناهب  هب  دـمحم  یلع 

یلع دیس  یصاخ  يهلیح  هب  زین  وا  دنک و  هناور  نارهت  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  دیـس  هک  دومن  مالعا  ناخرهچونم  هب  تقو  تموکح  نیاربانب 
ترامع رد  هام  شـش  دـنادرگرب و  ناهفـصا  هب  ار  وا  هناـیفخم  زاـب  یلو  درک  هناور  نارهت  هب  ارهاـظ  هدرک و  جراـخ  ناهفـصا  زا  ار  دـمحم 

درک رومأم  ار  راوس  دصناپ  : » دهدیم حیضوت  تروص  نیا  هب  ار  ناخرهچونم  هلیح  يدنرز » لیبن  خیرات   » رد درک . تظافح  وا  زا  دیـشروخ 
زا سپ  هک  داد  روتسد  ناراوس  سیئر  هب  انمض  دنیامن . تمیزع  نارهت  هب  دنوش و  جراخ  ناهفصا  زا  باتفآ  بورغ  ماگنه  باب ! ترضح  اب 

ار رگید  رفن  هد  دراد و  هگن  دنتـسه  دامتعا  دروم  هک  ار  رفن  هد  رخآ  رفن  تسیب  زا  دنادرگرب و  ناهفـصا  هب  ار  راوس  دـص  یگنـسرف  ره  یط 
باب دمهفن  یـسک  هک  يروط  هب  یلومعم  ریغ  هار  زا  دندوب  دامتعا  روم  هک  هدـنام  یقاب  رفن  هد  نآ  دـنک و  رومأم  تایلام  يروآ  عمج  يارب 
توف اب  دـش و  نوگرگد  يدوز  هب  عضو  نیا  یلو  دـنوشب .» رهـش  دراو  حبـص  عولط  زا  لبق  هک  دـنیایب  يروط  دـننادرگرب و  ناهفـصا  هب  ار 

: دسیونیم نایرج  نیا  زا  فسأت  راهظا  اب  یکروگلاد  دنک ، نارهت  هناور  ار  دمحم  یلع  دیس  هک  تفرگ  میمصت  دیدج  مکاح  ناخرهچونم 
و ءاهب )  ) یلعنیسح ازریم  يهلیسو  هب  مه  نم  دندرک ، هناور  نارهت  هب  دنتفرگ و  ار  دیس  هراچیب  دش ! موحرم  هلودلا  دمتعم  دیس ، یتخبدب  زا  »

رانک زا  ار  وا  تلود  اذل  دـناهتفرگ  ار  رمالا  بحاص  هک  میتخادـنا  هار  لاجنج  ووه و  نارهت  رد  رگید  رفن  دـنچ  و  لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم 
«. ] دـنتخادنا هار  لاجنج  دـندرک و  شالت  دوب  نکمم  هچنآ  نم  ناتـسود  یلو  دـندرب  وکاـم  هب  اـج  نآ  زا  هدومن و  میرک  طاـبر  هناور  درگ 

هحفص 19 ]

زیربت هب  باب  دیعبت 

نیمه زا  دش و  لقتنم  قیرهچ  وکام و  نادنز  هب  اج  نآ  زا  دندرک و  هناور  زیربت  هب  ار  وا  دنربب  نارهت  هب  ار  دـمحم  یلع  دیـس  هک  نیا  زا  لبق 
. تسا فالتخا  نایباب  نیب  رد  وکام  نادنز  رد  باب  تماقا  تدـم  رد  دـشیم و  هداتـسرف  فانکا  فارطا و  هب  باب  ياههمان  هک  دوب  نادـنز 

یتیآ دـنادیم و  هام  ار 9  نآ  حایـس » هلاقم   » رد ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  یلو  هدوب ، لاس  هس  دـیوگیم : فاکلا » ۀـطقن   » رد یناـجازریم 
دناهتسناد . هام  ار 9  نآ  زین  يدنرز » لیبن  خیرات  صیخلت   » رد يرواخ  قارشا  و  هیردلا » بکاوک   » رد هراوآ ) )

باب تیمئاق  ياعدا 
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« فاکلا ۀطقن   » رد هچنانچ  تشذـگ و  تیباب  دـح  زا  باب  ياهاعدا  داد  خر  لاس 1246  رخاوا  رد  هک  هام  ای 9  هام و  تدم 3  نیا  لوط  رد 
( يرمق  1265) مجنپ يهنـس  : » تسا هدمآ  باتک  نیا  زا  رگید  ییاج  رد  و  درک .» تیمئاق  ياعدا  دـش  دـیعبت  نوچ  باب  دیـس  : » تسا هدـمآ 

راهظا دوخ  نابرقم  هب  ابتک  دـمحم  یلع  دیـس  ار  اعد  نیا  و  دـیدرگ .» تیـشم  ءامـس  دـش و  رهاظ  رکذ  ترـضح  لکیه  رد  تیمئاق  يهطقن 
رد و  نورظتنت .» هروهظب  متنک  يذـلا  مئاقلا  انا  : » دـسیونیم يدزی  قلاخلادـبع  هب  باب  دیـس  قحلا » روهظ   » باتک يهتـشون  هب  انب  درادیم و 
 ] رد یتح  هدوب و  باب  يافو  اب  نارای  زا  هک  میظع  هب  فورعم  یناسارخ  يزیـشرت  یلع  الم  ماـن  هب  دوخ  صاوخ  زا  یکی  يارب  رگید  ییاـج 

لیبن خیرات  صیخلت   » رد يرواخ  قارـشا  درادیم . راهظا  ار  دوخ  تیمئاق  ياعدا  هدشیمن  ادـج  باب  زا  اهدـیعبت  اهترفاسم و  هحفص 20 ]
تیمئاق هب  وا  دزن  رد  انلع  دندومرف و  راضحا  ار  میظع  بانج  باب  ترـضح  زیربت  هب  باب  لوصو  زا  سپ  مود  بش  رد  : » دسیونیم يدنرز »

نیدلا رـصان   ) دهعیلو رـضحم  رد  ادرف  نم  دندومرف  وا  هب  باب  ترـضح  دـش . ددرم  لوبق  رد  دینـش  ار  اعد  نیا  نوچ  میظع  دـندومن . راهظا 
رکف و زا  سپ  هرخـالاب  مدـیباوخن ، حبـص  اـت  بش  نآ  نم  تفگ  میظع  درک . مهاوخ  ینلع  ار  دوخ  ياـعدا  ناـیعا  اـملع و  روضح  و  ازریم )

دنتفایم .» کش  هب  اهمیظع  لاثما  هک  تسا  مهم  ردقچ  رما  نیبب  تفگ : دید  نینچ  باب  نوچ  مدروآ  نامیا  وا  تیمئاق  هب  لمأت 

زیربت رد  باب  يهمکاحم 

میمـصت تقو  تموکح  دندش . یتاشاشتغا  ثعاب  وا  نارادـفرط  تفرگ و  الاب  روشک  طاقن  اهرهـش و  زا  یـضعب  رد  باب  هلئاغ  هک  یماگنه 
رومأم هاش  دمحم  دهعیلو  ازریم  نیدلا  رصان  اذل  دوش . یگدیسر  باب  رما  هب  اج  نآ  رد  دهد و  لیکشت  زیربت  ياملع  زا  یـسلجم  هک  تفرگ 

هللا وه  : » دـهدیم حیـضوت  نینچ  ار  نایرج  دـسیونیم ، هاش ) دـمحم   ) شردـپ هب  هک  ياهمان  رد  زین  وا  دـنک و  اـپ  رب  ار  سلجم  نآ  هک  دـش 
وگتفگ وا  اب  هدرک  رـضاح  ار  نیفرط  ياملع  هک  دوب  هدش  رداص  اضق  نامرف  هک  باب »  » باب رد  موش  كرابم  ياپ  كاخ  نابرق  هنأش » یلاعت 
دهتجم بانج  هب  هعقر  هدرپس و  ناـخ  هحفـص 21 ] مظاک [  هب  هدروآ  هیمورا  زا  ریجنز  اب  داتـسرف . لصحم  نویاـمه  مکحلا  بسح  دـنیامن ،

یعمج تاریرقت  زا  هک  دنتـشون  باوـج  رد  دـهتجم  باـنج  دـننک . دینـش  تفگ و  نیبـم  نید  نیناوـق  نیهارب و  هلدا و  هب  هدـمآ  هک  تشوـن 
فیلکت دوهـش  تداهـش  زا  دعب  تسا . سمالا  نم  حضوا  سمـشلا و  نم  رهظا  وا  رفک  نیدیب ، صخـش  نیا  تاریرقت  هظحالم  نیدمتعم و 

نیا نارکون  زا  سلجم  رد  دومن . راضحا  ار  یلق  یـضترم  الم  دومحم و  الم  دـنوخآ  باـنج  اذـهل  تسین . دینـش  تفگ و  رد  اددـجم  یعاد 
نم ییوگیم  وت  هک  دوشیم  عومسم  هک : دیسرپ  دومحم  الم  یجاح  لوا  دنداتـسیا . زین  ناخمظاک  ییحی و  ازریم  ناخنالـصا و  ریما  مالغ 

بیان نم ، يهلبق  نم و  بیبح  یلب  تفگ : تسا ! وت  يربمغیپ  هکلب  ندوب  ماما  رب  لیلد  هک  ياهتفگ  تاملک  یضعب  مباب و  متسه و  ماما  باب 
نکیلو ادجس » بابلا  ولخدا  : » لیلد هب  تسا  بجاو  امش  رب  نم  تعاطا  تسا ، تسار  دیاهدینش  ماهتفگ و  هچنآ  متسه و  باب  متـسه و  ماما 

اور درک . یلجت  روط  هوک  هب  هک  نآ  داد : باوج  تسیک ؟ هدـنیوگ  دندیـسرپ : تسا . هتفگ  تسا ، هتفگ  هک  نآ  ماهتفگن  نم  ار  تاملک  نیا 
نآ متـسه . روط  هرجـش  يهلزنم  هب  هدنب  تسا . هتفگ  ادـخ  ار  اهنیا  تسین ، نایم  رد  نم  یتخبکین  زا  اور  دوبن  ارچ  یتخرد  زا  قحلا  انا  دـشاب 
هک نآ  منم . دیدیشکیم  ار  وا  راظتنا  نونکات  مالسا  ردص  زا  هک  یـسک  مسق  ادخ  هب  دوشیم و  قلخ  نم  رد  نالا  دشیم ، قلخ  وا  رد  تقو 

دنهاوخ وا  رکنم  اـملع  زا  رازه  لـهچ  هک  تسا  باـتک  مادـک  رد  ثیدـح  نیا  دندیـسرپ : منم . دـش  دـنهاوخ  وا  رکنم  اـملع  زا  رازه  لـهچ 
بحاص رارق  نیا  زا  وت  بوخ  رایـسب  تفگ : ناخیلق  هحفـص 22 ] یـضترم [  تسه ! هک  رازه  راهچ  دشابن  رازه  لهچ  رگا  تفگ : تشگ ؟
نامیا ناـینج  رازه  جـنپ  لـهچ و  اـب  سنا  نج و  ياـبقن  دومرف و  دـنهاوخ  روهظ  هکم  زا  ترـضح  نآ  هک  تسه  ثیداـحا  رد  اـما  يرمـالا 

؟ ءاضیب دی  وک  یسوم ؟ ياصع  وک  دوب . دهاوخ  بانج  نآ  اب  ءاضیب  دی  نامیلس و  نیگن  دواد و  هرز  لیبق  زا  ءایبنا  ثیراوم  دروآ و  دنهاوخ 
نآ زا  دـعب  يدـمآ . نذا  نودـب  هک  يدرک  طـلغ  تفگ : دوـمحم  ـالم  دـنوخآ  باـنج  متـسین ! اـهنیا  ندروآ  هب  نوذأـم  نم  هک  داد  باوـج 
هب درک  عورـش  منکیم و  لزاـن  هیآ  دوخ  ياـصع  يارب  هک  تسا  نیا  نم  زاـجعا  تفگ : يراد ؟ هچ  تاـمارک  تازجعم و  زا  هک : دندیـسرپ 
نم ۀیآ  اصعلا  هذه  قلخ  امک  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  حوبـسلا  سودـقلا  هللا  ناحبـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » هرقف نیا  ندـناوخ 
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روسکم ار  ضرالا  هاگنآ  ناوخب  رـسک  هب  دـنتفگ : دـناوخ . حـتف  هب  ار  تاومـس  ءات  هدـناوخ ، طلغ  وحن  هدـعاق  هب  ار  تاملک  بارعا  هتایآ .»
يذـلا هللادـمحلا  : » درک ضرع  دومن . قیفلت  مناوتیم  مه  نم  دـشاب  تایآ  هلمج  زا  تارقف  لـیبق  نیا  رگا  درک : ضرع  ناخنالـصا  دـناوخ .

بانج زا  نومأم  هک  تسا  دراو  ثیدح  دیـسرپ : دومحم  الم  یجاح  نآ  زا  دعب  دـش ، لجخ  باب  ءاسملا .» حابـصلا و  قلخ  امک  اصعلا  قلخ 
ول : » دومرف ترضح  انئاسن » ول ال  : » تفگ نومأم  انسفنا )  ) يهیآ دومرف : تسیچ ؟ امش  دج  تفالخ  رب  لیلد  هک  دومن  لاؤس  مالسلاهیلع  اضر 

ریاس هقف و  زا  لئاسم  نیا  زا  دـعب  تفگن . باوج  دومن و  لمأت  یتعاس  امن ؟ ناـیب  ار  دوصقم  نک و  قیبطت  ار  باوج  لاؤس و  نیا  اـنئانبا » ـال 
ریز هب  رس  تسنادن و  دندومن  لاؤس  وهس  کش و  لیبق  زا  هقف  هیهیدب  لئاسم  زا  یتح  تسناوتن  هحفص 23 ] نتفگ [  باوج  دندیسرپ ، مولع 

زا یکی  رون  رون ، نآ  هک  تسا  ثیدـح  رد  هک  اریز  درک  یلجت  روط  هب  هک  مرون  نامه  هک  درک  زاغآ  انعمیب  نانخـس  نآ  زا  زاـب  دـنکفا و 
. دنکفا ریز  هب  رس  دش و  نیگمرـش  رتشیب  دشاب !؟ یلق  یـضترم  الم  دیاش  ياهدوب  وت  هعیـش  نآ  اجک  زا  تفگ : مالغ  نیا  تسا . هدوب  نایعیش 
هبوت و هب  وا  دومن و  لوقعم  هیبـنت  دز و  طوبـضم  بوچ  ار  باـب  درک ، راـضحا  ار  مالـسالا  خیـش  باـنج  دـش  ماـمت  وـگتفگ  سلجم  نوـچ 

سوبحم نالا  دـنکن و  اه  طلغ  نیا  زا  رگید  هک  هدرپس  رهم  هب  اپ  مازتلا  درک و  هثاغتـسا  درک و  هبانا  دوخ  ياه  طلغ  زا  تخادرپ و  تشگزاب 
موحرم ار  همان  نیا  نتم  تسا .» ینویامه  رما  رما  تسا . هادف  نیملاعلا  حور  يرایرهش  نویامه  سدقا  ترضحیلعا  ملق  رظتنم  تسا ، دیقم  و 

یناگیاپلگ لضفلاوبا  زین  و  باب » بهذـم  هرابرد  قیقحت  داوم   » باتک رد  نووارب  رتسم  زین  باب و  يهملک  لیذ  رد  هماـن » تغل   » رد ادـخهد 
تسا . هتشون  ءاطغلا » فشک   » رد

زیربت رد  باب  همان  هبوت 

هلها و وه  امک  هللادـمحلا  یحور ، كادـف  : » دـسیونیم هنوگ  نیا  هاشدـمحم  هب  باـطخ  ياهتـشون  رد  باـب  همکاـحم ، يهسلج  نیا  زا  سپ 
عوبنی ار  ترـضح  نآ  لثم  هک  ادـمح  مث  هللادـمحب  هدـینادرگ ، لماش  دوخ  دابع  يهفاک  رب  ار  دوخ  تمحر  لضف و  تاروهظ  هک  هقحتـسم 
دهـشا هدومرف ، نایغای  رب  محرت  نامرجم و  رب  رتست  ناگدنب و  زا  دـقفت  شتفوطع  روهظ  هب  هحفـص 24 ] هک [  دومرف ، دوخ  تمحر  تفأر و 
مدوجو هسفنب  هچ  رگا  دشاب . وا  تیالو  لها  مالـسا و  دنوادخ و  ياضر  فالخ  هک  تسین  يدـصق  ار  فیعـض  هدـنب  نیا  هک  هدـنع  نم  هللا 
تیـالو لـها  تیـالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  توبن  هرکذ و  لـج  دـنوادخ  دـیحوت  هب  نقوم  مبلق  نوـچ  یلو  تسا  فرـص  بنذ 

هک یتاملک  رگا  ماهتـساوخن و  ار  قح  ياضر  فالخ  اقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دیما  تسا  هللا  دنع  نم  لزن  ام  لک  رب  رقم  مناسل  تسوا و 
یملع اقلطم  ار  هدـنب  نیا  و  ار ، وا  ترـضح  مبئات  رفغتـسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع  مضرغ  دـش  يراج  ملق  زا  دوب  وا  ياضر  فـالخ 
يراج ناسل  زا  هک  تاملک  تاـجانم و  یـضعب  و  رما ، یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  دـشاب و  ییاـعدا  هب  طونم  هک  تسین 

نینچ ار  هدـنب  نیا  منادیم و  لطبم  ياـعدا  ار  مالـسلاهیلع  هللا  ۀـجح  ترـضح  هصاـخ  تباـین  ياعدـم  تسین و  يرما  چـیه  رب  شلیلد  دـش 
فاطلا و هب  ار  وگاـعد  نیا  هک  تسا  ناـنچ  ترـضح  نآ  یهاـشنهاش و  ترـضح  فاـطلا  زا  یعدتـسم  رگید ، ياـعدا  هن  هدوبن و  ییاـعدا 

دوجوم وا  دوخ  طخ  هب  اروش  سلجم  رد  نونکا  مه  همان  هبوت  نیا  و  مالـسلاو . دـنیامرف .» زارفارـس  دوخ  تمحر  تفأر و  طاـسب  تاـیانع و 
وا زاب  همان  هبوت  نیا  زا  سپ  لاح  ره  رد  تسا . هدرک  هشیلک  ار  نآ  باب » بهذـم  هراـبرد  قیقحت  داوم   » باـتک رد  زین  نووارب  رتسم  تسا و 

هدـنکارپ رد  یعـس  هرابود  درادرب و  دوخ  ياهاعدا  زا  تسد  دـمحم  یلع  دیـس  هک  دـشن  نآ  ببـس  رما  نیا  اـما  دـندنادرگرب . نادـنز  هب  ار 
هحفص 25 ] دومن [ . نادنز  زا  نوریب  هب  شیوخ  دیاقع  راکفا و  ندومن 

باب يربمایپ  ياعدا 

( نید رخآ   ) تمایق برغی ، ام  یلا  نایب  يهرجـش  روهظ  نیح  زا  : » دـنکیم نایب  هنوگ  نیا  ار  اـعدا  نیا  ناـیب »  » باـتک رد  دـمحم  یلع  دـیس 
بـش زا  هقیقد  هدزای  تعاس و  ود  زا  دعب  نآ  لوا  هک  دوب  هدومرف  هدعو  دنوادخ  نآرق  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هللا  لوسر 
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نامه هنیعب  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  هکنانچ  هدوب ... نآرق  رخآ )  ) تمایق لوا  دوشیم  تثعب  هنس 1270  هک  هنس 1260  یلوالا  يدامج  مجنپ 
فرحأب اوتأف  اذه  اندبع  یلع  هللا  لزنا  دق  امم  بیر  یف  متنک  نا  و  : » دسیونیم يهروس 52  صصقلا » نسحا   » رد و  تسا .» هللا  لوسر  روهظ 
نـسحا  » و دیروایب .» ار  نآ  دننام  فرح  دنچ  دـیراد  کش  هدرک  لزان  باب )  ) نیا ام  يهدـنب  رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  رگا  ینعی : هلثم » نم 

یف سیردتلا  باتکلا  اذه  دعب  مکیلع  مرح  دق  هللا  نا  ءاملعلا ! رشعم  ای  : » دیوگیم املع  هب  باطخ  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  نامه  صصقلا »
تسا .»!! هدرک  مارح  امش  رب  ار  شریغ  رد  سیردت  صصقلا ) نسحا   ) باتک نیا  زا  دعب  دنوادخ  املع  هورگ  يا  ینعی : هریغ ؛»

باب ییادخ  ياعدا 

هنوگ نیا  درک و  دای  ییادـخ  ناونع  هب  دوخ  زا  لوا  دـحاو  لوا ، باب  یـسراف ، نایب »  » رد هک  دـیماجنا  ییاج  نآ  هب  تبقاع  باـب  ياـهاعدا 
رد دـحاو  ءیـش  نیا  دوشیم و  قلخ  دـحاو  ءیـش  نیا  هب  ءیـش  لک  ددرگیمرب و  شدوخ )  ) دـحاو ءیـش  نیا  هب  ءیـش  لـک  : » هک تشون 
ای نا  یقلخ ، ینودام  نا  و  ءیش ، لک  بر  انا  الا  هللا  انا  یننا  ءیـش  لک  یف  قطنی  يذلا  هللا  هرهظی  نم  رگم  هحفص 26 ] تسین [  دعب  تمایق 

تـسه هچ  ره  نم  ریغ  مشابیم و  اههدیدپ  يهمه  راگدرورپ  نم  تسین و  ییادخ  نم  زج  متـسه و  ادخ  نم  ینعی : نودـبعاف .» يایا  یقلخ 
ناهلا تنا  کنا  مهللا  : » دـسیونیم مود  حول  حاولا ،»  » باتک رد  رگید  ییاج  رد  و  دـینک .» شتـسرپ  ارم  نم  قولخم  يا  تسا . نم  هدـیرفآ 

نم ۀیبوبرلا  نیتؤتل  امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامسلا و  نابر  تنا  کنا  مهللا  ءاشت ... نمع  ۀیهولالا  نعزنتل  ءاشت و  نم  ۀیهولالا  نیتؤتل  نیهلالا 
هک یـسک  ره  هب  ار  تیهوـلا  ینکیم  اـطع  هتبلا  ینایادـخ و  گرزب  يادـخ  وـت  اراـگدرورپ  ینعی : ءاـشت .» نـمع  ۀـیبوبرلا  نـعزنتل  ءاـشت و 
هب ار  تیبوبر  یشخبیم  هتبلا  ینیمز . اهنامسآ و  گرزب  راگدرورپ  وت  ادنوادخ  ینک و  هدارا  هک  ره  زا  ار  تیهولا  يریگیم  یهاوخیم و 

: دیوگیم لزا ) حبص   ) ییحی ازریم  هب  باطخ  ةرمثلل  يهلاسر  رد  زین  و  یتساوخ . هک  ره  زا  ار  نآ  ینکیم  عنم  یتساوخ و  هک  یـصخش  ره 
یهاوگ تسا ) مه 38  لزا  دـجبا 38 و  هب  ییحی  ازریم   ) لزا مسا  يا  ینعی : بوبحملا ؛» زیزعلا  انا  الا  هلا  هنا ال  یلع  دهـشاف  لزـالا  مسا  اـی  »

متسه . بوبحم  ردتقم و  هک  نم  زج  ادخ  تسین  هک  نم  رب  هدب 

باب دمحم  یلع  دیس  مادعا 

هب وا  زیمآ  نونج  راتفر  تاجتـشون و  ندید  اب  یلو  دنهدب  يو  مادعا  هب  مکح  ات  دندش  نآ  رب  املع  هک  دوب  يدیاقع  تاملک و  نینچ  رثا  رد 
الاب نایباب  نایعیش و  نیب  رد  اهيریگرد  تاشاشتغا و  زور  ره  یلو  دندادن  يو  مادعا  هب  يأر  نونج  غامد و  طلخ  ههبش  هحفص 27 ] تلع [ 
هلئاغ نیا  عفر  رطاخ  هب  ریبکریما ) موحرم   ) تقو تیافک  اب  نادراک و  ریزو  نیاربانب  دشیم . ریثک  یعمج  ندش  هتـشک  هب  رجنم  تفرگیم و 

دندرک . ناراب  ریت  ار  وا  زیربت  قدنخ  رانک  رد  لاس 1266  رد  تفرگ و  باب  دمحم  یلع  دیس  ناراب  ریت  مادعا و  هب  میمصت 

باب مادعا  دیعبت و  رد  هیسور  يریگ  تهج 

تسا و هتـشاد  دمحم  یلع  دیـس  زا  تیامح  رد  ییازـس  هب  شقن  یکروگلاد  مان  اب  هیـسور  ریبک  ریفـس  دـش  رکذ  البق  هک  هنوگ  نامه  اما  و 
. تسا هدوب  ریبک  ریفس  نیمه  وا ، دیعبت  ماگنه  رد  نتخادنا  هار  بوشآ  لاجنج و  ببس  و  ناهفصا ، رد  دمحم  یلع  دیس  فقوت  یلصا  لماع 
رد هچنانچ  تفرگیم ، تروص  باب  بتاک  صوصخم و  یشنم  يدزی  نیسح  دیس  سور و  یچلیا  نیب  ام  ییاهتاقالم  زین  وکام  نادنز  رد 

تسا . هدرک  يددعتم  ياهتاقالم  هدمآیم و  زیربت  هب  تاقالم  نیا  يارب  اصوصخم  سور  یچلیا  هک  تسا  هدمآ  فاکلا » هطقن  »

يدزی نسح  دیس 

رد تسا . هتـشاد  هدهع  هب  ار  تباتک  يرگیـشنم و  تمـس  هدوب و  باب  هارمه  قیرهچ  وکام و  نادنز  رد  هک  تسا  یـسک  يدزی  نسح  دـیس 
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باب مادعا  تیموکحم و  هک  نیمه  دوب ، باب  هارمه  زین  وا  دندروآ  زیربت  هب  ار  باب  هک  یماگنه  : » هدمآ نینچ  باوبالا » باب  حاتفم   » باتک
ازـسان باب و  زا  يرازیب  هب  عورـش  دوب ، هدیرپ  شتروص  زا  گنر  هک  نانچ  هدـش  هحفـص 28 ] یلوتـسم [  يو  رب  ساره  سرت و  دش ، یعطق 

هب هرابود  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دـش  دازآ  هجیتن  رد  تخادـنا ، باب  يور  هب  نهد  بآ  تساوخرب و  هک  يدـح  اـت  دومن  يو  هب  نعل  نتفگ و 
تسویپ .» نایئاهب  بزح 

هاش دمحم  اب  یکروگلاد  يوگتفگ 

دنتـشادیم و هاگن  نارهت  رد  ار  دیـس  رگا  : » دنکیم لقن  نینچ  باب  مادـعا  ربارب  رد  ار  شیوخ  يریگ  عضوم  شیاههتـشون  رد  یکروگلاد 
زا جراخ  رد  ار  دیـس  هک  مداتفا  رکف  هب  سپ  دومنیم ، اوسر  ارم  تفگیم و  ار  بلاطم  اراکـشآ  دیـس  متـشاد  نیقی  دـشیم  وا  زا  یتـالاؤس 

بحاص ياعدا  تسا و  زیربت  رد  هک  يدیـس  ایآ  متفگ : مدیـسر و  هاش  تمدـخ  هب  اذـل  میامن . اپرب  لاجنج  نآ  زا  سپ  هدومن و  فلت  نارهت 
دیسر ربخ  ات  مدوب  دصرتم  نم  دیامنب . وا  زا  یتاقیقحت  املع  روضح  اب  هک  متـشون  دهعیلو  هب  تفگ : هاش  دیوگیم ؟ تسار  دنکیم  ینامزلا 

تامحز اتقیقح  هک  مدید  نم  سپ  دـیامنیم ، هبوت  سلجم  نامه  رد  هدـش و  هدـنامرد  زجاع و  املع  باوج  رد  راضحا و  ار  وا  دـهعیلو  هک 
هحفص 29 ] دیناسر [ .» دوخ  يازس  هب  دیاب  ار  رودزم  وگغورد و  صاخشا  متفگ : هاش  هب  سپ  هتفر  نیب  زا  ماهلاس  نیدنچ 

باب دسج  زا  سور  لوسنق  یشاقن 

دـسج  ) ار دسج  ود  نآ  شقن  دش و  رـضاح  یـشاقن  اب  سور  لوسنق  یناث  زور  : » دسیونیم حایـس » يهلاقم   » رد ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع 
تشادرب .» دوب  هداتفا  قدنخ  رد  هک  یعضو  هب  شنارادفرط ) زا  یمان  یلع  دمحم  باب و 

باب ربق  دسج و 

هدش و هدرب  افیح »  » هب وا  دسج  دـندقتعم  نانآ  زا  یخرب  هچنانچ  دروخیم  مشچ  هب  یتافالتخا  نایباب  نیب  رد  زین  باب  ربق  دـسج و  يهرابرد 
ود ار  رورـس  نآ  نویامه  مسج  : » دسیونیم هدش و  هدرپس  كاخ  هب  زیربت  رد  هک  دنلئاق  فاکلا » ۀطقن   » باتک رد  یناجازریم  دـننام  یـضعب 

نیا لاحلا  هک  نآ  هصالخ  دنداهن و  ربق  رد  ار  شعن  هدیچیپ و  دیفـس  ریرح  اب  ار  مسج  ابحا  نآ ، زا  دعب  هتخادـنا  نادـیم  رد  بش  ود  زور و 
اما و  دـنادب .» نآ  راهظا  رد  تحلـصم  دـنوادخ  ترـضح  هک  ینامز  ات  نآ  راـهظا  تسا  مارح  وا  رب  دـنادب  زین  سک  ره  تسا و  روتـسم  رما 

دوب و نوفدم  قدنخ  فارطا  رد  لوهجم و  یلحم  رد  زیربت  نامه  رد  باب  دـسج  : » هک دراگنیم  هنوگ  نیا  لیحلا » فشک   » باتک رد  یتیآ 
اج نآ  رد  دناهدروآ و  افیح  هب  ار  وا  ناوختـسا  دنیوگ  نایئاهب  هک  نیا  تسا و  هتـسجن  نآ  هب  یهار  یـسک  هدش و  كاخ  مه  نآ  ناوختـسا 

نیقی رظن  دیدجت  اب  یلو  متـشون  مخیرات  باتک  رد  متـشاد و  رواب  يدـنچ  ات  نم  دوخ  هک  تسا  تقیقح  زا  رود  راتفگ  کی  دـناهدرک  نفد 
ترابع نیا  هعیـش ) دـیاقع  گنهرف  « ) فراعملا جـهانم   » رد اما  و  تسا .» هدـش  كاخ  زیربت  رد  هتفرن و  افیح  هب  باـب  ناوختـسا  هک  ماهدرک 

اهسأر .» یتح  ۀکمسلا  نلکاف  ۀیواعلا  بالکلا  دنع  ۀثیبخلا  هتثج  تیقلا  [ » هحفص 30 تسا [ : هدمآ 

باب دمحم  یلع  دیس  لوفا  روهظ و  یلامجا  خیرات 

هک 25 یلاح  رد  درک  تیرکذ  ياعدا  يرمق  لاس 1260  رد  هدش و  دلوتم  يدالیم  ربتکا 1819   13 يرمق /  مرحم 1235  لوا  رد  وا  الامجا 
لاس رد  تیودهم و  ياعدا  يرمق  لاس 1262  رد  تیباب و  ياعدا  دعب  لاسکی  ینعی  يرمق  لاس 1261  رد  دوب . هدش  يرپس  شرمع  زا  لاس 

نآ مامت  لاس 1266  رد  هرخالاب  و  دومن ، تیهولا  ياـعدا  لاس 1265  رد  تیبوبر و  ياـعدا  لاـس 1264  رد  توبن و  ياـعدا  يرمق   1263
دش . ناراب  ریت  موکحم و  مادعا  هب  دوب  هدیسر  لاس  هب 31  شنس  هک  یلاح  رد  لاس  نامه  رد  تشون و  همان  هبوت  دش و  رکنم  ار  اهاعدا 
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دش . ناراب  ریت  موکحم و  مادعا  هب  دوب  هدیسر  لاس  هب 31  شنس  هک  یلاح  رد  لاس  نامه  رد  تشون و  همان  هبوت  دش و  رکنم  ار  اهاعدا 

باب ياهباتک 

هروس ياراد 11  « ) صصقلا نسحا  - » 1 زا : دنترابع  تسا  هتـشون  نادنز  دیعبت و  یگدنز و  لوط  رد  باب  دمحم  یلع  دیـس  هک  ییاهباتک 
راهطا همئا  اهنآ  ندـناوخ  اب  هک  ترایز  ود  يوتحم  « ) هعماج ترایز  - » 2 تسا . فسوی  يهروس  ریـسفت  رد  کلملا ) يهروس  اهنآ  نیلوا  و 

«. هیلدع يهفیحص  - » 5 هحفص 31 ] نأش [ .» جنپ  - » 4 یسراف .) یبرع و  تمسق  ود  رد  « ) هعبسلا لیالد  - » 3 دنوشیم .) ترایز  مالسلامهیلع 
، هرقب يهروس  ریسفت  رد  هوزج  هن  - 8 هرمثلل .» يهلاسر  - » 7 شبتاک .) يدزی  نسح  دیس  شدوخ و  طخ  هب  حول  لماش 20  « ) طخ حاولا  - » 6

دوشیم . هتفگ  نایب »  » باب ياهباتک  عیمج  هب  یسراف . نایب » - » 10 یبرع . نایب » - » 9 رصع و ... ردق ، دیحوت ، دمح ،

باب دمحم  یلع  دیس  تاملک  زا  ییاهتمسق 

وا تاملک  زا  یضعب  میناوخیم . تسا  هدرک  رکذ  شفلتخم  ياهباتک  رد  هک  ار  دمحم  یلع  دیـس  ماکحا  تاملک و  زا  ییاهتمـسق  لاح 
ره هب  يروتـسد  لوـصا  هدـعاق و  نودـب  ار  یبرع  تاـملک  هک  تسا  نآ  شلیلد  دـنرادن و  یتـسرد  موـهفم  اریز  درک ، همجرت  ناوـتیمن  ار 

شایبرع نایب »  » رد وا  تاملک  هب  لاثم  يارب  تسین ، نکمم  اهنآ  حیـضوت  ریـسفت و  تسا و  هدروآ  رگیدـکی  لابند  هب  هتـساوخ  هک  تروص 
مداقلا هللا  مسب  مادـقلا ، مداقلا  هللا  مسب  مدـقملا ، هللا  مسب  مادـقلا ، دـحاولا  هللا  مسب  مدـقالا ، مدـقالا  هللا  مسب  لیلخ ! اـی  - » 1 مینکیم : هراشا 

لمجـالا هللا  مسب  - » 2 مداقتملا »... مداقلا  هللا  مسب  مدـقتملا ، مدـقتملا  هللا  مسب  مدـقتملا ، مداقلا  هللا  مسب  نامدـقلا ، مداـقلا  هللا  مسب  مودـقلا ،
، لمجملا لمجملا  هحفـص 32 ] هللا [  مسب  ءالمجلا ، يذ  لمجلا  هللا  مسب  نیلامجلا ، يذ  لمجلا  هللا  مسب  لمجلا ، لـمجلا  هللا  مسب  لـمجالا ،

يذ لمجلا  هللا  هللااب  تالامجلا ، يذ  لمجلا  هللا  هللااب  ءالمجلا ، يذ  لمجلا  هللا  هللااب  نیلامجلا ، يذ  لمجلا  هللا  هللااب  لمجملا ، لمجملا  هللا  مسب 
قاقحلا قفشملا  قافشلا و  قفوملا  قافرلا و  قرغملا  قرشلا و  قربملا  قاربلا و  قرـشملا  هللادمحلا  یهبالا ، یهبالا  هللا  مسب  - » 3 تالمجلا »...

حـیبست و : » دـسیونیم یـسراف  نایب »  » رد و  قاـترلا »... قلملا  قاـحللا و  قمـسملا  قایـشلا و  قبـسملا  قابـسلا و  قوفملا  قاوفلا و  ققحملا  و 
ولع هب  لازی  لزی و ال  مل  و  تسه ، هدوب و  دوخ  تاذ  تینونیک  دوجو  هب  لازی  ـال  لزی و  مل  هک  قیـال  ار  یناطلـس  دـجم  زع  طاـسب  سیدـقت 

زا ءیـش  لک  زجعب  الا  ءیـش  چـیه  ار  دوخ  ناـفرع  يهیآ  هدومرفن  قلخ  تسه . هدوب و  ءیـش  لـک  كاردا  زا  و  هدوب ، یلاـعتم  دوخ  تیلزا 
لک هک  ینأشب  ار  ءیـش  لک  هدومرف  قلخ  ءیـش و  هب  نارتقا  زا  هدوب  یلاعتم  لزت  مل  زا  وا . سفن  هب  الا  ءیـش  هب  هدومرفن  یلجت  و  وا ، نافرع 

، یلاثم هن  ینیرق و  هن  یهبـش و  هن  يوفک و  هن  یلدـع و  وا  يارب  زا  تسین  هک  نیا  هب  تماـیق  موی  رد  وا  دزن  دـننک  رارقا  ترطف  تینوینیک  هب 
قح ءیـش  چـیه  ار  وا  تسا  هتخانـشن  دوخ . تیبوبر  ناطلـس  هب  تسه  هدوب و  ززعتم  و  دوـخ ، تیهوـلا  کـیلم  هب  تسه  هدوـب و  درفتم  لـب 

ار وا  تسا  هدومرف  قلخ  تیئیش ، رکذ  وا  رب  دوشیم  قالطا  هچنآ  هک  اریز  نتخانش ، قحب  ءیـش  ار  وا  دسانـشب  هک  تسین  نکمم  نتخانش و 
لک هنک  رد  ار  وا  هحفـص 33 ] تفرعم [  يهیآ  هدومرف  قلخ  و  وا ، دـعقم  ولع  رد  وا  سفن  هب  وا  هب  هدومرف  یلجت  و  دوخ ، تیـشم  کیلم  هب 

تـسا وا  قزار و  قلاخ و  تسا  وا  نطاـب و  تسا  وا  رهاـظ و  تسا  وا  رخآ و  تسا  وا  لوا و  تسا  وا  هک  نیا  هب  دـنک  نیقی  هک  نآ  اـت  ءیش 
وا و  یلاعتم ، عفترم و  تسا  وا  ردـتقم و  تسا  وا  تیمم و  ییحم و  تسا  وا  مئاق و  رهاق و  تسا  وا  رظان و  عماس و  تسا  وا  ملاـع و  رداـق و 

یلوا وا  يارب  زا  هدوبن  و  وا ، ریبکت  عافترا  وا و  دیحوت  عانتما  وا و  سیدقت  ومـس  وا و  حیبست  ولع  رب  الا  دـنکیمن  هدرکن و  تلالد  هک  تسا 
هب و  هتیناب ، ققح  هتیئیشب و  ءیش  دق  ردقی  وا  هیف  ردق  دق  امب  ءیـش  یلک  و  دوخ ، تیرخآ  هب  الا  يرخآ  وا  يارب  زا  تسین  و  دوخ ، تیلوا  هب 

هدوب و ینـسح  ءامـسا  لک  وا  يارب  زا  هک  تسوا  و  ار ، یـش  لک  قلخ  دـیامرفیم  دوع  وا  هب  و  ار ، ءیـش  لک  قلخ  دـنوادخ  دومرف  عدـب  وا 
لوا و ال تسا  وا  و  یعاـفترا ، یعاـنتما و  ره  زا  وا  دـجم  رهوج  هدوـب  هزنم  و  ییـالع ، ییاـهب و  ره  زا  وا  تاذ  هنک  هدوـب  سدـقم  و  تسه ،

هرهظی نمب  نمؤی  نم  لوا  تسا  وا  هب ، كردی  نطاب و ال  تسا  وا  هب ، تعنی  رهاظ و ال  تسا  وا  و  هب ، فصوی  رخآ و ال  تسا  وا  هب ، فرعی 
رهظ .» نمب  لوا  تسا  وا  و  هللا ،
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باب ماکحا  زا  ياهنومن 

رارقا بلطم  نیا  هب  هیلدـع » هفیحـص   » رد هچ  رگا  تسا . هدروآ  شتاـملک  اـهباتک و  رد  باـب  هک  یماـکحا  هـب  مـینکفایم  يرظن  لاـح  و 
یلص دمحم  مارح  ۀمایقلا و  موی  یلا  لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لالح  لب ، دش  دهاوخن  خسن  همه  مالـسا )  ) تعیرـش : » هک دنکیم 
رییغت لالح  هحفـص 34 ] هب [  مارح  مارح و  هب  لالح  هک  دوشیم  هدهاشم  باب  ماکحا  رد  المع  یلو  ۀمایقلا .» موی  یلا  مارح  هلآ  هیلع و  هللا 

نمل ال نارتقالا  زوجی  و ال  : » جاودزا باـب  رد  - 1 دوشیم : هدروآ  الیذ  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  تسا  هدش  نایب  يدـیدج  ماکحا  هدرک و  ادـیپ 
، جاودزا يهرابرد  باـب  باب 15 ) ناـیب ، « ) دـشابیمن زیاـج  تسین  ناـیباب  نید  رد  هک  یـسک  اـب  یباـب  جاودزا  ینعی «  نیدـلا ،» یف  لخدـی 

ياههام زا  اهنآ  هام  راهچ  هک  تسا  اههام 12  ددع  : » دیوگیم صصقلا » نسحا   » رد اههام : ددع  - 2 دنادیم . طرش  ار  ردام  ردپ و  تیاضر 
« ءیـش لک   » ددع هب  لاس  مایا  عمج  دشابیم و  زور  یهام 19  ره  تسا و  اههام 19  ددع  : » دیوگیم باب 3  ناـیب ،»  » رد یلو  تسا .» مارح 
«. تسین بجاو  نآ  زا  يرود  تسا و  كاپ  شوم  يهلـضف  : » ینم شوم و  هلـضف  تراـهط  - 3 تسا ». زور  دـجبا 361  باسح  هب  هک  تسا 

و : » ابر زاوج  - 4 یـسراف ) نایب  «. ) دومن كاپ  باتک  رد  ار  نآ  دنوادخ  دـیاهدش ، هدـیرفآ  نآ  زا  ار  امـش  هک  ینم )  ) بآ ( » باب 17 نایب ، )
«. دـنهد رارق  دوخ  تالماعم  رد  دـیازت  صقانت و  هک  نآ  رب  ناشیا و  نیب  ام  زورما  تسا  بأد  هک  یلیزنت  رد  ار  راـجت  دـنوادخ  هدومرف  نذا 

یقاب هحفـص 35 ] وا [  زا  تسرپ  ادخ  لسن  ات  دنک ، جاودزا  هک  هدـش  بجاو  صخـش  ره  رب  : » رگید هار  زا  لسن  دـیلوت  - 5 باب 18 ) نایب ، )
هزاجا اب  اهنآ  زا  کـی  ره  يارب  تسا  زیاـج  دوب  نیفرط  زا  یکی  زا  لـسن  داـجیا  یعناـم ر  رگا  و  دـیامن ، تیدـج  هار  نیا  رد  دـیاب  دـنامب و 

زاوج - 6 باب 15 ) نایب ، «. ) دـشابیمن زیاج  تسین  نایب  نید  رد  هک  یـسک  اـب  جاودزا  دـیامن و  لـسن  داـجیا  يرگید  يهلیـسو  هب  يرگید 
رد هک  ار  هچنآ  امـش  رب  هدش  هدیـشخب  ینعی  نونیمتـست ،» مکـسفنا  نع  مکـسفناب  متنا  وا  ایؤرلا  یف  نودهـشت  ام  مکنع  یفع  دـق  : » ءانمتـسا

تسا زیاج  نز  ود  اب  جاودزا  : » تاجوز ددعت  - 7 باب 10 ) یبرع ، نایب  . ) دییامنیم ءانمتـسا  دوخ  اب  يزاب  اب  ای  و  مالتحا )  ) دینیبیم باوخ 
ار مدرم  تسا و  هدرک  مارح  كاـپ  يهرود  نیا  رد  ار  تقوم  جاودزا  دـنوادخ  : » هعتم تمرح  - 8 ماکحالا ) ۀفیحص  «. ) تسین زیاج  رتشیب  و 

نیب جاودزا  يهزاـجا  ینعی و  هتخا ،» خـالا و  نـیب  هللا  نذا  دـقل  و  : » براـقا اـب  جاودزا  - 9 باـب 7 ) ناـیب ، «. ) تسا هدومن  عنم  یتسرپاوه  زا 
ار دوخ  رتخد  رسپ و  لاس  هدزای  زا  دعب  هک  هدش  هتـشون  ناردام  ناردپ و  رب  : » جاودزا نس  - 10 هسمخ ) نوؤش  . ) تسا هداد  ردارب  رهاوخ و 
رتخد 10 هلاس و  رسپ 11  رگا  یلو  دننک ، جاودزا  دیاب  دسرب  هدزای  هب  تایرذ  نس  نوچ  ( » یبرع نایب  همیمض  لکیه ، حول  «. ) دنهد جاودزا 
 ] ای دـینک ، نفد  دـیهد و  رارق  مکحم  ياهگنـس  ای  رولب  رد  ار  دوخ  تاوما  : » تاوما نفد  - 11 ماکحالا ) ۀفیحـص  «. ) تسا رتهب  دشاب  هلاس 
«. دـینک اهنآ  تسد  رد  دـشاب  هیآ  هب  شوقنم  هک  ییاهرتشگنا  و  دـییامن ، نفد  هتـشاذگ و  فیطل  تخـس و  ياهبوچ  نایم  رد  هحفص 36 ]

نایب «. ) دـینکن شورف  دـیرخ و  ار  داب ) شتآ ، كاـخ ، بآ ،  ) هعبرا رـصانع  : » ۀـعبرا رـصانع  شورف  دـیرخ و  تمرح  - 12 باب 32 ) نایب ، )
الا هلا  هنا ال  هللا  دهـش  : » دیناوخب ار  هیآ  نیا  دـیتسیاب و  هلبق  هب  ور  وضو  اب  زور  رد  راب  هک 19  تسا  نآ  زا  ترابع  زامن  : » زاـمن - 13 یبرع )

ره 24 رد  ریبک  زامن  و  ریغص ، زامن  یطسو و  زامن  ریبک و  زامن  دناهدرک : میـسقت  نینچ  ار  زامن  یـضعب  ( » باب نیئآ  «. ) رمألا قلخلا و  هل  وه 
تسا تعکر  کی  مه  یطسو  زامن  دوشیم ، هدناوخ  زور  ره  طقف  هک  تسا  اعد  رطس  ود  اهنت  ریغـص ، زامن  دوشیم ، هدناوخ  رابکی  تعاس 

تیم اب  زامن  رد  رگم  تسا  مارح  تعامج  اب  زامن  : » تعامج زاـمن  تمرح  - 14 باب ) نیئآ  «. ) دوشیم هدناوخ  ماش  رهظ و  حبـص و  رد  هک 
هاـم نیمهدزون  هک  ءـالع )  ) هاـم رد  زور و   19 : » هزور - 15 یـسراف ) نایب  «. ) دـییامنیم دارفا  دـصق  یلو  دـینکیم ، زامن  يارب  عامتجا  هک 

: شناد مـلع و  - 16 باـب 18 ) ناـیب ، «. ) تسا نآ  بورغ  اـت  باـتفآ  عولط  زا  زور  دـح  و  زوروـن ، دـیع  ناـمه  رطف  دـیع  تسا و  دـشابیم 
لالدتـسا نایب  باتک  هب  امتح  دینک و  دوبان  دیاهتـشون  هحفـص 37 ] نونکات [  هک  هچنآ  ینعی  نایبلاب ،» نلدتـستل  متبتک و  ام  لـک  نوحمتلف  »

دحأل نذؤی  مل  امهریغ  لوصالا و  قطنملا و  نم  عرتخا  اـم  نا  و  ناـیبلا ... ریغ  بتک  یف  سیردـتلا  زوجی  ـال  (. » باب 6 یبرع ، نایب  . ) دییامن
يارب ود  نآ  ریغ  لوصا و  قطنم و  مان  هب  هدش  عارتخا  هک  هچنآ  تسیناور و  نایب  باتک  زا  ریغ  ياهباتک  رد  سیردـت  ینعی  نینمؤملا ، نم 
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مل نا  باـتک و  نم  دـحاولا  ددـع  قوـف  نکلمت  ـال  نا  ناـیبلا  یف  مکنع  یهن  (. » باب 10 یبرع ، ناـیب  . ) هدـشن هداد  نذا  ناـنمؤم  زا  يدـحا 
کلام هک  دوشیم  یهن  امـش  زا  نایب  باتک  رد  ینعی  نوقتت ،» مکلعل  هللا  باـتک  یف  ادـحا  بهذ  نم  ـالاقثم  رـشع  ۀعـست  مکنمزیلف  متکلمت 

، ددرگیم بجاو  هرافک ) ناونع  هب   ) الط لاقثم   19 باتک ) ره  يارب   ) امش رب  دیتشاد  باتک  زا 19  شیب  رگا  دیوش و  باتک  زا 19  رتدایز 
یلع مسا  اب  قباطم   ) لاس هک 202  یباتک  ره  تسا  بجاو  (. » باب 7 یبرع ، نایب  . ) دیدرگ راکزیهرپ  دیاش  ادخ  باتک  رد  تسا  يدـح  نیا 

لوا ) باب  یسراف ، نایب  «. ) دیامن اطع  یصخش  هب  ای  دزاس و  دوبان  ار  نآ  ای  دنک  دیدجت  ار  نآ  کلام  تشذگ  نآ  لامعتسا  زا  دمحم )

نایب رد  ددع 19  تمرح  تسادق و 

ذغاک هقرو  دوخ 19  ثراو  يارب  هک  تسا  بجاو  صخش  ره  رب  ( » باب 8 نایب ، «. ) دینک ادخ  رکذ  هتفرگ و  زور  لاس  رخآ  رد  زور  هدزون  »
زا 95 رتدایز  هیرهم  يرهش  يارب  [ » هحفص 38 باب 8 [ ) نایب ، «. ) دراذگ یقاب  هدش  شوقنم  ادخ  یماسا  اهنآ  رب  هک  يرتشگنا  فیطل و 19 
ره ( » باب 7 نایب ، «. ) دشابن لاقثم  زا 19  رتمک  دـیاب  تروص  ود  ره  رد  تسین و  زیاج  هرقن  لاـقثم  زا 95  رتدایز  یتاهد  يارب  الط و  لاـقثم 
ای دنک ، روبجم  رفس  يارب  ار  یسک  یـصخش  رگا  ( » باب 18 نایب ، «. ) دـهدب الط  لاقثم  دیاب 19  درک  نوزحم  ادمع  ار  یسک  یـصخش  هاگ 

باب نایب ، «. ) دوب دهاوخ  مارح  وا  رب  وا  نز  هام  ات 19  دزاس  جراخ  شاهناخ  زا  ار  وا  هزاجا  نودب  ای  دوش  وا  يهناخ  لخاد  وا  يهزاجا  نودب 
نز رگا  دـنزب و  یـشومارف  يور  زا  هچ  رگا  دوشیم ، مارح  وا  رب  زور  اـت 19  وا  نز  دز ، ياهچب  ندـب  تشوگ و  رب  یبوچ  یملعم  رگا  ( » 16

( دشابیم دجبا 361  باسح  هب  هک  ( ) ءیـش لک   ) ددـع هب  لاس  ره  ( » باب 11 نایب ، «. ) دـهدب هچب  نآ  هب  الط  لاقثم  دیاب 19  دشاب  هتشادن 
باب 3 ) نایب ، «. ) تسا زور  یهام 19  ره  هام و  زا 19  ترابع  لاس  ره  تسا و 

باب نید  رد  اههام  مان  ددع و 

. لالجلا رهش  - 3 لامجلا . رهش  - 2 ءاهبلا . رهش  - 1 تسا : هدرک  رکذ  بیترت  نیا  هب  ار  اههام  مان  ۀـنایدلا » سورد   » باتک رد  ینیئاق  لـضاف 
رهش - 11 ةزعلا . رهـش  - 10 ءامسالا . رهـش  - 9 لامکلا . رهـش  - 8 تاملکلا . رهـش  - 7 ۀمحرلا . رهـش  - 6 رونلا . رهـش  - 5 ۀمظعلا . رهـش  - 4
رهش - 18 ناطلسلا . رهـش  - 17 فرشلا . رهـش  - 16 لئاسملا . رهـش  - 15 لوقلا . رهـش  - 14 ملعلا . رهـش  - 13 ةردقلا . رهـش  - 12 ۀیشملا .

هب ار  لاس  اهزور و  مسا  تسا  نینچ  مه  و  : » دـسیونیم لیحلا » فشک   » باـتک رد  هراوآ )  ) یتیآ هحفص 39 ] ءالعلا [ . رهـش  - 19 کلملا .
( ضیف اطع و   ) ار اهنآ  هدیمان و  دـئاوز  و  ءاه )  ) مایا ار  دـیآیم  دایز  هک  زور  مایا 5  دوشیم ، نوچ 361  دننکیم و  باسح  دـجبا  فورح 

ملعلا موی  یف  دوشیم : تسا  لیحلا ) فشک   ) ریرحت خیرات  هک  بجر 1350  رهش  زا   1310  / 8 خیرات 25 /  نیاربانب  الثم  دناهدرک و  بقلم 
هحفص 40 ] تسا [ .» باب  روهظ  لاس 90  هک  نایبلا  نینس  نم  لسلا )  ) ۀنس نم  ةردقلا  رهش  نم 

باب ناوریپ  باحصا و  ریهاشم 

( هللا ءاهب   ) یلعنیسح و  لزا ) حبص   ) ییحی ازریم 

هب شقن  وا  هار  همادا  رد  ادـعب  هک  دـندش  وا  نایودـف  ناوریپ و  زا  هدروآ و  نامیا  باـب  دـمحم  یلع  دیـس  هب  رفن  ود  يرمق ، لاس 1260  رد 
هرهاط طسوت  یلعنیـسح ، و  لزا ،» حبـص   » بقل باب  طسوت  ییحی  ازریم  هک  دندوب  یلعنیـسح  ازریم  ییحی و  ازریم  ود  نآ  دنتـشاد و  ییازس 

، دـندوب يرون  گرزب  ازریم  هب  فورعم  ساـبع  ازریم  نادـنزرف  ردارب  ود  نیا  هحفـص 41 ] دـندومن [ . تفایرد  ار  هللا » ءاـهب   » بقل نیعلا  ةرق 
تمـس دوب  ناـمرک  مکاـح  یتدـم  نارهت و  مکاـح  یتدـم  هک  ازریم  يدرو  ماـما  هاگتـسد  رد  دوـب و  ناردـنزام  روـن  لـها  زا  ساـبع  ازریم 
تلافک تحت  رد  وا  دش . دلوتم  نارهت  رد  دمحم ) یلع  دیس  دلوت  زا  لبق  لاس  ود   ) يرجه لاس 1233  رد  ءاهب  یلعنیسح  تشاد . يرگیشنم 
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رظن ازریم  دزن  اهتدـم  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  و  لیحلا » فشک   » رد یتیآ  يهتـشون  هب  اـنب  دـش و  گرزب  هحفـص 42 ] سابع [  ازریم  شردپ 
همادا فراع  نمحرلادبع  خیش  دزن  ار  دوخ  تالیـصحت  هدوب  ناتـسدرک  هینامیلـس  رد  هک  لاس  ود  تدم  تسا و  هدناوخ  سرد  میکح  یلع 

ترـشاعم شردـپ  تهج  هب  الـضف  ناگدنـسیون و  اـفرع و  اـب  یکدوک  ناـمه  رد  تشاد و  هقـالع  هفوصتم  ناـفرع و  هب  يو  تسا . هدادیم 
ناوسیگ ياراد  تسادیپ  دناهداد  تبـسن  وا  هب  هک  یـسکع  زا  هچنانچ  دـمآرد و  ناشیورد  کلـس  رد  دـش  گرزب  یتقو  ور  نیا  زا  تشاد .

یلع دیس  تیباب  هزاوآ  هک  یتقو  : » تسا هدرک  هراشا  حایس » هلاقم   » رد ءاهبلادبع  شرـسپ  هک  روط  نامه  تسا . هدوب  ناشیرپ  ياهوم  دنلب و 
تمسق نیا  و  دمآرد ». وا  باحـصا  کلـس  رد  دروآ و  نامیا  وا  هب  يرجه  لاس 1260  دودح  یگلاس  نس 27  رد  دش ، رـشتنم  باب  دمحم 

تسا . هدمآ  یتیآ  هیردلا  بکاوک  رد 

یناشاک یناج  ازریم 

هاش نیدلا  رصان  رورت  نایرج  رد  لاس 1268  رد  هک  تسا  يرفن  ود  یـس و  ءزج  تسا و  یناشاک  یناجازریم  باب  نارادفرط  زا  رگید  یکی 
هیباب يهقرف  خـیرات  لوا  لاس  ثداوح 8  حرـش  باب و  روهظ  خـیرات  رد  باتک  نیا  تسا . فاکلا » ۀـطقن   » باتک بحاص  وا  دیـسر . لـتق  هب 

يهمدقم هدروآ و  تسد  هب  سیراپ  يهناخباتک  رد  ار  باتک  نیا  درف  هب  رصحنم  يهخسن  یسیلگنا ، نورب  دراودا  فورعم  قرشتسم  تسا و 
ره باتک و  لصا  هحفـص  همدقم و 296  هحفص  يوتحم 66  باتک  نیا  دومن . تراـظن  نآ  پاـچ  راـک  رد  دوخ  تشون و  نآ  رب  یطوسبم 

پاچ هب  نورب  دراودا  يهلیـسو  هب  دـنله  ياهرهـش  زا  ندـیل )  ) رد لیرب ) [ ) هحفـص 43 هناـخپاچ [  رد  تسا و  رطـس  ياراد 25  نآ  هـحفص 
تسا . هدیسر 

« نیعلا ةرق   » هرهاط

حبـص  ) ییحی ازریم  زا  سپ  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  تسا  هملـسما »  » نایئاهب يهتـشون  هب  انب  و  جات » نیرز   » يو یلـصا  مان  هک  نیعلا » ةرق  »
رد تسا . ینیوزق  دـهتجم  حـلاص  دـمحم  الم  رتخد  وا  تسا . هتـشاد  تیباب  میکحت  رد  ار  شقن  نیرتشیب  هللا ) ءاهب   ) یلعنیـسح ازریم  و  لزا )

يریظنیب مادنا  دوب و  ییابیز  تیاهن  رد  يو  دش . دـلوتم  لاس 1231  رد  هیردـلا » بکاوک   » رد یتیآ  لوق  هب  ای  لاس 1230  رد  نیوزق  رهش 
بتکم وریپ  لیصحت  نایاپ  رد  دیدرگ . لیصحت  لوغشم  ثلاث ) دیهش   ) دهتجم یقت  دمحم  الم  شیومع  حلاص و  الم  شردپ  دزن  وا  تشاد .

صیرحت هار  نیا  رد  ار  وا  دوب  هورگ  نیا  زا  هک  یلع  الم  شکچوک  یمومع  دمآ . باسح  هب  یتشر  مظاک  دیـس  نادیرم  ءزج  دش و  هیخیش 
دناوخ یمشچرون  ینعی  نیعلا  ةرق  ار  وا  دیس  دش و  زاب  وا  یتشر و  مظاک  دیس  نیب  يراگن  همان  تالسارم و  باب  هک  نیا  ات  دومن ، قیوشت  و 
دنزرف ای 3  ياراد 2  وا  زا  درک و  جاودزا  یقت  دمحم  الم  رسپ  هعمج  ماما  دمحم  الم  دوخ  يومع  رسپ  اب  يو  تفای . ترهـش  بقل  نیا  هب  و 

هب شتـسد  هک  نیا  ناونع  هب  هدرک و  كرت  ار  نادـنزرف  رهوـش و  لاس 1259 ه.ق  رد  یگلاـس  ادودح 29  نس  رد  هک  دیـشکن  یلوط  دـش .
دادغب هب  يدنچ  زا  سپ  دش . وربور  مظاک  دیـس  توف  ربخ  اب  دیـسر  البرک  هب  یتقو  یلو  تفر  البرک  هب  دـسرب  یتشر  مظاک  دیـس  شداتـسا 

زا داد و  ار  هرهاط »  » بقل وا  هب  زین  باـب  تفاـی و  هار  هحفص 44 ] باب [  دمحم  یلع  ازریم  هب  ياهیورـشب  نیـسح  الم  طسوت  سپـس  تفر و 
ةرق هب  عجار  دمحم  یلع  دیـس  زا  نایباب  زا  يدادعت  هک  یماگنه  دـش . دـناهدیورگ  باب  هب  هک  يرفن  هدـجیه  نیتسخن  ینعی  یح ؛» فورح  »

اهل و رومالا  تداقنا  یتلا  ۀـملکلا  اهیف  ترثا  اهـسفن و  تکز  یتلا  ةأرملا  نع  تلئـس  اـم  اـما  و  : » تشون باوج  رد  وا  دـندومن ، لاؤس  نیعلا 
نوچ و  اهعابتا .» الا  کل  سیل  اهریغ و  نم  رمالا  عقاومب  يردا  اهناف  اهملک  یف  ةرهاطلا  ۀلماع  ۀـملاع  ۀـقیدص  ةأرما  اهنا  ملعاف  اهئراب  تفرع 
هرهاط بانج  ای  هرهاط  ترـضح  وا  هب  همه  روهـشم و  مان  نیا  هب  هیباـب  ناـیم  رد  سپ  نآ  زا  هدـناوخ ، هرهاـط »  » ار يو  هتـشون  نیا  رد  باـب 

زا يدادعت  هارمه  هب  لاس 1263 ق . لیاوا  رد  يو  دنار و  نوریب  دادغب  زا  ار  شنایفارطا  وا و  دادـغب  مکاح  هحفص 45 ] دناهدرک [ . باطخ 
زا سپ  دش و  ناریا  دراو  یناگیاپلگ  دمحم  دیس  یتالحم و  میهاربا  الم  ظعاو و  رهاط  خیش  برع و  حلاص  خیـش  هلمج : زا  دوخ  ناشیکمه 
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دروم یلو  دـمآ  حـلاص  الم  شردـپ  هناخ  هب  دـش و  نیوزق  دراو  لاس  هس  زا  سپ  راچان  هتفر و  نادـمه  هب  هاـشنامرک  رد  تماـقا  زور  دـنچ 
ناوریپ یقت  دـمحم  الم  دـندش و  وا  اـب  ناـیباب  ساـمت  عناـم  دـنتفرگ و  رظن  تحت  هناـخ  رد  ار  وا  ناـنآ  تفرگ و  رارق  ومع  ردـپ و  ضارتعا 

الم لتق  هشقن  نایباب  هک  نیا  ات  تشادیم  رذح  رب  دوب  هتفرگ  شیپ  هک  یموسر  رب  ار  نیعلا  ةرق  دـناوخ و  قیدـنز  رفاک و  ار  هیخیـش  بهذـم 
دندرک . حرط  ار  یقت  دمحم 

( ثلاث دیهش   ) دهتجم یقت  دمحم  الم  لتق  نایرج 

. تفر دجـسم  هب  بش  زامن  ندـناوخ  يارب  دوب  نیوزق  دـیلقت  عجرم  هک  یقت  دـمحم  ـالم  موحرم  بش  فصن  زا  دـعب  یبش  لاس 1264  رد 
راب نیتسخن  دنتخیر . دجسم  هب  یباب  رفن  دنچ  ناهگان  تشاد ، لاغتشا  رشع  هسمخ  تاجانم  ندناوخ  هب  هدجس  لاح  رد  دوب . تولخ  دجـسم 
دوخ دوب  یتمحز  ره  هب  دجسم  ندشن  سجن  تیاعر  يارب  وا  دندرک . ورف  وا  ناهد  هب  ياهزین  سپس  دندرب و  ورف  وا  ندرگ  تشپ  هب  ياهزین 

رد وا  ربق  نونکا  مه  و  دش . دیهـش  زور  ود  زا  سپ  دندرب و  شاهناخ  هب  ار  وا  دندش و  ربخ  مدرم  دش . شوهیب  دـناسر و  دجـسم  برد  هب  ار 
صصق  » رد تمسق  نیا  و  تسا . نادنمتجاح  أجلم  فورعم و  ثلاث  دیهش  ربق  ناونع  هب  نیوزق  مالسلاهیلع  نیـسح  هدازهاش  رانک  رد  نیوزق 
یضعب [ » هحفـص 46 تسا [ : هدـمآ  نآ  لیذ  رد  هدـش و  رکذ  لیـصفت  هب  زین  یتیآ  هیردـلا » بکاوک   » باتک رد  تسا . هدـش  رکذ  ءاـملعلا »

هدوب هللادـبع  ـالم  یـضعب  لوق  هب  يزاریـش و  حـلاص  ازریم  هدـننک  هلمح  تفرگ و  رارق  هلمح  دروـم  هتفریم  دجـسم  هب  هک  هار  رد  دـنیوگ :
خیـش یتالحم و  میهاربا  الم  زا : دـندوب  ترابع  هک  ار -  نیعلا  ةرق  ناوریپ  زا  رفن  دـنچ  روبزم و  لتاق  یقت ، دـمحم  الم  لـتق  زا  سپ  تسا .»
هلمج نم  رگید  یباـب  دـنچ  نیعلا و  ةرق  اـما  دـندرک . تازاـجم  هدرک و  ریگتـسد  هللادـسا -  یجاـح  یلع و  دـمحم  یجاـح  برع و  حـلاص 

داد . قالط  ار  وا  زین  يو  رهوش  دمحم ، الم  انثا  نیمه  رد  دندش و  راپسهر  ناسارخ  فرط  هب  هنابش  لزا ،) حبص   ) ییحی و  ءاهب )  ) یلعنیسح

( مالسا خسن  ، ) تشدب يارجام 

تماقا ناسارخ  رد  غیلبت  يارب  هدوب  باب  نمآ  نم  لوا  هیباب و  مظاعا  زا  هک  بابلا ،» باـب   » هب بقلم  ياهیورـشب  نیـسح  ـالم  ماـگنه  نیا  رد 
تبسانم نیمه  هب  مه  نیعلا  ةرق  دناهدوب و  بابلا  باب  هب  نتـسویپ  ناسارخ و  هب  تمیزع  هب  فلکم  باب  رما  بجوم  هب  امومع  هیباب  هتـشاد و 

مزاع هک  هیباب  زا  رگید  یتعامج  هب  دورهاـش  یگنـسرف  کـی  رد  تشدـب »  » يهیرق رد  هدـش و  هناور  ناـسارخ  بناـج  هب  دوخ  ناـهارمه  اـب 
زا دوب ، هیباب  مظعم  نارس  یح و  فورح  زا  هک  سودق »  » هب بقلم  یشورف  راب  یلع  دمحم  الم  نمـض  نیا  رد  هدروخرب و  دناهدوب ، ناسارخ 
هب ناریا  ياهرهـش  رثکا  زا  تقو  نیا  رد  هک  هیباب  دـنکیم . تاقالم  نیعلا  ةرق  اـب  هتـسویپ و  روبزم  باحـصا  هب  تشدـب  رد  دراو و  ناـسارخ 

تاقوا نیمه  رد  هحفـص 47 ] دننکیم و [  فقوت  تشدب  رد  سودق  دورو  زا  سپ  دندوب  هدـش  يریثک  يهدـع  هدرک و  ور  ناسارخ  بناج 
زا سودـق  ندـمآ  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  تسا و  هدوب  ناسارخ  زا  جورخ  فرـش  رد  وا  هدـش و  باـبلا  باـب  ضرعتم  تموکح  اـملع و 

تـشدب رد  هدرک و  رظن  فرـص  ناسارخ  هب  نتفر  زا  تعامج  نیا  هک  دـشاب  هدـش  بجوم  ناماس  نآ  عاضوا  زا  هیباب  راضحتـسا  ناسارخ و 
نوچ دندرکیم و  ثحب  دیدج  نییآ  قیاقح  هرابرد  هداد و  لیکشت  یعمجم  هیباب  ناگدیزگرب  نارـس و  تقو  نیا  رد  دنـشاب . هدومن  تماقا 
يارب قیاقح  ءاشفا  لوبق  هب  ار  موق  ناـگرزب  هک  دـشوکیم  رتماـمت  هچ  ره  رارـصا  هب  نیعلا  ةرق  دـندوب ، عـالطایب  باـب  نییآ  یگنوگچ  زا 

هب زور  نآ  رد  تسا  هدومنیم  قطن  هیباب  تعامج  يارب  هدرپ ، سپ  زا  هزور  همه  هک  وا  دزاسیم . عناق  ار  نانآ  هرخـالاب  دراد و  او  باحـصا 
رد ار  وا  دـننک و  هراپ  ار  هدرپ  ياهدـنب  یچیق  اب  دـنکیم  هراـشا  وا  هک  یماـگنه  وا  قطن  نمـض  رد  هک  داد  روتـسد  دوخ  صاوخ  زا  رفن  ود 

دیدج عرش  هب  مالسا  رابخا  قباطم  هک  تسا  يرظتنم  مئاق  نامه  باب  دیس  هک  دنکیم  مالعا  ناهگان  تفگیم  نخـس  ترارح  اب  هک  یلاح 
تعیرش نآرق و  يهدننک  خسن  زین  وا  دناهدوب  دوخ  لبق  نییآ  خسان  یهلا ، ناگداتـسرف  يهمه  هک  روط  نامه  هدومن ، روهظ  دیدج  باتک  و 

زین لیاح  هدرپ  يو  يهراشا  هب  انثا  نیمه  رد  تسا . هدرک  مایق  یگناگی  تدحو و  تداعس و  لزنم  رس  هب  مدرم  توعد  يارب  تسا و  مالـسا 
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ماوع دروخیم و  مه  رب  سلجم  هداتفا و  نیرضاح  نایم  رد  همهمه  دوشیم و  ادیوه  باحـصا  ربارب  رد  وا  يهدنزارب  مادنا  هرهچ و  هداتفا و 
سلجم هحفـص 48 ] نآ [  رد  هک  سودق  دزن  هب  ار  وا  تیاکـش  هدرک و  داقتنا  تدـش  هب  نیعلا  ةرق  سونأم  ریغ  ماگنهبان و  لمع  نیا  زا  هیباب 
نونکا دـنوشیم . مارآ  تکاس و  همه  هدرک و  دـییأت  ار  يو  رادرک  راتفگ و  نیعلا  ةرق  اب  هثحاـبم  زا  سپ  مه  سودـق  هدرب و  هدوبن ، رـضاح 
تـشدب زورما ، دورهاش  یکیدزن  رد  : » دسیونیم وا  میناوخیم ، يرواخ  قارـشا  كرابم » عینم  عیقوت  سوماق   » باتک زا  ار  هعقاو  يهصالخ 

و دندوب ، هدرک  نامهم  دناهدوب  رفن  رب 81  غلاب  هک  ار  باحصا  زا  یعمج  يرون ) یلعنیـسح   ) كرابم لامج  يراب  تسا ... روهـشم  مولعم و 
و دننک ؛ تروشم  وکام  سبح  زا  باب ) دمحم  یلع   ) یلعا ترـضح  صالختـسا  يارب  یکی  دوب ؛ هدش  لیکـشت  روظنم  ود  يارب  نمجنا  نآ 

دش مالعا  تعیرش  خسن  نایب و  عرش  هرخالاب  دوش ... غالبا  مالسا )  ) قباس عرش  خسن  و  دمحم ) یلع  دیس   ) نایب عرش  لالقتسا  هک  نآ  رگید 
مامت دـنناوخیم ...) يربک  تمایق  ار  دـیدج  نید  مالعا  قباس و  نید  خـسن  زور  اهنآ  اریز  دـمآ ، دـیدپ  يربک  تمایق  نایئاهب  حالطـصا  هب  )

هب یلعنیـسح )  ) كرابم لکیه  دوخ  هلمج  زا  دـندش  موسوم  ياهزاـت  مسا  هب  تشدـب  رد  هدوب ) زور  هک 22   ) ناـشفقوت يهرود  رد  تیعمج 
زا تاریبعت  نیا  هک  دنتـسنادیمن  نارای  دـشیم . ءاغلا  همیدـق  دـیلاقت  زا  یکی  زور  ره  تشدـب  رد  نارای  عامتجا  ماـیا  رد  هللا ...) ءاـهب   ) مسا
... تسا تاریبعت  نیا  عیمج  ردصم  وا  هک  دنتـسنادیم  دـندوب و  فراع  هللا  ءاهب  ترـضح  ماقم  هب  مایا  نآ  رد  مه  يدودـعم  تسیک ! فرط 

تشحو راچد  دندید  نینچ  هک  نیرضاح  دندومرف . دورو  سلجم  هب  تنیز  شیارآ و  اب  باجح  نودب  نیعلا ) ةرق   ) هرهاط ترـضح  ناهگان 
( هرهاط  ) ترـضح هک  دندوب  دقتعم  اریز  دـندیدیم ، هحفـص 49 ] دندوبن [  رظتنم  ار  هچنآ  اریز  دندوب  هداتـسیا  ناریح  همه  دنتـشگ ، دـیدش 
ار لامتسد  یناهفصا  قلاخلادبع  دندرمشیم ، تراهط  تمـصع و  تفع و  زمر  ار  راوگرزب  نآ  تسا و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  رهظم 

رما زا  دـندمآ و  نوریب  ناحتما  نیا  زا  مه  رگید  رفن  دـنچ  دـش و  رود  نانز  دایرف  درک و  رارف  هرهاط  لباقم  زا  تفرگ و  تروص  لـباقم  رد 
لـصاح دوب  كرابم  رما  لالقتـسا  نالعا  هک  یلـصا  دوصقم  تشدـب  رد  نارای  عامتجا  زا  دنتـشگرب ... دوخ  قباـس  هدـیقع  هب  هدرک و  يربت 

رابک لاس 1264 ه.ق . رد  : » دنکیم لقن  نینچ  يرتلصفم  تروص  هب  هیردـلا » بکاوک   » باتک رد  هراوآ )  ) یتیآ ار  نایرج  نیا  دـیدرگ ».
زیچ ود  نآ  هدـمع  عوضوم  هک  دـناهدرک  تشدـب  تشد  رد  ياهداعلاقوف  شاکنک  عامتجا و  کی  یمهم و  يهبحاصم  کی  باب  باحـصا 
درک دـهاوخ  رییغت  هیمالـسا  تاعورف  ایآ  هک  نیا  هینید و  فیلاکت  رد  رگید  و  باب ؛)  ) یلوا هطقن  یـصالخ  تاجن و  یگنوگچ  یکی  هدوب ؛
یلع دمحم   ) سودق تسایر  هب  هتـسد  کی  دندش  اسرف  هر  ناسارخ  بناج  هب  نارهط  زا  باحـصا  نوچ  هک  نآ  هیـضق  نیا  زا  لمجم  هن ؟ ای 
دنتفر تشد  هب  تشد  دنتفریم . بقع  زا  نیعلا  ةرق  هللا و  ءاهب  تسایر  هب  رگید  هتسد  ولج و  زا  ياهیورشب ) نیـسح  الم   ) بابلا باب  و  یباب )
تسا هدش  عقاو  هک  تسا  ییاوه  بآ و  شوخ  لفحم  تشدب  دندرک و  اپرب  اههمیخ  دندز و  اهرداچ  اجنآ  رد  دندیسر ، تشدب  تشد  هب  ات 

هچخیرات رابخا  هچ  رگا  و  دنیوگیم ، بیرج  هحفـص 50 ] رازه [  ار  نآ  هک  یلحم  هب  تسا  کیدزن  ناردنزام و  ناسارخ و  دورهاش و  نیب 
باحصا دصقم  يهدمع  هک  تسا  نیا  ملسم  ردق  یلو  تتشتم ، عوضوم  نیا  رد  نیلقان  راکفا  تسا و  تکاس  تشدب  لئاسم  زا  يرایسب  رد 

ار یلوا  يهطقن  تیـسوبحم  هتفر  وکام  هب  بابلا  باب  یفرط  زا  هچ  دش ، رکذ  هک  هدوب  بلطم  ود  نآ  عوضوم  رد  شاکنک  عامتجا و  نیا  رد 
هراومه هدوشگ  ار  باـب  اـب  هبتاـکم  باـب  رخاوا  نیا  رد  نیعلا  ةرق  زین  و  دوش ، مهارف  شترـضح  تاـجن  هلیـسو  هک  دوـمنیم  وزرآ  هدـید و 

ماجنا يارب  هاوخ  غیلبت و  يارب  هاوخ  تسا ، شبنج  تکرح و  تقو  هک  دوب  هتـسناد  نینچ  وکاـم  زا  هرداـص  تاـعیقوت  زا  دومنیم و  هلـسارم 
دوشب دش و  هراشا  هک  نانچ  تشاد و  رارمتسا  باب  اب  ناشتابتاکم  هللا  ءاهب  اما ... و  تسـشن . دیابن  شوماخ  تروص  ره  رد  رگید و  تامدخ 

زیچ همه  زا  رت  مزال  رما  ره  رد  ار  شترـضح  اب  هرواشم  دنتخانـشیم و  هتخانـش و  دوخ  كاردا  زا  رترب  ار  شردـق  يهیاپ  باحـصا  زا  رثکا 
و دنتخانشیم ، لقتسم  یعرش  میقتسم و  يرما  ار  دیدج  رما  یضعب  دوب . مه  رد  روما  مهبم و  فیلاکت  رثکا  رگید  فرط  زا  و  دندرمـشیم ،
زا يرایسب  و  دندرمـشیمن ، زیاج  زین  هیعورف  لیاسم  رد  رییغت  یتح  دنتـسنادیم و  یلک  یئزج و  رد  مالـسا  عرـش  عبات  ار  نآ  رگید  یـضعب 

، هتفرگ وا  زا  یهافـش  ای  یبتک  باوج  هدرک ، مکح  ار  نیعلا  ةرق  ابلاغ  دـشیم و  ادـیپ  راظنا  رد  یلک  فلاخت  نیاـبت و  هک  دـش  عقاو  لـیاسم 
هرواشم هرکاذـم و  زا  دـعب  دوب  مه  ارـس  هچ  رگا  درکیمن و  یمادـقا  دادیمن و  یباوج  القتـسم  ادـتبا  رد  دـنچ  ره  زین  وا  دـندشیم و  عناـق 
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نیا هب  وا  مادـقا  نارهط و  هب  ار  هرهاـط  ندرک  بلط  یتح  دـناهتفگ  نیخروم  زا  یـضعب  و  دومنیم . یمادـقا  و  هحفـص 51 ] دادیم [  یباوج 
... دنتخاس عمتجم  تهزن  رپ  تشد  تغارف و  يهشوگ  رد  باحـصا  هک  دش  ببـس  یعاود  نیا  هصالخ ، هدوب . تشدب  هلأسم  يارب  ترفاسم 

ترایز يارب  سک  ره  هک  دـننک  ترایز  هب  توعد  ار  بابحا  دنتـسرفب و  فارطا  هب  نیغلبم  هک  دـنتفرگ  میمـصت  باب  تاجن  باـب  رد  سپ 
هاش دـمحم  زا  ار  باب  تاجن  اجنآ  زا  دـنهد و  زکرمت  ار  وکام  درادرب و  تسا  رودـقم  هچ  ره  ار  یـسک  ره  دـنک و  رفـس  وکام  هب  ترـضح 

لادج ضرعت و  هب  رما  هک  دنشوکب  رودقملا  یتح  یلو  دنروآ ؛ نوریب  سبح  زا  ار  باب  رابجا ، يهوق  هب  الا  و  اهبف ، دش  تباجا  رگا  دنبلطب .
. تفر نخـس  هیعرف  ماکحا  عوضوم  رد  سپـس  تشذگ  بیوصت  زا  تفای و  همتاخ  هلأسم  نیا  نوچ  و  دشکن ، تلود  اب  نایـصع  نایغط و  و 
زا تسا  مظعا  یلوا ، هطقن  سایق  نیا  رب  فلـس و  زا  ربکا  یقلخ ، ره  تسا و  قباس  زا  مظعا  قحال ، روهظ  ره  هک  دوب  نیا  هدـیقع  ار  یـضعب 

باب ترضح  تسین و  زیاج  فرصت  مالسا  تعیرش  رد  هک  دندش  دقتعم  رگید  یـضعب  هیعرف . ماکحا  رییغت  رد  تسا  راتخم  فلـس و  يایبنا 
ياراد باب  هک  دنمهفب  همه  دوش و  راطخا  مومع  هب  دیاب  هک  تشاد  رارصا  هدوب ، لوا  مسق  زا  نیعلا  ةرق  و  دوب . دهاوخ  نآ  حلـصم  جورم و 

فلاخم مه  سودق  هچ  رگا  اهلاثما و  ناضمر و  موص  راطفا  لیبق  زا  تارییغت  تافرـصت و  یـضعب  دوش  عورـش  یتح  تسا و  تیعراش  ماقم 
تلوهس هب  هحفـص 52 ] دوب و [  بصعتم  هیمالـسا  تابـصعت  رد  شدوخ  مه  اریز  دـیامن ، بیوصت  ار  يأر  نیا  تشادـن  تأرج  یلو  دوـبن 

؛ ددرگ فالتخا  قافن و  دـیلوت  دـننکن و  لوبق  هک  تشاد  نارگید  زا  مهوت  مه  دـنک و  راطفا  ار  یموص  الثم  هک  دوشب  یـضار  تسناوتیمن 
ره دورب و  تسا  ینتفر  سک  ره  ات  رتهب ، رتدوز  هچ  ره  سپ  ینتفگ  نخـس  نیا  تسا و  یندـش  هرخـالاب  راـک  نیا  تفگیم  نیعلا  ةرق  یلو 

ناشیا لتق  ببـس  نانز  دادـترا  مالـسا ، نوناق  هب  هک  درک  حرط  ار  هلأسم  نیا  نیعلا  ةرق  يزور  سپ  دـنامب . تسا  راکادـف  یندـنام و  یـسک 
ار بلطم  نیا  سودق  بایغ  رد  نم  اذهل  دنیارگب ؛ مالـسا  هب  دندرگرب و  دوخ  دادترا  زا  ات  داد  دـنپ  تحیـصن و  ار  ناشیا  دـیاب  هکلب  تسین ،

تـسد یلقعیب  نیا  زا  هک  دـنک  تحیـصن  ارم  هک  دـیامن  یعـس  سودـق  الا  و  لصاح ، دـصقم  داتفا  لوبقم  رگا  منکیم  باحـصا  دزـشوگ 
رضاح درد  رس  ناونع  هب  سودق  هک  یسلجم  رد  داتفا و  هدیدنسپ  صاوخ  دزن  يأر  نیا  میامن . هبوت  مدرگرب و  هدش  هک  يرفک  زا  مرادرب و 

دزـشوگ ار  دوصقم  تقیقح  تشادرب و  هدرپ  نیعلا  ةرق  دـندوب ، فاعم  روضح  زا  دوب  هدـش  ناشـضراع  یماکز  بت و  مه  هللا  ءاهب  هدـشن و 
تیاکـش دنتفر  سودـق  دزن  دـندوشگ و  دـیقنت  هب  نابز  یخرب  دـندومن و  دـیجمت  یـضعب  داتفا . باحـصا  نایم  رد  همهمه  دومن . باحـصا 

هدومرف تقیقح  زا  تاعالطتـسا  هرهاط و  تاقالم  هب  لوکوم  ار  مکح  درک و  شوماخ  ار  ناشیا  ینابرهم  ینابز و  برچ  اب  سودق  دندومن .
باجم و هثحابم  رد  سودق  دبلطب و  هثحابم  هب  ار  سودق  دنک و  رارکت  ار  تبحـص  نیا  نیعلا  ةرق  هک  دش  نیا  ریخا  رارق  تاقالم ، زا  دـعب  و 

تـسشننورف همدمد  همهمه و  زاب  سودق  ماحقا  مازلا و  دوجو  اب  اما  دوب . روظنم  هک  دش  نانچ  دندرک و  نینچ  رگید  زور  اذـهل  ددرگ ؛ مزلم 
ببس دندوب ، هتفر  هدرواین  تقاط  هک  اهنآ  یلو  دنتشگنرب ، رگید  هک  دنتفر  نانچ  دنتسبرب و  تخر  نیمزرـس  نآ  زا  یـضعب  هحفص 53 ] و [ 

دندرک يراوتم  دودح  نآ  زا  ار  اهنآ  هدرک ، بوهنم  ار  ناشلاوما  بورضم و  ار  ناشیا  هتخات ، تارضح  رب  نیملسم  زا  یعمج  دندش و  داسف 
سودق اب  هرهاط  و  نارهط ، هب  یعمج  هللا و  ءاهب  هدش ، میسقت  تهج  هس  هب  اجنآ  زا  دنتـشاد  وکام  هب  زکرمت  رد  هک  میمـصت  نامه  اب  اهنآ  و 

ههرب دراو  یباب  هقرف  هک  دوب  نینچ  نیا  و  دـندش ». راپـسهر  ناسارخ  هب  ادـعب  ناردـنزام ، هب  الوا  يدودـعم  اـب  باـبلا  باـب  و  ناردـنزام ، هب 
نآ لوبق  زا  یضعب  دش  هظحالم  هک  هنوگ  نامه  دش و  حرطم  باب  ناوریپ  يارب  مالسا  خسان  لقتسم و  عرـش  کی  ناونع  هب  دش و  يدیدج 

: دسیونیم قحلا » روهظ   » رد یناردنزام  لضاف  هچنانچ  تسا ، باب  دیرم  نیلوا  ياهیورـشب » نیـسح  الم   » اهنآ يهلمج  زا  هک  دـندرک  عانتما 
هب هروکذـم  تاعقاو  هک  نیمه  دوبن ، رـضاح  تشدـب  رد  تشاد  شوگ  رد  سودـق  ترـضح  صالخا  يهقلح  هک  ياهیورـشب  نیـسح  ـالم  »
رد اهبلادـبع )  ) يدـنفا ساـبع  نـکلو  مدوـمنیم ». رفیک  ریـشمش  اـب  ار  اـجنآ  باحـصا  مدوـب  تشدـب  رد  نـم  رگا  تـفگ : دیــسر  شعمس 
رد ءابحا  یـضعب  نینچ  مه  و  دومن ، دـنلب  ادـنلا  یلعا  هب  نامـسآ  نانع  ات  تشدـب  رد  ار  هللا  انا  ینا  هرهاط ، باـنج  : » دـسیونیم تاـبتاکم » »

باب دمحم  یلع  دیس  زین  ءاهب و  یلعنیسح  نیعلا و  ةرق  يارب  ار  تیعراش  ماقم  تشدب  باحـصا  هک  دوشیم  مولعم  هلمج  نیا  زا  و  تشدب ».
هچ رگا  دنتفریذپ  ار  دیدج  نید  نیناوق  دـندرک و  تقفاوم  مالـسا  خـسن  اب  یـضعب  هک  تسا  تهج  نیمه  هحفـص 54 ] زا [  دناهدوب و  لیاق 
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هناور شناـشیکمه  ریاـس  سودـق و  قاـفتا  هب  نیعلا  ةرق  تشدـب  يارجاـم  زا  سپ  تشاد !! دوجو  رما  نیا  يارب  مه  يرگید  لـلع  لـیالد و 
رون هب  نیعلا  ةرق  اج  نیا  زا  هدرک و  درط  ار  اهنآ  ناماس  نآ  تابصق  ءارق و  یلاها  نکلو  هدوب  اهنآ  اب  بیرج  رازه  یضارا  ات  هدش  ناردنزام 

زا مه  بابلا  باب  هک  دـشکیمن  یلوط  تشدـب  هعقاو  زا  سپ  دـنوشیم . شورف  راب  مزاـع  شناـهارمه  سودـق و  هدـش و  هناور  ناردـنزام 
هعلق  » فورعم گنج  هتـسویپ و  وا  هب  اج  نیا  رد  دـنوش  قحلم  يو  هب  ناـسارخ  رد  دوب  اـنب  هک  اـهیباب  هدـش و  دراو  ناردـنزام  هب  ناـسارخ 

هب هدـیدرگ  شورف  راب  مزاع  نیعلا  ةرق  اما  دوشیم . نانآ  ندـش  هتـشک  هب  رجنم  زاغآ و  هداد  خر  یتلود  ياوق  اـب  ناـنآ  ناـیم  هک  یـسربط »
ررکم مه  ار  لزا  حبص  تدم  نیا  رد  هدنام و  اج  نآ  رد  یسربط  گنج  لوط  رد  هدش و  هناور  رون  هب  زاب  اج  نآ  زا  تشگ و  قحلم  سودق 
رتنالک ناخ  دومحم  يهناخ  رد  هدـش و  مازعا  نارهت  هب  ریگتـسد و  یلاها  تسد  هب  رون  رد  یـسربط  گنج  زا  سپ  تبقاع  هدرک و  تاـقالم 
ییحی ازریم  نارادفرط  کلس  رد  يو  زا  يوریپ  هب  هیصوت  باب و  طسوت  لزا  حبـص  روهظ  تراشب  يهطـساو  هب  نیعلا  ةرق  دیدرگ . سوبحم 

ناهج قلخ  هب  تسا : هدورـس  نینچ  روهظ  نیا  تراشب  رد  هتخادرپ و  ییارـس  همغن  هب  وا  يارب  دمآرد و  دوب  ياهلاس  هدزون  ناوج  هک  يرون 
نیع هک  هحفص 55 ] الص [  نز  رب  هتسخلد  قاشع  هب  افـص  ماج  وت  هد  ناگدیدمغ  هب  دیـسر  ترـشع  حبـص  مغ  ماش  دش  هک  دیون  هد  ایقاس 

هک اج  نآ  ات  تسالع  بر  تقو  شوخ  هدژم  نیا  زا  تساور  مناـشف  ناـج  رگ  هدژم  نیا  هب  هدـش  ادـیوه  ییادـخ  لاـمج  هدـمآ  لزا  روهظ 
زا نایب  رگهولج  دوشیم  رمث  زا  رجش  رمث  زا  ریغ  تسین  رجش  دارم  نایب  بر  فطل  زا  تدناوخ  رمث  نایع  دمآ  وت  لامج  رون  وچ  دیوگیم :

تفـصو اجک  نم  اجک  ناشن  نامیا  زا  ملاع  رد  يدوبن  نایب  يدوبن  تدوجو  رادومن  دش  هدید  قح  ناهنپ  رـس  همه  دش  هدـیدرگ  لیمکت  وت 
، زیربت رد  باب  لتق  زا  سپ  نم  دیمحت  یتسه ز  وت  هزنم  نم  دیحوت  تسا  ضحم  كرـش  همه  مدق  تاذ  فصو  دنک  نوچ  مدـع  مرتحم  يا 

رایسب هک  لزا  حبص  گرزب  رهاوخ  مناخ  هیزع  قیرط  زا  تدم  نیا  رد  هدرب و  رـس  هب  لزنم  نامه  رد  ار  دوخ  رمع  يهیقب  لاس  ود  نیعلا  ةرق 
لاـسرا ار  دوخ  تاـبتاکم  دـننادیم  ضقاـن  ار  وا  ناـیئاهب  هتـسویپ و  دوخ  ردارب  لزا  حبـص  هب  باـب  زا  سپ  هدوـب و  نیعلا  ةرق  هجوـت  فرط 

هدوب هلاس  هن  ای  تشه  خـیرات  نآ  رد  هک  همطاف  دوخ  لاسدرخ  رهاوخ  طسوت  دـسیونیم  مناخ  هیزع  دوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا . هتـشادیم 
تالـسارم و مه  بیترت  نیمه  هب  هدناسریم و  يو  هب  هداهن و  هدوب  یفخم  لفط  سابل  ریز  رد  هحفص 56 ] هک [  یبیج  نورد  رد  ار  اههمان 

ازریم الم  یجاح  ینک و  یلع  الم  یجاح  اب  نیعلا  ةرق  هثحابم  حرـش  دوخ  باتک  رد  الکین  ویـسم  تسا . هدرکیم  تفایرد  ار  وا  تاجتـشون 
مکح دـهتجم  ود  نیمه  تبقاع  هتفرگ و  تروص  يرون  ناـخ  اـغآ  ازریم  رما  هب  هثحاـبم  نیا  دـسیونیم  هدومن و  رکذ  ار  ینامردـنا  دـمحم 

رد دشابیم و  هروس  ياراد 111  تسا و  سنوی  يهروس  ریسفت  رد  هک  صصقلا  نسحا  نتشون  ماگنه  باب  دیس  دناهداد . ار  وا  لتق  ریفکت و 
 - 25  - 23 يهروس 22 -  دننام  هتـشاد  وا  هب  یتاباطخ  اههروس  بلغا  رد  تسا  هدش  ناونع  نآ  رد  فسوی  يهروس  زا  یتایآ  هروس  ره  لوا 

یسفنل كراتخا  دق  هللا  نا  نیعلا  ةرق  ای  : » دیوگیم يهروس 76  رد  و  93 و ...  - 91  - 78  - 76  - 58  - 34  - 33  - 32  - 31  - 30  - 28
دزن زا  هچنآ  هب  سپ  هدرک  رایتخا  نم  يارب  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  مشچ  رون  يا  ینعی : یلعلا ؛» هللا  لبق  نم  کیلا  یحوی  امل  عمتـساف 
یتیآ مینیبب  لاح  اما  و  تسا . هدـش  هدروآ  یهبا » لامج   » باتک زا  صیخلت  اب  هتکن  نیا  هد . ارف  شوگ  دوشیم  یحو  وت  هب  یلاـعت  دـنوادخ 

دـننادیم و شهدـم  یتواـکذ  شوه و  ياراد  ار  وا  ناـیئاهب  : » دـسیونیم وا  دـیوگیم . هچ  نیعلا  ةرق  هب  عجار  لـیحلا » فـشک   » باـتک رد 
وا هب  هک  يراعـشا  زا  یکی  و  دح . نیا  هب  ات  هن  یلو  هدوبن  یهت  مه  بدا  لضف و  زا  هچ  رگا  دـنهدیم ، تبـسن  وا  هب  ار  یعیدـب  یبدا  هحیرق 
هب ناج  دنهد  هک  لد  هتسکش  ناقشاع  همه  ءالبلا  مغلا و  لسالـس  تمحلأ  کهجو  تاعمل  هحفص 57 ] تسا [ .» رعش  نیا  دنهدیم  تبسن 

دنناوخیم تارضح  هک  مدبمد » تبحص و  نوچ  نیشنب  : » تسا نینچ  وا  صلخت  تسا و  يرال  تبحص  رقاب  الم  زا  رعـش  نیا  نکلو  یلب  هر 
مدقم هتشذگ و  رد  باب  عولط  نایحا  رد  يرال  تبحص  تسا و  هدوبن  یطوط  نیعلا  ةرق  صلخت  هک  یلاح  رد  مدبمد » یطوط و  وچ  نیـشنب  »

ار وت  مغ  مهد  حرـش  وربور  رهچ  هب  هرهچ  رظن  مدتفا  وت  هب  رگ  تسا : لزغ  نیا  داد  تبـسن  وا  هب  دوشیم  هک  یلزغ  اهنت  هدوب و  نیعلا  ةرق  رب 
تـشکلد راذـع  درگ  وک  هب  وک  هچوک  هب  هچوک  ردـب  رد  هناـخ  هب  هناـخ  ماهداـتف  ابـص  وچمه  تخر  ندـید  یپ  زا  وـم  هب  وـم  هتکن  هب  هتکن 

می هب  می  هلجد  هب  هلجد  ماهدـید  ود  زا  لد  نوخ  وت  قارف  زا  دوریم  وب  هب  وب  هلال  هب  هلال  لگ  هب  لگ  هچنغ  هب  هچنغ  تطخ  نیربنع  ضراـع 

خیرات رتسب  رد  تیئاهب  www.Ghaemiyeh.comتیباب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 52زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


( هرهاط  ) شیوخ لد  رد  وپ  هب  وپ  رات  هب  رات  خن  هب  خـن  هتـشر  هب  هتـشر  ناج  شامق  رب  هتفاب  نیزح  لد  ارت  رهم  وج  هب  وج  همـشچ  هب  همـشچ 
تسا یتیآ  نسحلادبع  هتشون  زین  نآ  هک  هیردلا » بکاوک   » باتک رد  وت  هب  وت  هدرپ  هب  هدرپ  البال  هحفـص  هب  هحفـص  افو  زج  دیدن  تشگ و 
عورـش هنوگ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  نیعلا  ةرق  هرهاـط  ياـهتاجانم  زا  یکی  تخادرپ ) میهاوخ  وا  یگدـنز  حرـش  هب  دـعب  تاحفـص  رد  هک  )

زا تارینم  نایئاهب  ءایـض و  هعـشعش و  رد  تقیقح  لها  قیاقح  زا  تائیـضم  تایئانث  بیجملا » عفر  الا  زعـالا  وه  هللا  [ » هحفص 58 دوشیم [ :
قلاـخ رب  نیـسحت  دـیوگ و  نیرفآ  ار  وا  هک  نآ  اـت  تسین  وا  ياوـس  هک  ینیرفآ  ناـج  رب  نـیرفآ  ءاـهب  تاـعمل و  رد  تـبحم  باـبرا  تاوذ 

دوخ يور  زا  ار  عدب  هک  یعیدب  ای  ییادخ و  يدنوادخ . تدوخ  يدوخ  هب  هک  ینیرفآ  ناج  يا  دیامن . نیسحت  ار  وا  دزـس  وا  هک  ینیـسحت 
زا رهطم  ناشیا  هک  نایعلا  نیعب  میامنیم  هدهاشم  یهلا  ماظن . لها  رب  مامغ  تالطص  زا  یلطـص  مامتلاب و  تیالو  لها  رب  مامت  يرظن  ییامن 

تسا و تیبوبر  رـس  مویلا  تتردق  ردصم  زا  هلزان  يهیطع  یهلا  دندش . يربک  تایطع  لباق  هک  میامرفیم  هظحالم  دـندمآ و  يوس  ام  لک 
میامرفیم هظحالم  زورب و  رد  ياهسدـقم  تقیقح  رد  هک  میامنیم  هدـهاشم  یهلا  تسا . تیهولا  نیع  نآ  تسا  هیهلا  ياـضعا  لـباق  هچنآ 

رب لزان  وت  تاولـص  یهلا  يدـمحا . ياطع  لباق  میوا  لیلد  هک  نآ  يدمرـس و  ياطع  قیال  متجهب  یهلا  روهظ . رد  ياهطقن  تقیقح  رد  هک 
زا تمکحا  مکح  هجو  رب  یئرط  هدوبن و  وا  دوجو  ءدـب  رد  تمربم  رما  لکیه  رد  یـصقن  هک  تتزع  هب  هیدمرـس ... تاریمز  هئیهب و  نایئاهب 
ات یمویق  مایق  تعلط  زا  ار  باحس  تارذ  یـشاپب  دیاب  یمومید و  یقاب  هجو  زا  ار  باجح  يزادنارب  هک  دیاب  یهلا  هدومن ... ان  لزان  لزا  موی 

لزی مل  هک  یباهو  کلم  يا  دـنیامرف . زاربا  دوخ  تینما  راهظا ، ار  توعد  رـس  دـنیآرب و  عاـمتجا  هب  هدـحاو  زکرم  زا  تقیقح  لـها  هک  نآ 
لیـص و وت  رـس  هک  يرآ  لزان و  تدزن  زا  مدادم  دـم  هک  دهـشا  نایرج  رد  نایبت  لها  رب  تیانع  نیع  لازی  ناحـشر و ال  رد  تتردـق  هراوف 

کبس کی  زا  الومعم  هک  دوشیم  هدید  دایز  ءاهب  باب و  بتک  رد  اهتاجانم  هنوگ  نیا  و  خلا .» لصاو ... تترـضح  زا  هحفص 59 ] مداد [ 
دشابیم . ینعم  نودب  اهاج  یضعب  رد  مهبم و  یتاملک  ياراد  هک  تسا  هدش  هدافتسا  اهنآ  رد  شور  و 

هاش نیدلارصان  هب  دصق  ءوس 

ناهارمه اب  وا  یتقو  هدش و  هاش  ندمآ  دصرتم  نارواین ، يهیرق  رد  اهیباب  زا  رفن  شش  لاوش 1268 ه.ق . هبنشکی 28  زور  رد  انثا  نیمه  رد 
هاش ناهارمه  هدشن ، رگراک  اهریت  یلو  دنهدیم ، رارق  هچناپت  ریت  فده  ار  يو  هدمآ  ولج  هضیرع  میدقت  ناونع  هب  دوشیم  جراخ  رـصق  زا 

یباب ناگدـننک  هلمح  هک  دوشیم  مولعم  دـیآیم  لمع  هب  هک  یتاـقیقحت  قاطنتـسا و  رد  نوچ  دـنهدیم و  تاـجن  رطخ  زا  ار  وا  هدیـسر و 
ناخ نامیلس  یجاح  میظع و  هب  فورعم  یلع  خیش  لیبق : زا  اهنآ  مظاعا  زا  ياهدع  هتخادرپ و  نایباب  يریگتـسد  بیقعت و  هب  تلود  دناهدوب 

نیعلا ةرق  ماجنارس  دنناسریم . لتق  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  ینیوزق  میرکلادبع  الم  یناشاک و  یناج  ازریم  یجاح  باتک و  نسح  دیـس  اقآ  و 
بکاوک  » رد یتیآ  دـندناسر . لتق  هب  دـش -  یـسودرف  نابایخ  رد  یـضارقتسا  کناب  ادـعب  هک  یناـخلیا -  غاـب  رد  قاطنتـسا ، زا  سپ  زین  ار 

هب ناریمـش  نارواین  رد  دوب  كرت  قداص  الم  هلمج  نآ  زا  هک  بصعتم  اهیباب  زا  رفن  شـش  : » دـنکیم فیرعت  نینچ  نیا  ار  ارجام  هیردـلا »
رـصان لتق  هب  قفوم  یلو  دندومن  حورجم  ار  وا  دندرب و  هلمح  هاش  هب  هرادغ  همق و  اب  زین  دعب  دندرک و  يزادـناریت  هاش  نیدـلا  رـصان  فرط 

هک یناسک  هلمج  زا  دـمآرب .» اهیباب  يدوبان  يریگتـسد و  ددـص  رد  هعقاو  هحفـص 60 ] نیا [  زا  دعب  هاش  نیدلا  رـصان  دندشن . هاش  نیدـلا 
ردص يهناخ  هب  ینامهیم  ناونع  هب  ناساول  رد  هک  دوب  هللا ) ءاهب   ) يرون یلعنیسح  تفرگ  رارق  بیقعت  دروم  هاش ، نیدلا  رصان  رورت  زا  سپ 
هاـش یتـموکح  رقم  نارواـین و  دـصق  هب  ناـساول  زا  دـندرک  راـضحا  راـبرد  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  دوب و  هتفر  يرون ) ناـخاغآ  ازریم   ) مظعا

يهون يدنفا  یقوش  ار  نایرج  نیا  دش . هدنهانپ  اجنآ  هب  هدـش و  هجوتم  سور  ترافـس  هب  هدـنگرز  لحم  رد  هار  نیب  رد  یلو  درک  تکرح 
: تسا هدـش  هتـشون  هنوـگ  نیا  يدـنرز » لـیبن  خـیرات  صیخلت   » رد زین  تـسا و  هداد  حرـش  دوـخ  عیدـب » نرق   » رد ءاـهب  یلعنیـسح  يرتـخد 
هب هراوس  رگید  زور  دمآ  نوریب  ءافتخا  زا  هاگنآ  دنام و  ناهنپ  زور  دنچ  ییاهب  نارس  زا  ياهدع  فیقوت  هاش و  رورت  زا  سپ  ءاهب  یلعنیسح  »

یـشنم دـیجم ، ازریم  دیـسر . دوب  نارواین  کـیدزن  هدـنگرز  رد  هک  سور  ترافـس  هب  هار  نیب  رد  دـنتفر ، دوب  نارواـین  رد  هک  هاـش  يودرا 
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، هلودلا بجاح  ناخیلع  یجاح  نامداخ  زا  یعمج  دومن . ییاریذپ  درک و  ینامهم  ترضح  نآ  زا  یلعنیسح ) رهاوخ  رهوش   ) سور ترافس 
هاش ضرع  هب  ار  بتارم  اروف  هلودلا  بجاح  دنتخاس ، هاگآ  سور  ترافـس  یـشنم  لزنم  رد  هللا  ءاهب  فقوت  زا  ار  وا  دنتخانـش و  ار  هللا  ءاهب 
زا یکروگلاد  سور  ریفس  دنروایب ، هاش  دزن  هب  هتفرگ  لیوحت  سور  ترافس  زا  ار  هللا  ءاهب  ات  داتسرف  رومأم  اروف  هاش  نیدلا  رـصان  دیناسر ،
 ] دیاب هک  تشون  مظعا  ردص  هب  يذغاک  دیورب و  مظعا  ردص  لزنم  هب  تفگ : ترضح  نآ  هب  دیزرو و  عانتما  هاش  رومأم  هب  هللا  ءاهب  میلست 

ياهثداح دسرب و  هللا  ءاهب  هب  یبیسآ  رگا  ییامن و  ششوک  رایسب  تناما  نیا  ظفح  رد  ینک و  ییاریذپ  نم  فرط  زا  ار  هللا  ءاهب  هحفص 61 ]
هب تموکح  فرط  زا  هدرک و  ریگتسد  ار  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  تروص ، ره  رد  دوب .» یهاوخ  سور  ترافـس  لوؤسم  وت  صخـش  دهد  خر 

تاجن ثعاب  سور  ترافـس  ینابیتشپ  زاب  مه  لاح  نیا  رد  یلو  دوش  صخـشم  نآ  یلـصا  ببـسم  دصق و  ءوس  يهعقاو  ات  دنتخادنا  نادنز 
زا دوب و  وا  لاوحا  بقارم  کیدزن  رود و  زا  هک  سور  لوسنق  : » تسا هدمآ  يدـنرز » لیبن  خـیرات  صیخلت   » رد هچنانچ  دـش  نادـنز  زا  يو 

سور و لوسنق  هدـنیامن  روضح  اـب  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  مظعا  ردـص  هب  دـیدش  یماـغیپ  تشاد  ربـخ  هللا  ءاـهب  ترـضح  يراـتفرگ 
لمع هب  ناگدـنیامن  هلیـسو  هب  هک  اهباوج  لاؤس و  تامادـقا و  حرـش  دـیآ و  لمع  هب  هللا  ءاـهب  هراـبرد  لـماک  تاـقیقحت  ناریا  تموکح 

داد و هدـعو  لوسنق  هدـنیامن  هب  مظعا  ردـص  ددرگ . راهظا  راوگرزب  سوبحم  نآ  يهرابرد  ییاـهن  مکح  دوش و  هتـشاگن  هقرو  رد  دـیآیم 
هدنیامن هلودلا و  بجاح  اب  سور  لوسنق  هدنیامن  هک  دومن  نیعم  یتقو  هاگنآ  درک ، دهاوخ  مادـقا  راک  نیا  هب  یکیدزن  يهدـنیآ  رد  تفگ :

لاؤـس یعقاو  سیئر  یلـصا و  كرحم  زا  دنتـشاد و  بلط  ار  يزیـشرت ) یلع  خیـش  ـالم   ) میظع باـنج  اتمدـقم  دـنورب . لاچهایـس  هب  تلود 
تسا اهتدم  ار  لایخ  نیا  مدوخ  نم  دیتخاس ، بولـصم  زیربت  رد  ار  وا  هک  دوب  باب  دیـس  نامه  هیباب  سیئر  دنتفگ : میظع  بانج  دندرک ،

، دیشک بسا  هحفص 62 ] زا [  ار  هاش  هک  يزیربت  قداص  الم  اما  متـسه ، نم  دوخ  یلـصا  كرحم  مریگب ، ار  باب  ماقتنا  هک  متـشاد  رـس  رد 
دوخ يالوم  ماقتنا  هک  تساوخ  دوب و  نم  رکون  هک  دوب  لاس  ود  تخورفیم و  تخاسیم و  ینیریش  هک  دوبن  شیب  شورف  ینیریـش  درگاش 

رد داد و  ربخ  ناخاقآ  ازریم  هب  هتشون  ار  وا  رارقا  تموکح  هدنیامن  لوسنق و  دندینش ، میظع  زا  ار  رارقا  نیا  نوچ  دشن . قفوم  یلو  دریگب  ار 
ءاهبلادبع يهمع  حول  باوج  رد  ياهلاسر -  رد  لزا  حبص  گرزب  رهاوخ  مناخ  هیزع  اما  دندش .» صالخ  سبح  زا  هللا  ءاهب  ترضح  هجیتن 

هیبـنت  » ماـن اـب  تسا -  هدرک  فسأـت  راـهظا  هدرکن  يوریپ  یلعنیـسح  ازریم  زا  مناـخ  هیزع  هک  نیا  زا  تسا و  هتـشون  شیوـخ  يهمع  هب  هک 
لفاغ دناشنیم ، تنطلس  ریرـس  هب  ار  وا  هنامز  دناسر  ینایز  ناریا  هاش  هب  رگا  هک  نیا  ءاهب ) یلعنیـسح   ) شنامگ هب  دسیونیم ...« : نیلفاغلا »

زع هب  هاچ  رعق  زا  ار  فسوی  دهن ، رصیق  جات  ینابش  رس  رب  دله و  رذآ  تیصاخ  بآ  رد  هک  تسا  يرداق  تسد  رد  روما  يهتـشر  هک  نیا  زا 
كدیب ءاشت  نم  لذت  ءاشت و  نم  زعت  ءاشت  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتؤت   ) دناشن یهاش  تنطلـس و  ریرـس  رب  دـناسر و  هاج  و 

ردق ره  دربیمن ، دوصقم  هب  هار  هلیـسو  چیه  هب  یلو  تخپیم  رطاخ  رونت  رد  ار  ماخ  لایخ  نیا  اهتدم  ریدق .) ءیـش  لک  یلع  کنا  ریخلا 
رما نیا  هب  تردابم  زا  ار  ناشیا  دنتـشاد  یهاگآ  ماخ  لایخ  نیا  زا  هک  تیارد  شوهاب و  ناشیدنا  لآم  تیافک و  اب  نانیب  تسرد  زا  یـضعب 

زا ار  یفام  ناخ  میرک  يدنچ  زا  دعب  هک  نیا  ات  هحفص 63 ] دیشخبیمن [ . يهرمث  هدیاف و  دیسریمن و  ییاج  هب  دندومنیم  تعنامم  ریطخ 
مارم نیا  ماجنا  رد  دـیکا  يدـیکأت  غیلب و  قیوشت  ار  وا  هدروآ و  نایم  رد  وا  اب  ار  بلطم  نیا  دنتـساوخ و  دوب  بابحا  هرمث  باحـصا و  هرمز 
ادبال دندومن و  رومأم  ماجرفان  راک  نآ  ماجنا  يارب  ار  وا  هداد و  یفام  ناخ  هب  ار  دوخ  ورـشیپ  ریـشمش و  بسا و  دقن و  ناموت  هاجنپ  هدومن ،
هدرک كاله  لتق و  هب  دیدهت  مه  ار  وا  ندومن  نیکمت  لوبق و  تروص  رد  دیاش  هداد و  وا  هب  زین  يرالاسهپـس  ترادص و  يهدعو  رـس  رد 
بناـج هب  اـیفخ  هتفرگرب و  ار  ریـشمش  بسا و  هنیدـقن و  نآ  بصنم  لاـم و  عمط  هب  اـی  ناـج و  فوخ  زا  اـی  مه  صخـش  نآ  هدوـب  هچ  ره 

هتـشارفا تمیزه  ياول  هتـشاد و  فاعم  فاصم  زا  ار  دوخ  یفاـم  ناولهپ  نآ  هک  دـش  مولعم  يزور  دـنچ  زا  سپ  هدومن  تمیزع  لوبمالـسا 
. دـنیامن لیاسو  دـیدجت  دوخ  لایخ  يارجا  رد  دنتـساوخ  دـندشن  لیان  دـندوب  لیام  هک  يدوصقم  نآ  هب  دـندید  ازریم  باـنج  نوچ  تسا .
زا هحمل  ردـق  هب  هتفای  تیبرت  میظع  بانج  تمدـخ  رد  اهتدـم  ناقیا  قدـص و  بحاص  دوب و  نایب  نینمؤم  زا  هک  ار  يزیربت  قداص  دـمحم 

شرطاخ نونکم  هرامه  فدص  رد  تسود  هار  راثن  يارب  یناطلغ  رهوگ  تشاد و  فک  رد  ینابرق  يارب  یناج  هتفاتن ، رب  رـس  تمدـخ  هریاد 
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هتـساوخ بیرف  هعدـخ و  هب  ار  ناقیا  اب  ناوج  نآ  هلمجلاب  دـیامن . راـثیا  دراد  هچنآ  تسود  هار  رد  دـنک و  راـثن  ناـج  ناـناج  يارب  دوب  نیا 
هادف انحاورا  هرمث  ترضح  هک  ناونع  نیا  هب  هدومن  غیلب  ضیرحت  صیرحت و  بلطم  نیا  رد  ار  وا  دنتسارآ و  دوخ  لایخ  يارجا  رد  یلفحم 
هدوب فرـص  يارتفا  ضحم و  بذک  هحفـص 64 ] هک [  نآ  لاح  رـصم و  هراومه  مارم  نیا  ماجنا  رد  دنرقم و  لیام و  هیـضق  نیا  يارجا  رد 

هک هتـسشن  مزع  نارگید  هب  هتـسب و  تدالج  رمک  زین  وا  هلمجلاب  دنتفریذپن . ازریم  بانج  دندومرف و  حیرـص  عنم  عالطا  زا  دـعب  هکلب  تسا .
هب ار  قداص  هراچیب  نآ  هلمجلاب  هاـگراب  نیا  هبق و  نیمه  ریز  دـیامن  قلخ  قح و  لوبقم  ار  دوخ  دـیابر و  ناـنگمه  نادـیم  زا  تقبـس  يوگ 

گرزب و میلـص  ءامهد  هنتف  نآ  هک  دیاهدینـش  هتبلا  دیاهدیدن  رگا  تسا  زجاع  نآ  رکذ  زا  ملق  هک  دـش  هچنآ  دـش  داتـسرف و  هاگنابرق  يوس 
تخورفا »... يرو  هلعش  شتآ  هدنزوس  هچ  هدروآ و  هچ  نایب  لها  رس  رب  گرتس  ياملظ  يامظع  ياغوغ  نآ 

قارع هب  دیعبت 

رگید ات  دـنک  دـیعبت  قارع  هب  ار  ییحی  ازریم  شردارب  ءاهب و  یلعنیـسح  هک  تفرگ  میمـصت  تقو  تموکح  نادـنز ، زا  ءاهب  يدازآ  زا  سپ 
زا دـعب  ناریا  تموکح  : » تسا هدـمآ  هنوگ  نیا  يدـنرز » لـیبن  خـیرات  صیخلت   » رد بلطم  نیا  هک  دنـشاب  هتـشادن  شاـشتغا  يارب  یلاـجم 

ار ربخ  نیا  نوچ  سور  لوسنق  دننک ، رفـس  دادـغب  هب  دـنیامن و  كرت  ار  ناریا  رگید  هام  کی  ات  هک  درک  رما  هللا  ءاهب  ترـضح  هب  تروشم 
هب هجوت  دندومنن و  لوبق  هللا  ءاهب  دومن ... دنهاوخ  ییاریذپ  ترـضح  نآ  زا  سور  تلود  دـنورب و  هیـسور  هب  درک  اضاقت  هللا  ءاهب  زا  دـینش 

لوسنق ناگدنیامن  ناریا و  تلود  نیرومأم  دندومرف ، تمیزع  دادغب  هب  يرجه  یناثلا 1269  عیبر  هام  لوا  زور  رد  دنداد و  حیجرت  ار  قارع 
ءاط ضرا  زا  مولظم  نیا  : » دسیونیم تاقارشا »  » باتک رد  ءاهب  یلعنیـسح  دوخ  و  هحفص 65 ] دندوب [ ». هارمه  شترـضح  اب  دادغب  ات  سور 

رد رگید  ییاج  رد  و  دندوب ». باکر  مزتلم  ود  ره  سور  ناریا و  ترافس  زا  دومن و  هجوت  برع  قارع  هب  ناطلس  ترـضح  رما  هب  نارهط ) )
ةزعلاب و قارعلا  اندرو  نا  یلا  سورلا  ۀـلود  ۀـیناریالا و  ۀـیلعلا  ۀـلودلا  بناج  نم  ناسرف  انعم  نطولا و  نم  انجرخ  : » دراگنیم باـتک  نیمه 
و  ) تفرگارف فوصت  نافرع و  زا  ار  ییاهسرد  اجنآ  رد  دش و  هینامیلـس  هناور  دنام  دادغب  رد  هک  یتدم  زا  سپ  ءاهب  یلعنیـسح  رادـتقالا ».

دادغب هب  زاب  ءاهب  یلعنیسح  دعب  لاس  ود  میزادرپیمن .) نآ  حرش  هب  هک  درب  رس  هب  هینامیلـس  رد  لدبم  سابل  اب  دمحم  شیورد  مان  هب  یتدم 
باتک رد  وا  دوخ  تشاد و  ندرگ  رب  ار  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  شردارب  زا  يوریپ  یگدـنب و  قوط  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تشگرب و 

و هن ، تلـصاوم  دـیما  ار  مترفاسم  و  دوبن ، ترجاهم  لایخ  ار  مترجاـهم  هک  ادـخ  هب  مسق  : » دـنکیم رکذ  نینچ  ار  شتـشگرب  تلع  ناـقیا » »
( ییحی ازریم   ) رما ردـصم  زا  هک  نآ  ات  يراب  مدرگن ... باحـصا  بـالقنا  ردـصم  موش و  باـبحا  فـالتخا  لـحم  هک  دوبن  نیا  زج  دوصقم 

مدش ». عجار  مدومن و  میلست  ادبال  دش و  رداص  عوجر  مکح 

لزا حبص  ییحی  ازریم  هب  باب  يهمانتیصو  نتم 

نارای باحـصا و  نیرتهتـسجرب  زا  دندوب  يرون  سابع  ازریم  نادنزرف  ود  ره  هک  یلعنیـسح  ازریم  ییحی و  ازریم  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
زا دـعب  يادـخ  ناونع  هب  ار  وا  دـسیونیم  ییحی  ازریم  هب  هک  ياهمانتیـصو  رد  اصوصخم  تسا ، هتـشاد  رظن  نانآ  هب  زین  باب  دـندوب و  باـب 
هللا دنع  نم  باتک  اذه  اریبک ، اریبکت  ربکا  هللا  : » تسا نینچ  فاکلا » ۀطقن   » يهمدقم رد  وا  همانتیصو  هحفص 66 ] نتم [  دربیم ، مان  شدوخ 

لدعی نم  یلا  نیملاعلا  هللا  رکذ  لیبن ، لبق  یلع  نم  باتک  اذـه  نودوعی ، هللا  یلا  لک  لق  نوئدـبم ، هللا  نم  لک  لق  مویقلا ، نمیهملا  هللا  یلا 
طارصل کناف  هبر  رمأ  نایبلا و  یف  لزن  ام  ظفحاف  دیحولا  مسا  ای  نا  نوئدبیل ، نایبلا  ۀطقن  نم  لک  لق  نیملاعلل ، هللا  رکذ  دیحولا  مسا  همسا 

، تسا مویق  نمیهم و  يادـخ  يوس  هب  مویق  نمیهم و  يادـخ  فرط  زا  ياهماـن  نیا  تسا -  رتگرزب  زیچ  همه  زا  ادـخ  : » ینعی میظع ». قح 
دوشیم و دمحم 92  دجبا  هب   ) لیبن لبق  یلع  زا  تسا  ياهمان  نیا  دننکیم ، تشگزاب  ادخ  يوس  هب  همه  دناهدش و  ادتبا  ادـخ  زا  همه  وگب 

ییحی تسا و  دجبا 28  هب  دیحو   ) تسا دیحو  اب  قباطم  شمان  هک  یـسک  يوس  هب  تسا  نایناهج  يارب  ادخ  رکذ  هک  دوشیم 92 ) مه  لیبن 
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دش و لزان  نایب  رد  هک  ار  هچنآ  نک  ظفح  دیحو ، مان  يا  دنوشیم . ادتبا  نایب  يهطقن  زا  همه  وگب  تسا .) شرخآ 28  فلا  يانثتسا  هب  مه 
یتسه .» گرزب  قح  هار  رد  وت  سپ  نک ، رما  نآ  هب 

لزا حبص  شردارب  هب  ءاهب  یلعنیسح  یگدنب  تدارا و  يهجرد 

دنکیم لـقن  دوخ  ردارب  ود  زا  هک  یتارطاـخ  نمـض  نیلفاـغلا » هیبـنت   » ماـن اـب  دوخ  راتـشون  رد  ءاـهب  یلعنیـسح  گرزب  رهاوـخ  مناـخ  هیزع 
هتفاین سولج  نذا  دنتـشادیم ، روظنم  ار  بدا  لامک  ییحی ) ازریم   ) هرمث ترـضح  تمدخ  رد  یلعنیـسح )  ) رهاظ بسح  رب  دـسیونیم ...« :
يروش شتآ  نآ  اب  تشدب  زا  تعجارم  زا  سپ  : » دـسیونیم رگید  ياج  رد  و  هحفص 67 ] دنتسشنیمن [ .» ترـضح  روضح  رد  تقو  چیه 

ياج زا  مدوب ، ناوج  مه  نم  دـندرک  توعد  راهن  هب  هناخ  نیمه  رد  ار  هرمث  ترـضح  یلعنیـسح )  ) ناشیا باـنج  يزور  دوب  اهرـس  رد  هک 
لایع دندیسر  یلعنیسح )  ) ناشیا انثا  نیا  رد  دنروایب . فیرشت  هک  میدوب  رظتنم  میدید  حیحـص  یکرادت  يرازگتمدخ  تیاهن  اب  هتـساوخرب 

دنتسارآ و يدوخ  هدروآرد  نیتسآ  زا  تسد  ود  ره  میلک  موحرم  مرگید  ردارب  لایع  اب  دنتشاد  رظنم  تحابـص  تهاجو و  لامک  هک  ناشیا 
، درک هدـهاشم  لاح  نآ  اب  ار  ود  نآ  هدـمآ و  ناشیا  بانج  هک  دـندوب  ترـضح  دورو  رظتنم  تکازن  لاـمک  اـب  هدیـشوپ ، رخاـف  ياـهسابل 

امش زا  کی  ره  هب  دنروایب  فیرشت  ترضح  رگا  دینادیمن  رگم  دیاهدرک ؟ یگطاشم  هداد و  شیارآ  ار  دوخ  ود  ره  هک  هدش  هچ  دندومرف 
هتساوخرب و اروف  تارضح  دیهدب ، رییغت  ار  دوخ  ياهعضو  اهسابل و  اهامش  دناهدرواین  فیرشت  ات  دیوشیم . مارح  ام  رب  رگید  دنیامن  لیم 

دنداد .» رییغت  ار  عضو 

لزا حبص  ییحی  ازریم  تاملک 

رما لوا  رد  هک  تفایرد  ناوتیم  رظن  تقد  اب  هک  هدومن  داریا  يونعم  ینافرع و  تاـملک  کبـس  هب  ار  یتاـملک  باـب  دـننام  زین  ییحی  ازریم 
كرتشم کبـس  کی  زا  یکاح  هک  تساهنآ  رد  یتاحالطـصا  و  دوشیم ، مامـشتسا  تاملک  نیا  زا  یمالـسا  دـیاقع  زا  ییوب  زونه  تیئاهب 

یصوصخم بلاق  رد  هدرک و  ادا  قلغم  هدیچیپ و  مه  هب  ار  تاملک  دناهدرکیم  یعس  هک  تسا  هقرف  نیا  نارس  نیب  رد  يراتشون  يراتفگ و 
سایقیب و ساپس  ناطلسلا ، عنتمملا  قحلا  وه  : » مینکیم رظن  لزا  حبـص  ییحی  هحفص 68 ] تاملک [  زا  یتمـسق  هب  لاح  دننک . نایب  ار  نآ 
دوجو و مدع  لاوز و  انف و  تکرح و  سح و  هب  سوسحم  لزی  مل  هک  تسازـس  ار  یلاعت  يراب  تاذرم  راتفر ، بیر و  هبئاش  زا  يرعم  دمح 
هک مالـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  ءایبنا  تانوؤش  رد  هدومن  رظن  دش . دهاوخن  هتخانـش  مسجم  لازی  هدوبن و ال  نادجو  نافرع و  نوطب و  روهظ و 

ياوعد هدومرف ، يراج  کتفرعم  قح  كانفرع  ام  راتفگ  يدمحم  ترـضح  کلذک  هدومنن ، ار  يدنوادخ  تاذ  نتخانـش  يوعد  کی  چیه 
هدش و يراج  هنوگچ  هک  هدومن  دیحوت  يهروس  هب  رظن  هدوب ، هفیرـش  ثیداحا  همیرک و  تایآ  صن  هک  نانچ  هدومرفن ، یهلا  تاذ  كاردا 

دوبیم يرـشب  تانوؤش  رگا  دشیمن و  هتفگ  دحا ) هللا  وه  لق   ) هدوب دنوادخ  اب  کیرـش  یـسک  رگا  هچ  یهلا ، تاذ  نتخانـش  رب  هدوب  صن 
دشیمن و قالطا  دلوی ) مل  دلی و  مل   ) تشگیم ثداح  يزیچ  وا  سدـقم  تاذ  زا  دـشیم و  دـیلوت  رگا  دـیدرگیمن و  رکذ  دمـصلا ) هللا  )

تاملک هب  هک  یتقو  ات  تشگیمن »... لزان  يدنوادخ  مالک  رد  دحا ) اوفک  هل  نکی  مل  و   ) تشگیم لداعم  نرتقم و  سک  دـنوادخ  اب  رگا 
یهلا یلجت  نایلج  عقاوم  رد  نانتما  زع و  ناحیر و  حور و  ماگنه  ناعتسملا ، قحلا  وه  : » دیوگیم دسریم و  سدقلا » ةریظح   » سدق ریاظح 

دییامن و هدنز  تیدحا  هایم  نیدب  ار  دوخ  حور  داسجا  سفنا و  حاورا و  هدومن ، یهلا  سدق  قراوش  هب  قرـشتسم  ار  شیوخ  يهدئفا  تسا ،
هحفـص 69] عطاس [  علاط و  ینارت  نل  قفا  زا  تقیقح  نایلج  هک  اریز  دـنوش  باداش  یناحبـس  هایم  هب  هدـش ، نایر  یناـبر  سدـق  ریاـظح  زا 
زا یناحیر  یئیـش  ره  دروآ و  دـیدپ  یحور  هرذ ، ره  تشگ . عمال  حـئال و  فصوی ، نل  فرعی و  نل  علاـطم  زا  تمظع  تاـیلجت  دـیدرگ و 
هل هللا و  الا  هلا  نم  قلخ و  ام  هیلا  عجرتسا  دحاو و  لک  هلا  یلا  عجر  ینددق و  رمالا  یلجت و  رونلا  امل  هلوق : دینادرگ . راکشآ  تایلجت  عقاوم 

زاورپ و رد  نیهاش  هک  مایا  نیا  رد  لدع ! علاطم  نابحم  لضف و  يهریاد  ناتـسود  يا  ریبخلا . میکحلا  وه  ءاشی و  ام  لعفی  رمالا  هدیب  کلملا 

خیرات رتسب  رد  تیئاهب  www.Ghaemiyeh.comتیباب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 52زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


قرتحم بوبحم  ریغ  زا  تدوم  تبحم و  لیبس  رد  ار  دوخ  هدیدرگ ، لدـع  شتآ  درگ  رب  راوردنمـس  تسا ، زادـگ  زوس و  رد  سفن  ياقنع 
باجتحا ببـس  هیرـضم  لاوقا  دش . دنهاوخ  بوجحم  بوبحم  تقیقح  ياقل  زا  هنیآ  ره  هدشن  مرطـضم  یقیقح  ران  نیدب  رگا  هچ  دـنزاس ،

رورغ ینیبدوخ و  تشگ و  بوجحم  قح  زا  دوخ  سیبلت  زا  میجر  ناطیـش  هچ  ددرگن ، داـعتبا  رب  ثعاـب  هکفتؤم  هبذاـک  تاراـشا  دـشابن و 
وه «. » دـیدرگ یهلا  تایلجت  عقاوم  زا  بجتحم  هدومن ، دوخ  ملاوع  رد  ینیب  دوخ  هک  نآ  ره  و  دـیدرگ ، بجتحم  یناحور  مدآ  زا  تیلهاج 

قوف رد  یهلا  یقیقح  تمظع  زع و  بکاوک  تسا و  قارشا  عاطتـسا و  رد  تیلزا  جوا  قفا  رد  يونعم  تقیقح  باتفآ  ناعتـسملا ، بوهرملا 
تملظ و يداو  رد  نایتملظ  نوچ  و  هدیهر ، یناملظ  سئاسد  زا  هتشذگ و  یناطیـش  سواسو  زا  قایتلا . عاعـش و  رد  تیدحا  تعفر و  ءامس 

امـش نوچ  یلاعت  سدـقت و  يراب  ترـضح  هک  دـمحلا  نورکفتت . همایا  یف  متنا  نا  ذـئموی  هب  مکیـصوی  اـم  مکلذ  دـیدرگن . تسین  تریح ،
نم اوظقیا  دیامنیم ، هدهاشم  ار  تملظ  هحفص 70 ] رون و [  هدومن ، كرد  ار  ابیز  تشز و  هدومرف ، دوجوم  دوجو  ضرا  رد  ار  ناریجتـسم 
رود دیدرگ و  بجتحم  قح  ياقل  زا  تشگ و  رورغم  دوخ  یتاذ  عاتم  هب  سفن  ره  نوقزرتل . لدـعلا  موی  هللا  تایآب  مکلعل  ةدـقر  نع  مکلثم 

وا تاذ  داؤف  تشگن و  ادـیوه  وا  يانف  سفن  رد  یهلا  نایلج  ببـس  نیا  زا  دوب ، رورغ  ینیبدوخ و  وا  تاذ  رد  نوچ  دـنام ، برق  تاظحل  زا 
دـنام و داعتبا  رد  دوخ  تاکفتؤم  مالظ  رد  تشگ و  بجتحم  دوخ  هیکفا  باـجح  رد  دـیدرگ و  فورعم  وا  اـب  تملظ  دـیدرگن و  ناـشخر 

دوخ ناتسود  لداع  دنوادخ  کلذل  دیدرگن ، رهاب  وا  حور  تاود و  رد  یناحبس  تاحفن  تشگن و  رهاظ  وا  داؤف  سفن و  رد  ینابر  تایلجت 
دوشخب .» ییاهر  تلالض  زا  ار  شیوخ  نابحم  دومرف و  رادیب  ار 

( هللا ءاهب   ) یلعنیسح و  لزا ) حبص   ) ییحی ازریم  فالتخا  عازن و 

هب مهتم  ار  يرگید  مادـک  ره  تفرگ و  رد  یتاعزانم  تافالتخا و  نانآ  نیب  هاـگان  دـندرب  رـس  هب  دادـغب  رد  ردارب  ود  ره  هک  یتدـم  زا  سپ 
یلع دیـس  میرح  رد  فرـصت  هب  مهتم  ار  وا  تفات و  شردارب  نامرف  زا  رـس  یلعنیـسح  هک  دش  دایز  نادنچ  تارجاشم  نیا  دنتخاس و  يزیچ 

هلا يذلا ال  هللا  ییحی و  ازریم  زا  یلعنیـسح )  ) یهبا لامج  ترودک  ببـس  تلع و  : » دیوگیم عیدب »  » باتک رد  هک  نانچ  درک  باب  دـمحم 
و تسا ، مارح  يوامـس  بتک  لک  رد  هک  نیا  اب  دومن . فرـصت  هادف  هاوس  ام  حور  دـمحم ) یلع  دیـس   ) يهطقن مرح  رد  هک  دوب  نیا  وه  الا 
هب شاک  و  هئافول ، هل و  فاـف  دوشگ ، باـب )  ) مـالع هحفـص 71 ] کیلم [  رهظم  مرح  هب  يدـعت  تسد  هک ... دیـسر  یماقم  هب  وا  یمرـشیب 
هب ار ». وا  تائیـس  دـننادیم  هدینـش ، ناـیب  لـها  عیمج  دومن و  نیکرـشم  فقو  دوخ  باـکترا  زا  دـعب  وا  هکلب  دومنیم ، تعاـنق  دوخ  سفن 
هار زا  نایباب  زا  ياهدع  اج  نیمه  زا  دیمان و  كرشم  ار  وا  نارادفرط  باب و  نید  زا  دترم  ار  شردارب  یلعنیسح  ماهتا ، نخـس و  نیا  بجوم 

تلود دـندرکن . اهر  ار  ییحی  ازریم  هدـنام و  یقاب  هار  نامه  رب  مه  ياهدـع  دـندش و  لـیامتم  یلعنیـسح  يوس  هب  دنتـشگرب و  ییحی  ازریم 
هـصماخم رونت  زین  اجنآ  رد  اما  درک ، هناور  هنردا »  » هب ار  نانآ  دنک  لمحت  دادغب  رد  تسناوتیمن  ار  شکمـشک  فالتخا و  نیا  هک  ینامثع 

ناعذا بلطم  نیا  هب  عیدب »  » رد یلعنیسح  دوخ  هک  نانچ  تفرگ ، تدش  رگیدکی  هب  ردارب  ود  ياهیشاحف  هک  ییاج  ات  دوب  مرگ  هلداجم  و 
عقاو یبیجع  رما  هک  دومن  رکذ  یـصخش  هب  درک و  بجعت  ضرا  نیا  ياهلوسنق  زا  یکی  هک  دـش  اپرب  ضرا  نیا  رد  یحاضتفا  : » هک هدومن 

ملـسم دیوگیم ...« : رگید  ییاج  رد  و  تسین ». تمـصع  تفع و  هفیاط  نیا  رد  هک  دنتـساخرب  تتامـش  هب  اهمجع )  ) مجاعا عیمج  هدش و 
، شرکذ زا  مشکیم  تلاجخ  هللاو  هک  یلامعا  هدوب و  لوغـشم  ءاـسن  راـکبا و  رد  فرـصت  برـش و  لـکا و  هب  ییحی ) ازریم   ) لزا هک  تسا 

قیحر  » باتک رد  يرواخ  قارـشا  هک  نانچ  دنتخاس  رگیدـکی  هجوتم  ار  یتاماهتا  مه  ردارب  ود  نیا  ناوریپ  نانخـس  نیا  عبت  هب  و  بکترم ».
نخـس نیا  و  دیزرلیم ». تایح  رخآ  ات  هللا  ءاهب  ترـضح  ياهتسد  دش و  لصاح  شاعترا  رهز ، رثا  رب  [ » هحفص 72 دسیونیم [ : موتخم »

تسا . هدیناروخ  رهز  وا  هب  ردارب  نتشک  دصق  هب  ییحی  ازریم  دندقتعم  نایئاهب  هک  هدش  هتفگ  تهج  نیا  هب 

ینامثع تموکح  فرط  زا  ردارب  ود  دیعبت 
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یفرط زا  دـیدیم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  ود  نآ  ناوریپ  تکرح  کته  درکیم و  هراظن  ار  فرط  ود  لاـجنج  راـج و  هک  یناـمثع  تلود 
زا یکی   ) اکع هب  ار  یلعنیـسح  نیاربانب  دزادـنیب ، ییادـج  نانآ  نیب  هک  تفرگ  میمـصت  راچان  دوش  اـپب  ییاولب  وا  تکلمم  رد  تساوخیمن 
هب شناوریپ  زا  رفن  اب 73  ار  یلعنیـسح  : » دسیونیم هیردـلا » بکاوک   » رد یتیآ  درک . دـیعبت  سربق  هب  ار  ییحی  ازریم  و  نیطـسلف ) ياهرهش 

ازریم نارادـفرط  یلزا -  يهقرف  ود  هب  یباب  يهقرف  هک  دوب  اـجنیا  زا  درک و  دـیعبت  سربق  هب  شناوریپ  زا  رفن  یـس  اـب  ار  ییحی  ازریم  اـکع و 
دش .» بعشنم  هللا -  ءاهب  یلعنیسح  نارادفرط  ییاهب -  و  لزا -  حبص  ییحی 

هللا هرهظی  نم  ماقم 

«، نایب  » باتک رد  وا  دوخ  دنکیم . روهظ  باب  زا  دعب  هک  دوب  یصخش  هب  هدیقع  درک  جیار  نایباب  نایم  رد  ار  نآ  باب  هک  يدیاقع  زا  یکی 
دـجبا 2001 باـسح  هب  هک   ) دـیایب ثاغتـسم  ددـع  زا  دـعب  هللا  هرهظی  نم  : » دـنکیم ناونع  روـط  نیا  ار  هللا  هرهظی  نم  روـهظ  تقو  باب 6 

هرهظی نم  نامه  ار  دوخ  یلعنیسح  اریز  تشگ  هنردا  رد  ییحی  ازریم  یلعنیـسح و  نیب  فالتخا  بجوم  رما  نیمه  و  هحفص 73 ] تسا [ ».)
يهشقن نیا  تشاد و  يرهاظ  يهبنج  ییحی  ازریم  ینیـشناج  : » دـسیونیم حایـس »  » هلاـقم رد  ءاـهبلا ) دـبع   ) يدـنفا ساـبع  تشادـنپیم . هللا 

نوصم نانمشد  دنزگ  زا  یلعنیسح  ات  دبای  راهتشا  مسر  مسا و  نیا  هب  ییحی  یحابـص  دنچ  هک  دوب  روظنم  نیدب  باب  بیوصت  یلعنیـسح و 
نامه مئاق  زا  وا  روظنم  تسا و  هدوب  ءاهب  یلعنیـسح  يهیحان  زا  تیرومأم  تیباب ، زا  روظنم  : » تسا هدمآ  یهبا » لامج   » باتک رد  و  دنامب ».

اریز دنرامشیم  خوسنم  زین  ار  باب  نید  دننادیم و  ءاهب  روهظ  نالعا  يارب  ياهمدقم  ار  باب  روهظ  نایئاهب  هنوگ  نیا  و  تسا ». یلعنیـسح 
ار دوخ  تیعراش  ییادـخ و  يهجرد  ات  هدومن و  رارکت  ار  باب  ياهاعدا  نامه  تسناد  ماقم  نیا  زئاح  ار  دوخ  ءاهب  یلعنیـسح  هک  یماگنه 

مینکفایم . اهاعدا  نیا  هب  یهاگن  لاح  درب . الاب 

یلعنیسح یگدنب  ياعدا 

كاپ ینعی ، لیمج ». ربص  یف  یناری  و  ءالبلا ، ماهس  اضقلا  باحس  نم  هدبع  یلع  لزن  يذلا  ناحبس  : » دیوگیم نیبم »  » باتک رد  یلعنیـسح 
ياج رد  و  دید . کین  يرابدرب  ربص و  رد  ارم  و  ار ، الب  ياهریت  اضق  ربا  زا  درک  لزان  یلعنیـسح )  ) شاهدنب رب  هک  ییادـخ  نآ  تسا  هزنم  و 

کلدـع روهظ  ـالا  هنم  تدرا  هحفـص 74 ] اـم [  ینأـب  ملعت  تنا  ناطلـسلا و  یلا  هلـسرا  نا  دـیرا  باـتکلا  اذـه  یهلا  اـی  : » دـیوگیم رگید 
نیا زا  يدصق  هک  ینادیم  وت  متـسرفب و  هاش ) نیدلا  رـصان   ) ناطلـس يارب  ار  نآ  مهاوخیم  هک  تسا  ياهمان  نیا  ایادـخ  ینعی ، کقلخل ».

مرادن . وت  قلخ  يارب  وت  تلادع  نتخاس  راکشآ  زج  همان 

یلعنیسح تعجر  ياعدا 

هب نیبم »  » باتک رد  هک  یباطخ  رد  یلو  دنکیم  دای  هللا  هرهظی  نم  اب  یهاگ  ینیسح و  تعجر  مان  اب  یهاگ  دوخ  تعجر  زا  ءاهب  یلعنیـسح 
رمأی کلذک  باحسلا ، لظ  یف  بابرالا  بر  یتا  دق  باجحالا ، قرخا  اباب ! ای  : » دمانیم حیـسم  تعجر  ار  دوخ  تعجر  تسا  هدرک  پاپ » »

! پاـپ يا  ینعی : هیلع ». ضرتعت  نا  كاـیا  ةرم  لوأ  یتأ  اـمک  يرخا  ةرم  ءامـسلا  نم  یتأ  هنا  راـبجلا ، زیزعلا  کـبر  ندـل  نم  یلعـالا  ملقلا 
نیا ردـتقم ، زیزع و  راگدرورپ  فرط  زا  یلعا  ملق  دـنکیم  رما  ار  وت  روط  نیا  دـمآ . ربا  هیاس  رد  بابرالا  بر  نک ، هراپ  ار  تلفغ  ياهربا 

ینک ». یضارتعا  وا  هب  هک  نیا  زا  زیهرپب  دمآ . نامسآ  زا  لوا  يهبترم  رد  هک  نانچ  دمآ  نامسآ  زا  رگید  راب  کی  حیسم )  ) وا هک 

یلعنیسح يربمایپ  تلاسر و  ياعدا 

و نمحرلا ، مکبر  ةدارالا  دـی  ینظقیا  امئان  تنک  هللاات  ضارعالا ، فویـسب  ینولتقت  نایبلا ال  ءالم  ای  لق  : » دـسیونیم سدـقا »  » باـتک رد  وا 
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ضارعا ياهریشمش  اب  ارم  نایباب ! هورگ  يا  ینعی : هحفص 75 ] نوفرعت [ ». متنأ  ول  يدنع  نم  اذه  سیل  ءامسلا  ضرالا و  نیب  ءادنلاب  ینرما 
نیمز و نیب  هک  ارم  درک  رما  درک و  رادیب  ارم  نابرهم  دنوادخ  يهدارا  تسد  هک  مدوب  هدیباوخ  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیناسرن ، لتق  هب  يرود  و 

رـسپ يا  : » دیوگیم هاش  نیدلا  رـصان  هب  باطخ  تاقارـشا »  » باتک رد  و  دـینادب ». امـش  رگا  تسین  مدوخ  زا  اعدا )  ) نیا منک . ادـن  نامـسآ 
سک چـیه  هک  ینیبیم  يرون  اـب  ارم  ییاـیب  زورما  رگا  مدوب و  يداـع  نادرم  زا  یکی  دـیدوب ، هدـید  ارم  نیا  زا  شیپ  امـش  باـنج  ناـطلس !

دـنادیم و یلعنیـسح )  ) مولظم نکل  تسا ، هتخورفا  ار  نآ  هک  دـنادیمن  یـسک  هک  ینیبیم  یـشتآ  ای  و  هتخاس ، رهاظ  ار  وا  یک  دـنادیمن 
تسا ». هتخاس  نشور  ار  وا  تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  دنوادخ  هدارا  تسد  دیوگیم : دسانشیم و 

یلعنیسح ییادخ  ياعدا 

ۀنحملا ۀعقب  یلع  ءالبلا  رطش  نم  یحوی  ام  عمسا  : » دراگنیم نینچ  درامـشیم و  ادخ  ار  دوخ  عضوم  نیدنچ  رد  نیبم »  » باتک رد  هرخالاب 
يهنیـس زا  يراتفرگ  تنحم و  يهعقب  رب  الب  رطـش  زا  هک  هچنآ  ونـشب  ینعی ، دیرفلا ». نوجـسملا  انا  الا  هلا  هنا ال  اضقلا  ةردص  نم  ءالتبالا  و 

یلا رظنی  نا  هوعنم  هسفنل  ملاعلا  قلخ  يذـلا  نا  : » دـیوگیم رگید  ییاج  رد  و  اهنت . ینادـنز  نم  زج  ییادـخ  تسین  هک  دوشیم  یحو  اضق 
هب هک  دـننکیم  عنم  ار  وا  هدرک  قلخ  شدوخ  يارب  ار  ناهج  هک  ییادـخ  نآ  ینعی ، هحفـص 76 ] نیبم [ ». ملظ  الا  اذه  نا  هئابحا ، نم  دـحا 
نم لوقی  هنیعب  لبق و  نم  ۀـطقنلا  لاق  امک  انا  الا  هلا  هللا ال  اـنا  یننا  ذـئنیح  لوقی  هنا  . » تسا يراکـشآ  ملظ  نیا  درگنب ، شناتـسود  زا  یکی 
زین دمحم ) یلع   ) هطقن هک  نانچ  تسین  نم  زج  ییادخ  میادخ و  نامه  نم  دـیوگیم : نامز  نیا  رد  یلعنیـسح )  ) وا ینعی ، دـعب .» نم  یتأی 
الا یلامج  یف  و ال  هللا ، لکیه  الا  یلکیه  یف  يری  لق ال  . » تفگ دهاوخ  ار  نیمه  هنیعب  دیآیم  نیا  زا  دـعب  هک  یـسک  تفگیم و  شیپ  زا 
الا یملق  یف  و ال  هنوکـس ، الا  ینوکـس  یف  هتکرح و ال  الا  یتکرح  یف  هتاذ و ال  الا  یتاذ  یف  و ال  هتنونیک ، الا  یتنونیک  یف  و ال  هللا ، لامج 
رد و  ادـخ ، لامج  رگم  دوشیمن  هدـید  ملامج  رد  و  ادـخ ، لـکیه  رگم  دوشیمن  هدـید  نم  لـکیه  رد  وگب  ینعی ، دومحملا ». زیزعلا  هملق 
رد و  ادخ ، نوکـس  تکرح و  رگم  دوشیمن  هدـید  منوکـس  تکرح و  رد  و  ادـخ ، تاذ  تینونیک و  رگم  دوشیمن  هدـید  متاذ  تینونیک و 
لک هک : دنکیم  حیرـصت  بیتاکم » رد  هیئاقو  رزع   » هدیـصق رد  هک  نانچ  تسا . هدیدنـسپ  بلاغ و  هک  ادخ  ملق  رگم  دوشیمن  هدـید  مملق 

دندیسر و ییادخ  هب  منامرف  راثآ  ناحـشر و  زا  نایادخ  يهمه  ینعی ، تبرت  یمکح  حفط  نم  بوبرلا  لک  تهلأت و  يرما  حشر  نم  هولالا 
نم ییادخ و  دنیوگ  قلخ  هحفـص 77 ] دیوگیم [ : وا  هب  باطخ  يدـنرز  لیبن  دنتـشگ . راگدرورپ  نم  مکح  يزیربل  زا  ناراگدرورپ  همه 

ییادخ  گنن  دوخ  هب  دنسپم  هتشادرب  هدرپ  میآ  بضغ  ردنا 

هللا ءاهب  یلعنیسح  ياهباتک 

قارع رد  تماقا  مایا  رد  هک  هحفص ، رد 157  ناقیا ،» - » 1 تسا : لیذ  بیترت  هب  تسا  هدروآرد  ریرحت  يهتشر  هب  یلعنیسح  هک  ییاهباتک 
یهللا و هرهظی  نم  ياعدا  زا  سپ  هنردا  رد  هک  هحفـص ، رد 415  عیدب » - » 2 تسا . هتشون  تسا  هدوب  شردارب  باب و  دیـس  وریپ  هک  ینامز 

نایئاهب بتک  نیرت  سدقم  زا  هتشون و  اکع  هب  دیعبت  ماگنه  رد  هک  هحفص ، رد 360  نیبم ،» - » 3 تسا . هتشون  شردارب  اب  فالتخا  نامز  رد 
رد 55 رارسالا ،» رکذ  - » 5 تسا . نانآ  بتک  نیرتسدقم  زین  نآ  تسا و  هتشون  اکع  رد  مه  ار  نآ  هک  هحفص ، رد 49  سدقا ،» - » 4 تسا .
-9 تسا . هتـشون  لاس 1329 ه.ق  رد  داـبآ  قشع  رد  هک  ءاـهب » حاولا  - » 8 بوبحم .» هیعدا  - » 7 هحفص . رد 295  تاقارـشا ،» - » 6 هحفص .

عقاو شتوف  زا  شیپ  لاس  کی  شپاچ  هک  هحفـص ، ياراد 329  تارادتقا ،» - » 10 حول . ياراد 66  هحفص ، رد 212  سدقا » زا  دعب  حاولا  »
هحفص 78 ] تسا [ . هدش 

شحاولا اهباتک و  رد  ءاهب  یلعنیسح  تاملک  زا  یخرب 
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یماکحا بادآ و  رگید  يو ؛ هنوگ  رعش  ینافرع و  تاملک  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دنوشیم  میسقت  تمسق  دنچ  هب  ءاهب  یلعنیـسح  تاملک 
هب هراوآ )  ) یتـیآ نیـسحلادبع  تسا . هدومن  ادا  دوخ  ناراـی  اـی  ارما و  زا  یـضعب  هب  هک  یتاـباطخ  و  هدومن ؛ زیوجت  ناـیئاهب  يارب  ار  نآ  هک 

اهنآ زا  يرـصتخم  ياهتمـسق  هب  ام  هک  تسا  هتـشون  ار  یبلاطم  لیحلا » فشک   » باتک رد  ءاهب  تاملک  بتک و  هب  عجار  لـصفم  تروص 
ثرا جاودزا و  قوقح و  ةالص و  موص و  لیبق  زا  یماکحا  لوا : تسا : تمسق  هس  زا  بکرم  سدقا » باتک  : » دسیونیم وا  مینکیم . هدنسب 

هب یتاباطخ  موس : هریغ ؛ تیبرت و  ملعت و  میلعت و  برش و  لکا و  وش و  تسش و  مامح و  تفاظن و  لیبق  زا  یبادآ  مود : تمرح ؛ تیلح و  و 
ورف هساک  رد  ار  دوخ  تسد  - 3 دییوشب . ار  ناتیاپ  - 2 دیورب . مامح  هب  هعفد  کی  ياهتفه  - 1 دننام : مود  لوا و  تمسق  نیطالس . كولم و 

ییاهمامح هب  ینعی  دـیدرگن ، کیدزن  مجع  ياهمامح  هب  مجعلا ؛» تامامح  اوبرقت  ال  - » 5 دیزومایب . طخ  ملع و  ار  دوخ  لافطا  - 4 دیربن .
دشاب امـش  ندب  رب  طیحم  هک  یبآ  رد  دیوش  دراو  هبترم  کی  ياهتفه  - 6 دیوشن . دراو  شود -  نودـب  ياهمامح  تسا -  هنیزخ  ياراد  هک 
لخاد دزیرب  ندـب  مامت  هب  ار  بآ  هک  هچنآ  لوخدـلا ؛ هحفـص 79 ] هیفکی [  ءاملا  هیلع  بصی  يذـلا  و  : » دـیوگیم رخآ  رد  و  هنیزخ ) لثم  )

دح یلع  زواجتت  نا  مکایا   » هک دنکیم  دیق  نیا  هب  دیقم  سپس  دیشارتن و  ار  رـس  يوم  - 7 شود .) لثم   ) دنکیم تیافک  نآ  ریز  رد  ندش 
ضیرم هک  یماگنه  ءابطالا ؛» نم  قاذـحلا  یلا  اوعجراف  متـضرم  اذا  - » 8 درذگن . ناتشوگ  دح  زا  امـش  ياهوم  هک  دیـشاب  بظاوم  ناذآلا ؛»

امش ام  قیقحت  هب  یلعالا ؛» ملقلا  نم  مقر  ام  الا  يوهلا  سفنلا و  تادودح  رـسکب  مکانرما  انا  - » 9 دینک . هعجارم  رهام  ياهبیبط  هب  دیدش 
نع کتعنم  اهنال  مولعلا  عد  - » 10 تسا . هدش  يراج  باب )  ) یلعا ملق  زا  هک  هچنآ  رگم  توهـش  سفن و  دودح  نتـسکش  هب  میدرک  رما  ار 
یف لزن  ام  مکنع  هللا  یفع  دـق  - » 11 ءاهب .)  ) مولعم هاشداپ  هب  ندیـسر  زا  دـننکیم  عنم  ار  وت  اهنآ  نوچ  نک  اهر  ار  مولع  مولعملا ؛» ناطلس 

اهباتک و ندرک  دوبان  زا  هدش  لزان  نایب  رد  هک  ار  هچنآ  امش  رب  هدیشخب  دنوادخ  قیقحت  هب  اوؤرقت ؛» نأب  مکانذا  بتکلا و  وحم  نم  نایبلا 
نع انوفع  انا  هل  لدع  امم ال  هدنع  امب  شرعلا  يدل  رضحی  نا  سفن  لک  یلع  هللا  بتک  لق  - » 12 دینک . تئارق  ار  اهنآ  هک  هداد  نذا  امش  هب 
مه یلدـب  هک  دراد  اهنآ  زا  هک  يزیچ  ره  اـب  دوش  رـضاح  ءاـهب )  ) شرع دزن  رد  هک  هدرک  بجاو  یـسک  ره  رب  دـنوادخ  قیقحت  هب  کـلذ ؛»
نم مهنا  الا  شرعلا  يدل  مهئامـسا  رکذتل  مهدنع  ام  نوفرعی  ول  هلوق  یلا  مویلا  هومتکلم  ام  اوحرفی  لق ال  - » 13 میدیشخب . ار  نآ  ام  درادن ،
مان هنیآ  هحفـص 80 ] ره [  تساهنآ ، دزن  هک  ار  هچنآ  دیتسنادیم  رگا  هک : اجنیا  ات  دیـشابن ! لاحـشوخ  دیراد  زورما  هچنآ  هب  وگب  نیتیملا ؛»

وا يوس  هب  ءاشی ؛» نم  رفغی  هنا  کلامعا  نم  فخت  ـال  هیلا و  هجوت  - » 14 دـنناگدرم . زا  اهنآ  هک  قیقحت  هب  تسا ، اهب )  ) شرع دزن  رد  اهنآ 
یفک هناطلـس و  هللا و  روهظ  الا  کلملا  یف  اندرا  ام  اـنا  - » 15 دهاوخیم . هک  ار  یـسک  ره  دـشخبیم  وا  هک  تلامعا  زا  سرتن  نک و  هجوت 

نم - » 16 تسا . نم  رب  دـهاش  دـنوادخ  ار و  وا  تنطلـس  ار و  ادـخ  روهظ  رگم  نیمز  رد  میدرکن  هدارا  ام  هک  قیقحت  هب  ادیهـش ؛» یلع  هللااب 
يارب تسین  هتسیاش  لقعلا ؛» هب  بهذی  ام  برـشی  نا  لقاعلل  سیل  - » 17 دینازوسب . ار  وا  دـنازوس  ار  ياهناخ  سک  ره  هوقرحاف ؛» اتیب  قرحأ 

-19 تسا . مارح  امش  رب  ناتردپ  رسمه  قیقحت  هب  مکئابآ ؛» جاوزا  مکیلع  تمرح  دق  - » 18 دماشایب . دنکیم  لیاز  ار  لقع  هچنآ  هک  لقاع 
یـسک سکع ، هب  ای  دـش و  لالح  دوب و  مارح  لزا  رد  يزیچ  رگا  هیلع ؛» ضرتعی  نأ  دـحال  سیل  سکعب  لزالا  لزا  یف  مرح  اـم  لـحی  ول  »
يذلا و  - » 21 مییوگب . ار  طاول )  ) نارسپ مکح  هک  نیا  زا  مینکیم  ایح  ام  ناملغلا ؛» مکح  رکذن  نأ  ییحتسن  انا  - » 20 درادن . ضارتعا  قح 

ییادـخ لام  نآ  لاقثم  دراد 19  الط  لاقثم  دـص  یـسک  ره  ءامـسلا ؛» ضرالا و  رطاف  الاقثم هللا  رـشع  ۀعـستف  بهذـلا  نم  لاقثم  ةأم  کلمت 
. دنکیم لدعلا  تیب  هب  عوجر  فقو  ياهلام  لدعلا ؛» رقم  یلا  فاقوالا  تعجر  دق  - » 22 تسا . نامسآ  نیمز و  يهدنهد  يزور  هک  تسا 

زورب - 2 دحاو . نابز  طخ و  - 1 میداد : رارق  ایند  غولب  تمالع  ار  زیچ  ود  ام  ملاعلل ؛» غولبلا  ۀـمالع  نیرمالا  اـنلعج  اـنا  - » 23 هحفص 81 ] ] 
رما  ) ءارمح يهنیفـس  هب  هک  یناـسک  رگم  تسا  یپ  رد  میظع  رطخ  ار  نآ  لـها  ملاـع و  نآ  زا  دـعب  و  ییاـهب )  ) هفیاـط نیا  نیب  اـیمیک  مـلع 

نیمز مکح  نامـسآ  رب  دوش  هدرک  مکح  رگا  مب ؛» مل و  لوقی  نأ  دحال  سیل  ضرالا  مکح  ءامـسلا  یلع  مکحی  ول  - » 24 دنیآرد . ییاهب )
تکرح ار  شناـبز  اـهنابایخ  فارطا و  رد  هک  تسین  اور  یـسک  يارب  - 25 ببـس ! هچ  هب  ارچ و  دـیوگب  هک  تسین  قح  نآ  ار  سک  چـیه 

سابل ندیشوپ  - 27 دینک . هزات  دـیدجت و  ار  دوخ  لزنم  هیثاثا  لاس  ره 19  رد  هک  امش  رب  تسا  هدش  هتـشون  - 26 دیوگب . ادخ  رکذ  هداد و 
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رگا دینیـشنب و  ربنم  يور  هک  نیا  زا  دیتسه  عونمم  - 28 دش . هتـشادرب  شیر  سابل و  رد  ندش  دودـحم  تسا و  لالح  اهدرم  يارب  مشیربا 
یلو میدرک  لالح  ار  اههمغن  اهزاوآ و  ندینـش  اـم  - 29 دنیشنب . یلدنـص )  ) یـسرک يور  تسا  مزال  دناوخب  ار  ادخ  تایآ  دهاوخب  یـسک 

تسا يزیچ  نیا  تسا و  هدش  مارح  امش  رب  اهتسد  ندیـسوب  - 30 دزاس . جراخ  بدا  دح  زا  ار  امـش  اهزاوآ  ندینـش  هک  نیا  زا  دیزیهرپب 
تسا یتمحر  مکح  نیا  تسا و  هدرک  مکح  هفطن  بآ  یکاپ  هب  دنوادخ  - 31 تسا . هدش  یهن  هدننک  مکح  زیزع و  دنوادخ  بناج  زا  هک 
هحفص دیدرگ [ . نادنخ  مرخ و  يدازآ  نیا  لباقم  رد  دینک و  يرازگساپس  ار  ادخ  دیاب  امـش  مدرم و  يهرابرد  ناهج  راگدرورپ  بناج  زا 

رد یحبر  رگا  - 33 دـناهتفر . ورف  تراهط  يایرد  رد  ءایـشا  همه  تسا و  تراـهط  زج  هب  هک  ار  یمکح  تسا  هتـشادرب  دـنوادخ  - 32 [ 82
تسا و زیاج  نز  ود  اـب  جاودزا  - 34 میدومرف . رارق  رگید  تالماعم  لثم  ار  ابر  دابعلا  یلع  الـضف  اذل  دش  دـهاوخ  لطعم  روما  دـشابن  نایم 
هب الط  لاقثم  دیاب 9  دننک ، انز  ینز  درم و  رگا  - 36 دینازوسب . ار  وا  دنازوسب ، ار  يرگید  يهناخ  ادمع  هک  یسک  - 35 تسین . زیاج  رتشیب 

تخـس و ياهبوچ  ناـیم  رد  اـی  دـینک  نفد  دـیهد و  رارق  مکحم  ياهگنـس  اـی  رولب  رد  ار  دوخ  تاوما  - 37 دنیامن . میلـست  لدعلا  تیب 
ار تروص  سپس  اهتسد و  زور  ره  رد  - 38 دینک . اهنآ  تسد  رد  دشاب  هیآ  هب  شوقنم  هک  ییاهرتشگنا  دییامن و  نفد  هتـشاذگ و  فیطل 

دوشیمن ادیپ  بآ  دنروذعم و  وضو  زا  هک  یناسک  - 39 راتخم . دحاو  يادخ  زا  تسا  ینامرف  نیا  زامن و  يوضو  تسا  نینچمه  دییوشب و 
مامت تسا  بجاو  - 41 تسا . هدش  هتـشون  ماش  رهظ و  حبـص و  تقو  تعکر  رد 9  زامن  - 40 رهطالا .» رهطالا  هللا  مسب  : » دـنیوگب راب  جـنپ 
هچنآ ات  تسا  مارح  امش  رب  نایب  باتک  يهرابرد  ندرک  لاؤس  - 42 تیم . زامن  رد  زج  تسین  تسرد  تعامج  دوش و  هدـناوخ  ادرف  اهزامن 

جنپ تسیب و  هک  نآ  هدـنب  ضرع  نوئلپان : هب  عجار  دـناهدرک . هرکاذـم  هتـشذگ  مدرم  هک  ار  هچنآ  هن  دیـسرپب  تسا  ناتجایتحا  دروم  هک  ار 
رهق تانوؤش  هب  التبم و  بصغ  توطـس  هب  لازال  دناهدوبن . حـیرتسم  ینآ  دـناهدوساین و  هحفـص 83 ] شداـبع [  زا  یعمج  هک  دوشیم  هنس 
مالک کلم  هقیقحلا  یف  هک  دیـسر  نیمولظم  عمـس  هب  نوئلپان )  ) نامز هاشنهاش  كرابم  ناسل  زا  ياهملک  دیوگیم : هک  اج  نآ  ات  بذعم ...

راودـیما ار  يریثک  عمج  ناطلـس  داد  لدـع و  تیـص  ناگدـناماو . یـسردایرف  نامولظم و  یهاوخداد  تساـم  رب  هک  دوب  نیا  نآ  و  تسا ...
هبش ضرا  رد  یمولظم  لاح  نامز  کیلم  تلصخ  زا  نافیعض  لاوحا  هب  هجوت  تسا و  ناهج  ناطلس  میـسن  زا  نامولظم  لاح  دقفت  هدومن و 
لظ رد  عیمج  ات  دـنیامرف  یتمحر  رظن  هک  نآ  دابع  نیا  شهاوخ  هن ... دوهـشم  ناگراوآ  نیا  ریظن  یفیعـض  تسین و  هدوبن و  ناـمولظم  نیا 

يرن انا  رورغملا  لفاغلا  اهیا  ای  كزع  كرغا  : ) دـیوگیم نوئلپان  هب  باطخ  رگید  ياـج  رد  و  دـنوش . حـیرتسم  نکاـس و  ناطلـس  تیاـمح 
رد سرادـملا .) تلخد  ام  مولعلا و  نم  سانلا  دـنع  ام  تئرق  اـم  : ) دـیوگیم ناطلـس  حول  رد  نیلفاـغلا .) نم  تنأ  کـئارو و  یعـست  ۀـلذلا 

ینابر صمق  اذه  ینادزی  علخ  اذه  یهلا  بذج  اذه  ياهياه  دمآ  مالغ  هزات  نآ  يران  يهردس  اب  یهلا  غاب  زا  دیارـسیم : هیدجو  تاملک 
زا ینایذع  زرط  اذه  ینامحر  فطل  اذـه  هحفـص 84 ] یناحبـس [  بذع  اذه  ياهياه  دـمآ  مانا  بر  نآ  یناویح  رحبا  اب  یناحور  رثوک  اب 

رگید ياج  رد  و  خلا )  ) یئامدق عدب  اذه  ینارون  علط  اذه  ینالزا  هجو  اذه  ياهياه  دمآ  زان  هوشع و  اب  يزاریش  فسوی  نآ  ییامع  رـصم 
همغن نیو  دـیدپ  هتـشگ  اتخ  کشم  ابـص  داب  زا  دزیریم  ام  همغن  زا  ام  رـس  دزیریم  ام  هبذـج  زا  حـشر  دـسیونیم : هدومن ، فیرعت  دوخ  زا 
تبرت یمکح  حفط  نم  بوبرلا  لک  تهلأت و  يرما  حشر  نم  هولالا  لک  دیوگیم : هیئاقورزع »  » يهدیـصق رد  دزیریم  ام  هدـعج  زا  شوخ 

مل دلی و  مل  نم  دلو  هیف  موی  مویلا  : » دیوگیم دولوم » دیع  حول   » رد یئطو  عضوم  ناک  دق  روطلا  شرع  یـشم و  دـق  یب  رمالاب  حورلا  ضرا 
ۀنجلا نیأ  : » دیوگیم ییاج  رد  دلو  دلوی  دلی  مل  هاش  ءاج  دعتسم  نارای  دیشاب  دعتسم  تسا : هدورـس  هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد  لیبننبا  دلوی .»

تسا .») نافلاخم  زا  یکی  هب  باطخ   ) باترملا كرشملا  اهیا  کسفن  يرخالا  ییاقل  یلوالا  لق  رانلا  و 

ءاهب یلعنیسح  نادنزرف  نانز و 

هرخالاب هدوب و  وا  تفلک  هک   ) هیلامج - 4 ناج ؛ یبیب  - 3 یبیب ؛)  ) هباون وناب  - 2 یشاک ؛ مناخ  رهوگ  - 1 تسا : هتشاد  یمیاد  نز  راهچ  وا 
-1 دناهدوب : رفن  جنپ  شنارـسپ  و  هحفص 85 ] تسا [ .) هتـشاد  لاس  تقو 70  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دوشیم ، وا  رـسمه  یگلاـس  نس 16  رد 
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مناخ هیئاهب  هب  اهدعب  هک   ) ناطلس  - 1 دناهدوب : رفن  هس  شنارتخد  و  هللا . عیدب  - 5 هللا ؛ ءایض  - 4 یلع ؛ دمحم  ؛3 - يدهم - 2 يدنفا ؛ سابع 
نصغ يدنفا : سابع  - 1 دوب : هداد  صوـصخم  بقل  دوـخ  دـنزرف  هس  هب  وا  هیغورف . - 3 یمناخ ؛ - 2 تشگ ؛) بقلم  اـیلع  هقرو  هیئاـهب و  و 

. ] تشادن يدنزرف  هیلامج  زا  دوب و  هدادن  بقل  هللا  عیدب  هللا و  ءایـض  هب  یلو  ربکا . نصغ  یلع : دمحم  - 3 رهطا ؛ نصغ  يدهم : - 2 مظعا ؛
هحفص 86 ]

نایئاهب دیدج  طخ  يهنومن 

هدوب رادروخرب  یبوخ  طـخ  زا  هک  ربکا ) نصغ   ) یلع دـمحم  ازریم  هک  تسا  هدروآ  ار  طـخ  زا  ياهنومن  لـیحلا » فشک   » باـتک رد  یتیآ 
دننک پاچ  سدقا »  » و نیبم »  » باتک رد  ار  نآ  هک  دهدیم  روتـسد  زین  وا  دنکیم و  میدـقت  ءاهب  یلعنیـسح  هب  هدرک و  عارتخا  ار  نآ  تسا 

تسا . هدومن  جرد  طخ  نیا  اب  ار  دوخ  مسا  وا  زین  هدش و  هتشون  يزیربت  یلع  دمحا  طخ  هب  یئبمب  رد  هک 

ءاهب یلعنیسح  يهمانتیصو 

دنک و باختنا  نیشناج  ناونع  هب  ار  شنادنزرف  زا  یکی  هک  تسیابیم  دوب  هتشاذگ  یگلاس  شـش  داتفه و  نس  هب  ار  اپ  هک  ءاهب  یلعنیـسح 
زا سپ  دنکیم و  یفرعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  يدـنفا  سابع  احیرـص  تسا ، هدـمآ  یهبا » لامج   » باتک رد  هک  همان  تیـصو  نیا  رد 

نیا هب  تفر  ایند  زا  يدنفا  سابع  هک  نآ  زا  سپ  دشن و  هنوگ  نیا  وا  زا  سپ  هچ  رگا  دنادرگیم  هحفص 87 ] نیعم [  ار  یلع  دمحم  سابع ،
میکحلا رمالا  وه  هنا  هماقم  دعب  ربکالا  نصغلا  ماقم  هللا  ردق  دق  : » دسیونیم یلعنیسح  دیدرگ . دهاوخ  رکذ  ادعب  هک  دشن  لمع  همان  تیصو 

( سابع  ) مظعا نصغ  زا  سپ  ار  یلع ) دمحم   ) ربکا نصغ  ماقم  دـنوادخ  ینعی  ریبخ ؛» میلع  ندـل  نم  ارما  مظعالا  دـعب  ربکالا  انیفطـصا  دـق 
اناد و هیحاـن  زا  تسا  يراـک  نیا  ساـبع )  ) مظعا زا  سپ  ار  یلع ) دـمحم   ) ربکا میدـیزگرب  اـم  میکح ، هدـنهد و  ناـمرف  تسوا  هداد ، رارق 

هاگآ .

نایئاهب هاگترایز  هلبق و  یلعنیسح  ربق 

نوفدـم اکع  رهـش  رد  تفر و  ایند  زا  یلعنیـسح  ریحز  يرامیب  هب  ـالتبا  زور  تدـم 22  زا  سپ  یگلاس  رد 76  ه.ق  لاس 1309  رد  تبقاـع 
( رهـش  ) هنیدم رد  هک  هکرابم ، يهضور  ءاهب  لها  ام  هلبق  : » تسا هدمآ  نینچ  ینیئاق  یلع  دمحم  فیلأت  ۀنایدلا » سورد   » باتک رد  دـیدرگ ،

یهبا توکلم  و  یلعنیـسح ) ازریم   ) هلالج لج  مدـق  لامج  هب  هجوتم  ابلق  میتسیاب و  نآ  هب  ور  دـیاب  ندـناوخ  زامن  تقو  رد  هک  تسا ، اـکع 
سدقألا يرطش  مکهوجو  اولو  ةولصلا  متدرأ  اذا  و  : » دنکیم صخـشم  هنوگ  نیا  ار  هلبق » سدقا   » باتک رد  یلعنیـسح  دوخ  زین  و  میـشاب ».

تـشه  » باتک رد  تاوامـسلا ». نیـضرألا و  یف  نمل  رمألا  ردصم  ءاهبلا و  نئادـم  لها  لبقم  یلعألا و  ألملا  فاطم  هللا  هلعج  يذـلا  ماقملا 
دـشاب و زاریـش  هک  تسا  تقیقح  باتفآ  علطم  يهطقن  زامن ، يهناگجنپ  تاـقوا  رد  هلبق  [ » هحفـص 88 تسا [ : هدـمآ  هنوگ  نیا  زین  تشهب »

ترـضح نآ  سفن  هلبق ، هللا  هرهظی  نم  روـهظ  رد  تسا و  سمـش  مرج  هلبق ، دـنک ، اـفتکا  هللا  دهـش  يهیآ  هب  دـهاوخب  روـهظ  نیع  رد  رگا 
هیـضق ردـپ » مایپ   » باتک رد  یحبـص  هب  فورعم  يدـتهم  هللا  لضف  دـنزیم ». رود  باتفآ  اب  هیاس  هک  نانچ  دـنزیم ، رود  نآ  اـب  دوشیم و 

هک ییارـس  هب  هرـسکی  میدیـسر و  اکع  هب  زورمین  زا  شیپ  دـهدیم ...« : حیـضوت  نینچ  ار  ءاهب  ربق  ترایز  اکع و  هب  شناراـی  دوخ و  نتفر 
یلدنـص دادیم و  مل  نآ  يور  رب  ءاهب  هک  دوب  یتکمین  همه ، نآ  زا  هک  میدید  ار  وا  هژیو  يهناخ  میتفر و  درکیم  یگدنز  اج  نآ  رد  ءاهب 

رد هک  نآ  هدـش ، هتخاس  روجکی  هک  تسا  نامتخاس  هاگتـسد  هس  یجهب » خاک   » يولج رد  رگید ... ياهزیچ  تسـشنیم و  نآ  يور  رب  هک 
كاخ هب  ار  وا  قاتا  نامه  رد  تشذـگرد  ءاهب  نوچ  دوب و  ناـنفا ) یلع  دیـس  یجاـح  نز  ءاـهب و  رتخد   ) مناـخ هیغورف  نآ  زا  هداـتفا  راـنک 
يارـس نییاپ  رد  هک  میدیـسر  نک  شفک  هب  ات  میتشذگ  هتـسهآ  نامتخاس  نوریب  هچغاب  زا  دـنداد ... نآ  هب  هکرابم » هضور   » مان دـندرپس و 
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نودب هنیس  رب  تسد  میدیسوب و  دوب  رمرم  گنس  زا  هک  ار  هناتسآ  میدیسر و  هاگرد  هب  میدروآرد و  اپ  زا  ار  اهشفک  اج  نآ  دوب ، هدیشوپ 
كاخ هب  میور  قاتا  نورد  هب  هک  نآ  یب  میدیـسر و  ءاهب  هاـگمارآ  قاـتا  ربارب  اـت  میتشادرب  ماـگ  هتـسهآ  هتـسهآ  مییوگب ، ینخـس  هک  نیا 
سپـس میدناوخ ، همان  ترایز  هداتـسیا  میدیـسر و  هدیـشوپ  رـس  نییاپ  هب  ات  میتشگرب  سپ  سپ  هاگ  نآ  میدیـسوب ، ار  رد  هناتـسآ  میداتفا و 

مه نم  دیـسر  نم  هب  تبون  وا  زا  سپ  دـندادیم ، هحفـص 89 ] شوگ [  نارگید  و  دـش ، زاسمد  ییوگزار  ندـناوخ  هب  رفن  کی  میتسـشن و 
میتفر .» نوریب  میدش  نورد  هک  نانچ  هاگ  نآ  مدناوخ ، يزیچ 

ءاهب یلعنیسح  گرم  ات  دلوت  زا  ياهصالخ 

ناییاهب لوق  نیا  هک  هدوب ، ربتکا 1817 م . اب 21  قباطم  لاس 1233 ه.ق ،. مرحم  مود  زور  رد  وا  دلوت  لیحلا » فشک   » رد یتیآ  هتفگ  هب  انب 
شلتق زا  سپ  هدوب و  وا  دـیرم  باـب ، تاـیح  يهرود  رد  تسا . هدوب  هجحیذ 1223 ه.ق . رد  نم ، قـیقحت  هب  اـنب  : » دـیوگیم وا  یلو  تسا .
ادـعب حیـسم و  تعجر  ياـعدا  سپـس  درک و  یهللا  رهظی  نم  ياـعدا  هدز و  زابرـس  سپـس  دـیدرگ ، دوـخ ، ردارب  لزا ، حبـص  ییحی  دـیرم 

تشذگرد .» ریحز  ضرم  هب  التبا  زور  زا 22  سپ  اکع  رد  لاس 1309 ه.ق . رد  تیهولا و  تیبوبر و 

( ءاهبلادبع  ) يدنفا سابع 

يدامج رد 5  وا  تفرگ . هدـهع  هب  ار  ییاهب  يهقرف  تیربهر  تسـشن و  وا  ياـج  هب  ساـبع  شتیـصو ، قبط  ءاـهب ، یلعنیـسح  گرم  زا  سپ 
مان نیا  هب  ار  وا  دوب  ساـبع  ازریم  شگرزب  ردـپ  مسا  نوچ  هدـش و  دـلوتم  مناـخ  هباون  يرون و  یلعنیـسح  ازریم  زا  لاس 1260 ه.ق . لوالا 

رد لاس  هدزاود  دیدرگ و  دیعبت  دادـغب  هب  نارهت  زا  شردـپ  هارمه  لاس 1268 ه.ق . رد  هدوب و  نارهت  رد  يدـنا  لاس و  تشه  وا  دـندیمان .
خیـش دزن  رد  یگلاـس  نـس 19  اـت  و  تـفر ، هیرداـق  يهسردـم  هـب  درک و  لیـصحت  شیاـهومع  ردـپ و  دزن  رد  لاـس  ود  يو  دـنام . دادـغب 

تکوش  » هجوت فرط  دزیم و  يرس  شیوارد  هاقناخ  هب  یهاگ  تخادرپ و  مالک  هحفص 90 ] تمکح و [  لیصحت  هب  یفاوش » مالسلادبع  »
رد اشاپ ، یلع  تکوش  توف  زا  سپ  لاس  راهچ  تخومآ و  ار  ینافرع  لیاسم  وا  زا  دش و  عقاو  دوب  ینامثع  هیفوص  دشارم  زا  هک  اشاپ » یلع 
رد زین  ار  لاس  جنپ  وا  دش . فورعم  مظعا » نصغ   » بقل هب  شردپ  فرط  زا  تشون و  ایفخم » ازنک  تنک   » ثیدح رب  یحرـش  یگلاس ، لهچ 

اتأجف هحفص 91 ] لوالا 1340 ه.ق [ . عیبر  خیرات 27  رد  یگلاس  نس 75  رد  ماجنارس  درب و  رـس  هب  افیح  اکع و  رد  ار  رمع  يهیقب  هنردا و 
اهراتفر تالاح و  زا  یخرب  هب  لامجا  تروص  هب  لاح  تسا . هدش  هتشون  وا  یگدنز  زا  یلصفم  حرش  یهبا  لامج  باتک  رد  تفر و  ایند  زا 

ییاهب و نیغلبم  زا  رفن  ود  ياههتفگ  زا  اتـسار  نیا  رد  دوشیم و  هراـشا  يدـنفا  ساـبع  تیربهر  يهرود  رد  ناـییاهب  دـیاقع  راـکفا و  زین  و 
ار دوخ  اهلاس  هک  دناهدوب  یناسک  زا  نت  ود  نیا  دوشیم . لقن  ینانخس  دنتفریم  رامش  هب  وا  صاخ  نارای  ءزج  هک  يدنفا  سابع  ناکیدزن 
هار نآ  زا  یناهن  رارـسا  هب  ندرب  یپ  قیاقح و  اب  ییورایور  زا  سپ  یلو  دناهدومن  نآ  يارب  غیلبت  هقرف و  نیا  دـیاقع  راکفا و  يهعاشا  فقو 

مییامنیم . يرکذ  وا  زا  الامجا  هک  تسا  يدتهم » هللا  لضف   » نانآ زا  یکی  دناهتشون . هقرف  نیا  رب  در  رد  ار  ییاهباتک  هتشگرب و 

( یحبص  ) يدتهم هللا  لضف 

نم ياین  : » دراگنیم نینچ  تسا  هدش  رشتنم  يدیـشروخ  لاس 1334  رد  نآ  لوا  پاچ  هک  ردـپ » مایپ   » باـتک رد  شدوخ  اـب  هطبار  رد  وا 
زا دوب  نایباب  زا  هک  شنز  تسیزیم . هاش  هجنپ  نزرب  رد  ناشاک  رهش  رد  ربکا . یلع  الم  یجاح  شمان  دوب و  ناملـسم  نادنمـشناد  زا  یکی 

یگنتلد یهاـگ  دوب و  هدرب  وب  رهوـش  یلو  درکیمن  راکـشآ  رهوـش  يهناـخ  ار  دوـخ  شیک  دـنچ  ره  تشاد و  رتـخد  ود  رـسپ و  راـهچ  وا 
اب هکم ، هب  يراپـسهر  مان  هب  نم ، ياـین  تشذـگرد  زا  سپ  دروآرد و  ییاـهب  سپـس  یباـب و  شیک  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  نز ، نآ  دومنیم .
مان مناخ  رهوگ  هک  ءاهب  ياهنز  زا  یکی  هک  دـینادب  مه  ار  نیا  تفر و  اکع  هب  هاگ  نآ  هکم و  هب  تسخن  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  داـماد و 

خیرات رتسب  رد  تیئاهب  www.Ghaemiyeh.comتیباب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 52زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


نز نابز  زا  ءاـهب  ور  نیا  زا  دوب و  نم  گرزب  رداـم  يهدازردارب  دوب  رادربماـن  یـشاک » مرح   » هب ناـییاهب  ناـیم  رد  هحفـص 92 ] تشاد و [ 
ار وا  ءاهبلادبع  نیسح و  دمحم  شمان  هک  نم  ردپ  و  دناوخیم ، مناخ » همع  یجاح   » هکم هب  نتفر  زا  سپ  و  مناخ » همع   » ار وا  دوخ  یشاک 

شـش نس  رد  مدوب . مردـپ  نادـنزرف  نیرت  گرزب  نم  تفرگ ... نز  نارهت  رد  دوب و  رت  کـچوک  همه  زا  دـناوخیم  همعنبا  نیـسح  ازریم 
اهزور هتـشون و  باب  دیـس  ییاد  ياهشـسرپ  خساپ  رد  ءاهب  نایئاهب  يهتفگ  هب  هک  تسا  يرتفد  نآ  مدناوخیم و  ناقیا »  » ردپ دزن  یگلاس 

هک تیبرت ، هاگـشزومآ  هب  ارم  راـچان  اـت  موریمن  مگیب  اـقآ  دزن  رگید  متفگ  مردـپ  هب  يزور  مریگب ... داـی  ندـناوخ  اـت  مـتفریم  ینز  دزن 
یبوخ ناریبد  ناراگزومآ و  هاگـشزومآ  نآ  دـندرب . دـنتفریم ، اج  نآ  همه  زین  اـم  نادـنواشیوخ  دـندوب و  تخادـنا  هار  هب  ار  نآ  ناـییاهب 

نییآ شیک و  زا  ییاهزار  ییاهب  ناگرزب  دزن  رد  نآ  نوریب  رد  مدـناوخیم و  اهشناد  هاگـشزومآ  رد  نم  تشذـگ و  یلاس  دـنچ  تشاد .
اهنمجنا رد  هدرک  رب  زا  ار  ءاهبلادـبع  ءاـهب و  نانخـس  زا  يرایـسب  متـشاد و  يروـش  رپ  رـس  نـم  نادرگاـش ، ناـیم  رد  مـتفرگ ... داـی  هزاـت 

مدـش و داتـسا  مدوب ، درگاش  يزور  هک  تیبرت  هاگـشزومآ  رد  ردـپ  يراشفاپ  هب  يدـنچ  زا  سپ  مدرکیم ... يزادرپ  نخـس  مدـناوخیم و 
اب دـییایب ... افیح  هب  نیطـسلف  رـصم و  هار  زا  هک  داد  روتـسد  میتساوخ ، راب  ءاهبلادـبع  زا  اهزور  نآ  رد  متفرگیم ... هنایهام  ناموت  هد  یهام 

یلزنا زا  قدصنبا  و  هحفص 93 ] رگید [  یناوج  دنتفگیم و  شلضاف  هک  شورف  راب  هللادسا  خیش  یهارمه  هب  متفر ... تشر  هب  قدصنبا » »
زا نازوبارت  نوسماس و  دننام  ییاهرهـش  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هایـس  يایرد  رانک  زا  میتفر و  موتاب  سیلفت و  هجنگ و  هب  سپـس  هبوکداب و  هب 

ردـنب سربق و  هب  سپـس  میتفر و  نیـسرم  ردـنب  سدور و  هب  لنادراد  یلب و  یلک  هب  اـج  نآ  زا  میدیـسر و  لوبمالـسا  هب  میتشذـگ و  رفـسب 
، دسیونیم هک  هنوگ  نیا  يدتهم ، هللا  لضف  میدرک .» تسود  يوک  گنهآ  توریب  زا  میتفر و  توریب  هب  اج  نآ  زا  سلبرط و  نوردنکسا و 

هدومن دروخرب  ییاهب  نیغلبم  زا  یـضعب  اب  هدرک  یط  اکع  هب  ندیـسر  يارب  هک  یهار  لوط  رد  دنکیم و  ادـیپ  هار  يدـنفا  سابع  يهناخ  هب 
زین ءاهبلادـبع  دوخ  بادآ  قالخا و  زا  نینچمه  دـیوگیم و  نخـس  نانآ  رادرک  قالخا و  زا  هدرک و  فیـصوت  ار  نانآ  کـیاکی  هک  تسا 

زا ار  تسا  هدید  وا  اب  یگدنز  ءاهبلادبع و  اب  رادید  زا  وا  هک  هچنآ  هدومن و  لقن  ار  وا  ياههتشون  نیع  زین  ام  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  یتاکن 
دومن . میهاوخ  ییاهب  ناغلبم  زا  زین  يرکذ  تبسانم  هب  باتک  رگید  ياهتمسق  رد  مینارذگیم و  رظن 

ناییاهب تامهوت  ءاهبلادبع و  راتفر  لیامش و  لکش و 

، یجنرب تشپ  مک  شیر  هدمآرب و  مکش  اب  الاب ، هاتوک  يدرمریپ  : » دنکیم فیصوت  هنوگ  نیا  ار  ءاهبلادبع  یحبـص ، ردپ ،» مایپ   » باتک رد 
داشگ نیتسآ  اب  هایس  ياهماج  رس و  رب  يدیفس  راتسد  کنت ، رایسب  یلو  دیفس  ناوسیگ  نیچرپ و  نیبج  دیفس و  يهدیشک  ناوربا  یفرب و  هن 

وا يهفایق  لکـش و  هک  نآ  زا  لبق  یلو  تسا  هحفص 94 ] هدش [  فیـصوت  ءاهبلادبع  هنوگ  نیمه  زین  یحبـص » تارطاخ   » باتک رد  رب ». رد 
ناییاهب رثکا  : » دـسیونیم وا  تسین . فطل  زا  یلاخ  نآ  ندـناوخ  هک  هدومن  لقن  وا  هب  عجار  ییاـهب  ناـغلبم  زا  ار  یتاـملک  دـنک ، فصو  ار 

نیا رد  هچنآ  مهاوخب  رگا  دوخ  نم  و  دناهدینش ... نیغلبم  نیریاز و  زا  رتشیب  ار  وا  قالخا  لیامش و  فاصوا و  هدیدن و  ار  ءاهبلادبع  ءاهب و 
نابوسنم زا  یکی  هحفـص 95 ] منکیم [ . تیافک  تیاکح  ود  رکذ  هب  طقف  دراد . مزال  تباتک  هحفـص  اعقاو 200  میوگب  ماهدینش  عوضوم 

يارب متفگ : دوب . هچیرد  فرط  هب  ناشیور  یلو  دزیم  فرح  ام  اب  ناشیا  میدـش ، فرـشم  ءاهب )  ) كراـبم لاـمج  روضح  نوچ  تفگیم :
نوخ لد  يدیردب و  شاهرهز  كرابم  لامج  لباقم  رد  يدوب  ریش  هرهز  ار  یمدآ  رگا  میتشادن ، ههجاوم  بات  ام  هک  نیا  يارب  تفگ : هچ ؟
مهم لاجر  زا  یکی  هک  نانچ  دناوخیم ، هتفگان  دنادیم و  وا  دنک  روطخ  یناسنا  رطاخ  رب  هچنآ  تفگیم : هک  مدینش  يرگید  زا  و  يدش .
باتک تسا  زیم  يور  رب  هک  ار  غارچ  نیا  رگا  یعدـم  نیا  دـنارذگ ، رطاـخ  رد  دوبن ، مه  نمؤم  دـش و  فرـشم  ءاهبلادـبع  روضح  هب  ناریا 
باتک ار  غارچ  نیا  ام  یهلا  تردـق  هب  هک  میتفرگ  نالف  يا  تفگ : لاحلا  یف  ءاهبلادـبع  يدـنامیمن ، ههبـش  وا  تیناـقح  رد  ارم  يدرکیم 

نیا رثا  رد  هدـنب  نیا  لاح  ره  رد  دـیدرگ . قدـصم  عضاخ و  هداتفا  هدجـس  هب  روف  رب  درم  نآ  دـش ؟ دـهاوخ  وت  دـیاع  ياهدـیاف  هچ  میدرک 
ناکما و رکف  رگید  متـسنادیم و  عمج  ءاهبلادـبع  صخـش  رد  عطق  روط  هب  ار  تاروصت  نیا  مدوب و  یـصخش  نینچ  ترایز  رظتنم  تائاقلا 
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هدرک عطق  هدینـش و  لبق  زا  ار  هچنآ  نوچ  یلو  مدـید  اکذ  تنطف و  ءاهبلادـبع  هجو  حـمادم  رد  دـنچ  ره  نم  اما  مدرکیمن ... ار  نآ  عاـنتما 
لوا زور  زا  متعاجش  تأرج و  موس  زور  تسا ! سک  نیا  ءاهبلادبع  منک  رواب  متساوخیمن  هک  نیا  لثم  مدش و  هدرسفا  یمک  مدیدن ، مدوب 

هچ رگا  و  درادن ... یلاکـشا  چیه  مدید  درک ! هاگن  دوشیم  منیبب  ات  متخود  هدید  ءاهبلادبع  يور  مشچ و  هب  مامت  تقد  اب  دوب ... هدش  رتشیب 
هک تفگیم  مه  لقع  تسین و  شیب  یناسنا  رهاظ  هب  تسه  هچ  ره  ینعم  رد  ءاهبلادبع  هک  مدیدیم  هحفص 96 ] نادجولا [  سحلاب و  نم 

هرطاخ ود  ردـپ » مایپ   » باتک رد  يو  تشادیم ». بوسنم  اطخ  هب  ار  لـقع  نازیم  درکیم و  بارخ  ار  راـک  مه  یلو و  دـشاب  دـیابن  نیا  زج 
لیاق ماقم  وا  يارب  هزادـنا  هچ  ات  نانآ  هک  نیا  تسا و  ءاهبلادـبع  هب  تبـسن  ییاهب  ماوع  يزاـس  هروطـسا  يهدـنهد  ناـشن  هک  دـنکیم  رکذ 

یلعنیسح هب  سپس  باب و  هب  لوا  رد  هک  هنوگ  نامه  ار  تیهولا  زا  ياهبنج  هتـسنادیم و  رارـسا  بیغ و  هب  ملاع  ار  وا  هک  يدح  ات  دناهدوب 
زورما دوب و  مناخ  ارهز  يزور  هک  ماهزیئاد ، اب  یهاگ  مراد  دای  هب  : » دـیوگیم یحبـص  دـناهدادیم . تبـسن  زین  وا  هب  دـندادیم  تبـسن  ءاهب 

: هک تفگیم  نخـس  ءاهبلادـبع  شناد  زا  دوب . القاب  ندـنک  تسوپ  مرگرـس  وا  میتفگیم ، نخـس  اهزیچ  هنوگ  نیا  رد  تسا ، مناـخ  اـحور 
مه اب  ناـییاهب  رفن  هس  ود  هک  ياهناـخ  رد  تفگ : مردـپ  يزور  دـنیبیم . ارم  تساـکع  رد  هک  وا  منکیم  تسوپ  ـالقاب  مراد  نم  هک  نونکا 
دوب هدش  هتشون  هک  اهمان  زا  دوب . هدش  هتشون  ناکی  ناکی  مان  همان ، نییاپ  رد  هک  دنتشون  ءاهبلادبع  هاگشیپ  هب  ياهمان  مه  اب  همه  دنتسیزیم 
دیسر ءاهبلادبع  تسد  هب  همان  نیا  دوب . هتـشون  ناخیبن  ازریم  مان  نمؤم  ازریم  مان  ریز  و  نمؤم ، ازریم  نز  مگیب  اغآ  نمؤم ، ازریم  دوب : اهنیا 

: تشون نمؤم ، ازریم  نز  مگیب  اغآ  دسیونب : هک  نیا  ياج  هب  دش ، ترپ  دـسیونب ، ار  کی  کی  مان  دـهدب و  ار  همان  باوج  تساوخ  نوچ  و 
يهماخ زا  هک  هدوب  یـشزغل  نیا  هک  تفگن  سک  چـیه  دـش ، اپب  ییاغوغ  دیـسر  نارهت  هب  نوچ  خـساپ  نیا  ناـخ ! یبن  ازریم  نز  مگیب  اـغآ 

یبن ازریم  نز  مگیب  اغآ  تسا : هتـشون  ءاهبلادبع  هک  تسا  ناخ  یبن  ازریم  اب  یناهن  رد  مگیب  اغآ  نامگیب  دنتفگ : همه  هدز ، رـس  ءاهبلادبع 
دنکیم یعس  دسریم  ءاهبلادبع  يرگیشنم  ماقم  هب  هک  نیا  زا  سپ  تسا  هدوب  شرظن  رد  هرطاخ  نیا  نوچ  یحبـص  هحفص 97 ] ناخ [ .»!

زا نت  دـنچ  مان  اههمان  ناـیم  رد  يزور  : » دـسیونیم وا  تسا . هدرک  رارقا  هتکن  نیا  هب  وا  دوخ  دـنک و  ناربج  ار  ءاهبلادـبع  ياـهملقلا  وهس 
نم دوب . رـسن »  » مان اههمان  ناـیم  رد  تخادـنا . رود  هب  درک و  هراـپ  ار  هماـن  دـناوخ و  ار  ناـشیا  ياـهمان  ءاهبلادـبع  دیـسر . ییاـهب  نارتخد 

. دشن ادیپ  اههمان  تشگ  هچ  ره  دناهتـشون . هچ  اب  ناشدوخ  منیبب  راذگب  منادیمن . تفگ : نیـس ؟ اب  ای  میـسیونب  داص  اب  ار  رـصن » : » مدیـسرپ
هب همان  نیا  نوچ  مسیونن  رگا  هک  نیا  يارب  نیـس ، اب  اـی  داـص و  اـب  هاوخ  تسا ، رتهب  مسیونب  متفگ : سیونن . نزب و  طـخ  ار  ماـن  نیا  تفگ :
ای ینکش و  هحفص 98 ] نامیپ [  یتسـس و  نید  رد  وت  دنیوگیم  وا  هب  ردام ، ردپ و  یتح  همه ، دشابن  نایم  رد  رتخد  نیا  مان  دسرب و  نارهت 

یسکرک دننام  ریلد و  وت  هب  هب  دنیوگیم : میسیونب  نیـس  اب  ام  دشاب و  داص  اب  رگا  یلو  هتـشونن  ار  وت  مان  ءاهبلادبع  هک  ياهدرک  یتشز  راک 
: متفگ ییوگیم . هک  تسا  نینچ  نیا  یتسار  تفگ : ءاهبلادبع  يراب ، تسوت . اب  ادخ  يرای  دنیوگیم : میسیونب  داص  اب  دشاب و  نیس  رگا  و 
! سیونب یهاوخیم  هچ  ره  اـب  تسا  نینچ  هک  نونکا  تفگ : متفگ . شیارب  ار  ناـخ  یبن  ازریم  مگیب و  اـغآ  نمؤم و  ازریم  ناتـساد  يرآ و 

متشون ». داص  اب  مه  نم 

تیئاهب یفرعم  يارب  ءاهبلادبع  شور 

هک یماگنه  وا  دوب . لیاسم  ندرک  ناونع  رد  طایتحا  هیقت و  اب  هارمه  دوب  هتفرگ  شیپ  دیدج  يهقرف  نیا  یفرعم  يارب  ءاهبلادبع  هک  یـشور 
زامن رد  راب  جنپ  رهاظ  هب  زور  ره  زین  دوخ  دومنیم و  یفرعم  مالسا  نید  ياههبعـش  زا  یکی  ار  هقرف  نیا  تسـشنیم  هرکاذم  هب  یـصخش  اب 

شتارطاخ رد  یحبـص  دشیم . رـضاح  وا  سرد  سلاجم  رد  درکیم و  ادـتقا  وا  هب  هدـش و  رـضاح  هدـبع  دـمحم  خیـش  تماما  هب  تعامج 
هدش راوس  ءاهبلادبع  میدید  میدـمآ و  هناخ  رد  هب  هبامرگ  زا  زورمین  زا  شیپ  میتفر و  هبامرگ  هب  دوب  هنیدآ  هک  زور  نآ  يادرف  : » دـسیونیم

يهناور ءاهبلادبع  دیاهتفر . هبامرگ  هک  دنتفگ  مدرک ، لاؤس  امـش  زا  تفگ : سپـس  میتفرگ . یخـساپ  میدرک ، شنرک  دوریم . دجـسم  هب  و 
دنرادیم و هگن  هزور  زامن و  دننام  ار  یناملسم  نییآ  شور و  دناهدناچوک  اکع  هب  ار  شناسک  ءاهب و  هک  يزور  زا  میتسناد  ام  دش . دجسم 
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رس تشپ  دوریم و  دجـسم  هب  ءاهبلادبع  هحفـص 99 ] هنیدآ [  ره  دنـشابیم و  یفنح  شور  وریپ  دنناسانـشیم و  ناملـسم  مدرم  هب  ار  دوخ 
ناونع هب  تسا  هدوب  اکع  میقم  ءاهبلادبع  هک  ینامز  دوشیم  هدید  هک  هنوگ  نامه  سپ  دناوخیم ». زامن  نارگید  دـننام  ناناملـسم  ياوشیپ 

زا یکی  هک  یلاـح  رد  هدومنیم ، یفرعم  مالـسا  زا  ياهخاـش  ناونع  هب  ار  دوـخ  يهقرف  هتفریم و  ناناملـسم  دجـسم  هب  رمع  رخاوا  اـت  هیقت 
: دسیونیم وا  تسا . هیقت  تمرح  تسا  هدمآ  يرواخ  قارشا  يهتشون  ماکحا ،» دودح و  يهنیجنگ   » باتک رد  وا  زا  سپ  هک  نایئاهب  ماکحا 

دنشابن ». ناساره  برطضم و  دنراذگ ، نادیم  هب  مدق  دنیآ و  نوریب  ءافخ  يهدرپ  سپ  زا  دنیامن و  بانتجا  هیقت  زا  دننکن و  نامتک  هدیقع  »

ءاهبلادبع طسوت  باب  روگ  ترایز 

باب دمحم  یلع  دیـس  ینعی  هقرف ، نیا  يهیلوا  سـسؤم  هب  تبـسن  ءاهبلادبع  یلو  دش  يراذگ  انب  لوحت  رییغت و  هیاپ  رب  ییاهب  نید  هچ  رگا 
مـسارم زین  ءاهبلادـبع  تسا  هدـش  لمح  اکع  هب  باـب  دـسج  دـنیوگیم  هک  ناـیئاهب  رظن  قبط  رب  و  تسا ، هدوب  لـیاق  صوصخ  هب  یمارتحا 

زج میتـفریم ، ءاهبلادـبع  دزن  هب  بش  ره  : » دـسیونیم دوخ  تارطاـخ  رد  یحبـص  تسا . هدادیم  بیترت  باـب  روگ  زا  هتفه  ره  ار  یتراـیز 
يولهپ هک  یگرزب  قاتا  هب  هاگ  نآ  دیـشکیم ، يرـس  دـمآیم و  لمرک  هوک  رد  هناخرفاسم  هب  هبنـشکی  نیـسپ  رد  اریز  هبنـشود ، ياـهبش 

هب یـشاپ  بالگ  تساوخیمرب و  نآ  زا  سپ  دندروخیم . ییاچ  دنتـسشنیم و  قاتا  درگادرگ  زین  نایئاهب  تسـشنیم و  دوب  باب  هاگمارآ 
تساج نآ  هحفص 100 ] رد [  باب  روگ  دنیوگیم  هک  یقاتا  نورد  هب  ار  همه  تخیریم و  بالگ  همه  يور  رـس و  رب  تفرگیم و  تسد 

نآ زا  سپ  و  شدوخ ، مه  یهاگ  دادیم و  همان  ترایز  نامرف  دیسوبیم و  ار  رد  داتسیایم و  رد  مد  همه  رـس  تشپ  شدوخ  داتـسرفیم و 
درک ». راذگاو  نم  هب  اج  همه  رد  ار  راک  نیا  تسبوخ  میاوآ  نم  تفایرد  هک 

ءاهبلادبع هنایفوص  راتفر  رعش و  سلاجم 

نینچمه تسا و  هدـینارذگیم  راگزور  دـمحم  شیورد  راعتـسم  مان  اب  هینامیلـس  رد  ینامز  ءاهب  یلعنیـسح  دـش  رکذ  البق  هک  هنوگ  نامه 
رعـش رعـش و  لفحم  نوگانوگ  ياهتبـسانم  هب  شیوخ  لزنم  رد  اذـل  هتـشاد ، ییانـشآ  هیفوص  داروا  راکفا و  اب  زین  يدـنفا  ساـبع  شرـسپ 

لفاحم نیا  رد  زین  تسا  هدوب  وا  هاگرد  ناصاخ  زا  هتـشاد و  یـشوخ  يادص  هک  یحبـص )  ) يدتهم هللا  لضف  تسا . هدادیم  بیترت  یناوخ 
مایپ  » باتک زا  ار  تسا  هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  سلاجم  زا  یکی  نآ ، رد  هک  ار  وا  تارطاخ  زا  یتمـسق  لاح  تسا . هتـشاد  ار  هدـمع  شقن 

ات راذع  زا  نکفارب  عقرب  اقب  بیغ  زا  یقاس  مدـناوخ : ار  هماچ  نیا  ناوخب ، ءاهب  ياههماچ  زا  یحبـص ! تفگ : یبش  رد  : » مینکیم لقن  ردـپ »
رب هک  ات  رایب  يرحب  یمه  یقاس  يونعم  بارـش  ناز  قشع  يارفـص  دنکـشن  يراد  هناخمخ  رد  هچنآ  راگدرک  لاـمج  زا  یقاـب  رمخ  مشونب 
يا تسود  هر  ردـنا  نمجنا  نیا  رد  دـنناگدرم  هحفـص 101 ] رادـتقا [  بحاص  لظ  رد  ناکمال  ياضف  رد  نت  نجـس  زا  دوجو  راـیطا  دـنرپ 
نیا هر  مسر  رایب  مه  رایب و  رادرـس  ناج و  راثن  زو  ایم  اج  نیا  لد  هب  تتـسه  یمه  ناج  لایخ  رگ  رآ  رب  مرگ  یـسفن  ناه  ناـمز  ياحیـسم 
تقو یهلا  زوسناج  همغن  نیا  زا  تخوس  ناهج  شیورد  راـیم  تمحز  وش  رود  هر  نیا  درم  یـشابن  رو  بلط  يراد  ءاـهب »  » لـصو رگ  تسا 

اب تاـیبا  زا  یـضعب  يهیفاـق  نزو و  دوـشیم  هظحـالم  هک  ناـنچ  تسا و  ءاـهب  یلعنیـسح  زا  رعـش  نیا  راز » هلاـن  نیا  زا  هدـنز  ینک  تـسنآ 
! تسا رعاش  دوخ  ندورس  زا  بیع  تسا و  هدناوخ  هیلوا  تروص  هب  ار  اهرعـش  وا  هک  دهدیم  رکذت  زین  یحبـص  تسین و  راگزاس  رگیدکی 
هیفاق و وحن و  فرـص و  هک  هدوب  نیا  شرظن  یبرع  تالمج  تاملک و  دننام  هتـشادن و  هیفاق  نزو و  نتـشاد  رب  يداقتعا  زین  رعـش  رد  دـیاش 

شیورد مان  اب  ار  دوخ  ءاهب  یلعنیسح  هک  نیا  رگید  هتکن  و  تسا ! دنب  زا  ییاهر  یعون  زین  نیا  دنک و  تیعبت  وا  مالک  زا  دیاب  هک  تسا  ریغ 
! يراـب دروآیم . رمخ  یقاـس و  هناـخمخ و  يونعم و  بارـش  زا  مد  دزاـسیم و  دراو  دوـخ  رعـش  رد  ار  هناـیفوص  ظاـفلا  دـنکیم و  یفرعم 
رد دیـشک . هت  هب  متـشاد  هتنچ  رد  هچنآ  ات  مدـناوخیم  ءاهب  زا  ییاههماچ  ءاهبلادـبع  ناـمرف  هب  بش  ره  سپ  : » دـهدیم همادا  نینچ  یحبص 

يدعـس و نانخـس  زا  مرادـن ، رب  زا  يزیچ  دـنوادخ  نانخـس  زا  موش  تیاپ  كاخ  يادـف  متفگ : داد ، نامرف  هک  نیمه  مجنپ  مراـهچ و  بش 
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يا داب  رود  تدب  مشچ  هحفـص 102 ] مدناوخ [ : ار  لزغ  نیا  يداش  روش و  بات و  بآ و  اب  هاگ  نآ  ناوخب ! دومرف . مناوخب ؟ يزیچ  ظفاح 
لیلد ار  یتفـص  ره  لیامتم  تفـص  نیدـب  مدـیدن  ورـس  ییایب  زاب  يوریم و  نانک  هولج  لـیابق  ریم  عمج و  عمـش  نم و  هاـم  لیامـش  عیدـب 

تفریم و وت  ماـن  لـیاوا  رکذ  درک  خوسنم  وت  قشع  نونجم  هصغ  ناوخم و  یلیل  هصق  لـیالد  تسادـخ  تردـق  رب  وت  يور  تسه  یتفرعم 
همه رگ  لیاح  هن  تسا و  عنام  هن  ردنکـس  دس  قوشعم  قشاع و  نایم  دشاب  هچ  هدرپ  لیاق  عماس و  دـندمآ  صقرب  ود  ره  دندینـشب  ناقـشاع 

رگ لیاز  وت  رهم  تشگن و  نکاس  وت  قوش  نایاپ  هب  رمع  دیسر و  رخآ  هب  رود  لیامح  هدرک  رای  شوغآ  رد  تسد  دننیبب  دننک و  هگن  مرهش 
لیاسم تشگن  لح  دـنتفگ و  همه  نیا  تقـشع  مغ  تیاکح  میوگب  هک  اب  لیاسو  چـیه  هب  رگد  مناد  وت  هب  هر  دـشابن  عیفـش  مسک  ینارب  وت 

داد تکمین  رب  هیکت  هک  دش  هتخابلد  نانچ  هحفص 103 ... ] لیاضف [  نونف  رب  دیبرچب  قشع  رایشوه  هن  تسا و  لقاع  هن  سب  نیا  زا  يدعس 
دوب هتفرگ  ارف  ار  نمجنا  یـشوماخ  هک  یمد  زا  سپ  تفای  نایاپ  نم  ندـناوخ  نوچ  تفر ، ورف  رگید  یناهج  رد  داهن و  مه  رب  ار  اهمشچ  و 

نم زا  رگا  یلو  تسا  يدعـس  نانخـس  نیرتهب  زا  یکی  نیا  يدیزگرب ، ياهماچ  بوخ  يدرک ، اغوغ  یحبـص ! يا  تفگ : داشگ و  رب  هدـید 
تـسا نم  تایح  بآ  دیبوکیم : نیمز  رب  ار  اهاپ  یمرن  اب  دومن و  ندناوخ  زاغآ  گنهآ  اب  هاگ  نآ  مراد . تسود  ار  هماچ  نیا  نم  یـسرپب ،
تسین قافآ  رد  هنتف  رای  فلز  نکـش  زج  تسین  رهـش  رد  هلولو  تسود  يور  مغ  ام و  تسا  یمرخ  ناهج  ود  رگ  تسود  يوک  رـس  كاخ 

يودـنه وا  فطل  دـنکب  رگ  تسود  يوزاب  مخز ز  تسیچ  قاتـشم  مهرم  راگن  تسد  رهز ز  تسیچ  قاشع  يوراد  تسود  يوربا  مخ  زج 
يوک زا  نم  درگ  دوبر  دراین  داب  ناـهج  ردـنا  نم  كاـخ  دوش  قرفتم  رگ  تسود  يوسیگ  يهقلح  رـشح  هب  اـت  نم و  شوگ  بقل  مشیوخ 

تسود » يولهپ  هب  همیخ  منز  تمایق  زور  لجا  درآ  نتخات  ارم  نارجه  بش  رگ  تسود 

نایئاهب رظن  رد  تسایس 

حاولا زا  یضعب  رد  تهج  نیمه  هب  تسین و  زیاج  یسایس  روما  رد  تلاخد  تکلمم  ره  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  ییاهب  يهقرف  دیاقع  زا  یکی 
یحول رد  هطورشم  رما  يهرابرد  يدنفا  سابع  الثم  تسا ، هدش  تیاعر  لصا  نیا  ییاهب  نیغلبم  يدنفا و  سابع  هحفص 104 ] ياهقطن [  و 
یهبالا هللا  ءاهب  هیلع  ربکا  لبق  یلع  ترضح  هللا  رما  يدایا  ترـضح  نارهط ، : » تسا هدروآ  نینچ  هتـشون  يدازریمهـش  ربکا  یلع  الم  هب  هک 

زا دـش ... هعلاطم  مامت  تقد  هب  دـیدرگ و  هظحالم  دـیدوب  هدومن  موقرم  یقت ) دیـس  جاح   ) يداشنم بانج  هب  هک  ياهمان  نامیپ ! يداـنم  يا 
تحار دبای و  نوکـس  تبقاع  یلو  باجحیب ، حرـصم  باطتـسم ، حاولا  رد  بالقنا  نیا  دـیدوب ، هدومن  موقرم  نارهط )  ) ءاط ضرا  بالقنا 
تلادع تینارون  هب  ناریا  قافآ  دیدج و  رارقتسا  تکوش  تیاغل  رد  يربک  تنطلـس  ریرـس  دیامن ، خر  نادجو  تمالـس  دوش ، لصاح  ناج 

هب یهاوخریخ  تقادـص و  دایقنا و  تعاطا و  هب  ار  یهلا  نارای  عیمج  دـیدرگم ، ردـکم  دیـشابم ، نوزحم  ددرگ . نابات  نشور و  يراـیرهش 
دیامن هلخادم  ءابحا  زا  یـسفن  یـسایس  روما  رد  رگا  راهنز ! راهنز ! دننآ . رب  فلکم  یهلا  عطاق  صن  هب  اریز  دییامن ، تلالد  يرادجات  ریرس 

ناهاوخدب هللا ! ناحبس  دنیامنیم ، هدومن و  هلخادم  یسایس  روما  رد  اهینایب  زا  یضعب  عومـسم  رارق  زا  دنارب ، ياهملک  نابز  رب  هک  نآ  ای  و 
اب یعجرم ، یلخدم و  يرکف و  ییأر و  هیسایس  روما  رد  زین  ار  نانآ  هک  دنیامنیم  نایئاهب  رکذ  سلاجم  لفاحم و  رد  هدومن و  هلیسو  ار  نیا 

دییامن ریخ  ياعد  دیشوکب و  لد  ناج و  هب  زور  بش و  و  دیهدم ... اهفرح  نیا  هب  شوگ  يراب ! دننایئاهب . دلا  مصخ  نایباب  هک  نآ  دوجو 
حـضاو و يرایرهـش  ترـضح  یلعا  هیریخ  يایاون  روما  عیمج  هحفـص 105 ] رد [  يرادج  ات  ترـضح  یلعا  ات  دـییامرف  يراز  عرـضت و  و 
تسا و ینادان  هچ  نیا  تاهیه ! تاهیه ! تسا . تلم  تزع  ببـس  هب  تنطلـس  ذوفن  رـسک  هک  دنیامن  نامگ  دـنچ  یناسوه  ون  یلو  روهـشم ،

یلعا دشاب . مأوت  لدع  اب  دیاب  یلو  تیعر ، تظفاحم  ببس  تموکح  ذوفن  تسا و  تلم  تزع  ببس  تنطلـس  تکوش  يدبا ، لهج  هچ  نیا 
تروص نیا  رد  صخشم ، مکح  مسجم و  لقع  روصم  و  لدع ، دنبرجم و  صخش  هللادمحلا  راجاق ) ازریم  یلع  دمحم   ) يرایرهـش ترـضح 

تسا تلم  یقرت  تکلمم و  يدابآ  هملک و  ذوفن  تنطلـس و  توق  تلود و  تکوش  ببـس  هچنآ  هب  دنیامن و  مایق  یهاوخریخ  هب  مومع  دیاب 
دش و عبط  ناتـسودنه  رد  دیدرگ و  موقرم  ملق  نیکـشم  بانج  طخ  هب  هدـش و  فیلأت  لبق  لاس  هدراهچ  هک  هیـسایس  يهلاسر  دـنیامن . مایق 
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داسف و لصاح و  تارـضم  هک  دـییامنب  سان  مومع  هب  دوشیم ، لاسرا  هخـسن  کی  تسه و  نارهط  رد  هتبلا  هلاسر  نآ  تشگ ، هداد  راـشتنا 
زا سپ  دعب  لاس  دـنچ  یلو  هنس 1325 ع ع ». 11 ج 1  يدهلا . عبتا  نم  یلع  مالـسلاو  هدیدرگ . موقرم  ترابع  حـضو  اب  هلاسر  نآ  رد  هنتف 

يرگید حول  رد  سکع  رب  هدش و  كرت  لکلاب  تسایس  نیا  دیدرگ  زوریپ  هطورـشم  دشن و  عضاو  اب  قباطم  يدنفا  سابع  ياهاعدا  هک  نیا 
امـش همان  نامیپ ! رب  تباث  يا  هللا ! وه  : » دـسیونیم ناـخ  سنوی  هب  ياهماـن  رد  دـننک و  هلخادـم  تسایـس  رد  هک  دـهاوخیم  شناوریپ  زا  وا 
رانک ار  روما  هنوگ  نیا  هجاحم  دـیاب  لاـح  تساـبحا . فـالتخا  اـهنیا  عیمج  ببـس  دـیدرگ . لـصاح  عـالطا  اـهیئایحی  لیـضفت  زا  دیـسر .

اب تخادرپ و  راک  رهوج  هب  دیاب  نونکا  دوشیم . تسرد  دـعب  تسا ! شوخ  دـیآ ، شیپ  هحفـص 106 ] مسق [  ره  روما  نیا  لاح  تشاذگ ،
شـشوک دـهج و  تیاهن  هب  دـیاب  ءابحا  هک  دـیدرگ  موقرم  امـش  هب  شیپ  زا  دومن ... نایب  ار  نایئاهب  لاـح  تقیقح  درک و  هدوارم  نویـسایس 

دـییامرف و وفع  مراصتخا ، رب  روبجم  مرادـن ، تصرف  ادـبا  ددرگ ... باختنا  تلم  سلجم  يارب  زا  ناـیئاهب  زا  یـسوفن  هک  دـنیامن  غیلب  یعس 
ضقانتم رما  ود  نیا  و  ناضمر 1329 ». رهـش  نم  دومن  خاسنتـسا  ینالیملا  ربکا  یلع  يرولا  یلوم  هاگرد  ییادف  یهبالا ع ع . ءاهبلا  کیلع 

و هن ، تسایس  اب  یتبسانم  ار  یناحور  رما  . » تسا هداد  روتـسد  نینچ  شناوریپ  هب  رگید  حول  رد  ءاهبلادبع  دوخ  هک  دوشیم  هتفگ  ییاج  رد 
دنیامنن ». تسایس  روما  رد  تلاخد  ياهقش  قش  ردق  هب  دنشاب و  تکلمم  نآ  نیناوق  عیطم  دننکاس  هک  یتکلمم  ره  رد  دیاب  ناروای 

یجراخ لود  هب  عجار  ءاهبلادبع  تاملک  حاولا و 

هراشا

هب سور و  ناتسلگنا و  دننام  یجراخ ، لود  زا  ییاهییوگانث  تادیجمت و  ءاهب ، یلعنیـسح  شردپ  دننام  زین  ءاهبلادبع  حاولا  تاملک و  رد 
هب ییاهب  نانمشد  رگید  اهیلزا و  هب  زین  ییاهنیهوت  اهنیرفن و  نعل و  نینچمه  دوشیم و  هدید  اکیرمآ  هب  عجار  ءاهبلادبع  حاولا  رد  هژیو 

دوشیم . هراشا  وا  تاملک  زا  ییاهتمسق  هب  اج  نیا  رد  هک  دروخیم  مشچ 

ناتسلگنا هاشداپ  يهرابرد  ءاهبلادبع  حول 

یلع كدمحن  كرکشن و  اهبراغم و  اهقراشم و  یف  هسدقملا  هحفص 107 ] ضرالا [  هذه  یلع  اهبانطا  تبرض  دق  لدعلا  قدارس  نا  مهللا  »
سماخلا جروج  مظعالا  روطارپمالا  دیأ  مهللا  ۀیربلا  ۀیمالـس  ۀیعرلا و  ۀحار  یف  ةوقلا  ۀـلذابلا  هرهاقلا  ۀـلودلا  ۀـلداعلا و  ۀطلـسلا  هذـه  لوح 
یلاعتملا ردـتقملا  تنأ  کنا  کتیامح  کنوص و  کنوعب و  لیلجلا  میلقـالا  هذـه  یلع  لـیلظلا  اـهلظ  مدأ  ۀـینامحرلا و  کـتاقیفوتب  ارتلگنا 

هب ار  وت  میوگیم  ساپـس  دـش . اپرب  كاپ  نیمز  نیا  رتخاب  رواـخ و  رب  لدـع  داد و  يهدرپارـس  یتسار  هب  ادـنوادخ ! ینعی : میرکلا ». زیزعلا 
! ایادخ دربیم . راک  هب  نامدرم  ییاسآ  نت  ناتـسد و  ریز  شیاسآ  رد  ار  دوخ  يورین  هک  هریچ  يرادنامرف  رگداد و  ياورنامرف  نیا  ندیـسر 
هب گرزب  روشک  نیا  رب  ار  وا  هدرتسگ  يهیاـس  نک و  يراـی  دوخ  تاـقیفوت  اـب  ار  ناتـسلگنا  گرزب  هاـشداپ  مجنپ ، ژرژ  گرزب ، روطارپـما 

هدـش هتـشون  یماگنه  رد  يدـنفا  سابع  حول  نیا  هدنـشخب . یمارگ و  دـنلب و  اناوت و  ییوت  امرف . رادـیاپ  دوخ  ینابیتشپ  ینابهگن و  يراـی و 
اج نآ  هدیدرونرد و  ار  ینامثع  كاخ  وا  دتسرفیم و  ینامثع  كاخ  هب  یبمالآ » لارنژ   » یهدنامرف هب  ار  يرکشل  سیلگنا  تلود  هک  تسا 

بانج نارهط ، : » دیوگیم دسیونیم ، ربتکا 1918 م . رد 16  فارقاب  هللارصن  دیس  مان  اب  نارهت  هب  هک  ياهمان  رد  سابع  دیامنیم . لاغشا  ار 
رثأتم و بولق  عطقنم و  یلک  هب  هرباخم  هک  دوب  یتدـم  نامیپ ! رب  تباث  يا  دـنیامن : هظحالم  هللا -  ءاهب  هیلع  فارقاـب -  هللارـصن  دیـس  ياـقآ 

هحفـص نشور [  ار  میلقا  نیا  شیاسآ  تحار و  رون  یـشالتم و  هریت  ياهربا  یهلا  لـضف  هب  هللادـمحلا ، ماـیا ، نیا  رد  هک  نیا  اـت  برطـضم ،
عیمج یبمالآ ) لارنژ  تموکح  ینعی   ) لصاح هلداع  تموکح  لیاز و  تسا ) ینامثع  یمالسا  تلود  روظنم   ) هرباجأ يهطلس  دومن و  [ 108

ناتـسلگنا تلود  فرط  زا  وا  یناـمثع ، هب  ناتـسلگنا  دورو  زا  سپ  تروص  ره  رد  دـنتفای ». تاـجن  یمظع  تقـشم  يربک و  تنحم  زا  قلخ 
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تشگ . بقلم  ءاهبلادبع  يدنفا  سابع  رس  هب  درک و  تفایرد  لاس 1920 م . رد  ار  »Sir رردوه تیان   » بقل

اکیرمآ رد  ءاهبلادبع  يهباطخ 

نینچ هدرک و  زاربا  لفحم  نآ  رد  ندوب  زا  ار  دوخ  یبلق  رورـس  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدومن  داریا  كرویوین  رد  ییاههباطخ  ءاهبلادبع 
رضاح برغ  سلجم  رد  هللادمحلا  متسه ، یقرـش  نم  مدش . دراو  یلفحم  عمجم و  وچمه  رد  هک  مراد  رورـس  تیاهن  نم  بشما  : » دیوگیم
نکمم هک  مریگیم  نیا  رب  لیلد  ار  سلجم  نیا  تسا و  روهظ  هولج و  تیاـهن  رد  تیناـسنا  رون  ناـنآ  يور  رد  هک  منیبیم  یعمج  مدـش و 

اب طابترا  زا  رتهب  ناریا  يدام  تایقرت  يارب  اریز  ددرگ ، لصاح  اکیرمآ  ناریا و  نایم  هب  مات  طابترا  دنوش و  دحتم  برغ  قرش و  تلم  تسا 
رد همه  شتورث  داوم  ناریا  تلم  هک  هچ ، هن . ناریا  زا  ربتعم  یتکلمم  اکیرمآ  تلم  تعفنم  تراـجت و  يارب  زا  مه  دوشیمن و  ناـییاکیرمآ 

. ددرگ لصاح  اکیرمآ  ناریا و  نایم  مات  طابترا  دوش و  رهاظ  تورث  نآ  هک  دـنوش  ببـس  اکیرما  تلم  مراودـیما  تسا ، ناـهنپ  كاـخ  ریز 
هکلب نایئاهب و  اههباطخ  تاسلج و  نیا  اب  وا  هحفص 109 ] دیامن [ ». ریثأت  ذوفن و  تیاهن  اکیرمآ  رد  ناریا  هینامـسج  تیندم  ثیح  زا  هاوخ 

دنکیم . زاب  یجراخ  تلود  کی  اب  نایئاهب  طباور  رد  ار  يدیدج  لصف  دهدیم و  قوس  اکیرما  اب  یتسود  هب  ار  ناریا  تلم 

نایئاهب نایم  رد  ددجم  ياهقرفت 

هدرک زورب  یتافالتخا  ییحی  یلعنیـسح و  ياهمان  اب  وا  نادیرم  زا  رفن  ود  نیب  باب  دمحم  یلع  دیـس  زا  دعب  دش ، هتفگ  البق  هک  هنوگ  نامه 
. تفرگ رارق  تـیلقا  رد  دورطم  يهـقرف  کـی  تروـص  هـب  یلزا  يهـقرف  ناـمز  رورم  هـب  دـش و  ییاـهب  یلزا و  يهـقرف  ود  لیکـشت  ببـس  و 
زا سپ  سابع و  لوا  شیوخ ، همان  تیصو  رد  دوشن ، داجیا  ياهقرفت  نینچ  شنادنزرف  نیب  رد  دوخ  زا  دعب  هک  نیا  رطاخ  هب  ءاهب  یلعنیـسح 

باب دمحم  یلع  دیس  ماوقا  باقلا  نیا  رب  هوالع  وا  درک . ربکا  مظعا و  نصغ  هب  بقلم  ار  نانآ  دیزگرب و  ینیـشناج  يارب  ار  یلع  دمحم  وا 
ار نصغ  یبرع  نابز  رد  یلو  تسا ، کچوک  ياههخاش  نانفا  گرزب و  ياههخاش  ناصغا  هک  نیا  نامگ  هب  درب ، ماـن  ناـنفا  بقل  اـب  زین  ار 
ره تسا  درجم  نانفا  هک  هدرک  نامگ  نوچ  زاب  دـنیوگیم و  ناصغا  ناـنفا و  ار  ـالاب  هب  هس  زا  دـنیوگیم و  تسار  هخاـش  ار  ننف  هخاـش و 

تفلاخم باب  تفرگ ، رارق  ینیـشناج  دنـسم  تردق و  هکیرا  رب  يدنفا  سابع  هک  نیا  زا  سپ  یلو  تسا . هدیمان  نانفا  ار  باب  ماوقا  زا  کی 
هب عجار  وا  دـنیامن . درط  ار  وا  هدرک و  نیهوت  وا  هب  هک  داد  روتـسد  شناوریپ  هب  درک و  دای  تشز  باقلا  اب  ار  وا  دومن و  زاـب  ار  شردارب  اـب 

هزیمآ رد  رهز  دشاب  تسردنت  دنمورین و  یمدآ  دنچ  ره  دراد ، ار  رهز  هنوؤم  ربکا ) نصغ   ) یلع دـمحم  ازریم  نانخـس  : » تفگیم شردارب 
هحفص 110 ] تسا [ ». رگراک  وا 

( ربکا نصغ   ) یلع دمحم  هب  تبسن  نایئاهب  شور 

هک یماگنه  دنکیم ...« : فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  یلع  دمحم  اب  نایئاهب  ياهدروخرب  زا  یکی  شیوخ  تارطاخ  باتک  رد  يدـتهم  هللا  لضف 
و : » مناوخیم ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دـیناوخب  زیگناروش  ياههماکچ  زا  تفگ : يدـنفا ، سابع  هداون  یقوش ، دندیـسر . یجهب  خاک  هب  نایئاهب 
هچ یهیه  دندناوخیم : مه  اب  همه  هاگ  نآ  و  دش » اهلبلا  سیئر  هک  دش  نیا  هب  دنـسرخ  ربکا ، صقان  دـش  رت ، یبغ  لیزازع  جوف  کیز  هللا 
درگ رفن  دنچ  یبش  دندینشیم ... شنادنزرف  ناسک و  ربکا و  نصغ  دندناوخیم ، هژیو  ياهادا  دنلب و  ياوآ  هب  هک  ار  نانخس  نیا  دش .» اجب 
داماد لـالج ، ازریم  يزور  تفگ : یقوش  دـمآ ، ناـیم  هب  یلع  دـمحم  ازریم  زا  نخـس  دوب ، مه  ساـبع ، هداون  یقوش ، و  میدوب ، هتـسشن  مه 

دـندروآ و ور  وا  هب  همه  هناخاتـسگ ، دـندروخرب ، یلع  دـمحم  ازریم  هب  هار  رد  دـنتفریم . هضور  هب  ور  ناناوج  زا  رفن  دـنچ  اـب  ءاهبلادـبع ،
امش و  تسا ؟ نیا  دیاهتفای  ءاهب  زا  هک  یـشرورپ  تفگ : دش و  هدنامرد  یلع  دمحم  ازریم  دندرب ، شلاش  رپ  رب  تسد  دنتفگ و  اوران  نانخس 

دیزادرپب »؟ هناگیب  شیوخ و  رازآ  هب  هک  دروآ  راب  هنوگ  نیا  ار 
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( هللارما  ) یقوش ینیشناج  و  ءاهبلادبع )  ) سابع توف 

هب ار  روما  مامز  يدـنفا ، یقوش  ینعی  وا ، يرتخد  يهداون  شتیـصو  قبط  يدـنفا ، ساـبع  یناـهگان  گرم  اـب  يرمق  يرجه  لاس 1340  رد 
-1 رد : دنوشیم  هصالخ  وا  نادنزرف  هحفص 111 ] مامت [  تشادن و  رکذم  دالوا  يدنفا  سابع  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ببس  تفرگ و  تسد 

لالج ازریم  هب  ار  وا  هک  مناخ ، احور  - 3 دنداد . نسحم  ازریم  هب  ار  وا  هک  مناخ ، یبوط  - 2 دنداد . يدهم  ازریم  هب  ار  وا  هک  مناخ ، هیئایض 
رد وا  تسا . يدنفا  سابع  گرزب  رتخد  هیئایض  يدهم و  ازریم  رسپ  يدنفا  یقوش  و  دنداد . يدزی  دمحا  هب  ار  وا  هک  مناخ ، رونم  - 4 دنداد .
هب ناتـسلگنا  تلود  فرط  زا  وا  ینیـشناج  ماگنه  نیا  رد  تشاد و  لاـس  يدـنفا 26  سابع  گرم  ماگنه  تفای و  دـلوت  يرجه  لاس 1314 

هنوگ نیا  عیدب » نرق   » باتک رد  يدنفا  یقوش  دش . هداتسرف  وا  يارب  يدنفا  سابع  توف  رطاخ  هب  یتیلست  فارگلت  هدش و  هتخانش  تیمـسر 
دسیونیم :

يدنفا سابع  توف  يارب  ناتسلگنا  هاشداپ  تیلست 

بودنم هب  یفارگلت  یمایپ  ربخ  نیا  راشتنا  درجم  هب  لیچرچ ، نوتسنیو  رتسم  ناتسلگنا ، هاشداپ  ترـضح  یلعا  تموکح  تارمعتـسم  ریزو  »
هاـشداپ ترـضح  یلعا  تموـکح  تیلـست  يدردـمه و  بتارم  هدوـمن  اـضاقت  هل  مظعم  زا  رداـص و  لـئوماس  تربره  رـس  نیطـسلف  یماـس 

دیامن ». غالبا  ییاهب  يهعماج  هب  ار  ناتسلگنا 

يدنفا یقوش  بتک  تاروتسد و  راتفر ،

زین دیسر و  يدنفا  سابع  نیشناج  هب  یناوج  نس  رد  وا  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  تسا  هدوب  یناسنا  هنوگچ  یقوش  هک  نیا  دروم  رد 
هدشن کیدزن  برغ  يایند  هب  رادقم  هحفص 112 ] نیا [  ات  وا  ناردپ  هک  یلاح  رد  دوب ، هدرک  لیصحت  ندنل  نویلاب  نونفلاراد  رد  ار  یتدم 

زامن هب  عجار  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  دـنهدب ، ناـشن  مالـسا  عرـش  بادآ  هب  عرـشتم  یناملـسم و  يز  رد  ار  دوخ  دـندرکیم  یعـس  دـندوب و 
ار تقبس  يوگ  اهییوگازـسان ، ابیزان و  ياهراتفر  رد  درکن و  يوریپ  دوخ ، ناینیـشیپ  راتفر  زا  یقوش  یلو  دش . رکذ  يدنفا  سابع  ندناوخ 
: دنکیم فیصوت  هنوگ  نیا  ار  وا  ردپ » مایپ   » باتک رد  تسا  هدوب  رشاعم  وا  اب  ینالوط  ینامز  هک  يدتهم  هللا  لضف  دوبر . دوخ  ناینیشیپ  زا 

تـسرد مناوتیمن  هک  دوب  ياهژیو  داهن  تشرـس و  ياراد  وا  مدـش . انـشآ  یقوش  اب  نم  تسخن  ياهزور  رد  ءاهبلادـبع  ياههداون  ناـیم  رد 
هللا لضف  سپـس  دـنک ! شزیمآ  یتسود و  دـنمورین  ناـناوج  نادرم و  اـب  تساوخیم  هتـسویپ  تشاد و  مک  يدرم  يوخ  میوگب . امـش  يارب 

یتشز باقلا  هب  باتک  نیا  رد  وا  نینچ  مه  میشوپیم . مشچ  یلیالد  هب  نآ  رکذ  زا  هک  دنکیم  لقن  ار  ینایرج  یحبـص ، هب  بقلم  يدتهم ،
دسا نیدلا  لامج  دیس  ریبکریما و  ناخ  یقت  ازریم  دننام  ناگرزب  زا  یضعب  یتح  هک  دنکیم  هراشا  تسا  هدادیم  دارفا  هب  يدنفا  یقوش  هک 

ییحی  » مان اب  ار  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  ینعی  نایئاهب ، يهنیرید  نمـشد  تاباطخ  نیا  رد  نینچ  مه  دربیم و  مان  تشز  باقلا  اـب  ار  يداـبآ 
لوـقعلا و ریحم  یتواـسق  هب  هک  ناریا  تلم  دارفا  دـیوگیم : نرق » حوـل   » رد ناـیناریا  يهراـبرد  وا  دـناوخیم . ساـنخ » ساوـسو  اـیحیب و 
رد قاثیم  ملق  تداهـش  هب  هک  دنتـشگ  بکترم  یفاستعا  ملظ و  دندومن و  مادقا  عرـش  ياسؤر  روما و  تالو  ماکحا  ذـیفنت  هب  نیبم  یتواقش 
رد دندیـسر و  ناشلامعا  يازج  هب  دشن ، هدینـش  اقیرفآ  يهربارب  یتح  ایقـشا  نیرتراکمتـس  زا  یطـسو  راصعا  یلوا و  نورق  زا  خـیرات  چـیه 
ابو یطحق و  زا  نوگانوگ  تافآ  تشگ و  عوطقم  هرملاب  راکمتس  لهاج  بصعتم  تلم  نآ  هحفص 113 ] تکرب [  شیاسآ و  هیلاوتم  نینس 
هب یباتک  ياراد  يدنفا  یقوش  داد . انف  داب  هب  ار  سفن  رازه  نیدنچ  راهق  مقتنم  دی  دومن و  هطاحا  فیرش  عیـضو و  زا  ار  لک  رخآ ، تایلب  و 

ماکحا اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هداد  ناـیئاهب  هب  ار  تاروتـسد  زا  یـضعب  حاولا  نیا  رد  وا  تسا . یقوش » یحول   » زین و  عیدـب » نرق   » ماـن
. تسا هدش  رکذ  ماکحا » يهنیجنگ   » رد هک  دینک . بانتجا  هیقت  زا  دییامنن و  نامتک  هدیقع  دیوگیم : ییاج  رد  الثم  هدومن ، خـسن  ار  هقباس 
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هدش رکذ  يهرامـش 6 ، يرما ، رابخا  هلجم  رد  هک  درک . مسجم  مشچ  شیپ  رد  ار  ءاهبلادـبع  ای  هللا  ءاهب  دـیاب  زامن  عقوم  رد  هحفص 114 ] ] 
. دشابن روشک  نآ  نیناوق  فلاخم  تاروتـسد  نآ  هک  تسا  مزال  ییاهروشک  رد  ءاهب ) یلعنیـسح  باتک   ) سدـقا تاروتـسد  هب  لمع  تسا .

دیما دـیوگیم : مهد » حوـل   » رد هداد و  رـس  ار  نادرم  ناـنز و  يواـست  يوـعد  نینچ  مه  وا  تسا . هدـمآ  هیئاـهب » تاـماظن   » باـتک رد  هـک 
ناماس نآ  رد  نمحرلا  ءاما  صیرحت  عیجشت و  ببس  هدش  هتشاد  رب  ءاسن  لاجر و  قوقح  تاواسم  نادیم  رد  هک  لوا  مدق  نیا  هک  تسنانچ 

هیـساسا میلاـعت  زا  عیدـب  هرود  نیا  رد  ءاـسن  لاـجر و  قوقح  تاواـسم  تسا : هدـمآ  هنوـگ  نیا  ماـکحا » يهنیجنگ   » رد و  ددرگ . نارهط ) )
تهارک یفرط  ره  زا  هجوز  جوز و  نیب  تهارک  صوصخ  رد  اـما  دـیامرفیم : يدـنفا ) یقوش   ) هناطلـس لـج  هللا  رما  یلو  ترـضح  تسا ...

، هراوآ هب  بقلم  یتیآ ، نیسحلادبع  هن . یحیجرت  زایتما و  يواسم ، نیفرط  قوقح  ماقم  نیا  رد  يراج و  هدع ) قالط و   ) صبرت مکح  عقاو ،
زا ییاهتمـسق  لاثم  ناونع  هب  هک  هداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  يدنفا  یقوش  حاولا  اههباطخ و  لصفم  تروص  هب  لیحلا » فشک   » باتک رد 

زارد نایلاس  ءادـفلا ، مکتاـبئل  یب  قلعتی  اـم  یحور و  یهلـالا  بزحلا  اـهیا  دـسیونیم : یقوش  دوشیم . رکذ  راـصتخا  تروص  هب  حاولا  نآ 
ایالب و فوسک  هب  قرش  تاحفص  رد  الب  رپ  میلقا  هحفـص 115 ] نآ [  قفا  زا  شعولط  ودب  زا  یهبا  لامج  نییآ  باتناهج  باتفآ  هک  تسا 

نآ اطقر  يهیح  نوچ  دـش و  دنلبرـس  ضرا  رد  ءاهب  رما  تمواقم  رد  لزا ) حبـص  ییحی   ) يرماس توص  التبم ... یـصحت  دـعت و ال  ایاوز ال 
رد دومن ... هطاحا  تهج  شـش  زا  ار  هتباث  هرجـش  ضقن  عقاول  حاورا  دیناشچب ... افج  مس  ار  ارون  فطلا  لکیه  سیلدت  لامک  هب  ربکا  قعان 
هب دوب  هدومن  هطاحا  تاهجلا  عیمج  نم  ار  هکرابم  يهرجـش  تبنم  لاـس  داتـشه  تدـم  رد  هک  حـقاول  حاـیرا  زورون  دـیع  زوریف و  زور  نیا 
قنع زا  تیـسوبحم  قوط  تفای ، رودـص  يدازآ  نامرف  تسـشنورف و  شبالقنا  نافوط  نایغط و  تروص  تفای و  نیکـست  ریدـق  بر  ریدـقت 

تاونـس نیا  رد  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  مظعا  ءارـس  عجرم  و  داتفیب ... ینامثع ) هاشداپ   ) دیلپ دـیمحلادبع  ندرگ  هب  دـش و  عفترم  ءاهبلادـبع 
تلم دوخ  زا  تسا  نورق  راصعا و  رخف  هک  رـصع  نیا  رد  تفرب ...!! شلـالج  تهبا و  دـیدرگ و  سوکنم  شلمع  هدـیدرگ و  بلقنم  هریخا 

، تخادـنارب ار  نامثع  لآ  هلـسلس  شیوزاب  هوق و  هب  تخیگنارب و  يردـتقم  سفن  ناـینامثع  داژن  زا  دومن و  ثوعبم  یلـساب  صخـش  مالـسا 
نیمزرس نآ  رد  ار  نیلسرملا  دیس  ترـضح  نیبم  عرـش  تشاذگ ، لتخم  میقع و  رهدلا  دبا  یلا  ار  مالـسا  تلم  مظعا  ءارـس  هیلـصا  تدحو 

زیاج و ار  ءایبنالا  ترضح  باتک  تاصوصنم  لیدبت  رییغت و  دومن ، نالعا  انشآ  هناگیب و  رب  ار  هیعرـش  مکاحم  لاطبا  ءاقلا و  درک و  خوسنم 
زا ار  تسایـس  ياوـق  درک و  جـیورت  حیرـشت و  شیاـج  هـب  گـنرف  کـلامم  مصاوـع  زا  هـسبتقم  هنیدـم  هدـیدج  ماـکحا  درمـش و  عورـشم 

زجح ار  شتافوقوم  هحفـص 116 ] درک [  هاتوک  بصنم  تزع و  هداسو و  زا  تسد  ار  موسر  ءاملع  دومن و  لصفنم  مالـسا  تما  ناگدنیامن 
اب شتاملک  هک  تسا  هدومنیم  یعس  باب  ءاهب و  ءاهبلادبع و  دننام  زین  يدنفا  یقوش  تسب . ار  شعماوص  ایاکت و  باوبا  دومن و  فرصت  و 

يهویـش يدودـح  ات  دـشاب و  مأوت  دـنکیمن ) قیبطت  یبرع  نابز  يهدـعاق  اب  هک  یبرع  یظاـفلا  زا  زین  عقاوم  زا  یـضعب  رد  و   ) یبرع ظاـفلا 
تسا . هدرک  تیاعر  ار  ناینیشیپ 

لدعلا تیب 

نیلوا ءاهب  یلعنیـسح  دوب . لدعلا  تیب  مان  هب  یلحم  عمجم و  ندش  اپرب  دش ، رداص  وا  فرط  زا  ءاهبلادـبع  نامز  رد  هک  یتاروتـسد  زا  یکی 
دننک و انب  یتیب  لدع  مسا  هب  ضرا  نئادم  زا  هنیدم  ره  رد  دیوگیم : لدع » حول   » رد وا  دومن . مکح  لدعلا  تیب  ندش  انب  هب  هک  دوب  یسک 

ۀسایسلا دالب و  ریمعت  سومان و  ظافح  سوفن و  رد  نینچ  مه  دنوش و  عمج  هنئمطم  هیکز  سوفن  زا  مظعالا ، مسالا  ددع  یلع  تیب ، نآ  رد 
قیوعت هب  نآ  يارجا  ات  رودص  ماگنه  زا  نرق  کی  ابیرقت  تدـم  هب  رما  نیا  یلو  دـننک . هظحالم  دابعلل  ازرح  دالبلل و  اساسا  هللا  اهلعج  یتلا 

باـختنا تروشم و  هب  روما  ءاـهب ) ياهرـسپ   ) ناـصغا زا  سپ  تسا و  تروشم  رب  رما  نیا  ساـسا  هک  دوب  نیا  رب  ناـیئاهب  يهدـیقع  داـتفا و 
يایاصو حاولا  بجوم  هب  یلو  دنناسرب  دشاب  نآ  ریغ  فراعم و  ماتیا و  فراصم  هب  ار  نآ  دـناهبختنم  سوفن  هک  نآ  ءانما  دوشیم و  یهتنم 

لدعلا تیب  سیئر  لسن  دعب  الـسن  وا  تسا و  کلهتـسم  هللا ) رما   ) يدنفا یقوش  رد  شنوؤش  مامت  اب  لدعلا  تیب  ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع 
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تایلام - 1 دشاب : هنوگ  نیا  دیاب  لدـعلا  تیب  تادـیاع  اما  و  دـشابیم . هحفـص 117 ] نآ [  ياضعا  هدـننک  لزع  هدـننک و  باختنا  تسا و 
رارق تیم  يارب  ثرا  هقبط  تفه  باب »  » هک ثراو ، زا  هدوقفم  تاـقبط  ثرا  - 2 زیچ . ره  زا  هدزون  يدـص  زا  تسترابع  هک  هللا ) لام   ) مانغا

-3 ءازلا . ددـع  یلع  ثیراوملا  انمـسق  دـق  دـیوگیم : سدـقا  رد  مه  ءاهب  و  ملعم . تاوخا و  تاهما و  ءابآ و  جاوزا و  دالوا و  زا  دوب ؛ هداد 
یسمش لاس 1330  رد  هرخالاب  تسا .) يدنفا  سابع  تاقحلم  زا  یلو  تسین  سدـقا  باتک  رد  هک   ) هطقل - 5 فاقوا . - 4 هملسم . هید  ثلث 

نآ سأر  رد  و  شگرم ) زا  لبق  لاس  شـش  ینعی   ) داد ار  مظعا  لدـعلا  تیب  نینج  لیکـشت  روتـسد  يدـنفا  یقوش  يدالیم  اب 1951  قباطم 
، دش نایئاهب  نیب  رد  یتافالتخا  زورب  ببس  دوخ  رما  نیا  هک  داد  رارق  یمیر  نسیم  مان  هب  ار  یـصخش  دشیم ، لیکـشت  رفن  هن  زا  هک  تأیه ،
هب مادقا  سپـس  هدومن و  یفرعم  دشابیم  شدنزرف  هک  ار  دوخ  زا  دـعب  هللا  رما  یلو  دـیاب  هللا  رما  ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  رظن  هب  انب  نوچ 
هک لوسکام  هیحور  مان  اب  وا  رـسمه  یفرط  زا  دوبن و  رکذم  دنزرف  ياراد  ءاهبلادبع  دننام  زین  يدنفا  یقوش  یلو  دیامن  لدعلا  تیب  لیکـشت 

تشادن . قفاوت  دوب  ییاکیرما  يدرف  هک  یمیر  نسیم  اب  دوب  ییاداناک 

يدعب تاباعشنا  يدنفا و  یقوش  توف 

يارب ار  وا  ناکـشزپ  زیوجت  هب  يدـنفا و  یقوش  يرامیب  تلاسک و  راـهظا  اـب  يدـالیم  اب 1957  قباطم  یـسمش  لاـس 1337  لوا  يهمین  رد 
هب ناتسلگنا  تختیاپ  رد  تماقا  هتفه  کی  زا  سپ  دندرب و  ندنل  هب  نیطسلف  زا  لوسکام ، هیحور  شرسمه ، قافتا  هحفص 118 ] هب [  هنیاعم 

یتافالتخا يدنفا  یقوش  توف  زا  لبق  هچ  رگا  تفای . لاقتنا  نیطسلف  هب  وا  دسج  تشذگرد و  اج  نامه  رد  دیدش  يازناولفنآ  يرامیب  تلع 
وا زا  ناـیئاهب  زا  یعمج  ندوب ، هللا  رما  یلو  هب  اـنب  یمیر  نسیم  ياـعدا  اـب  يو و  گرم  زا  سپ  یلو  دروخیم  مشچ  هب  یناـهنپ  تروـص  هب 

تشگ . بعشنم  رگید  هقرف  ود  هب  ییاهب  يهقرف  اج  نیا  زا  دنتسویپ و  يدنفا ، یقوش  یسیلگنا  نز  لوسکام ، هیحور  هب  هدش و  ادج 

لوسکام هیحور  یمیر و  نسیم 

يهناخدور رانک  رد  یسمش )  1253  ) يدالیم لاس 1874  رد  هک  تساکیرما  رد  یفقسا  ياسیلک  یناحور  کی  دنزرف  یمیر ، نسیم  زلراچ 
رد وا  اب  ار  تیئاهب  رارـسا  تدم  نیا  لوط  رد  یقوش  تسا و  هتـشاد  طابترا  یقوش  اب  لاس  هاجنپ  دودح  رد  هدش و  دلوتم  یپ  یـس  یـس  یم 

: دسیونیم یقوش  حاولا ، نآ  زا  یکی  رد  تسا . هدشیم  لدب  در و  ود  نیا  نیب  رد  هناقشاع ! اضعب  هناتسود و  ییاههمان  هتـشاذگیم و  نایم 
بابحا و تمدـخ  هب  مایق  هک  دـیتسه  هلا  توکلم  مداـخ  تقیقح  رد  امـش  نم ! بوبحم  يا  نم و  سیلج  سینا و  يا  نم ! زیزع  تسود  يا 

نداد اـب  یمیر  نسیم  هک  نیا  اـب  يدـنفا -  یقوـش  گرم  زا  سپ  هـمه ، نـیا  اـب  یلو  امـش ! لاـح  هـب  اـشوخ  دـیاهدومرف ، هـلا  تاـحفن  رـشن 
رس وا  هب  تبسن  دایقنا  زا  فلتخم  لیالد  هب  لوسکام  هیحور  نارادفرط  دراد -  هگن  ماقم  نیا  رد  ار  دوخ  درکیم  یعـس  ررکم  ياههیعالطا 

نیا رسفم  نیبم و  دناوتیمن  هتشادن و  طلست  هحفـص 119 ] یبرع [  نابز  هب  ایناث  تسا و  ییاکیرمآ  درف  کی  وا  الوا  دنتفگیم  دـندز و  زاب 
هب ار  وا  هتفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  لوسکام  يهیحور  دندوب  یمیر  نسیم  اب  قفاوم  يهتـسد  رد  هک  ینویباعـشنا  زین  رگید  فرط  زا  دشاب و  رما 

رعـش وا  يارب  هک  ییاج  ات  دـنکیم  راـهظا  یمیر  نسیم  يراـنکرب  رد  ار  دوخ  هنیک  دـقح و  ندوب  میقع  تلع  هب  هک  دـندزیم  لـثم  هشیاـع 
رما رد  قاقـشنا  تلع  دش  دقح  رهظم  نآ  شیئازان  يهدقع  اب  اپرب  ملاع  هب  ياهنتف  هچ  دومنب  ازان  میقع و  ینز  ابجعلل  ای  دنتفگیم : هتخاس و 

روک و لفاغ و  مامت  هک  نیا  ای  دنتـشگ  شعیطم  هدـیدان  همه  ایآ  دـنربخیب  رگم  وا  رکم  هلیح و  زا  دـنرگهلیح  نز  نآ  عیطم  هک  ناـنآ  اـهب 
تسا و هدوب  یپایپ  تاباعـشنا  تافالتخا و  تارییغت و  راچد  نونکات  ءاهب  یلعنیـسح  نامز  زا  ییاـهب  رما  بیترت  ره  هب  هحفص 120 ] دنرک [ 

رییغت هتشگ و  علطم  یناهن  رارسا  زا  نامز  رورم  هب  زین  يدنفا  یقوش  ءاهبلادبع و  ناصاخ  نیغلبم و  زا  زین  یناسک  اهشکمشک  نیا  رب  هوالع 
؛ يدـنفا ساـبع  بتاـک  شنم و  یحبـص ، هب  بقلم  يدـتهم ، هللا  لـضف  زا  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  هک  دناهتـشگرب  هقرف  نیا  زا  هداد و  هیور 

ییاهب هغارم  رد  هک  داصتقا ، هتسویپ ؛ نایئاهب  هگرج  هب  درجورب  رد  هک  وکین ، ییاهب ؛ گرزب  نیغلبم  زا  هراوآ ، هب  بقلم  یتیآ ، نیـسحلادبع 
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حرـش هب  اج  نیا  رد  هک  درب  مان  بارهـس  دمحا  ازریم  و  دومن ؛ هتـسکشلد  اهر و  ار  وا  تساوخرب و  هزیتس  هب  نید  نیا  رـس  رد  ردپ  اب  دـش و 
مینکفایم . يرظن  لامجا  تروص  هب  دنتشگرب  یقوش  زا  هک  یناسک  زا  رفن  ود  لاح 

بارهس دمحا  ازریم 

لاس 1284 رد  تفر . یئبمب  هب  يدنچ  زا  سپ  تفرگ و  همانیهاوگ  نارهت  نونفلاراد  زا  یگلاس  رد 17  تشاذگ . ناهج  هب  اپ  ناهفصا  رد  وا 
لاـس 1287 رد  تخادرپ . يزوـمآ  شناد  هب  رـصم  رد  لاـس  هس  دیـسر . ءاهبلادـبع  رادـید  هب  دـش و  راپـسهر  اـکع  رـصم و  هب  يدیـشروخ 
زا يرمق )  1297) اپورا گنج  نایاپ  اـت  يرمق  زا 1281  دشاب . یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  مجرتم  هک  داتـسرف  نتگنـشاو  هب  ار  وا  ءاهبلادبع 

تشگرب و اکیرما  هب  ءاهبلادبع  دزن  زا  ياهژیو  مایپ  اب  يرمق  رد 1298  دوب . وا  نادناخ  زا  نت  کی  دننام  وا و  مجرتم  ءاهبلادـبع و  ناکیدزن 
یقلت یگتخاس  ار  ءاهبلادبع  همان  تیصو  دز ، زابرس  يدنفا  یقوش  نامرف  زا  سپـس  و  تشاذگ ، داینب  ار  رون  خیرات  نمجنا  يرمق  رد 1308 
ییاهب يهقرف  نیاربانب  دنـشابیم . وا  وریپ  اکیرمآ  نایئاهب  دندش و  هدیمان  نایبارهـس  مان  هحفـص 121 ] هب [  هک  درک  ادیپ  ینارادفرط  دومن و 

یمیر نسیم  نارادفرط  یبارهـس ، یلع ) دمحم  نارادفرط   ) نیـضقان یقوش ) نارادفرط   ) نیتباث ییاهب ، ینایب ، یلزا ، یباب ، هب  نونکات  لوا  زا 
دناهدش . میسقت  لوسکام  هیحور  نارادفرط  و 

هراوآ هب  بقلم  یتیآ  نیسحلادبع 

نیرت گرزب  زا  هک  يدح  هب  ات  دیـشوکیم  هنادـجم  نانآ  فادـها  دربشیپ  رد  هدز و  مدـق  ییاهب  يهقرف  هار  رد  اهلاس  هک  یناسک  زا  یکی 
ناوتیم تسا  صخـش  نیمه  فیلأت  هک  لیحلا » فشک   » باتک هب  یلامجا  یهاگن  اب  تسا . یتیآ  نیـسحلادبع  دش  ییاهب  ناملعم  نیغلبم و 

یتیآ نیـسحلادبع  خیـش  جاح  شایلـصا  مسا  تسا . هدرک  هقرف  نیا  راکفا  دـیاقع و  يهعاشا  فقو  ار  شیوخ  هزادـنا  هچ  ات  وا  هک  دـیمهف 
لها تسایر و  تماما و  زا  هیعرـش  روما  ردصم  یگلاس  یـس  نس  ات  هدوب و  لیلج  یلیماف  بحاص  دزی و  ياملع  يهداوناخ  زا  تسا و  یتفت 

نیغلبم و سیئر  لوا و  فص  رد  مکمک  دوشیم و  ییاهب  هدرک و  نایئاهب  بلاطم  هب  يدروخرب  یگلاس  یس  نس  رد  هدوب و  ربنم  بارحم و 
دـننادیم و رتالاب  نایئاهب ) رکفتم  زغم   ) یناگیاپلگ لـضفلاوبا  زا  ار  وا  یـضعب  ددرگیم و  ناـشیا  فلؤم  فنـصم و  غیلبت و  سرد  سردـم 

اپورا هب  هام  راهچ  ناتـسکرت ، هب  هبترم  کی  زاقفق ، هب  هبترم  ود  ینامثع ، هب  هبترم  ود  هلمج  نم  دنکیم ، ناهج  ناریا و  فارطا  هب  ییاهرفس 
نیغلبم زا  یـضعب  اب  ياهنامرحم  ياهتاقالم  دوب  [ لاس منس 33[ هک  [ يرمق هنـس 1320[ رد  دیوگیم : دوخ  وا  هریغ ، رـصم و  هب  هام  هدزای  و 

اب ماهزور  دنچ  ترـشاعم  مدرک و  ار  نارهت  دـصق  مدینـش و  یبیجع  ياهفرح  ییاهب  هحفـص 122 ] رما [  تفرـشیپ  زا  مداد و  ماجنا  ییاهب 
ماقم رد  هک  ار  هنیرید  يهنیک  هدرمـش ، تمینغ  مه  تفت  ریبدتیب  داوس و  مک  ياهدنوخآ  زا  یـضعب  مدـش و  مهتم  هتفای و  یترهـش  نایئاهب 

دـش و یهتنم  ترجاهم  هب  راک  دـندرک و  دـییات  ارم  ترفاسم  دـندز و  نماد  ار  هنتف  شتآ  دـنتخیر و  نوریب  هنیـس  زا  دنتـشاد  نم  اـب  تباـقر 
هرمک تمـس  هـب  هاـم  تـشه  زا  سپ  مدرک و  رفـس  ناتـسدرا  هـب  [ يرمق لاـس 1321[ رد  دــنتفریذپ . ارم  هدرک ، زاـب  شوـغآ  نارهت  ناـیئاهب 
لیبق زا  اهراک  زا  یـضعب  رد  مدرک و  لیدـبت  هالک  هب  ار  هماـمع  [ يرمق لاس 1322[ رد  مدرک و  تکرح  ناتـسدرک  نادـمه و  ناـگیاپلگ و 

رد يدنچ  متشگرب و  نارهط  هب  زاب  مدوب و  وا  یـشنم  تشر  رد  هام  هد  هدرک و  رفـس  تشر  هب  سپـس  مدش و  دراو  فارقاب  هرادا  يرادرتفد 
رد دعب  هب  نآ  زا  مدرک و  دیهمت  میدقت و  ار  رشب  تدحو  هسردم  تامدقم  مدمآ ، ناشاک  هب  سپس  متخادرپ و  هسردم  سیسأت  هب  ناتسدرا 
دزن زور  هدجه  متفر و  اکع  هب  دوب  هدش  دنلب  تیطورـشم  ملع  هزات  هک  [ يرمق لاس 1325[ رد  مدرک و  ترفاسم  ياهبصق  هیرق و  رهـش و  ره 

وا دزن  هام  هس  مدرک و  رفـس  اکع  هب  زاب  للملانیب  گنج  يهحوبحب  رد  [ يرمق لاس 1325[ رد  متشگرب و  ناریا  هب  مدرب و  رـس  هب  ءاهبلادبع 
بکاوک  » هب ادـعب  مدرک و  عورـش  مدـیمان و  هیئاهبلا » رثآم   » ار شمان  لوا  هک  یخیرات  باتک  شراگن  هب  رفـس  نیا  زا  تعجارم  رد  مدـنام و 

نم يارب  حول  راـهچ  یلا  هس  یلاـس  هک  مدـش  ءاهبلادـبع  تاـفتلا  فرط  ناـنچ  تدـم  نیا  لوط  رد  و  دـلجم ، ود  رد  هدـش  موسوم  هیردـلا »
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هوک و هتـشگرس  ءاهبلادـبع ! يهراوآ  يا  - » 1 هحفـص 123 ] تسا [ : نینچ  اهنآ  هنومن  دیـسر و  حول  هاـجنپ  هب  اـهنآ  دادـعت  هک  داتـسرفیم 
نم ینـسحلادبع و  وت  ءاهبلادبع ! یمـس  يا  - » 2 خـلا ». یتبقنم ! هچ  نیا  تسا و  یتـبهوم  هچ  نیا  ارحـص ! هیداـب و  يهتـشگ  مگ  یناـبایب و 

نیبم نیبج  رون  كراـبم  لاـمج  تیدوبع  اریز  ناـمحر ، توکلم  رد  سیدـقت  تیآ  ناونع  نیا  تسا و  ناونع  کـی  ود  ره  نیا  ءاهبلادـبع ،
یـسفق ریـسا  یـسفن  ره  رد  یتفا و  ییالب  ماد  رد  یمد  ره  رد  ءاهبلادبع  دننام  دیاب  زین  وت  سپ  نییلع ، العا  يهسدـقم  قیاقح  تنیز  تسا و 

نا یهلا ! یهلا ! - » 3 خـلا ». یتفاـی . جورخ  تفت  زا  یتفاـتب و  قح  ریغ  زا  ور  نوچ  تسا  روـفغ  بر  هاـگرد  رد  لوـبق  رب  لـیلد  نیا  يدرگ ،
.« خلا دـیدرگ ... هظحالم  دوب  هدـش  رداص  بانج  نآ  يهحیرـص  ماهلا  يهحیرق  زا  هچنآ  - » 4 خلا ». نیقرشملا ... لها  يدان  دق  نیـسحلادبع 

لاـس رد  یغیلبت .»! روـما  زکرم  سیئر  - » 8 سنالا »! تاحفن  رـشان  يا  - » 7 هللا »! رما  غـلبم  يا  - » 6 مدق »! لامج  مدـق  تباث  يهدـنب  يا  - » 5
مدش مزاع  لوبمالـسا  هب  هبوکداب  هار  زا  مدش و  راضحا  افارگلت  يدنفا  یقوش  سولج  ءاهبلادـبع و  توف  زا  سپ  مدوب ، نارهت  رد  هک   1340

ندـنل و رد  هام  راهچ  داتـسرف و  ارم  داد و  نم  هب  یـسیلگنا  هب  یحول  يدـنفا  یقوش  مدرک و  ترفاسم  اپورا  هب  دـعب  اـفیح و  هب  اـج  نآ  زا  و 
عورش رصم  رد  مدرک و  قرـش  هب  تعجارم  ناتـسلگنا ، هسنارف و  رد  شدرگ  هام  راهچ  زا  سپ  مدوب و  رگید  ياهاج  تنومروب و  رتسچنم و 

، هیلیعامسا لیبق  زا  ییارق  هب  مدش و  زاسمد  هقبط  ره  اب  مدنام و  هرهاق  رد  هام  هدزای  مدرک و  هیردلا » بکاوک   » باتک عبط  هحفص 124 ] هب [ 
سپس مدیبلط و  تیدج  هب  ار  ایاصو  حاولا  یقوش ، زا  متفر و  افیح  هب  مدش و  فرصنم  ییاهب  رما  زا  رصم  رد  مدرک . تحایس  اطنط  هیشرق و 

زا سپ  هدرب و  لفحم  هب  ار  نآ  هک  متـشون  ینادزی  دمحا  يارب  یطوسبم  حرـش  متفگ و  ار  قیاقح  ناشیناحور  لفحم  ياضعا  هب  توریب  رد 
سپ نآ  زا  دـش و  يرپس  راجاق  تلود  ات  متـشونن  يزیچ  لاس  ود  ات  دـندرک و  رـشتنم  ار  همان  ریفکت  مدوب  هتـشگرب  نارهت  هب  هک  هتفه  کـی 

هب و  رهقلا » ۀینابز  هذخأت  فوس   » هک دوب  هدرک  رداص  نم  يارب  هیرهق  حول  يدنفا  یقوش  هتـشذگ و  لاس  نونکا 16  مدرک و  راک  هب  عورش 
اب هطبار  رد  ناـیئاهب  ياهتسایـس  زا  یکی  تسا . هدـشن  ماـجنا  ییوـگ  شیپ  نیا  زوـنه  هک  هداد  دوـسح  ضقاـن  ود  درم و  هراوآ  بقل  نـم 

يارب زین  یحول  دـندرکیم و  شدرط  ییاهب  عماجم  مامت  زا  ریفکت و  ار  وا  هلـصافالب  هک  تسا  هدوب  نیا  دـندیربیم  هقرف  نیا  زا  هک  یناسک 
رد وا  دیدرگ  تسایس  نیا  لومشم  هدش و  دورطم  هک  تسا  یناسک  وزج  زین  یحبص )  ) يدتهم هللا  لضف  دشیم . رداص  هیرهق  حول  مان  اب  وا 

ییاوسر ره  هب  یگدولآ  زا  هک  نیا  زا  هتشذگ  تفگ  و  درک ... شخپ  درک و  پاچ  یگرب  یناحور  لفحم  دسیونیم : شتارطاخ  زا  یتمسق 
اج ره  دینارب و  دیهدن و  هار  دوخ  هب  ار  وا  ور  نیا  زا  دراد ، دمآ  تفر و  وکین  هراوآ و  دننام  ییاهب  شیک  نانمـشد  اب  درادن ، اورپ  یماندب  و 

دناهتشامگ [ ار ] رگید نت  دنچ  هحفص 125 ] نیما و [  اضرمالغ  یجاح  نارسپ  دنهدیم . رازآ  ارم  نایئاهب  تفگ  مردپ  دینادرگرب . ور  دیدید 
هچ ره  دیاب  ای  هللا ! لضف  تفگ : میدوب ، هتسشن  هرفس  رـس  يزور  هن ... ای  يوریم  نوریب  اج  نیا  زا  وت  هک  دینیبب  دنـشاب و  رد  نیا  نارگن  هک 

هزاورد نوریب  هب  ار  دوخ  اهبش  مدـمآ . نوریب  متـساوخرب و  گنردیب  نم  يورب ، نم  دزن  زا  ای  ینک ، شوگ  ارچ  نوچیب و  میوگیم  نم 
هب نم  راگزور  هام  ود  مدروخیم . مدنکیم و  ار  هچبرت  ياهگرب  دندوب ، هتـشاک  هچبرت  دوب و  ياهچغاب  اج  نآ  مدـناسریم ، دابآ  فسوی 

هقرف نیا  زا  يدنفا  یقوش  رارقتـسا  اب  وا  زا  سپ  هک  دناهدوب  ءاهبلادبع  هاگرد  ناصاخ  زا  نانیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  و  تشذـگ . هنوگ  نیا 
لقن ءاهبلادـبع » رـس   » باتک زا  ار  تسا  هدومن  یـسیلگنا  يرفماه  رفتـسم  اب  یتیآ  هک  ياهبحاصم  تسین  دـب  اج  نیا  رد  دـندش . نادرگ  ور 

تسا . هدوب  رثؤم  هقرف  نیا  دیاقع  ذوفن  رد  دح  هچ  ات  ناتسلگنا  هک  مینادب  ات  مینک 

( سیلگنا لوسنق   ) يرفماه رتسم  هب  یتیآ  يهبحاصم 

نامگ دیاش  تسب ، تروص  يرفماه  رتسم  نم و  نیب  هک  تسا  ياهبحاصم  تاقالم و  هتسجرب  صصق  زا  رگید  یکی  دسیونیم : دوخ  یتیآ 
دعب متشگزاب  ناریا  هب  ندنل  رفس  زا  نوچ  تسا ... یسیلگنا  يرفماه  نم  دوصقم  ریخن ! تساکیرمآ ، لوسنق  يرفماه  نم  دوصقم  هک  دینک 

فـشک  » ملق مرجـال  متـشادن ، توکـس  تقاـط  رگید  مدوب  هدرک  فشک  ود  ره  بوـلطم  بلاـط و  زا  هک  اـهغورد  اههعدـخ و  همه  نآ  زا 
ار لیحلا » فشک   » لوا دلج  هتشون  ار  ییاهب  ياسؤر  ياههلیح  رایسب  زا  یکدنا  ای  رازه  زا  هحفص 126 ] یکی [  متفرگ ، تسد  هب  ار  لیحلا »
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، يرفماه رتسم  تفگ : نم  هب  یناتسدرک  ناخ  دیعس  رتکد  موحرم  يزور  درک . ادص  برغ  قرـش و  رد  پوت  دننام  مدرک و  رـشتنم  پاچ و 
رد کهلق ، هب  متفر  تسا ، راک  رد  یبیرغ  يهشقن  مدز  سدح  هک  نیا  اب  دـنک . تاقالم  ار  وت  تسا  لیام  سیلگنا ، لوسنق  مجرتم  یـشنم و 

لوا و یشنم  یمیعن ، نیسحلادبع  دننام  ترافس ، نایئاهب  هک  نآ  زا  دعب  دوب . لوسنق  تراواه »  » ایوگ مدرک . تاقالم  ار  رتسم  ترافـس ، غاب 
نم اب  وا  ینعی  مراد ، راک  يرفماه  رتسم  اب  متفگ : ناشیا  تشحو  عفر  يارب  دندش ، برطـضم  نم  ندید  زا  مدـنچ  یـشنم  یمیمـص ، دـمحا 

اب تسا و  يرگلوسنق  تشپ  نوردنا و  شیپ  هک  یگرزب  رانچ  ریز  دندروآ ، یلدنـص  داد و  نامرف  دـمآ و  دـنداد ، ربخ  وا  هب  اذـل  دراد . راک 
. تسنادیم بوخ  یسراف  رتسم » . » میدش تبحص  لوغشم  راگیس  ییاچ و  زا  دعب  متـسشن و  دنتـشاذگ . تشاد  هلـصاف  یکدنا  لوسنق  قاطا 

نم متفگ : دیدش ...؟ فرصنم  تیئاهب  زا  هک  دش  هچ  هک  دوب  نیا  شنخس  نیتسخن  روذعم ! رومأملا  تسا و  رومأم  یلو  دوب  مه  یبوخ  مدآ 
هب تسا  ناریا  راختفا  بجوم  تسا و  قح  رگا  هک  مدوب  هتفر  هکلب  مدوب ، هتخورفن  شنادیرم  و  يدنفا » سابع   » هب ار  مدوخ  نادجو  ریمض و 

تلم تسا  غورد  لطاب و  رگا  موش و  دیهـش  ات  متـسیاب  دیآ  نایم  رد  تداهـش  ياپ  رگا  یتح  هک  منک  يرادیاپ  ردـق  نآ  منک و  تمدـخ  وا 
... اهغورد و رب  رتشیب  هحفـص 127 ] رتمرحم [ ، هچ  ره  مدش و  رتکیدزن  هچ  ره  هناتخبدب  دـنروخن . بیرف  ات  میامن  هاگآ  رادـیب و  ار  ناریا 

قفوم مدروآ و  تسد  هب  یفاک  دح  هب  ار  بلقت  غورد و  كرادم  هناتخبـشوخ  متـشگزاب و  مدوب  هدـمآ  هک  یهار  نآ  زا  اذـهل  مدـش . هاگآ 
ملق ریز  لیحلا ، فشک  رگید  دلج  ود  زونه  متـسه و  يدج  تفلاخم  رد  هک  دیمهف  هک  یتقو  منک . میظنت  لیحلا  فشک  دلج  هس  هک  مدـش 

هک لوا  دـلج  نیا  تفگ : دـعب  دـناهدروآرد ! يزاـب  اههتخوسردـپ  دـیدرک ! بوخ  تفگ : داد و  رییغت  ار  دوخ  يهجهل  مراد ، رـشن  عبط و  و 
دراد يرگید  دصقم  متـشاد  نیقی  اریز  متخابن ، ار  دوخ  فیرعت  نیا  زا  نم  دیاهتـشون . بوخ  یلیخ  مدناوخ ، ار  شمامت  نم  دیاهدرک  پاچ 
مامت هوهق  نوچ  باوج . هیهت  نم  دیدیم و  نم  يارب  لافغا  هیهت  وا  دشیم  فرص  هوهق  ات  دمآ و  شیپ  هوهق  درک . دهاوخ  زورب  تبقاع  هک 

هک مرادـن  يراک  نم  متفگ : منک ! کمک  ار  امـش  ات  دـییوگب  نم  هب  دـینک ؟ هچ  دـیهاوخیم  الاح  تفگ : هدرک و  نم  هب  ور  ناـهگان  دـش ،
دییایب تسرد  دیرادرب ؟ نایم  زا  ار  اهنیا  دیراد  هفیظو  هک  دینکیمن  لایخ  امش  تفگ : مداد . ماجنا  متشاد ، ياهفیظو  نم  دشاب . مزال  کمک 

رد نایاقآ  تشگنا  هدش  هتـشک  یباب  هچ  ره  هک  مدیمهف  نخـس  نیا  زا  نم  میزادنیب ! هار  یـشک  یباب  ینعی  میهدیم ، کمک  مه  ام  نادـیم ،
رد هشیمه  دیاب  دراد و  مزال  میق  یناریا  دـنیوگب  دـنیامن و  دادـملق  یـشحو  ار  یناریا  دـننک و  مان  دـب  ار  تلم  هک  نیا  يارب  طقف  هدوب ؛ راک 

نونک ات  هچ  ره  مراد  هدـیقع  نم  رتسم ! بانج  متفگ : هرخالاب  مداد ، ناکت  رـس  يردـق  مدرک ، رکف  يردـق  مینک . تلاـخد  نآ  یلخاد  روما 
نیب زا  دوخ  هب  دوخ  هحفص 128 ] دندوب [ ، هدشن  اهنآ  یپ  اپ  نارگید  کیرحت  ای  دوخ و  لیم  هب  نایناریا  لوا  زا  رگا  هدوب و  طلغ  هدش  عقاو 
کی ییوگ  هک  تخورفا  رب  شگنر  نانچ  نارگید  کیرحت  هملک  زا  اصوصخ  باوج  نیا  زا  دش . ناشیا  ياقب  ببـس  ضرعت  اما  دـنتفریم 

تروص ره  رد  مدرک و  فراـعت  وا  هب  اـی  مدیـشک  مدوـخ  هک  تسین  مرطاـخ  مدز ، شتآ  يراگیـس  ناـنک  مسبت  نم  هدیـشون ، بارـش  هبارق 
درک و ضوع  ار  گنرین  گنر  ياهظحل  زا  دعب  درک . قیدصت  ارم  يهتفگ  هاوخان  هاوخ  تسشنورف و  دوب  هدش  دراو  شرکف  رد  هک  یناجیه 

داهنـشیپ کی  تسا ، روط  نیا  هک  الاح  تسین . اجیب  بصعت  هب  هدولآ  تسا و  هنالقاع  امـش  ياهفرح  تفگ : دـمآرب ، نم  غیلبت  ددـصرد 
. تسیک زا  دییوگب  هک  نیا  نودـب  دـینک  جـیورت  ار  هللاءاهب  بوخ  ياهفرح  دـییایب  تفگ : دـییامرفب  متفگ : دیدنـسپب . مراودـیما  منکیم ،

یهاوخ نطو  هتفگ  هک  فرح  نیا  یکی  تفگ : تسا ؟ مادک  شبوخ  ياهفرح  متفگ : شردپ ! روگ  شدوخ ، يارب  مه  شدـب  ياهفرح 
؟ دـیاهتفر ندـنل  هب  امـش  تسا  یبوخ  فرح  نیا  نیرفآ  تفگ : نطولا » بحی  نمل  رخفلا  سیل  : » متفگ تسیچ ؟ شیبرع  درادـن ، يراـختفا 

نطو يارب  تسین  مزال  رگید  منادیم . دوخ  نطو  ار  ناریا  متـسه  هک  اج  نیا  رد  مه  نم  دـینادب . دوخ  نطو  ار  اج  نآ  تفگ : يرآ ! متفگ :
ياهفرح نیرتدب  نم  هدیقع  هب  هک  میوگب  دیاب  هنافسأتم  متفگ : سپس  هدرک ، توکس  هقیقد  دنچ  نخس  نیا  زا  نم  میگنجب ! مه  اب  ینیعم 

یلاـباال یهاوخ  نطو  رد  هک  تسا  يدـنچ  ناـیناریا  اـم  هک  نیا  يارب  متفگ : ارچ ؟ تفگ : تسا ، فرح  نیا  ریاـظن  فرح و  نیمه  هللا  ءاـهب 
هب دـنک و  توعد  یهاوـخ  نطو  هحفـص 129 ] هب [  ار  اـم  هک  يربـهر  هب  میراد  جاـیتحا  میاهدرب و  رایـسب  ياهررـض  هار  نیا  زا  میاهدـش و 

روهـشم لثم  مینک . اهر  تسا ، ناویح  هکلب  ناسنا  ره  یعیبط  هک  مه  نطو  بح  كدنا  نیا  دییوگیم  امـش  دـهد و  شرورپ  نهیم ، یتسود 
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یغلم ار  یهاوـخ  نطو  ناـتدوخ  ارچ  دـیناوخیم  یهاوـخ  نطو  كرت  هب  ار  اـم  هک  امـش  هیاـسمه . يارب  یلو  تسا  قـح  گرم  هـک  تـسا 
دننادب دنزب و  ار  فرح  نیا  یسک  رگا  ندنل  طیحم  یلو  دیرضاح  تسین  امـش  نطو  هک  اج  نیا  رد  متفگ : میرـضاح . ام  تفگ : دینکیمن ؟

متسین و هچب  نم  رتسم ! بانج  متفگ : هدنامن ، باوج  رظتنم  دش و  مرگ  ملالدتسا  اج  نیا  رد  دنزیریم . شقلح  هب  برـس  دوشیم  رثؤم  هک 
یتح اهكرت ، اهسور ، امش  ینعی  یعون ، يامش  متفگ : ام ؟ تفگ : دیهاوخیم ! امـش  میهاوخن  ار  دوخ  نطو  رگا  ام  متـسین . مه  هبرجتیب 

شفرح کی  نیمه  يارب  رگا  ار  ییاهب  ءاهب و  دییوگب  دیاب  دیـشاب  تسود  ام  اب  رگا  امـش  تسا ؟ يداهنـشیپ  هچ  نیا  رتسم ! بانج  اهناغفا .
ود ره  هک  درک  نیقی  دیسر و  اج  نیا  هب  نخس  هک  نیمه  مینک . نایملاع  دزشوگ  لیلد  نیمه  اب  ار  وا  نالطب  مینارب و  دوخ  زا  دیاب  دشاب  مه 

جنپ تسیب و  هک  زورما  ات  اما  مینکیم . تبحـص  مه  اب  مه  زاـب  بوخ ) یلیخ   ) دوگ يرو  تفگ : تساـخرب و  اـج  زا  دـناهجیتنیب  شگنرین 
تسه اهسیلگنا  تداع  هک  نانچ  میسرب  مه  هب  مه  رگا  مرادن و  ربخ  مه  وا  تامم  تایح و  زا  یتح  مدیدن و  ار  ناشیا  رگید  هتشذگ  لاس 

هحفص 130 ] دیتسه [ ؟ هدنز  زونه  امش  دیوگب : هک  تسا  نیمه  شفطل  ياهتنم 

مالک نایاپ 

نامز و بسح  رب  تسا و  هدش  هتـشاذگ  انب  لیوحت  رییغت و  يهیاپ  رب  هقرف  نیا  راکفا  ساسا  هک  مینکیم  يروآدای  ار  هتکن  نیا  زاب  رخآ  رد 
. دـیاقع ندرک  ینلع  هب  مکح  ینامز  دـننکیم و  هدـیقع  نامتک  هیقت و  هب  مکح  ینامز  ینعی  دـباییم ، رییغت  نانآ  تسایـس  ماکحا و  ناکم 

نوناق عبات  ار  دوخ  دنـشاب  هک  ییاج  ره  رد  يرگید . اب  تسود  دنتموکح و  نآ  اب  دناعم  رگید  یتقو  رد  دنتـسه و  یتموکح  رادفرط  ینامز 
ابا رهاظ  رد  ینید  ره  يوریپ  زا  میدـید ، ءاهب  یلعنیـسح  ياهاعدا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ناشدـیاقع  غیلبت  يارب  دـننکیم و  یفرعم  روشک  نآ 

تـسود هکلب  درادـن ! راختفا  نطو  نتـشاد  تسود  ینعی  ملاعلا ؛» بحی  نمل  رخفلا  لب  نطولا ، بحی  نمل  رخفلا  سیل   » راعـش اـب  دـنرادن و 
سابع نامز  زا  دوخ  تاغیلبت  رد  هچ  رگا  دنیامنیمن و  یتسود  تبرق و  ساسحا  يروشک  چیه  هب  تبسن  تسا ! راختفا  ببس  ناهج  نتـشاد 
دارفا دنراد و  یکدنا  نارادفرط  لاح  نیا  اب  یلو  دننایامنب  هدرتسگ  لومش و  ناهج  ار  دوخ  شیک  هک  دناهتشاد  نیا  رب  یعس  نونکات  يدنفا 

نیا در  رب  زین  يرگید  ياهباتک  نیا  رب  هوالع  دناهتـشون و  باتک  نآ  دـض  رب  هتـشگرب و  هقرف  نیا  زا  ناـنآ  ناـغلبم  ناـگرزب و  زا  يداـیز 
نیملاعلا  بر  هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و  تفای . تسد  زین  يرگید  قیاقح  هب  ناوتیم  اهنآ  هب  يهعجارم  اب  هک  هدش  هتشون  یگتخاس  شیک 

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 
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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 

 : 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 
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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 
.»؟ 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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