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قارع هب  23دیعبت 

لزا حبص  ییحی  ازریم  هب  باب  يهمانتیصو  24نتم 

لزا حبص  ییحی  ازریم  24تاملک 

( هللا ءاهب   ) یلعنیسح و  لزا ) حبص   ) ییحی ازریم  فالتخا  25عازن و 

ینامثع تموکح  فرط  زا  ردارب  ود  25دیعبت 

هللا هرهظی  نم  26ماقم 

یلعنیسح یگدنب  26ياعدا 

یلعنیسح تعجر  26ياعدا 

یلعنیسح يربمایپ  تلاسر و  26ياعدا 

یلعنیسح ییادخ  27ياعدا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  27هرابرد 
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تیئاهب باب و  شیادیپ  هچخیرات 

باتک تاصخشم 

( روآدیدپ ) ینوروب یلع  ناگدنروآدیدپ : 
( رگ فیصوت  1233-1309ق( گرزب ، ازریم  نب  یلعنیسح  هللا ، ءاهب 
( رگ فیصوت  .) 1266ق -؟ 1236 اضردمحم ، نب  دمحم  یلع  باب ،

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

نایبت یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  اوتحم :  بحاص 
یعرش ماکحا  رگفیصوت : 

تییاهب
یعوضوم یسانشباتک 

تیباب
1387 نایبت ، یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  مق : رشن :  تیعضو 

 : - شیاریو
 : هصالخ
 : بطاخم

هحفـص يور  زا  ناونعبو  یناهج  هکبـش  یـسرتسد : هویش  IE6 یبرع + ؛ نوـتم  یناـبیتشپ  اـب  زودـنیو 98 ؛ + متـسیس : تاموزلم   : , تشاددای
178-157 هحفص :  ریت 1379 ، یپایپ 2 ، ناهفصا ، هزوح  همانلصف  هلاقم : أشنمیکینورتکلا  ياه  هدادناونع  شیامن 

oai:tebyan.net/21532 هسانش : 
1388/8/21 دروکر :  داجیا  خیرات 

 : - دروکر رییغت  خیرات 
1389/6/30 تبث :  خیرات 
ناگیار لاتیجید :  ءیش  تمیق 

همدقم

هویب نادرم و  ریپ  ياهدایرف  اب  ناسک  یب  نامولظم و  هلان  هدرک و  رپ  ار  یناسنا  يایند  نامـسآ  تیانج  ملظ و  هریت  ياهربا  هک  يراگزور  رد 
راب ریز  زا  هتفرگ و  ار  نانآ  تسد  دـیاش  ات  دوب  یـسردایرف  یجان و  يوجتـسج  رد  نامیتی  قمر  یب  نامـشچ  هدـش و  هدـیچیپ  مه  رد  ناـنز 

دیدـپ نانآ  لد  رد  دـیما  زا  ياهقراب  دیـسر . شوگ  هب  ناریا  رانک  هشوگ و  زا  ییاههمزمز  ناـهگان  دروآ . ناـشنوریب  اهیدـعت  اـهییوگروز و 
زا میدیـشکیم  ار  شراظتنا  هک  یـسک  ایآ  هتفای ؟ ققحت  هنیرید  يوزرآ  ایآ  هداتفا ؟ یقافتا  هچ  هدش ؟ هچ  دندیـسرپیم ، رگیدـکی  زا  دـمآ ،

رهـش رد  ياهزات  ياهربخ  زور  ره  تفرگ ، الاب  وهایه  لاجنج و  مکمک  تشادـن . یلماـک  باوج  هک  رگید  لاؤس  اهدـص  و  هتـشگزاب ! رفس 
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کش و اب  زین  ياهتـسد  دندرکیم و  بیذکت  زین  ياهدع  دنتفگیم و  نخـس  وا  روهظ  زا  قوش  روش و  اب  ياهدع  تشاد . دوجو  نتفگ  يارب 
زا سپ  دومن و  خر  نارکنم  نادـقتعم و  فرط  زا  ییاهيریگعـضوم  اهیدـنب و  حانج  مکمک  دـندادیم ، شوگ  نانخـس  نیا  هب  طقف  دـیدرت 

يدعب ياهیریگرد  اهیزیرنوخ و  يارب  دوب  يزاغآ  نیا  و  تشاد . یپ  رد  ار  ياهنایـشحو  ياهیـشک  ردارب  نینوخ و  ياهگنج  یهاتوک  تدم 
ییاج ات  هدرک و  رود  شیوخ  یلصا  شیک  زا  ار  ناناملسم  نایعیش و  زا  یهورگ  دش و  ادیپ  يدیدج  نید  هقرف و  درک . ادیپ  همادا  اهلاس  هک 

هدروآ و رد  ناتـسلگنا  اکیرما و  زا  رـس  دش و  جراخ  زین  دندوب  رابت  یناریا  هک  دـیدج  نید  نیا  هیلوا  ناسـسؤم  تسد  زا  هک  تفر  شیپ  هب 
دش . هداد  رارق  اکیرما  لیئارسا و  رد  نآ  نطوم 

یلصا سسؤم 

یماکحا هدیشک ، دوخ  يوس  هب  ار  يا  هدع  ینامز  ماما  يوعد  اب  باب  هب  بقلم  يزاریش  دمحمیلع  دیس  دیدج ، نییآ  نیا  یلـصا  سـسؤم 
يرگید ماـکحا  هدـش و  خـسن  شنادـیرم  طـسوت  اـهنآ  زا  یتمـسق  وا  زا  سپ  یکدـنا  هک  دومن  يراذـگ  هیاـپ  ار  ینیناوـق  درک و  رداـص  ار 

هقرف اهـشیک و  هب  تبـسن  هک  مییوگب  رگا  تسین  هغلابم  تسا و  هدرک  ادـیپ  همادا  نونکات  ینیزگیاج  خـسن و  ریـس  نیا  دـش و  نآ  نیزگیاج 
انب مالـسا  تاررقم  نیناوـق و  خـسن  هیاـپ  رب  نآ  هیلوا  لـصا  اریز  تفاـی ، هقرف  نـیا  رد  ناوـتیم  ار  اـهعازن  تارییغت و  نیرتـشیب  رگید ، ياـه 

دندزیم و مه  رب  دوب  هدش  رداص  نیـشیپ  ربهر  فرط  زا  هک  ار  یماکحا  زا  یتمـسق  دوخ  نامز  رد  نآ  ناربهر  زا  مادک  ره  دش و  هدراذـگ 
دنا هتشاد  ار  زیخلـصاح  نیمزرـس  نیا  هب  عمط  مشچ  اهلاس  هک  دندرب  یناسک  ار  دوس  نیرتشیب  نایم  نیا  رد  دندروآیم . ار  يدیدج  ماکحا 
بآ زا  هدراذگ و  ارجا  هب  ار  نک  تموکح  زادنیب و  هقرفت  مان  اب  شیوخ  صوصخم  تسایـس  دنا  هدرکیم  یعـس  يا  هناهب  ره  هب  زور  ره  و 
نماد هب  رگید  زور  ناتـسلگنا و  نماد  هب  رگید  زور  سور و  شوغآ  هب  ار  دوخ  زور  کی  هک  ییاهب  یباب و  هقرف  دـنریگب . یهام  دولآ  لـگ 

نیا هب  يراشرس  دوس  دنروایب و  ناغمرا  هب  ناریا  يارب  ار  یمارآ  ان  شاشتغا و  اهلاس  ات  دندوب  یبوخ  هلیـسو  دنا  هتخادنا  لییارـسا  اکیرمآ و 
یسایس و يداقتعا و  ظاحل  زا  هقرف  نیا  تیهام  هدش و  هتشون  یلصفم  دایز و  ياهباتک  اتـسار  نیا  رد  هچ  رگا  دنناسرب  يرامعتـسا  ياهتلود 

نیا چوپ  ياهراعش  اب  هدروخ و  بیرف  یعالطا  یب  يور  زا  هناهاگآان و  هک  دنتسه  یناسک  زونه  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  هریغ 
ار نانآ  دـیاقع  هناروکروک  هتخاب و  ار  شیوخ  یمالـسا  تیوه  درم » نز و  قوقح  يواست   » و نطولا » بحی  نمل  رخفلا  سیل   » لیبق زا  هقرف 

لامجا تروص  هب  هک  هدش  هتـشون  هقرف  نیا  دیاقع  در  رد  هک  تسا  باتک  نیدنچ  هدش  هصالخ  هدیکچ و  رـضاح  راتفگ  دـننکیم . وگزاب 
بلط و هاج  ینامدرم  ياهبیرف  اهگنرین و  زا  ییاه  هشوگ  هب  ات  دراذگیم . هدنناوخ  رایتخا  رد  دودـحم  تروص  هب  ار  یتاعالطا  هدـمآ و  رد 

يارب زور  ره  رامعتـسا  ریپ  هک  ییاه  هشقن  زا  یخرب  هب  هدرب و  یپ  دـنا  هتـشادن  رگید  يرکف  مالـسا  تما  رد  هنتف  داـسف و  زج  هک  زاـب  لـغد 
نیا رد  هک  ییاهاطخ  اهـشزغل و  هب  هتفرگ و  رارق  مرتحم  ناگدـنناوخ  هجوت  دروم  تسا  دـیما  دـنوش . هاگآ  دـشکیم  یمالـسا  ياـهروشک 

دنرگنب . ضامغا  فطل و  رظن  اب  دروخیم  مشچ  هب  هتشون 

باب دمحم  یلع  یناوجون  یکدوک و 

رد يدالیم  ربتکا 1819  متسیب  ای  موس  اب  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1235  مرحم  هام  لوا  زور  رد  یباب  هقرف  راذگناینب  باب  دمحمیلع  دیس 
دیـس شردپ  : » هدمآ تسا  یباب  ناگدنـسیون  زا  هک  یناردـنزام  لضاف  قحلا  روهظ  رد  هچنانچ  و  دـمآ . ایند  هب  هاش  یلعحتف  تنطلـس  رـصع 

نآ زا  تفر . ایند  زا  دمحم  یلع  دیس  یکدوک  مایا  رد  دنتفگیم  زازب  اضردمحم  دیس  ار  وا  يزازب  لغش  رطاخ  هب  هک  يزاریـش  اضر  دمحم 
ییاد طسوت  یکدوک  رد  یلع  دیس  دمآ . رد  یلع  دیـس  مانب  دوخ  ییاد  مگیب و  همطاف  شردام  یتسرپرـس  تلافک و  تحت  دمحمیلع  سپ 

هب داقتعا  ناییاهب  نایباب و  هچرگا  دش ». هداتسرف  دوب  عقاو  زاریـش  سابعلا ) تیب   ) ءایلوا هوهق  هلحم  رد  هک  دباع  دمحم  خیـش  بتکم  هب  دوخ 
هنوگ نیا  نوناق  نید و  تیهام  رد  ثحب  باتک  رد  ییاهب  غلبم  روآ  تخب  نیدـلا  لامک  هچنانچ  دـنراد  باـب  عبتلاـب  ناربماـیپ و  یندـل  ملع 
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هک تسا  یـسک  لماک  یبرم  الوا  هک  اریز  دناتیرـشب  ملاع  یقیقح  نایبرم  ینامـسآ  ناربمایپ  تفگ : ناوتیم  ظاحل  نیا  زا  دـیوگیم ...« :
نینچ بتکم  هب  نتفر  هرابرد  یبرع  نایب  رد  دمحمیلع  دیـس  دوخ  یلو  دـشابن ». يرگید  زا  تالامک  بسک  هب  جاتحم  هدوب و  تاذ  هب  مئاق 

زواجتت الف  ابرض  تدرا  اذا  و  ۀنس ... ۀسمخ  یلع  یضقی  نا  لبق  ینبرـضت  الف  دباع ) دمحم  خیـش   ) دمحم ای  : » دنکیم باطخ  دوخ  ملعم  هب 
دمحم يا  : » ینعی اـموی » رـشع  ۀعـست  کـتجوز  کـیلع  مرحت  تیدا  ناـف  ارتس  اـمهنیب  لـحت  ناوـالا  محللا  یلع  برـضت  ـال  سمخلا و  نع 

تـشوگ رب  نکن و  زواجت  هبرـض  جنپ  زا  ینزب  یتساوخ  رگا  و  نزن ، درذگب  وت ) بتکم  رد   ) نم رب  لاس  جنپ  هک  نآ  زا  لبق  ارم  مراگزومآ ،
حالصا يارب  و  تسا ». مارح  وت  رب  وت  رسمه  زور  يدرکن 19  نینچ  رگا  یهد . رارق  ياهچراپ  ندز  هلیسو  تشوگ و  نیب  هک  نیا  رگم  نزم 

نینچ يدنرز ) لیبن  خیرات  صیخلت  . ) راونالا علاطم  مان  هب  یباتک  رد  نایباب  زا  یکی  باب  دمحمیلع  دیس  ندرک  هئربت  فارتعا و  نیا  ندرک 
لیم ندناوخ  سرد  هب  باب  ترضح  دنچ  ره  دندرب . دباع  خیش  دزن  ندناوخ  سرد  يارب  ار  ناشیا  باب ، ترـضح  ییاد )  ) لاخ : » دراگنیم

دوب و یمرتحم  راکزیهرپ  درم  دباع  خیش  دندرب . فیرشت  دباع  خیش  بتکم  هب  دننک  راتفر  راوگرزب  لاخ  لیم  هب  هک  نیا  يارب  یلو  دنتشادن 
تفریم ». رامشب  یتشر  مظاک  دیس  ییاسحا و  دمحا  خیش  نادرگاش  زا 

رهشوب هب  رفس 

دنزیم تسد  ناگراتس  ریخست  دننام  یبیجع  ياهراک  هب  دمحمیلع  دیس  هک  تساج  نآ  رد  دربیم و  رهشوب  هب  ار  وا  شیئاد  یتدم  زا  دعب 
نیا رد  دوب و  دوخ  ییاد  دزن  یگلاس  تسیب  ات  دنداتـسرف  رهـشوب  هب  ار  وا  : » دسیونیم نینچ  باوبالا  حاتفم  باتک  رد  هلودلا  میعز  هچنانچ 

شیئاد هرجح  هک  هللادبع  جاح  يارسناوراک  ماب  هب  تشاد ، لاغتـشا  بکاوک  ناگراتـس و  ریخـست  هب  تخادرپیم و  یحور  ياهراک  هب  مایا 
یمسج ياوق  درک و  هبلغ  وا  رب  يدیدش  ياه  هبون  هجیتن  رد  دناوخیم و  يداروا  داتسیایم و  رصع  ات  هنهرب  رـس  تفریم و  دوب  اج  نآ  رد 

هدش هتـشاگن  نینچ  يرت  هنامرتحم  تروص  اب  يدنرز  لیبن  خیرات  رد  و  درکن ». يو  رد  يریثأت  چیه  وا  ییاد  حیاصن  دومن و  فیعـضت  ار  وا 
فیرـشت ماب  يالاب  هب  تعاس  دـنچ  دوب  ترارح  هجرد  تیاهن  رد  اوه  هک  یتقو  دـندوب  رهـشوب  رد  هک  تاقوا  بلاغ  باـب  ترـضح  : » تسا

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

هب باتفآ  ربارب  رد  هداتسیا و  ماب  يدنلب  رد  دمحمیلع ) ازریم   ) راوگرزب نآ  ماش  ات  دادماب  زا  ار  مایا  نآ  مامت  تکازن  لامک  اب  دیـشوجیم ،
رد دوریم و  البرک  هب  دمحمیلع  دیس  لاس  دنچ  زا  سپ  قارع  هب  رفس  دندوب ». لوغشم  راکذا  داروا و  تاجانم و  هیعدا و  اروشاع ، ترایز 

انـشآ دروآ  نامیا  وا  هب  اهدـعب  هک  يا  هیورـشب  نیـسحالم  هلمج  زا  يو و  نادرگاش  اب  دوشیم و  رـضاح  یتشر  مظاک  دیـس  سرد  سلجم 
دش و دیس  سرد  رـضحم  دراو  دمحمیلع ) دیـس   ) ناوج نامه  زور  هس  زا  سپ  : » تسا هدمآ  هنوگ  نیا  راونالا  علاطم  رد  هچنانچ  ددرگیم 
تیباب و رب  دمحمیلع  دیس  ياعدا  زاریش و  هب  تشگزاب  دادیم ». شوگ  ار  دیـس  سرد  راقو  بدا و  تیاهن  اب  دومن ، سولج  برد  کیدزن 
رد تشاد و  سامت  یتشر  مظاک  دیـس  نادرگاش  اب  همان  طسوت  تشگزاب  دوخ  نطوم  هب  البرک  زا  دمحمیلع  دیـس  هک  نیا  زا  سپ  تیمئاق 
دنع نم  صـصقلا  نسحا  ریـسفت  یف  باتکلا  کلذ  جرخی  نا  ردـق  دـق  هللا  نا  : » دـیوگیم دوخ  صـصقلا  نسحا  باتک  ياههروس  زا  یکی 

نوـکتل هدـبع  یلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دـمحم 
ماما  ) دمحم هیحان  زا  صـصقلا  نسحا  ریـسفت  رد  باتک  نیا  هک  درک  ریدقت  دنوادخ  ینعی  اغیلب ». نیملاعلا  یلع  رکذـلا  دـنع  نم  هللا  ۀـجح 

نوریب بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یـسوم  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  نسح  دـنزرف  نامز )
زا رفن  هدجیه  تالـسارم  تابتاکم و  زا  سپ  ددرگ ». غالبا  نایناهج  هب  رکذ »  » فرط زا  ادخ  تجح  ات  دمحم ) یلع   ) شاهدنب تسدب  هدمآ 

دندش یح »  » فورح هب  بقلم  دنتفریذپ و  ار  باب  تباین  بابلا » باب   » هب بقلم  يا  هیورشب  نیسح  الم  طسوت  یتشر  مظاک  دیـس  نادرگاش 
هب رارقا  صصقلا  نسحا  رد  اذل  دوب  تیباب  رب  دمحمیلع  دیـس  ياعدا  هلحرم  نیلوا  رد  نیا  و  تسا . ددع 18  اب  لداعم  دجبا  باسح  هب  هک 
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کـل و یلکب  تیدـفا  دـق  هللا  ۀـیقب  اـی  : » دـیوگیم و  تسا . هداد  رارق  وا  نایودـف  هرمز  رد  ار  دوخ  تسا و  هدرک  جـع )  ) ناـمز ماـما  دوجو 
رد هک  مدش  یـضار  مدرک و  وت  يادـف  ار  مدوجو  همه  هللا  ۀـیقب  يا  : » ینعی کتبحم ». یف  لتقلا  الا  تینمت  ام  کلیبس و  یف  بسلا  تیـضر 

ۀجح هدنع  نم  ضرالا  تاومـسلا و  رطاف  هللا  نا  لق  .« » مرادن وت  تبحم  هار  رد  گرم  زج  ییوزرآ  دـنیوگب و  ازـسان  شحف و  نم  هب  وت  هار 
فرط زا  رظتنم  مئاق  وا  تجح  تسا . نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  دنوادخ  وگب  : » ینعی هدابع » نم  دبع  انا  ینا  قحلا و  وه  هنا  رظتنملا و  مئاقلا 

هیلع و هللا  یلص  دمحم -  ءایصوالا  دهـشا  و  : » دسیونیم هیلدع  هفیحـص  رد  و  متـسه ». وا  ناگدنب  زا  ياهدنب  نم  تسا و  قح  رب  وا  تسوا .
دمحم دعب  مث  دمحم  یلع  دعب  مث  یلع  نیسحلا  دعب  مث  نیـسحلا  نسحلا ، دعب  مث  نسحلا  یلع ، دعب  مث  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هدبعب  هلآ - 
رصعلا بحاص  نسحلا  دعب  مث  نسحلا  یلع  دعب  مث  یلع  دمحم  دعب  مث  دمحم  یلع  دعب  مث  یلع  یسوم  دعب  مث  یسوم  رفعج  دعب  مث  رفعج 

لاس 1264 ات  هدـش و  عورـش  یگلاس  نـس 25  رد  يرمق  لاس 1260  زا  باب  ياعدا  نیا  نیعمجا ». مهیلع  کتولـص  کـتیقب  کـتجح و  و 
روهظ باتک  رد  یناردنزام  لضاف  تهج  نیمه  هب  دومن و  لدب  تیمئاق  هب  ار  تیباب  ياعدا  لاس 1264  رخاوا  رد  هک  نیا  ات  درک  ادیپ  همادا 
موقلا مغر  یلع  هک  دـندومرف  فورعم  هللا  ۀـیقب  دـبع  باـب و  ماـن  هب  ار  دوخ  رما  يادـتبا  رد  : » هک دـنکیم  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  بلطم  قحلا 

دندرک ». روصت  مالسلا -  هیلع  نسحلا -  نب  دمحم  بیاغ  ماما  زا  ثوعبم  ار  ناشیا 

باب باحصا  ریهاشم 

باب دـمحمیلع  دیـس  هب  رفن  ود  يرمق ، لاس 1260  رد  هللاءاهب )  ) یلعنیـسح و  لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم  باب ، ناوریپ  باحـصا و  ریهاـشم 
یلعنیـسح ازریم  ییحی و  ازریم  ود  نآ  دنتـشاد و  ییازـس  هب  شقن  وا  هار  همادا  رد  ادـعب  هـک  دـندش  وا  نایادـف  ناوریپ و  زا  هدروآ و  ناـمیا 

هاگتـسد رد  دوب و  ناردـنزام  رون  لها  زا  سابع  ازریم  دـندوب ، يرون  گرزب  ازریم  هب  فورعم  سابع  ازریم  نادـنزرف  ردارب  ود  نیا  دـندوب .
ود  ) يرجه لاس 1233  رد  ءاهب  یلعنیسح  تشاد . يرگیـشنم  تمـس  دوب  نامرک  مکاح  یتدم  نارهت و  مکاح  یتدم  هک  ازریم  يدرو  ماما 
رد یتیآ  هتـشون  هب  انب  دش و  گرزب  سابع  ازریم  شردـپ  تلافک  تحت  رد  وا  دـش . دـلوتم  نارهت  رد  دـمحمیلع ) دیـس  دـلوت  زا  لبق  لاس 

ناتـسدرک هینامیلـس  رد  هک  لاس  ود  تدم  تسا و  هدـناوخ  سرد  میکح  یلع  رظن  ازریم  دزن  اهتدـم  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  لیحلا و  فشک 
اب یکدوک  نامه  رد  تشاد و  هقالع  هفوصتم  نافرع و  هب  يو  تسا . هدادیم  همادا  فراع  نمحرلادبع  خیـش  دزن  ار  دوخ  تالیـصحت  هدوب 
زا هچنانچ  دـمآ و  رد  ناشیورد  کلـس  رد  دـش  گرزب  یتقو  ور  نیا  زا  تشاد . ترـشاعم  شردـپ  تهج  هب  الـضف  ناگدنـسیون و  اـفرع و 

حایس هلاقم  رد  ءاهبلادبع  شرسپ  هک  روطنامه  تسا . هدوب  ناشیرپ  ياهوم  دنلب و  ناوسیگ  ياراد  تسادیپ  دناهداد  تبسن  وا  هب  هک  یسکع 
ناـمیا وا  هب  يرجه  لاس 1260  دودـح  یگلاس  نس 27  رد  دـش ، رـشتنم  باب  دـمحمیلع  دیـس  تیباب  هزاوآ  هک  یتقو   » تسا هدرک  هراـشا 

نارادفرط زا  رگید  یکی  یناشاک  یناجازریم  تسا . هدمآ  یتیآ  هیردلا  بکاوک  رد  تمسق  نیا  و  دمآ ». رد  وا  باحصا  کلـس  رد  دروآ و 
بحاص وا  دیسر . لتق  هب  هاش  نیدلا  رصان  رورت  نایرج  رد  لاس 1268  رد  هک  تسا  يرفن  ود  یس و  ءزج  تسا و  یناشاک  یناجازریم  باب 
دراودا فورعم  قرشتسم  تسا و  هیباب  هقرف  خیرات  لوا  لاس  ثداوح 8  حرش  باب و  روهظ  خیرات  رد  باتک  نیا  تسا . فاکلا  ۀطقن  باتک 

راک رد  دوخ  تشون و  نآ  رب  یطوسبم  همدقم  هدروآ و  تسد  هب  سیراپ  هناخباتک  رد  ار  باتک  نیا  درف  هب  رصحنم  هخسن  یـسیلگنا ، نورب 
رد تسا و  رطـس  ياراد 25  نآ  هحفـص  ره  باتک و  لصا  هحفـص  همدقم و 296  هحفـص  يوتحم 66  باتک  نیا  دومن . تراـظن  نآ  پاـچ 

تسا . هدیسر  پاچ  هب  نورب  دراودا  هلیسوب  دنله  ياهرهش  زا  ندیل )  ) رد لیرب )  ) هناخپاچ

هرهاط نیعلا ، ةرق 

و لزا ) حبص   ) ییحی ازریم  زا  سپ  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  تسا  هملـس  ما  نایئاهب  هتـشون  هب  انب  جات و  نیرز  يو  یلـصا  مان  هک  نیعلا  ةرق 
نیوزق رهش  رد  تسا ، ینیوزق  دهتجم  حلاص  دمحم  الم  رتخد  وا  تسا . هتشاد  تیباب  میکحت  رد  ار  شقن  نیرتشیب  هللاءاهب )  ) یلعنیسح ازریم 
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دزن وا  تشاد . يریظنیب  مادنا  دوب و  ییابیز  تیاهن  رد  يو  دش . دـلوتم  لاس 1231  رد  هیردـلا  بکاوک  رد  یتیآ  لوق  هب  ای  لاس 1230  رد 
دش و هیخیش  بتکم  وریپ  لیصحت  نایاپ  رد  دیدرگ . لیصحت  لوغـشم  ثلاث ) دیهـش   ) دهتجم یقت  دمحم  الم  شیومع  حلاص و  الم  شردپ 

قیوشت صیرحت و  هار  نیا  رد  ار  وا  دوب  هورگ  نیا  زا  هک  یلع  ـالم  شکچوک  يوـمع  دـمآ . باـسح  هب  یتـشر  مظاـک  دیـس  نادـیرم  ءزج 
نیا هب  دناوخ و  یمشچ  رون  ینعی  نیعلا  ةرق  ار  وا  دیس  دش و  زاب  وا  یتشر و  مظاک  دیس  نیب  يراگن  همان  تالسارم و  باب  هک  نیا  ات  دومن ،

. دش دنزرف  ای 3  ياراد 2  وا  زا  درک و  جاودزا  یقت  دـمحم  الم  رـسپ  هعمج  ماما  دـمحم  الم  دوخ  يومع  رـسپ  اب  يو  تفاـی . ترهـش  بقل 
دیس شداتسا  هب  شتسد  هک  نیا  ناونع  هب  هدرک و  كرت  ار  نادنزرف  رهوش و  لاس 1259  رد  یگلاس  ادودح 29  نس  رد  هک  دیشکن  یلوط 

سپـس تفر و  دادغب  هب  يدنچ  زا  سپ  دش . وربور  مظاک  دیـس  توف  ربخ  اب  دیـسر  البرک  هب  یتقو  یلو  تفر  البرک  هب  دـسرب  یتشر  مظاک 
زا ار  شنایفارطا  وا و  دادـغب  مکاح  داد . ار  هرهاط  بقل  وا  هب  زین  باب  تفای و  هار  باب  دـمحمیلع  ازریم  هب  ياهیورـشب  نیـسح  الم  طـسوت 

ضارتعا دروم  یلو  دمآ  حلاص  الم  شردپ  هناخ  هب  دـش و  نیوزق  دراو  لاس  هس  زا  سپ  راچان  دـش و  ناریا  دراو  يو  دـنار و  نوریب  دادـغب 
دندش . وا  اب  نایباب  سامت  عنام  دنتفرگ و  رظن  تحت  هناخ  رد  ار  وا  نانآ  تفرگ و  رارق  ومع  ردپ و 

یقت دمحم  الم  لتق  هشقن 

هک نیا  ات  تشادیم  رذح  رب  دوب  هتفرگ  شیپ  هک  یموسر  رب  ار  نیعلا  ةرق  دناوخ و  قیدنز  رفاک و  ار  هیخیش  بهذم  ناوریپ  یقت  دمحم  الم 
فـصن زا  دعب  یبش  لاس 1264  رد  ثلاث ) دیهـش   ) دـهتجم یقت  دـمحم  الم  لتق  نایرج  دـندرک . حرط  ار  یقت  دـمحم  الم  لتق  هشقن  نایباب 

هب هدجس  لاح  رد  دوب . تولخ  دجـسم  تفر . دجـسم  هب  بش  زامن  ندناوخ  يارب  دوب  نیوزق  دیلقت  عجرم  هک  یقت  دمحم  الم  موحرم  بش 
دندرب و ورف  وا  ندرگ  تشپ  هب  ياهزین  راب  نیتسخن  دنتخیر . دجسم  هب  یباب  رفن  دنچ  ناهگان  تشاد ، لاغتشا  رشع  هسمخ  تاجانم  ندناوخ 

شوهیب دناسر و  دجـسم  برد  هب  ار  دوخ  دوب  یتمحز  ره  هب  دجـسم  ندـشن  سجن  تیاعر  يارب  وا  دـندرک . ورف  وا  ناهد  هب  ياهزین  سپس 
 - نیـسح هدازهاش  رانک  رد  نیوزق  رد  وا  ربق  نونکا  مه  و  دش . دیهـش  زور  ود  زا  سپ  دندرب و  شا  هناخ  هب  ار  وا  دـندش و  ربخ  مدرم  دـش .
رد تسا . هدـش  رکذ  املعلا  صـصق  رد  تمـسق  نیا  و  تسا . نادـنمتجاح  أجلم  فورعم و  ثلاث  دیهـش  ربق  ناونع  هب  نیوزق  مالـسلا -  هیلع 

هلمح دروم  هتفریم  دجسم  هب  هک  هار  رد  دنیوگ : یضعب  : » تسا هدمآ  نآ  لیذ  رد  هدش و  رکذ  لیصفت  هب  زین  یتیآ  هیردلا  بکاوک  باتک 
تسا ». هدوب  هللادبع  الم  یضعب  لوق  هب  يزاریش و  حلاص  ازریم  هدننک  هلمح  تفرگ و  رارق 

رارف

دندش راپسهر  ناسارخ  فرط  هب  لزا ) حبص   ) ییحی و  ءاهب )  ) یلعنیـسح هلمج  نم  رگید  یباب  دنچ  نیعلا و  ةرق  یقت  دمحم  الم  لتق  زا  سپ 
رـصان هب  دصق  ءوس  هعقاو  زا  سپ  ماجنارـس  دندرک . تکرـش  دش  دهاوخ  رکذ  لیـصفت  هب  نیا  زا  سپ  هک  تشدب )  ) هعقاو رد  دورهاش  رد  و 
ریگتسد البق  هک  ياهدع  نیعلا و  ةرق  باب ، مادعا  زا  سپ  لاس  ود  ینعی  لاس 1268  رد  اهیباب  نتفرگ  رارق  بیقعت  تحت  راجاق و  هاش  نیدلا 

ایند زا  یباب  يو  دوب و  هدـماین  دوجو  هب  زونه  ییاهب  هقرف  هک  دوب  یماـگنه  نیا  دندیـسر و  لـتق  هب  هدـش و  مادـعا  هب  موکحم  دـندوب  هدـش 
یتایآ هروس  ره  لوا  رد  دـشابیم و  هروس  ياراد 111  تسا و  سنوی  هروس  ریسفت  رد  هک  صصقلا  نسحا  نتـشون  ماگنه  باب  دیـس  تفر .

 - 32  - 31  - 30  - 28  - 25  - 23 هروس 22 -  دننام  هتـشاد  وا  هب  یتاباطخ  اههروس  بلغا  رد  تسا  هدـش  ناونع  نآ  رد  فسوی  هروس  زا 
کیلا یحوی  امل  عمتساف  یـسفنل  كراتخا  دق  هللا  نا  نیعلا  ةرق  ای  : ) دیوگیم هروس 76  رد  و  93 و ...  - 91  - 78  - 76  - 58  - 34  - 33

یحو وت  هب  یلاـعت  دـنوادخ  دزن  زا  هچنآ  هب  سپ  هدرک  راـیتخا  نم  يارب  ار  وت  دـنوادخ  هکیتسردـب  مشچ  رون  يا  ینعی  یلعلا ) هللا  لـبق  نم 
تسا . هدش  هدروآ  یهبا  لامج  باتک  زا  صیخلت  اب  هتکن  نیا  هدارف و  شوگ  دوشیم 
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لیحلا فشک  باتک  رد  یتیآ 

شهدـم یتواکذ  شوه و  ياراد  ار  وا  نایئاهب  : » دـسیونیم وا  دـیوگیم . هچ  نیعلا  ةرق  هب  عجار  لـیحلا  فشک  باـتک  رد  یتیآ  مینیبب  اـما 
يراعـشا زا  یکی  و  دح . نیا  هب  ات  هن  یلو  هدوبن  یهت  مه  بدا  لضف و  زا  هچ  رگا  دنهدیم  تبـسن  وا  هب  ار  یعیدب  یبدا  هحیرق  دـننادیم و 

مغلا و لسالـس  تمحلأ  کهجو  تاعمل  یلب  هر  هب  ناج  دنهد  هک  لد  هتـسکش  ناقـشاع  همه  تسا ». رعـش  نیا  دـنهدیم  تبـسن  وا  هب  هک 
دنناوخیم تارـضح  هک  مدـبمد » تبحـص و  وچ  نیـشنب  : » تسا نینچ  وا  صلخت  تسا و  يرال  تبحـص  رقاب  الم  زا  رعـش  نیا  نکلو  ءالبلا 

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  »
مدـتفا وت  هب  رگ  وم  هب  وم  هتکن  هب  هتکن  ار  وت  مغ  مهد  حرـش  تسا : لزغ  نیا  داد  تبـسن  وا  هب  دوشیم  هک  یلزغ  اـهنت  هدوـب و  نیعلا  ةرق  رب 

هب لگ  هچنغ  هب  هچنغ  ما  هداتف  ابـص  وچمه  تخر  ندید  یپ  زا  وک  هب  وک  هچوک  هب  هچوک  ردب  رد  هناخ  هب  هناخ  وربور  هرهچ  هب  هرهچ  رظن 
قارف زا  دوریم  وج  هب  وج  همـشچ  هب  همـشچ  می  هب  می  هلجد  هب  هلجد  تطخ  نیربنع  ضراع  تشکلد  راذـع  درگ  وب  هب  وب  هلال  هب  هلال  لگ 

هب ال هحفـص ال  هب  هحفـص  ناج  شامق  رب  هتفاب  نیزح  لد  ارت  رهم  وپ  هب  وپ  رات  هب  رات  خن  هب  خـن  هتـشر  هب  هتـشر  ماهدـید  ود  زا  لد  نوخ  وت 
تـسا یتیآ  نسحلادبع  هتـشون  زین  نآ  هک  هیردلا  بکاوک  باتک  رد  افو  زج  دیدن  تشگ و  هرهاط )  ) شیوخ لد  رد  وت  هب  وت  هدرپ  هب  هدرپ 
عورـش هنوـگ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  نیعلا  ةرق  ةرهاـط  ياـهتاجانم  زا  یکی  تخادرپ ) میهاوـخ  وا  یگدـنز  حرـش  هب  دـعب  تاحفـص  رد  هک  )
بابرا تاوذ  زا  تارینم  نایئاهب  ءایـض و  هعـشعش و  رد  تقیقح  لها  قیاقح  زا  تائیـضم  تایئانث  بیجملا » عفر  الا  زعـالا  وه  هللا  : » دوشیم

دزس وا  هک  ینیـسحت  قلاخ  رب  نیـسحت  دیوگ و  نیرفآ  ار  وا  هک  نآ  ات  تسین  وا  ياوس  هک  ینیرفآ  ناج  رب  نیرفآ  ءاهب  تاعمل و  رد  تبحم 
رب مامت  يرظن  ییامن  دوخ  يور  زا  ار  عدب  هک  یعیدب  ای  ییادخ و  يدنوادخ . تدوخ  يدوخ  هب  هک  ینیرفآ  ناج  يا  دیامن . نیـسحت  ار  وا 

دندمآ يوس  ام  لک  زا  رهطم  ناشیا  هک  نایعلا  نیعب  میامنیم  هدهاشم  یهلا  ماظن . لها  رب  مامغ  تالطـص  زا  یلطـص  مامتلاب و  تیالو  لها 
هیهلا ياضعا  لباق  هچنآ  تسا و  تیبوبر  رس  مویلا  تتردق  ردصم  زا  هلزان  هیطع  یهلا  دندش . يربک  تایطع  لباق  هک  میامرفیم  هظحالم  و 

يا هطقن  تقیقح  رد  هک  میامرفیم  هظحالم  زورب و  رد  يا  هسدـقم  تقیقح  رد  هک  میاـمنیم  هدـهاشم  یهلا  تسا . تیهولا  نیع  نآ  تسا 
تاریمز هئیهب و  نایئاهب  رب  لزان  وت  تاولـص  یهلا  يدـمحا . ياطع  لباق  میوا  لیلد  هک  نآ  يدمرـس و  ياطع  قیـال  متجهب  یهلا  روهظ . رد 

... هدومنان لزان  لزا  موی  زا  تمکحا  مکح  هجو  رب  یئرط  هدوبن و  وا  دوجو  ءدب  رد  تمربم  رما  لکیه  رد  یـصقن  هک  تتزع  هب  هیدـمرس ...
زا تقیقح  لها  هک  نآ  ات  یمویق  مایق  تعلط  زا  ار  باحـس  تارذ  یـشاپب  دیاب  یمومید و  یقاب  هجو  زا  ار  باجح  يزادنارب  هک  دـیاب  یهلا 

ناحشر و رد  تتردق  هراوف  لزی  مل  هک  یباهو  کلم  يا  دنیامرف . زاربا  دوخ  تینما  راهظا ، ار  توعد  رس  دنیآرب و  عامتجا  هب  هدحاو  زکرم 
خلا و لصاو ... تترضح  زا  مداد  لیص و  وت  رس  هک  يرآ  لزان و  تدزن  زا  مدادمدم  هک  دهـشا  نایرج  رد  نایبت  لها  رب  تیانع  نیع  لازیال 

ياراد هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  اهنآ  رد  شور  کبـس و  کی  زا  الومعم  هک  دوشیم  هدـید  دایز  ءاهب  باـب و  بتک  رد  اـهتاجانم  هنوگ  نیا 
دشابیم . ینعم  نودب  اهاج  یضعب  رد  مهبم و  یتاملک 

نامرف نیلوا 

هب هکم  زا  تشگزاب  زا  سپ  هدش و  هکم  مزاع  ارهاظ  تیباب  ياعدا  زا  سپ  دمحمیلع  دیس  اهیریگرد  زاغآ  دمحمیلع و  دیـس  نامرف  نیلوا 
رد هکم  زا  تعجارم  رد  باب  تسا : هدمآ  يدنرز  لیبن  خیرات  صیخلت  رد  هچنانچ  دومن  رداص  ار  دوخ  نامرف  نیلوا  دیدرگ و  دراو  رهـشوب 
داد هعبس  لیاصخ  مان  هب  ياهلاسر  رد  باب ) ناگدنورگ  زا  یکی  یکباب  یلع  دمحم   ) سودق هب  یتاروتسد  درک ، تماقا  يزور  دنچ  رهشوب 
 - لیبن لبق  ایلع  نا  دهشا  هلمج  هعمج  زامن  ناذا  رد  تسا  بجاو  نامیا  لها  رب  : ) دوب نیا  تاروتـسد  هلمج  زا  هک  دربب  زاریـش  هب  ار  نآ  هک 
دزن باب  : » دسیونیم هیردلا  بکاوک  رد  زین  یتیآ  و  دننک ...) هفاضا  ار  هللا  ۀیقب  باب  مه 92 -  دمحم  تسا و  لیبن 92  دجبا  باسح  هب  هک 
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ار وا  راظتنا  هک  متـسه  مئاـق  ناـمه  نم  نورظتنت » يذـلا  مئاـقلا  اـنا  : » دومن ینغت  اتعیدـب  همغن  نیدـب  هدومن  ینلع  ار  دوخ  هیعاد  هبعک  هناـخ 
رثا رد  نورظتنت » هروهظب  متنک  يذلا  مئاقلا  انا  : » دسیونیم يدزی  قلاخلادبع  هب  باب  دیس  : » دسیونیم قحلا  روهظ  باتک  رد  و  دیـشکیم ».

تفرگ . رارق  رهشوب  تموکح  بیقعت  تحت  دمحمیلع  دیس  یتاملک  نینچ  ندرک  رهاظ  اهاعدا و  نیا 

باب همان  هبوت 

راکنا ار  دوخ  يواعد  زاریـش  هعمج  ماما  روضح  رد  لیکو و  دجـسم  رد  املع  روضح  رد  اـت  دـندرک  زاریـش  هناور  ار  وا  يریگتـسد  زا  سپ 
درک و تیعمج  هب  ور  هعمج  ماما  روضح  رد  باب  ترـضح  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ  ار  هعقاو  يدـنرز  لیبن  خـیرات  صیخلت  باتک  دومن .

دیوگب هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  دنادب ، ماما  باب  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  دنادب ، بیاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  : » تفگ
ءایبنا رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  دنادب ، لوسر  ترـضح  توبن  رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  متـسه ، ادخ  تینادـحو  رکنم  نم 

رخآ تادـلجم  رد  نینچمه  و  دـنادب ». راـهطا  همئا  ریاـس  و  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  دـنادب . یهلا 
نعل دوخ  رب  درک و  هبانا  هبوت و  راهظا  وا  دندرب و  لیکو  دجـسم  هب  دندرک و  هایـس  ار  وا  يور  : » دراگنیم هنوگ  نیا  تیاده  افـصلا  ۀضور 

( ءاهبلادبع  ) يدنفا سابع  هتشون  هک  حایس  هلاسر  رد  یلو  درک ». رافغتـسا  دیـسوب و  ار  تعامج  ماما  خیـش  بآم  لیاضف  بانج  ياپ  دومن و 
ناعبات خوسر  توبث و  نارضاح و  نوکس  توکـس و  ببـس  هک  دومن  ملکت  یعون  ربنم  رب  : » تسا هدش  دراو  نینچ  لمجم  تروص  هب  تسا 

زاربا ار  دوخ  هماـن  هبوت  زاریـش  لـیکو  دجـسم  رد  هک  نآ  زا  سپ  نارهت  هب  وا  ندرک  هناور  ناهفـصا و  هب  دـمحمیلع  دیـس  رفـس  دـیدرگ ».
تشاد .

ناهفصا مکاح  طسوت  رارف 

زا دوب  یجرگ  ناخ  رهچونم  مان  هب  یصخش  هک  ناهفصا  مکاح  اب  يا  هنایفخم  سامت  اب  دشیمن  وا  زا  تبقارم  هب  تبسن  يدایز  هجوت  نوچ 
يزیربت هلودـلا  میعز  ناخ  یلق  يدـهم  ناخ ، رهچونم  هرابرد  اما  و  داد . همادا  ار  دوخ  قباس  ياهاعدا  تفر و  ناهفـصا  هب  هتخیرگ و  زاریش 

رثکا هویـش  تسا  نینچ  دـندوب ، یقاب  دوخ  یحیـسم  نیدـب  نطاب  رد  دـندش و  ناملـسم  ارهاظ  : » دـسیونیم نینچ  باوبـالا  باـب  باـتک  رد 
تـسدب نانآ  داژن  زا  هک  ییاهنوخ  ماقتنا  نتفرگ  دوخ و  بولطم  هب  ندیـسر  يارب  دننکیم ، تلاخد  یمالـسا  لود  روما  رد  هک  ینایحیـسم 

یحیسم و لود  سوساج  تقیقح  رد  دندشیم و  ناملـسم  ارهاظ  نیملـسم  نایم  رد  داسف  هنتف و  مخت  نتخیر  تسا و  هدش  هتخیر  نیملـسم 
زا هک  تسا  یتقیقح  نیا  دنلهاج ، نانآ  هلیح  رکم و  هب  لفاغ و  اهنآ  زا  مالـسا  ءارما  یلو  دنتـسه  اهنآ  تسد  هدنبوک  تلآ  هدنرب و  ریـشمش 

شردارب و  هلودلا ) دمتعم   ) ناخ رهچونم  هک  دیآیم  رب  نینچ  خیرات  زا  دوشیم ». مولعم  ینامثع  سلدـنا و  ياهتلود  خـیرات  عبتت  هعجارم و 
نیا دنداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییاهتـسپ  دندرک و  یناملـسم  راهظا  هتـشگرب و  شیوخ  نید  زا  رهاظ  رد  دـندوب  نایحیـسم  زا  ود  ره  هک 

هار رد  ار  دوخ  نامیا  لام و  ناج و  هلودلا  دمتعم  موحرم  هک  نآ  هصالخ  : » دراگنیم نینچ  فاکلا  ۀطقن  رد  یناشاک  یناجازریم  ار  بلطم 
مالسا رس  هب  هکنوچ  یلو  دوب  هدومن  مالسا  لوبق  هچ  رگا  ارهاظ  هک  ینعم  نیا  هب  ار  شنامیا  اما  داد  دمحمیلع ) دیس   ) کلامم ناطلـس  نآ 
دندمآ زئاح  اهتسپ  نیا  هب  شردارب  وا و  هنوگچ  هک  نیا  اما  و  هدیدرگن ». عطقنم  تیحیسم )  ) دوخ یلبق  نید  زا  مه  ارس  اذهل  دوب  هدروخن  رب 
یـسایس رفن  کـی  ناونع  هب  قرـش  هلجم  رد  هک  دوخ  تاـفارتعا  رد  راـجاق  رـصع  رد  ناریا  رد  هیـسور  ریبـک  ریفـس  یکروگلاد ) زاـینیک   ) ار

میتساوخیم هچ  ره  هک  دش  دایز  ناریا  رابرد  رد  ام  ذوفن  يدحب  : » دهدیم حیـضوت  هنوگ  نیا  دش  پاچ  توا 1924 و 1925  رد  یناحور 
بحاص ياهدـنوخآ  لثم  اعقاو  مه  نم  دـندرکیم ، توعد  ارم  رـضحم  لفحم و  ره  رد  هک  مدوب  هدـش  ینامدوخ  نم  يدـحب  میدرکیم و 

بوخ لغـش  بحاـص  دوب  بوـخ  اـم  اـب  اـهنآ  تابـسانم  هک  یتـلود  يارما  ارزو و  زا  کـی  ره  يراـب  مدرکیم .... تلاـخد  روـما  رد  ذوـفن 
کیب يدرو  هللا  و  دش . وا  هب  سراف  يراکتـشپ  راذگاو و  هلودلا  دـمتعم  ناخرهچونم  هب  دوب  ازریم  زوریف  اب  هک  سراف  تموکح  دـندشیم .
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: دیـسیونیم روط  نیا  ناهفـصا  هب  دـمحمیلع  دیـس  ندـمآ  هب  عجار  شیاههتـشون  رد  و  دـیدرگ ». ینویامه  دادرهم  دوب  مرحم  هک  یجرگ 
دیس شرافس  متشون و  ناهفصا  نارمکح  هلودلا  دمتعم  هب  هناتسود  همان  کی  هدش  ناهفصا  دراو  باب )  ) هک دیسر  عالطا  نم  هب  هک  نیمه  »

يرادـهگن بوخ  وا  زا  يدـنچ  هلودـلا  دـمتعم  قحلا  دـینک . يرادـهگن  وا  زا  تسا ! تمارک  ياراد  نم و  ناتـسود  زا  هک  مدومن  ار  باـب ) )
اب ییاهیریگرد  بجوم  دندز و  ییاهبوشآ  هب  تسد  رهـش  دنچ  رد  وا  زا  تیامح  هناهب  هب  دمحمیلع  دیـس  نارادـفرط  ماگنه  نیا  رد  درک ».

هلیح اـب  زین  وا  دـنک و  هناور  نارهت  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  دیـس  هک  دومن  مـالعا  ناـخرهچونم  هب  تقو  تموکح  نیارباـنب  دـندش ، ناـیعیش 
هام شش  دنادرگرب و  ناهفصا  هب  ار  وا  هنایفخم  زاب  یلو  درک  هناور  نارهت  هب  ارهاظ  هدرک و  جراخ  ناهفصا  زا  ار  دمحمیلع  دیـس  یـصاخ 

ار راوس  دصناپ  : » دهدیم حیـضوت  تروص  نیا  هب  ار  ناخ  رهچونم  هلیح  يدنرز  لیبن  خیرات  رد  درک . تظافح  وا  زا  دیـشروخ  ترامع  رد 
داد روتسد  ناراوس  سیئر  هب  انمض  دنیامن . تمیزع  نارهت  هب  دنوش و  جراخ  ناهفصا  زا  باتفآ  بورغ  ماگنه  باب ! ترضح  اب  درک  رومأم 
رفن هد  دراد و  هگن  دنتسه  دامتعا  دروم  هک  ار  رفن  هد  رخآ  رفن  تسیب  زا  دنادرگرب و  ناهفصا  هب  ار  راوس  دص  یگنـسرف  ره  یط  زا  سپ  هک 

یـسک هک  يروط  هب  یلومعم  ریغ  هار  زا  دـندوب  دامتعا  دروم  هک  هدـنام  یقاب  رفن  هد  نآ  دـنک و  رومأم  تاـیلام  يروآ  عمج  يارب  ار  رگید 
دش و نوگرگد  يدوز  هب  عضو  نیا  یلو  دنوشب ». رهش  دراو  حبـص  عولط  زا  لبق  هک  دنیایب  يروط  دننادرگرب و  ناهفـصا  هب  ار  باب  دمهفن 

نایرج نیا  زا  فسأت  راهظا  اب  یکروگلاد  دـنک ، نارهت  هناور  ار  دـمحمیلع  دیـس  هک  تفرگ  میمـصت  دـیدج  مکاح  ناخرهچونم  توف  اـب 
یلعنیسح ازریم  هلیـسوب  مه  نم  دندرک ، هناور  نارهت  هب  دنتفرگ و  ار  دیـس  هراچیب  دش ! موحرم  هلودلا  دمتعم  دیـس ، یتخبدب  زا  : » دسیونیم

ار وا  تلود  اذل  دنا  هتفرگ  ار  رمالا  بحاص  هک  میتخادنا  هار  لاجنج  ووه و  نارهت  رد  رگید  رفن  دـنچ  و  لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم  و  ءاهب ) )
هار لاـجنج  دـندرک و  شـالت  دوـب  نکمم  هچنآ  نم  ناتـسود  یلو  دـندرب  وکاـم  هب  اـج  نآ  زا  هدوـمن و  مـیرک  طاـبر  هـناور  درگ  راـنک  زا 

دنتخادنا ».

زیربت هب  باب  دیعبت 

قیرهچ وکام و  نادـنز  هب  اج  نآ  زا  دـندرک و  هناور  زیربت  هب  ار  وا  دـنربب  نارهت  هب  ار  دـمحمیلع  دیـس  هک  نیا  زا  لبق  زیربت  هب  باب  دـیعبت 
نیب رد  وکام  نادنز  رد  باب  تماقا  تدم  رد  دشیم و  هداتـسرف  فانکا  فارطا و  هب  باب  ياه  همان  هک  دوب  نادـنز  نیمه  زا  دـش و  لقتنم 

هام ار 9  نآ  حایـس  هلاقم  رد  ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  یلو  هدوب  لاس  هس  دـیوگیم  فاکلا  ۀـطقن  رد  یناجازریم  تسا . فـالتخا  ناـیباب 
تیمئاق ياعدا  دنا . هتسناد  هام  ار 9  نآ  زین  يدنرز  لیبن  خیرات  صیخلت  رد  يرواخ  قارـشا  هیردلا و  بکاوک  رد  هراوآ )  ) یتیآ دنادیم و 
فاکلا ۀطقن  رد  هچنانچ  تشذگ و  تیباب  دح  زا  باب  ياهاعدا  داد  خر  لاس 1246  رخاوا  رد  هک  هام  ای 9  هام و  تدم 3  نیا  لوط  رد  باب 

هطقن يرمق )  1265  ) مجنپ هنـس  : » تسا هدمآ  باتک  نیا  زا  رگید  ییاج  رد  و  درک » تیمئاق  ياعدا  دش  دیعبت  نوچ  باب  دیـس  : » تساهدمآ
انب درادیم و  راهظا  دوخ  نابرقم  هب  ابتک  دمحمیلع  دیس  ار  اعدا  نیا  و  دیدرگ » تیشم  ءامس  دش و  رهاظ  رکذ  ترـضح  لکیه  رد  تیمئاق 

يارب رگید  ییاج  رد  و  نورظتنت ». هروهظب  متنک  يذلا  مئاقلا  انا  : » دیـسیونیم يدزی  قلاخلادـبع  هب  باب  دیـس  قحلا  روهظ  باتک  هتـشون  هب 
اهدـیعبت اهترفاسم و  رد  یتح  هدوب و  باب  يافو  اب  نارای  زا  هک  میظع  هب  فورعم  یناسارخ  يزیـشرت  یلع  الم  ماـن  هب  دوخ  صاوخ  زا  یکی 

مود بش  رد  : » دسیونیم يدـنرز  لیبن  خـیرات  صیخلت  رد  يرواخ  قارـشا  درادیم . راهظا  ار  دوخ  تیمئاق  ياعدا  هدـشیمن  ادـج  باب  زا 
نیا نوچ  میظع  دـندومن . راهظا  تیمئاق  هب  وا  دزن  رد  انلع  دـندومرف و  راضحا  ار  میظع  بانج  باـب  ترـضح  زیربت  هب  باـب  لوصو  زا  سپ 

نایعا املع و  روضح  و  ازریم ) نیدلا  رـصان   ) دـهعیلو رـضحم  رد  ادرف  نم  دـندومرف  وا  هب  باب  ترـضح  دـش . ددرم  لوبق  رد  دینـش  ار  اعدا 
مدروآ نامیا  وا  تیمئاق  هب  لمأت  رکف و  زا  سپ  هرخـالاب  مدـیباوخن  حبـص  اـت  بش  نآ  نم  تفگ  میظع  درک . مهاوخ  ینلع  ار  دوخ  ياـعدا 

هلئاغ هک  یماگنه  زیربت  رد  باب  همکاحم  دـنتفایم ». کش  هب  اهمیظع  لاـثما  هک  تسا  مهم  ردـقچ  رما  نیبب  تفگ : دـید  نینچ  باـب  نوچ 
یسلجم هک  تفرگ  میمصت  تقو  تموکح  دندش . یتاشاشتغا  ثعاب  وا  نارادفرط  تفرگ و  الاب  روشک  طاقن  اهرهـش و  زا  یـضعب  رد  باب 
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سلجم نآ  هک  دش  رومأم  هاش  دمحم  دهعیلو  ازریم  نیدلارصان  اذل  دوش . یگدیـسر  باب  رما  هب  اج  نآ  رد  دهد و  لیکـشت  زیربت  ياملع  زا 
كاخ نابرق  هنأش » یلاعت  هللا  وه  : » دهدیم حیضوت  نینچ  ار  نایرج  دسیونیم  هاش ) دمحم   ) شردپ هب  هک  يا  همان  رد  زین  وا  دنک و  اپ  رب  ار 

مکحلا بسح  دـنیامن ، وگتفگ  وا  اب  هدرک . رـضاح  ار  نیفرط  ياملع  هک  دوب  هدـش  رداص  اضق  نامرف  هک  باب »  » باب رد  موش  كرابم  ياـپ 
نیهارب و هلدا و  هب  هدـمآ  هک  تشون  دـهتجم  بانج  هب  هعقر  هدرپس و  ناخ  مظاک  هب  هدروآ  هیمورا  زا  ریجنز  اـب  داتـسرف . لـصحم  نویاـمه 

صخش نیا  تاریرقت  هظحالم  نیدمتعم و  یعمج  تاریرقت  زا  هک  دنتـشون  باوج  رد  دهتجم  بانج  دننک  دینـش  تفگ و  نیبم  نید  نیناوق 
اذهل تسین . دینش  تفگ و  رد  اددجم  یعاد  فیلکت  دوهش  تداهـش  زا  دعب  تسا . سمالا  نم  حضوا  سمـشلا و  نم  رهظا  ارفک و  نید  یب 
مظاک ییحی و  ازریم  ناخ و  نالـصا  ریما  مالغ  نیا  نارکون  زا  سلجم  رد  دومن . راضحا  ار  یلق  یـضترم  الم  دومحم و  الم  دـنوخآ  بانج 

هتفگ تاملک  یضعب  مباب و  متسه و  ماما  باب  نم  ییوگیم  وت  هک  دوشیم  عومسم  هک : دیسرپ  دومحم  الم  یجاح  لوا  دنداتسیا . زین  ناخ 
ما و هتفگ  هچنآ  متـسه و  باـب  متـسه و  ماـما  بیاـن  نم  هلبق  نم و  بیبح  یلب  تفگ : تسا ! وت  يربمغیپ  هکلب  ندوب  ماـما  رب  لـیلد  هک  يا 

هتفگ هک  نآ  ما  هتفگن  نم  ار  تاملک  نیا  نکیلو  ادجس » بابلا  ولخدا  : » لیلد هب  تسا  بجاو  امـش  رب  نم  تعاطا  تسا ، تسار  دیا  هدینش 
زا قحلا  انا  دشاب  اور  یتخبکین  زا  اور  دوبن  ارچ  درک . یلجت  روط  هوکب  هک  نآ  داد : باوج  تسیک ؟ هدنیوگ  دندیـسرپ : تسا . هتفگ  تسا ،
قلخ نم  رد  نالا  دـشیم ، قلخ  وا  رد  تقو  نآ  متـسه . روط  هرجـش  هلزنم  هب  هدـنب  تسا . هتفگ  ادـخ  ار  اـهنیا  تسین ، ناـیم  رد  نم  یتخرد 
دـش دنهاوخ  وا  رکنم  املع  زا  رازه  لهچ  هک  نآ  منم . دیدیـشکیم  ار  وا  راظتنا  نونکات  مالـسا  ردص  زا  هک  یـسک  مسق  ادخ  هب  دوشیم و 
راهچ دـشابن  رازه  لهچ  رگا  تفگ : تشگ ؟ دـنهاوخ  وا  رکنم  املع  زا  رازه  لهچ  هک  تسا  باتک  مادـک  رد  ثیدـح  نیا  دندیـسرپ : منم .
هکم زا  ترـضح  نآ  هک  تسه  ثیداحا  رد  اـما  يرمـالا  بحاـص  رارق  نیا  زا  وت  بوخ  رایـسب  تفگ : ناـخ  یلق  یـضترم  تسه ! هک  رازه 

نیگن دواد و  هرز  لیبق  زا  ءایبنا  ثیراوم  دروآ و  دـنهاوخ  نامیا  ناـینج  رازه  جـنپ  لـهچ و  اـب  سنا  نج و  ياـبقن  دومرف و  دـنهاوخ  روهظ 
بانج متسین ! اهنیا  ندروآ  هب  نوذأم  نم  هک  داد  باوج  ءاضیب ؟ دی  وک  یـسوم ؟ ياصع  وک  دوب . دهاوخ  بانج  نآ  اب  ءاضیب  دی  نامیلس و 
زاجعا تفگ  يراد ؟ هچ  تامارک  تازجعم و  زا  هک : دندیـسرپ  نآ  زا  دعب  يدمآ . نذا  نودـب  هک  يدرک  طلغ  تفگ : دومحم  الم  دـنوخآ 

سودقلا هللا  ناحبـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » هرقف نیا  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  منکیم و  لزان  هیآ  دوخ  ياصع  يارب  هک  تسا  نیا  نم 
ار تاومس  ءات  هدناوخ ، طلغ  وحن  هدعاق  هب  ار  تاملک  بارعا  هتایآ ». نم  ۀیآ  اصعلا  هذه  قلخ  امک  ضرالا  تاومسلا و  قلخ  يذلا  حوبسلا 

تایآ هلمج  زا  تارقف  لیبق  نیا  رگا  درک : ضرع  ناخ  نالـصا  دناوخ . روسکم  ار  ضرالا  هاگنآ  ناوخب  رـسک  هب  دـنتفگ : دـناوخ . حـتف  هب 
نآ زا  دـعب  دـش ، لجخ  باب  ءاسملا ». حابـصلا و  قلخ  امک  اـصعلا  قلخ  يذـلا  هللادـمحلا  : » درک ضرع  دومن . قیفلت  مناوتیم  مه  نم  دـشاب 
امـش دـج  تفالخ  رب  لیلد  هک  دومن  لاؤس  مالـسلا -  هیلع  اـضر -  باـنج  زا  نومأـم  هک  تسا  دراو  ثیدـح  دیـسرپ : دومحم  ـالم  یجاـح 
نایب ار  دوصقم  نک و  قیبطت  ار  باوج  لاؤس و  نیا  انئانبا » ول ال  : » دومرف ترضح  انئاسن » ول ال  : » تفگ نومأم  انسفنا »  » هیآ دومرف : تسیچ ؟

هیهیدب لئاسم  زا  یتح  تسناوتن  نتفگ  باوج  دندیـسرپ ، مولع  ریاس  هقف و  زا  لئاسم  نیا  زا  دـعب  تفگن . باوج  دومن و  لمأت  یتعاس  امن ؟
روط هب  هک  مرون  نامه  هک  درک  زاغآ  انعم  یب  نانخـس  نآ  زا  زاب  دنکفا و  ریز  هب  رـس  تسنادـن و  دـندومن  لاؤس  وهـس  کش و  لیبق  زا  هقف 
الم دیاش  يا  هدوب  وت  هعیش  نآ  اجک  زا  تفگ : مالغ  نیا  تسا . هدوب  نایعیش  زا  یکی  رون  رون  نآ  هک  تسا  ثیدح  رد  هک  اریز  درک  یلجت 

ار باب  درک ، راضحا  ار  مالسالا  خیش  بانج  دش  مامت  وگتفگ  سلجم  نوچ  دنکفا . ریز  هب  رس  دش و  نیگمرـش  رتشیب  دشاب !؟ یلق  یـضترم 
رهم هب  اپ  مازتلا  درک و  هثاغتـسا  درک و  هبانا  دوخ  ياـهطلغ  زا  تخادرپ و  تشگزاـب  هبوت و  هب  وا  دومن و  لوقعم  هیبنت  دز و  طوبـضم  بوچ 
هادف نیملاعلا  حور  يرایرهـش  نویامه  سدقا  ترـضحیلعا  ملق  رظتنم  تسا ، دـیقم  سوبحم و  نالا  دـنکن و  اهطلغ  نیا  زا  رگید  هک  هدرپس 
داوم باـتک  رد  نووارب  رتـسم  زین  باـب و  هملک  لـیذ  رد  هماـن  تغل  رد  ادـخهد  موحرم  ار  هماـن  نیا  نتم  و  تسا ». ینویاـمه  رما  رما  تسا .

، همکاحم هسلج  نیا  زا  سپ  زیربت  رد  باب  همان  هبوت  تسا . هتشون  ءاطغلا  فشک  رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  زین  باب و  بهذم  هرابرد  قیقحت 
لضف و تاروهظ  هک  هقحتـسم  هلها و  وه  امک  هللادـمحلا  یحور ، كادـف  : » دـسیونیم هنوگ  نیا  هاش  دـمحم  هب  باطخ  يا  هتـشون  رد  باب 
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هب هک  دومرف ، دوخ  تمحر  تفأر و  عوبنی  ار  ترضح  نآ  لثم  هک  ادمح  مث  هللادمحب  هدینادرگ ، لماش  دوخ  دابع  هفاک  رب  ار  دوخ  تمحر 
تسین يدصق  ار  فیعض  هدنب  نیا  هک  هدنع  نم  هللا  دهـشا  هدومرف ، نایغای  رب  محرت  نامرجم و  رب  رتست  ناگدنب و  زا  دقفت  شتفوطع  روهظ 
دیحوت هب  نقوم  مبلق  نوچ  یلو  تسا  فرـص  بنذ  مدوجو  هسفنب  هچ  رگا  دـشاب . وا  تیالو  لها  مالـسا و  دـنوادخ و  ياـضر  فـالخ  هک 
تـسا هللادنع  نم  لزن  ام  لک  رب  رقم  مناسل  تسوا و  تیالو  لها  تیالو  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر -  توبن  هرکذ و  لج  دـنوادخ 
مـضرغ دـش  يراج  ملق  زا  دوب  وا  ياضر  فالخ  هک  یتاملک  رگا  ما و  هتـساوخن  ار  قح  ياضر  فـالخ  اـقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دـیما 

یبر هللارفغتسا  دشاب و  ییاعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  اقلطم  ار  هدنب  نیا  و  ار ، وا  ترضح  مبئات  رفغتـسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع 
تباین ياعدـم  تسین و  يرما  چـیه  رب  شلیلد  دـش  يراـج  ناـسل  زا  هک  تاـملک  تاـجانم و  یـضعب  و  رما ، یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  و 

زا یعدتـسم  رگید ، ياعدا  هن  هدوبن و  ییاعدا  نینچ  ار  هدـنب  نیا  منادیم و  لـطبم  ياـعدا  ار  مالـسلا -  هیلع  هللا -  ۀـجح  ترـضح  هصاـخ 
زارفارـس دوخ  تمحر  تفأر و  طاسب  تایانع و  فاطلا و  هب  ار  وگ  اعد  نیا  هک  تسا  ناـنچ  ترـضح  نآ  یهاـشنهاش و  ترـضح  فاـطلا 

قیقحت داوم  باتک  رد  زین  نووارب  رتسم  تسا و  دوجوم  وا  دوخ  طـخ  هب  اروش  سلجم  رد  نونکا  مه  هماـن  هبوت  نیا  و  مالـسلا . و  دـنیامرف ».
دشن نآ  ببـس  رما  نیا  اما  دندنادرگرب  نادنز  هب  ار  وا  زاب  همان  هبوت  نیا  زا  سپ  لاح  ره  رد  تسا . هدرک  هشیلک  ار  نآ  باب  بهذم  هرابرد 

. دومن نادنز  زا  نوریب  هب  شیوخ  دیاقع  راکفا و  ندومن  هدـنکارپ  رد  یعـس  هرابود  درادرب و  دوخ  ياهاعدا  زا  تسد  دـمحمیلع  دیـس  هک 
، برغی ام  یلا  نایب  هرجـش  روهظ  نیح  زا  : » دـنکیم نایب  هنوگ  نیا  ار  اعدا  نیا  دوخ  نایب  باتک  رد  دـمحمیلع  دیـس  باب  يربمایپ  ياعدا 

تعاس ود  زا  دعب  نآ  لوا  هک  دوب  هدومرف  هدعو  دنوادخ  نآرق  رد  هک  تسا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  هللا  لوسر  نید ) رخآ   ) تمایق
مئاق روهظ  هکنانچ  هدوب ... نآرق  رخآ )  ) تمایق لوا  دوشیم  تثعب  هنس 1270  هک  هنـس 1260  یلوالا  يدامج  مجنپ  بش  زا  هقیقد  هدزای  و 
یلع هللا  لزنا  دـق  اـمم  بیر  یف  متنک  نا  و  : » دـسیونیم هروس 52  صـصقلا  نسحا  رد  و  تسا ». هللا  لوسر  روـهظ  ناـمه  هنیعب  دـمحم  لآ 

ار نآ  دننام  فرح  دنچ  دیراد  کش  هدرک  لزان  باب )  ) نیا ام  هدنب  رب  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  رگا  ینعی : هلثم » نم  فرحأب  اوتأف  اذـه  اندـبع 
اذـه دـعب  مکیلع  مرح  دـق  هللا  نا  ءاملعلا  رـشعم  ای  : » دـیوگیم املع  هب  باطخ  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  ناـمه  صـصقلا  نسحا  و  دـیروایب .
هدرک مارح  امـش  رب  ار  شریغ  رد  سیردت  صـصقلا ) نسحا   ) باتک نیا  زا  دعب  دنوادخ  املع  هورگ  يا  ینعی : هریغ » یف  سیردتلا  باتکلا 

ییادخ ناونع  هب  دوخ  زا  لوا  دحاو  لوا ، باب  یسراف ، نایب  رد  هک  دیماجنا  ییاج  نآ  هب  تبقاع  باب  ياهاعدا  باب  ییادخ  ياعدا  تسا !!
نیا دوشیم و  قلخ  دحاو  ءیش  نیا  هب  ءیش  لک  ددرگیم و  رب  شدوخ )  ) دحاو ءیش  نیا  هب  ءیش  لک  : » هک تشون  هنوگ  نیا  درک و  دای 

نا یقلخ ، ینودام  نا  و  ءیـش ، لک  بر  انا  الا  هللا  انا  یننا  ءیـش  لک  یف  قطنی  يذلا  هللا  هرهظی  نم  رگم  تسین  دعب  تمایق  رد  دحاو  ءیش 
تـسه هچ  ره  نم  ریغ  مشابیم و  اههدیدپ  همه  راگدرورپ  نم  تسین و  ییادخ  نم  زج  متـسه و  ادـخ  نم  ینعی : نودـبعاف ». يایا  یقلخای 
ناـهلا تنا  کـنا  مهللا  : » دـسیونیم مود  حول  حاولا  باـتک  رد  رگید  ییاـج  رد  و  دـینک . شتـسرپ  ارم  نم  قوـلخم  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  نیهلإلا 
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  یـشخبیم  هتبلا  ینیمز . اهنامـسآ و  گرزب  راگدرورپ  وت  ادنوادخ  ینک و  هدارا  هک  ره  زا  ار  تیهولا  يریگیم  یهاوخیم و 

: دـیوگیم لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم  هب  باطخ  ةرمثلل  هلاـسر  رد  زین  و  یتساوخ . هک  ره  زا  ار  نآ  ینکیم  عنم  یتساوخ و  هک  یـصخش  ره 
هدب یهاوگ  تسا ) مه 38  لزا  دجبا 38 و  هب  ییحی  ازریم   ) لزا مسا  يا  ینعی : بوبحملا » زیزعلا  انا  الا  هلا  هنا ال  یلع  دهشاف  لزالا  مسا  ای  »

نآ رب  املع  هک  دوب  يدیاقع  تاملک و  نینچ  رثا  رد  باب  دمحمیلع  دیس  مادعا  متسه . بوبحم  ردتقم و  هک  نم  زج  ادخ  تسین  هک  نم  رب 
يو مادعا  هب  يأر  نونج  غامد و  طلخ  ههبـش  تلع  هب  وا  زیمآ  نونج  راتفر  تاجتـشون و  ندید  اب  یلو  دنهدب  يو  مادعا  هب  مکح  ات  دـندش 

نیاربانب دشیم . ریثک  یعمج  ندش  هتـشک  هب  رجنم  تفرگیم و  الاب  نایباب  نایعیـش و  نیب  رد  اهیریگرد  تاشاشتغا و  زور  ره  یلو  دـندادن 
رد تفرگ و  باب  دمحمیلع  دیس  نارابریت  مادعا و  هب  میمـصت  هلئاغ  نیا  عفر  رطاخ  هب  ریبک ) ریما  موحرم   ) تقو تیافک  اب  نادراک و  ریزو 

تیئاهب باب و  شیادیپ  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 30زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ریفس دش  رکذ  البق  هک  هنوگنامه  اما  باب و  مادعا  دیعبت و  رد  هیسور  يریگتهج  دندرک . نارابریت  ار  وا  زیربت  قدنخ  رانک  رد  لاس 1266 
رد دمحم  یلع  دیـس  فقوت  یلـصا  لماع  تسا و  هتـشاد  دـمحم  یلع  دیـس  زا  تیامح  رد  ییازـس  هب  شقن  یکروگلاد  مان  اب  هیـسور  ریبک 

نیب ام  ییاهتاقالم  زین  وکام  نادنز  رد  تسا . هدوب  ریبک  ریفـس  نیمه  وا ، دیعبت  ماگنه  رد  نتخادنا  هار  بوشآ  لاجنج و  ببـس  و  ناهفـصا ،
یچلیا هک  تسا  هدـمآ  فاکلا  هطقن  رد  هچنانچ  تفرگیم ، تروص  باـب  بتاـک  صوصخم و  یـشنم  يدزی  نیـسح  دیـس  سور و  یچلیا 

تسا یـسک  يدزی  نسح  دیـس  يدزی  نسح  دیـس  تسا . هدرک  يددعتم  ياهتاقالم  هدمآیم و  زیربت  هب  تاقالم  نیا  يارب  اصوصخم  سور 
نینچ باوبالا  باب  حاتفم  باتک  رد  تسا . هتشاد  هدهع  هب  ار  تباتک  يرگیشنم و  تمـس  هدوب و  باب  هارمه  قیرهچ  وکام و  نادنز  رد  هک 

يو رب  ساره  سرت و  دش ، یعطق  باب  مادعا  تیموکحم و  هک  نیمه  دوب ، باب  هارمه  زین  وا  دندروآ  زیربت  هب  ار  باب  هک  یماگنه  : » هدـمآ
تساوخرب و هک  يدح  ات  دومن  يو  هب  نعل  نتفگ و  ازسان  باب و  زا  يرازیب  هب  عورـش  دوب  هدیرپ  شتروص  زا  گنر  هکنانچ  هدش  یلوتـسم 

دمحم اب  یکروگلاد  يوگتفگ  تسویپ ». نایئاهب  بزح  هب  هرابود  یتدم  زا  دعب  یلو  دش  دازآ  هجیتن  رد  تخادـنا ، باب  يور  هب  نهد  بآ 
دنتشادیم هاگن  نارهت  رد  ار  دیس  رگا  : » دنکیم لقن  نینچ  باب  مادعا  ربارب  رد  ار  شیوخ  يریگعضوم  شیاه  هتـشون  رد  یکروگلاد  هاش 

زا جراخ  رد  ار  دیـس  هک  مداتفا  رکف  هب  سپ  دومنیم  اوسر  ارم  تفگیم و  ار  بلاطم  اراکـشآ  دیـس  متـشاد  نیقی  دـشیم  وا  زا  یتالاؤس  و 
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 

دسج زا  سور  لوسنق  یـشاقن  دیناسر ». دوخ  يازـس  هب  دیاب  ار  رودزم  وگغورد و  صاخـشا  متفگ : هاش  هب  سپ  هتفر  نیب  زا  ماهلاس  نیدنچ 
دـسج  ) ار دسج  ود  نآ  شقن  دش و  رـضاح  یـشاقن  اب  سور  لوسنق  یناث  زور  : » دسیونیم حایـس  هلاقم  رد  ءاهبلا ) دبع   ) يدنفا سابع  باب 

رد زین  باب  ربق  دسج و  هرابرد  باب  ربق  دـسج و  تشادرب ». دوب  هداتفا  قدـنخ  رد  هک  یعـضو  هب  شنارادـفرط ) زا  یمان  یلعدـمحم  باب و 
باتک رد  یناجازریم  دننام  یضعب  هدش و  هدرب  افیح »  » هب وا  دسج  دندقتعم  نانآ  زا  یخرب  هچنانچ  دروخیم  مشچ  هب  یتافالتخا  نایباب  نیب 

دعب هتخادنا  نادیم  رد  بش  ود  زور و  ود  ار  رورس  نآ  نویامه  مسج  : » دسیونیم هدش و  هدرپس  كاخ  هب  زیربت  رد  هک  دنلئاق  فاکلا  ۀطقن 
رب دنادب  زین  سک  ره  تسا و  روتسم  رما  نیا  لاحلا  هک  نآ  هصالخ  دنداهن و  ربق  رد  ار  شعن  هدیچیپ و  دیفس  ریرح  اب  ار  مسج  ابحا  نآ ، زا 

هنوگ نیا  لیحلا  فشک  باتک  رد  یتیآ  اما  و  دـنادب ». نآ  راهظا  رد  تحلـصم  دـنوادخ  ترـضح  هک  یناـمز  اـت  نآ  راـهظا  تسا  مارح  وا 
یـسک هدـش و  كاخ  مه  نآ  ناوختـسا  دوب و  نوفدـم  قدـنخ  فارطا  رد  لوهجم و  یلحم  رد  زیربت  نامه  رد  باب  دـسج  : » هک دراگنیم 

زا رود  راتفگ  کی  دـنا  هدرک  نفد  اـج  نآ  رد  دـنا و  هدروآ  اـفیح  هب  ار  وا  ناوختـسا  دـنیوگ  ناـیئاهب  هک  نیا  تسا و  هتـسجن  نآ  هب  یهار 
افیح هب  باب  ناوختسا  هک  ما  هدرک  نیقی  رظن  دیدجت  اب  یلو  متـشون  مخیرات  باتک  رد  متـشاد و  رواب  يدنچ  ات  نم  دوخ  هک  تسا  تقیقح 
دنع ۀثیبخلا  هتثج  تیقلا  : » تسا هدمآ  ترابع  نیا  هعیـش ) دـیاقع  گنهرف   ) فراعملا جـهانم  رد  اما  و  تسا ». هدـش  كاخ  زیربت  رد  هتفرن و 

اهسأر ». یتح  ۀکمسلا  نلکاف  ۀیواعلا  بالکلا 

باب ياهباتک 

هروس و ياراد 11   ) صصقلا نسحا  - 1 زا : دنترابع  تسا  هتـشون  نادنز  دیعبت و  یگدنز و  لوط  رد  باب  دمحمیلع  دیـس  هک  ییاهباتک 
مهیلع راهطا -  همئا  اهنآ  ندـناوخ  اب  هک  ترایز  ود  يوتحم   ) هعماج ترایز  - 2 تسا . فسوی  هروس  ریـسفت  رد  کلملا ) هروس  اهنآ  نیلوا 
لماش  ) طخ حاولا  - 6 هیلدع . هفیحص  - 5 نأش . جنپ  - 4 یسراف .) یبرع و  تمسق  ود  رد   ) هعبـسلا لیالد  - 3 دنوشیم .) ترایز  مالسلا - 

... رصع و ردق ، دیحوت ، دمح ، هرقب ، هروس  ریسفت  رد  هوزج  هن  - 8 هرمثلل . هلاسر  - 7 شبتاک .) يدزی  نسح  دیس  شدوخ و  طخ  هب  حول   20
رد مالـسا )! خـسن   ) زورما دورهاش  تشدـب  يارجام  دوشیم . هتفگ  ناـیب )  ) باـب ياـهباتک  عیمج  هب  یـسراف . ناـیب  - 10 یبرع . ناـیب  - 9
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جات نیرز  و  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  و  لزا ) حبـص   ) يرون ییحی  ازریم  ياهمان  هب  باـب  ناوریپ  زا  نت  هس  هب  عجار  لـبق  تاـحفص 
یعیاقو زا  یکی  دنتـشاد . ییازـسب  شقن  باب  دیاقع  رارمتـسا  رد  رفن  هس  نیا  هک  دـش  هتفگ  نینچمه  میدرک و  رکذ  ار  یبلاطم  نیعلا ) ةرق  )

هدـمع تسا و  هدـش  زاب  تیباب  تناید  رد  ياهزات  لصف  سپ  نآ  زا  هک  تسا  تشدـب »  » يارجام داد  خر  باب  تراسا  دـیعبت و  ماـیا  رد  هک 
وا میناوخیم ؛ يرواخ  قارـشا  كرابم  عینم  عیقوت  سوماـق  باـتک  زا  ار  هعقاو  هصـالخ  نونکا  دـناهدوب . نت  هس  نیمه  زین  ارجاـم  نآ  نارس 
هک ار  باحصا  زا  یعمج  يرون ) یلعنیسح   ) كرابم لامج  يراب  تسا ... روهشم  مولعم و  تشدب  زورما ، دورهاش  یکیدزن  رد  : » دسیونیم

یلع  ) یلعا ترضح  صالختـسا  يارب  یکی  دوب ؛ هدش  لیکـشت  روظنم  ود  يارب  نمجنا  نآ  و  دندوب ، هدرک  نامهم  دنا  هدوب  رفن  رب 81  غلاب 
... دوش غالبا  مالسا )  ) قباس عرش  خسن  و  دمحمیلع ) دیس   ) نایب عرش  لالقتسا  هک  نآ  رگید  و  دننک ؛ تروشم  وکام  سبح  زا  باب ) دمحم 
نید مالعا  قباس و  نید  خسن  زور  اهنآ  اریز  دمآ  دیدپ  يربک  تمایق  نایئاهب  حالطـصا  هب   ) دـش مالعا  تعیرـش  خـسن  نایب و  عرـش  هرخالاب 

زا دـندش  موسوم  يا  هزات  مسا  هب  تشدـب  رد  هدوب ) زور  هک 22   ) ناشفقوت هرود  رد  تیعمج  مامت  دـنناوخیم ...) يربک  تمایق  ار  دـیدج 
. دشیم ءاغلا  همیدـق  دـیلاقت  زا  یکی  زور  ره  تشدـب  رد  نارای  عامتجا  مایا  رد  هللاءاهب ...)  ) مسا هب  یلعنیـسح )  ) كرابم لکیه  دوخ  هلمج 
وا هک  دنتسنادیم  دندوب و  فراع  هللاءاهب  ترضح  ماقم  هب  مایا  نآ  رد  مه  يدودعم  تسیک ! فرط  زا  تاریبعت  نیا  هک  دنتـسنادیمن  نارای 

. دـندومرف دورو  سلجم  هب  تنیز  شیارآ و  اـب  باـجح  نودـب  نیعلا ) ةرق   ) هرهاـط ترـضح  ناـهگان  تسا ... تاریبـعت  نیا  عیمج  ردـصم 
دقتعم اریز  دندیدیم ، دندوبن  رظتنم  ار  هچنآ  اریز  دـندوب  هداتـسیا  ناریح  همه  دنتـشگ ، دـیدش  تشحو  راچد  دـندید  نینچ  هک  نیرـضاح 

تراـهط تمـصع و  تـفع و  زمر  ار  راوـگرزب  نآ  تـسا و  اـهیلع -  هللا  مالــس  همطاـف -  ترــضح  رهظم  هرهاـط )  ) ترــضح هـک  دـندوب 
رفن دـنچ  دـش و  رود  نانز  دایرف  درک و  رارف  هرهاط  لباقم  زا  تفرگ و  تروص  لباقم  رد  ار  لامتـسد  یناهفـصا  قلاخلادـبع  دندرمـشیم ،

یلـصا دوصقم  تشدب  رد  نارای  عامتجا  زا  دنتـشگرب ... دوخ  قباس  هدیقع  هب  هدرک و  يربت  رما  زا  دندمآ و  نوریب  ناحتما  نیا  زا  مه  رگید 
نینچ يرتلصفم  تروص  هب  هیردلا  بکاوک  باتک  رد  هراوآ )  ) یتیآ ار  نایرج  نیا  دیدرگ ». لصاح  دوب  كرابم  رما  لالقتـسا  نالعا  هک 

تـشدب تشد  رد  يا  هداعلا  قوف  شاکنک  عامتجا و  کی  یمهم و  هبحاصم  کی  باب  باحـصا  راـبک  ق  .ـ لاس 1264 ه رد  : » دنکیم لقن 
هک نیا  هینید و  فیلاکت  رد  رگید  و  باب ؛)  ) یلوا هطقن  یـصالخ  تاجن و  یگنوگچ  یکی  هدوب ؛ زیچ  ود  نآ  هدمع  عوضوم  هک  دنا  هدرک 

کی دندش  اسرف  هر  ناسارخ  بناج  هب  نارهط  زا  باحصا  نوچ  هک  نآ  هیضق  نیا  زا  لمجم  هن ؟ ای  درک  دهاوخ  رییغت  هیمالسا  تاعورف  ایآ 
زا نیعلا  ةرق  هللاءاهب و  تسایر  هب  رگید  هتـسد  ولج و  زا  ياهیورـشب ) نیـسحالم   ) بابلا باب  و  یباب ) یلعدمحم   ) سودـق تسایر  هب  هتـسد 

شوخ لفحم  تشدب  دندرک و  اپرب  اه  همیخ  دندز و  اهرداچ  اجنآ  رد  دندیـسر  تشدب  تشد  هب  ات  دنتفر  تشد  هب  تشد  دـنتفریم . بقع 
، دنیوگیم بیرج  رازه  ار  نآ  هک  یلحم  هب  تسا  کیدزن  ناردـنزام و  ناسارخ و  دورهاش و  نیب  تسا  هدـش  عقاو  هک  تسا  ییاوه  بآ و 

تـسا نیا  ملـسم  ردق  یلو  تتـشتم ، عوضوم  نیا  رد  نیلقان  راکفا  تسا و  تکاس  تشدب  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  هچخیرات  رابخا  هچ  رگا  و 
هتفر وکام  هب  بابلا  باب  یفرط  زا  هچ  دش ، رکذ  هک  هدوب  بلطم  ود  نآ  عوضوم  رد  شاکنک  عامتجا و  نیا  رد  باحـصا  دصقم  هدـمع  هک 
باب اب  هبتاکم  باب  رخاوا  نیا  رد  نیعلاةرق  زین  و  دوش ، مهارف  شترضح  تاجن  هلیـسو  هک  دومنیم  وزرآ  هدید و  ار  یلوا  هطقن  تیـسوبحم 

غیلبت و يارب  هاوخ  تسا ، شبنج  تکرح و  تقو  هک  دوب  هتـسناد  نینچ  وکام  زا  هرداص  تاعیقوت  زا  دومنیم و  هلـسارم  هراومه  هدوشگ  ار 
هک نانچ  تشاد و  رارمتـسا  باب  اب  ناشتابتاکم  هللاءاهب  اما ... و  تسـشن . دـیابن  شوماخ  تروص  ره  رد  رگید و  تامدـخ  ماجنا  يارب  هاوخ 

رتمزال رما  ره  رد  ار  شترضح  اب  هرواشم  دنتخانشیم و  هتخانش و  دوخ  كاردا  زا  رترب  ار  شردق  هیاپ  باحـصا  زا  رثکا  دوشب  دش و  هراشا 
لقتـسم یعرـش  میقتـسم و  يرما  ار  دیدج  رما  یـضعب  دوب . مه  رد  روما  مهبم و  فیلاکت  رثکا  رگید  فرط  زا  و  دندرمـشیم ، زیچ  همه  زا 

و دندرمشیمن ، زیاج  زین  هیعورف  لیاسم  رد  رییغت  یتح  دنتسنادیم و  یلک  یئزج و  رد  مالسا  عرش  عبات  ار  نآ  رگید  یضعب  و  دنتخانشیم ،
وا زا  یهافش  ای  یبتک  باوج  هدرک ، مکح  ار  نیعلا  ةرق  ابلاغ  دشیم و  ادیپ  راظنا  رد  یلک  فلاخت  نیابت و  هک  دش  عقاو  لیاسم  زا  يرایـسب 

هرکاذـم و زا  دـعب  دوب  مه  ارـس  هچ  رگا  درکیمن و  یمادـقا  دادیمن و  یباوـج  القتـسم  ادـتبا  رد  دـنچ  ره  زین  وا  دـندشیم و  عناـق  هتفرگ ،
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ترفاسم نیا  هب  وا  مادقا  نارهط و  هب  ار  هرهاط  ندرک  بلط  یتح  دناهتفگ  نیخروم  زا  یـضعب  و  دومنیم . یمادقا  دادیم و  یباوج  هرواشم 
رد سپ  دـنتخاس .... عمتجم  تهزن  رپ  تشد  تغارف و  هشوگ  رد  باحـصا  هک  دـش  ببـس  یعاود  نیا  هصالخ ، هدوب . تشدـب  هلأـسم  يارب 
هب ترضح  ترایز  يارب  سک  ره  هک  دننک  ترایز  هب  توعد  ار  بابحا  دنتسرفب و  فارطا  هب  نیغلبم  هک  دنتفرگ  میمـصت  باب  تاجن  باب 

رگا دنبلطب . 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 
نایغط و لادـج و  ضرعت و  هب  رما  هک  دنـشوکب  رودـقملا  یتح  یلو  دـنروآ ؛ نوریب  سبح  زا  ار  باب  رابجا ، هوق  هب  الا  و  اهبف ، دـش  تباجا 
ار یـضعب  تفر . نخـس  هیعرف  ماکحا  عوضوم  رد  سپـس  تشذگ  بیوصت  زا  تفای و  همتاخ  هلأسم  نیا  نوچ  و  دـشکن ، تلود  اب  نایـصع 

ياـیبنا زا  تسا  مظعا  یلوا ، هطقن  ساـیق  نیا  رب  فلـس و  زا  ربـکا  یفلخ ، ره  تسا و  قباـس  زا  مظعا  قحـال ، روهظ  ره  هک  دوب  نیا  هدـیقع 
جورم باب  ترضح  تسین و  زیاج  فرصت  مالسا  تعیرـش  رد  هک  دندش  دقتعم  رگید  یـضعب  هیعرف . ماکحا  رییغت  رد  تسا  راتخم  فلس و 

ماقم ياراد  باب  هک  دنمهفب  همه  دوش و  راطخا  مومع  هب  دیاب  هک  تشاد  رارـصا  هدوب ، لوا  مسق  زا  نیعلاةرق  و  دوب . دـهاوخ  نآ  حلـصم  و 
دوبن فلاخم  مه  سودـق  هچ  رگا  اهلاثما و  ناضمر و  موص  راطفا  لیبق  زا  تارییغت  تافرـصت و  یـضعب  دوش  عورـش  یتح  تسا و  تیعراش 

یـضار تسناوتیمن  تلوهـس  هب  دوب و  بصعتم  هیمالـسا  تابـصعت  رد  شدوخ  مه  اریز  دیامن ، بیوصت  ار  يأر  نیا  تشادـن  تأرج  یلو 
نیعلا ةرق  یلو  ددرگ ؛ فـالتخا  قاـفن و  دـیلوت  دـننکن و  لوـبق  هک  تشاد  نارگید  زا  مهوـت  مه  دـنک و  راـطفا  ار  یموـص  ـالثم  هک  دوـشب 

یندنام و یـسک  ره  دورب و  تسا  ینتفر  سک  ره  ات  رتهب ، رتدوز  هچ  ره  سپ  ینتفگ  نخـس  نیا  تسا و  یندش  هرخالاب  راک  نیا  تفگیم 
دیاب هکلب  تسین ، ناشیا  لتق  ببـس  نانز  دادـترا  مالـسا ، نوناق  هب  هک  درک  حرط  ار  هلأسم  نیا  نیعلا  ةرق  يزور  سپ  دـنامب . تسا  راکادـف 

باحـصا دزـشوگ  ار  بلطم  نیا  سودق  بایغ  رد  نم  اذهل  دنیارگب ؛ مالـسا  هب  دندرگرب و  دوخ  دادترا  زا  ات  داد  دنپ  تحیـصن و  ار  ناشیا 
هک يرفک  زا  مرادرب و  تسد  یلقع  یب  نیا  زا  هک  دنک  تحیصن  ارم  هک  دیامن  یعس  سودق  الا  و  لصاح ، دصقم  داتفا  لوبقم  رگا  منکیم 

بت مه  هللاءاهب  هدشن و  رضاح  دردرس  ناونع  هب  سودق  هک  یسلجم  رد  داتفا و  هدیدنسپ  صاوخ  دزن  يأر  نیا  میامن . هبوت  مدرگرب و  هدش 
رد همهمه  دومن . باحصا  دزـشوگ  ار  دوصقم  تقیقح  تشادرب و  هدرپ  نیعلا  ةرق  دندوب ، فاعم  روضح  زا  دوب  هدش  ناشـضراع  یماکز  و 

ینابز برچ  هب  سودق  دندومن . تیاکش  دنتفر  سودق  دزن  دندوشگ و  دیقنت  هب  نابز  یخرب  دندومن و  دیجمت  یـضعب  داتفا . باحـصا  نایم 
نیا ریخا  رارق  تاقالم ، زا  دعب  هدومرف و  تقیقح  زا  تاعالطتسا  هرهاط و  تاقالم  هب  لوکوم  ار  مکح  درک و  شوماخ  ار  ناشیا  ینابرهم  و 
رگید زور  اذـهل  ددرگ ؛ مزلم  باجم و  هثحابم  رد  سودـق  دـبلطب و  هثحابم  هب  ار  سودـق  دـنک و  رارکت  ار  تبحـص  نیا  نیعلا  ةرق  هک  دـش 

نیمزرـس نآ  زا  یـضعب  تسـشنن و  ورف  همدمد  همهمه و  زاب  سودـق  ماحقا  مازلا و  دوجو  اب  اما  دوب ، روظنم  هک  دـش  نانچ  دـندرک و  نینچ 
رب نیملـسم  زا  یعمج  دندش و  داسف  ببـس  دـندوب ، هتفر  هدرواین  تقاط  هک  اهنآ  یلو  دنتـشگنرب ، رگید  هک  دـنتفر  نانچ  دنتـسبرب و  تخر 
رد هک  میمـصت  نامه  اب  اهنآ  دـندرک و  يراوتم  دودـح  نآ  زا  ار  اهنآ  هدرک ، بوهنم  ار  ناشلاوما  بورـضم و  ار  ناـشیا  هتخاـت ، تارـضح 
اب بابلاباب  و  ناردـنزام ، هب  سودـق  اب  هرهاط  و  نارهط ، هب  یعمج  هللاءاهب و  هدـش ، میـسقت  تهج  هس  هب  اجنآ  زا  دنتـشاد  وکاـم  هب  زکرمت 

عرـش کی  ناونع  هب  دش و  يدیدج  ههرب  دراو  یباب  هقرف  هک  دوب  نینچ  نیا  و  دندش ». راپـسهر  ناسارخ  هب  ادعب  ناردنزام  هب  الوا  يدودعم 
الم  » اهنآ هلمج  زا  هک  دندرک  عانتما  نآ  لوبق  زا  یضعب  دش  هظحالم  هک  هنوگنامه  دش و  حرطم  باب  ناوریپ  يارب  مالـسا  خسان  لقتـسم و 

صالخا هقلح  هک  يا  هیورشب  نیسح  الم  : » دسیونیم قحلا  روهظ  رد  یناردنزام  لضاف  هچنانچ  تسا ، باب  دیرم  نیلوا  ياهیورشب » نیسح 
مدوب تشدب  رد  نم  رگا  تفگ : دیسر  شعمـس  هب  هروکذم  تاعقاو  هک  نیمه  دوبن ، رـضاح  تشدب  رد  تشاد  شوگ  رد  سودق  ترـضح 

رد ار  هللا  انا  ینا  هرهاط ، بانج  : » دـسیونیم تابتاکم  رد  اهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  نکلو  مدومنیم ». رفیک  ریـشمش  اـب  ار  اـجنآ  باحـصا 
تشدب باحـصا  هک  دوشیم  مولعم  هلمج  نیا  زا  و  تشدب ». رد  ءابحا  یـضعب  نینچمه  دومن و  دنلب  ادنلا  یلعا  هب  نامـسآ  نانع  ات  تشدب 

خـسن اب  یـضعب  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دـناهدوب و  لیاق  باب  دـمحمیلع  دیـس  زین  ءاهب و  یلعنیـسح  نیعلا و  ةرق  يارب  ار  تیعراش  ماـقم 
تشاد !! دوجو  رما  نیا  يارب  مه  يرگید  للع  لیالد و  هچ  رگا  دنتفریذپ  ار  دیدج  نید  نیناوق  دندرک و  تقفاوم  مالسا 
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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  اـهنآ  حیـضوت  ریـسفت و  تسا و  هدروآ  رگیدـکی  لاـبند  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 ،
هللا مسب  لـمجملا ، لـمجملا  هللا  مسب  ءـالمجلا ، يذ  لـمجلا  هللا  مسب  نیلاـمجلا ، يذ  لـمجلا  هللا  مسب  لـمجلا ، لـمجلا  هللا  مـسب  لـمجالا ،
يذ لمجلا  هللا  هللااب  تـالامجلا ، يذ  لـمجلا  هللا  هللااـب  ءـالمجلا ، يذ  لـمجلا  هللا  هللااـب  نیلاـمجلا ، يذ  لـمجلا  هللا  هللااـب  لـمجملا ، لـمجملا 

قاقحلا قفشملا  قافشلا و  قفوملا  قافرلا و  قرغملا  قرشلا و  قربملا  قاربلا و  قرـشملا  هللادمحلا  یهبالا ، یهبالا  هللا  مسب  - » 3 تالمجلا »...
سیدقت حیبست و  : » دسیونیم یسراف  نایب  رد  و  قاترلا »... قلملا  قاحللا و  قمسملا  قایشلا و  قبسملا  قابسلا و  قوفملا  قاوفلا و  ققحملا  و 

دوخ تیلزا  ولع  هب  لازیال  لزی و  مل  و  تسه ، هدوب و  دوخ  تاذ  تینونیک  دوجو  هب  لازی » لزی و ال  مل  هک  قیال  ار  یناطلـس  دجم  زع  طاسب 
یلجت و  وا ، نافرع  زا  ءیش  لک  زجعب  الا  ءیش  چیه  ار  دوخ  نافرع  هیآ  هدومرفن  قلخ  تسه . هدوب و  ءیـش  لک  كاردا  زا  و  هدوب ، یلاعتم 
ترطف تینوینیک  هب  لک  هک  ینأشب  ار  ءیش  یلک  هدومرف  قلخ  ءیش و  هب  نارتقا  زا  هدوب  یلاعتم  لزت  مل  زا  وا . سفن  هب  الا  ءیش  هب  هدومرفن 

هدوب و درفتم  لـب  یلاـثم ، هن  ینیرق و  هن  یهبـش و  هن  يوـفک و  هن  یلدـع و  وا  يارب  زا  تسین  هک  نیا  هب  تماـیق  موـی  رد  وا  دزن  دـننک  رارقا 
نکمم نتخانـش و  قح  ءیـش  چـیه  ار  وا  تسا  هتخانـشن  دوخ . تیبوبر  ناطلـس  هب  تسه  هدوب و  ززعتم  و  دوـخ ، تیهوـلا  کـیلم  هب  تسه 
تیشم کیلم  هب  ار  وا  تسا  هدومرف  قلخ  تیئیـش ، رکذ  وا  رب  دوشیم  قالطا  هچنآ  هک  اریز  نتخانـش ، قحب  ءیـش  ار  وا  دسانـشب  هک  تسین 

نیا هب  دـنک  نیقی  هک  نآ  ات  ءیـش  لـک  هنک  رد  ار  وا  تفرعم  هیآ  هدومرف  قلخ  و  وا ، دـعقم  ولع  رد  وا  سفن  هب  وا  هب  هدومرف  یلجت  و  دوخ ،
رظان عماس و  تسا  وا  ملاع و  رداق و  تسا  وا  قزار و  قلاخ و  تسا  وا  نطاب و  تسا  وا  رهاـظ و  تسا  وا  رخآ و  تسا  وا  لوا و  تسا  وا  هک 

الا دنکیمن  هدرکن و  تلالد  هک  تسا  وا  و  یلاعتم ، عفترم و  تسا  وا  ردتقم و  تسا  وا  تیمم و  ییحم و  تسا  وا  مئاق و  رهاق و  تسا  وا  و 
وا يارب  زا  تسین  و  دوخ ، تیلوا  هب  یلوا  وا  يارب  زا  هدوبن  و  وا ، ریبکت  عاـفترا  وا و  دـیحوت  عاـنتما  وا و  سیدـقت  ومـس  وا و  حـیبست  ولع  رب 
لک قلخ  دنوادخ  دومرف  عدب  وا  هب  و  هتیناب ، ققح  هتیئیـشب و  ءیـش  دق  ردقی  وا  هیف  ردـق  دـق  امب  ءیـش  یلک  و  دوخ ، تیرخآ  هب  الا  يرخآ 

زا وا  تاذ  هنک  هدوب  سدقم  و  تسه ، هدوب و  ینسح  ءامسا  لک  وا  يارب  زا  هک  تسوا  و  ار ، یش  لک  قلخ  دیامرفیم  دوع  وا  هب  و  ار ، ءیش 
و هب ، فصوی  رخآ و ال  تسا  وا  هب ، فرعی  لوا و ال  تسا  وا  و  یعافترا ، یعانتما و  ره  زا  وا  دـجم  رهوج  هدوب  هزنم  و  ییالع ، ییاهب و  ره 

رهظ ». نمب  لوا  تسا  وا  و  هللا ، هرهظی  نمب  نمؤی  نم  لوا  تسا  وا  و  هب ، كردی  نطاب و ال  تسا  وا  هب ، تعنیال  رهاظ و  تسا  وا 

باب ماکحا  زا  ياهنومن 

دنکیم رارقا  بلطم  نیا  هب  هیلدع » هفیحـص   » رد هچ  رگا  تسا . هدروآ  شتاملک  اهباتک و  رد  باب  هک  یماکحا  هب  مینکفایم  يرظن  لاح 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  مارح  ۀمایقلا و  موی  یلا  لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لالح  لب ، دش  دهاوخن  خسن  همه  مالسا )  ) تعیرش : » هک

ماکحا هدرک و  ادـیپ  رییغت  لالح  هب  مارح  مارح و  هب  لـالح  هک  دوشیم  هدـهاشم  باـب  ماـکحا  رد  ـالمع  یلو  ۀـمایقلا .» موی  یلا  مارح  هلآ 
«، نیدـلا یف  لخدـی  نمل ال  نارتقالا  زوجی  و ال  : » جاودزا باب  رد  - 1 دوشیم : هدروآ  الیذ  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  تسا  هدـش  نایب  يدـیدج 
ار ردام  ردـپ و  تیاضر  جاودزا ، يهرابرد  باـب  باب 15 ) نایب ، « ) دـشابیمن زیاج  تسین  نایباب  نید  رد  هک  یـسک  اـب  یباـب  جاودزا   » ینعی
رد یلو  «. تسا مارح  ياههام  زا  اهنآ  هام  راـهچ  هک  تسا  اههام 12  ددع  : » دیوگیم صـصقلا » نسحا   » رد اههام : ددع  - 2 دنادیم . طرش 
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باسح هب  هک  تسا  ءیـش » لک   » ددع هب  لاس  مایا  عمج  دـشاب و  یم  زور  یهاـم 19  ره  تسا و  اههام 19  ددع  : » دیوگیم باب 3  نایب ،» »
بآ (» باب 17 نایب ، «. ) تسین بجاو  نآ  زا  يرود  تسا و  كاـپ  شوم  يهلـضف  : » ینم شوم و  هلـضف  تراـهط  - 3 تسازور ». دجبا 361 

راجت دنوادخ  هدومرف  نذا  و  : » ابر زاوج  - 4 یـسراف ) نایب  «. ) دومن كاپ  باتک  رد  ار  نآ  دنوادخ  دیاهدش ، هدیرفآ  نآ  زا  امـش  هک  ینم ) )
دیلوت - 5 باب 18 ) نایب ، «. ) دـنهد رارق  دوخ  تالماعم  رد  دـیازت  صقانت و  هک  نآ  رب  ناـشیا و  نیب  اـم  زورما  تسا  بأد  هک  یلیزنت  رد  ار 

و دیامن ، تیدج  هار  نیا  رد  دیاب  دنامب و  یقاب  وا  زا  تسرپ  ادخ  لسن  ات  دنک ، جاودزا  هک  هدـش  بجاو  صخـش  ره  رب  : » رگید هار  زا  لسن 
دیامن و لسن  داجیا  يرگید  يهلیسو  هب  يرگید  هزاجا  اب  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  تسا  زیاج  دوب  نیفرط  زا  یکی  زا  لسن  داجیارد  یعنام  رگا 
وا ایؤرلا  یف  نودهـشت  ام  مکنع  یفع  دق  : » ءانمتـسا زاوج  - 6 باب 15 ) نایب ، «. ) دـشابیمن زیاج  تسین  نایب  نید  رد  هک  یـسک  اـب  جاودزا 

ءانمتسا دوخ  اب  يزاب  اب  ای  و  مالتحا )  ) دینیبیم باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  امش  رب  هدش  هدیشخب  ینعی  نونیمتـست ،» مکـسفنا  نع  مکـسفناب  متنا 
تمرح - 8 ماکحالا ) ۀفیحـص  «. ) تسین زیاج  رتشیب  تسا و  زیاج  نز  ود  اب  جاودزا  : » تاجوز ددـعت  - 7 باب 10 ) یبرع ، نایب  . ) دییامنیم

-9 باـب 7 ) ناـیب ، «. ) تسا هدومن  عنم  یتـسرپاوه  زا  ار  مدرم  تسا و  هدرک  مارح  كاـپ  يهرود  نیا  رد  ار  تقوم  جاودزا  دـنوادخ  : » هعتم
نس - 10 هسمخ ) نوؤش  . ) تسا هداد  ردارب  رهاوخ و  نیب  جاودزا  يهزاـجا  ینعی و  هتخا ،» خـالا و  نیب  هللا  نذا  دـقل  و  : » براـقا اـب  جاودزا 

ناـیب همیمـض  لـکیه ، حوـل  «. ) دـنهد جاودزا  ار  دوـخ  رتـخد  رـسپ و  لاـس  هدزاـی  زا  دـعب  هک  هدـش  هتـشون  نارداـم  ناردـپ و  رب  : » جاودزا
( ماکحالا ۀفیحص  «. ) تسا رتهب  دشاب  هلاس   10 رتخد هلاس و  رـسپ 11  رگا  یلو  دننک ، جاودزا  دیاب  دسرب  هدزای  هب  تایرذ  نس  نوچ  (» یبرع
هتشاذگ و فیطل  تخس و  ياهبوچ  نایم  رد  ای  دینک ، نفد  دیهد و  رارق  مکحم  ياهگنس  ای  رولب  رد  ار  دوخ  تاوما  : » تاوما نفد  - 11
: ۀعبرا رـصانع  شورف  دیرخ و  تمرح  - 12 باب 32 ) نایب ، «. ) دـینک اهنآ  تسد  رد  دـشاب  هیآ  هب  شوقنم  هک  ییاـهرتشگنا  و  دـییامن ، نفد 

زور رد  راب  هک 19  تسا  نآ  زا  ترابع  زامن  : » زامن - 13 یبرع ) نایب  «. ) دینکن شورف  دیرخ و  ار  داب ) شتآ ، كاخ ، بآ ،  ) هعبرا رـصانع  »
میـسقت نینچ  ار  زامن  یـضعب  ( » باب نیئآ  «. ) رمألا قلخلا و  هل  وه  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش  : » دیناوخب ار  هیآ  نیا  دـیتسیاب و  هلبق  هب  ور  وضو  اب 

اعد رطـس  ود  اهنت  ریغـص ، زامن  دوشیم ، هدناوخ  رابکی  تعاس  ره 24  رد  ریبک  زامن  و  ریغـص ، زامن  یطـسو و  زامن  ریبک و  زامن  دـناهدرک :
( باب نیئآ  «. ) دوشیم هدـناوخ  ماش  رهظ و  حبـص و  رد  هک  تسا  تعکر  کی  مه  یطـسو  زاـمن  دوشیم ، هدـناوخ  زور  ره  طـقف  هک  تسا 

دارفا دـصق  یلو  دـینکیم ، زاـمن  يارب  عاـمتجا  هـک  تـیم  اـب  زاـمن  رد  رگم  تـسا  مارح  تعاـمج  اـب  زاـمن  : » تعاـمج زاـمن  تـمرح  - 14
دح و  زورون ، دـیع  نامه  رطف  دـیع  تسا و  دـشابیم  هام  نیمهدزون  هک  ءالع )  ) هام رد  زور و   19 : » هزور - 15 یسراف ) نایب  «. ) دییامنیم
هک هچنآ  ینعی  نایبلاب ،» نلدتستل  متبتک و  ام  لک  نوحمتلف  : » شناد ملع و  - 16 باب 18 ) نایب ، «. ) تسا نآ  بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا  زور 
نا و  نایبلا ... ریغ  بتک  یف  سیردتلا  زوجی  ال  (. » باب 6 یبرع ، نایب  . ) دییامن لالدتسا  نایب  باتک  هب  امتح  دینک و  دوبان  دیاهتشون  نونکات 

تسین و اور  نایب  باـتک  زا  ریغ  ياـهباتک  رد  سیردـت  ینعی  نینمؤملا ، نم  دـحأل  نذؤی  مل  اـمهریغ  لوصـالا و  قطنملا و  نم  عرتخا  اـم 
یف مکنع  یهن  (.» باب 10 یبرع ، نایب  . ) هدشن هداد  نذا  نانمؤم  زا  يدـحا  يارب  ود  نآ  ریغ  لوصا و  قطنم و  مان  هب  هدـش  عارتخا  هک  هچنآ 

«، نوقتت مکلعل  هللا  باتک  یف  ادحا  بهذ  نم  الاقثم  رشع  ۀعـست  مکنمزیلف  متکلمت  مل  نا  باتک و  نم  دحاولا  ددع  قوف  نکلمت  نا ال  نایبلا 
( باتک ره  يارب   ) امش رب  دیتشاد  باتک  زا 19  شیب  رگا  دیوش و  باتک  زا 19  رتدایز  کلام  هک  دوشیم  یهن  امش  زا  نایب  باتک  رد  ینعی 

بجاو (.» باب 7 یبرع ، نایب  . ) دیدرگ راکزیهرپ  دیاش  ادخ  باتک  رد  تسا  يدح  نیا  ددرگ ، یم  بجاو  هرافک ) ناونع  هب   ) الط لاقثم   19
هب ای  دزاس و  دوبان  ار  نآ  ای  دنک  دیدجت  ار  نآ  کلام  تشذگ  نآ  لامعتـسا  زا  دمحم ) یلع  مسا  اب  قباطم   ) لاس هک 202  یباتک  ره  تسا 

لوا ) باب  یسراف ، نایب  «. ) دیامن اطع  یصخش 

نایب رد  هدزون  ددع  تمرح  تسادق و 

هقرو دوـخ 19  ثراو  يارب  هک  تسا  بـجاو  صخـش  ره  رب  ( » باب 8 ناـیب ، «. ) دـینک ادـخ  رکذ  هتفرگ و  هزور  لاـس  رخآ  رد  زور  هدزون  »
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لاقثم زا 95  رتدایز  هیرهم  يرهش  يارب  ( » باب 8 نایب ، «. ) دراذگ یقاب  هدش  شوقنم  ادـخ  یماسا  اهنآ  رب  هک  يرتشگنا  فیطل و 19  ذغاک 
هاگ ره  ( » باب 7 نایب ، «. ) دـشابن لاقثم  زا 19  رتمک  دـیاب  تروص  ود  ره  رد  تسین و  زیاـج  هرقن  لاـقثم  زا 95  رتدایز  یتاهد  يارب  ـالط و 

نودب ای  دنک ، روبجم  رفس  يارب  ار  یسک  یصخش  رگا  (» باب 18 نایب ، «. ) دهدب الط  لاقثم  دیاب 19  درک  نوزحم  ادمع  ار  یسک  یـصخش 
باب ناـیب ، «. ) دوب دـهاوخ  مارح  وا  رب  وا  نز  هاـم  ات 19  دزاس  جراخ  شاهناخ  زا  ار  وا  هزاجا  نودـب  اـی  دوش  وا  يهناـخ  لـخاد  وا  يهزاـجا 

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
هب هک  ( ) ءیـش لک   ) ددـع هب  لاس  ره   » زور هاـم و  لاـس و  یماـسا  باب 11 ) نایب ، «. ) دـهدب هچب  نآ  هب  ـالط  لاـقثم  دیاب 19  دشاب  هتـشادن 

باب 3 ) نایب ، «. ) تسا زور  یهام 19  ره  هام و  زا 19  ترابع  لاس  ره  تسا و  دشابیم ) دجبا 361  باسح 

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 .

دجبا فورح  هب  ار  لاس  اهزور و  مسا  تسا  نینچ  مه  و  : » دـسیونیم لیحلا » فشک   » باتک رد  هراوآ )  ) یتیآ ءـالعلا . رهـش  - 19 کلملا .
دناهدرک بقلم  ضیف ) اطع و   ) ار اهنآ  هدیمان و  دئاوز  و  ءاه )  ) مایا ار  دـیآیم  دایز  هک  زور  مایا 5  دوشیم ، نوچ 361  دننکیم و  باسح 

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

هاش نیدلارصان  هب  دصق  ءوس 

برض هب  يرمق  لاس 1313  مهدـفه  زور  رد  ناریا  رد  تنطلـس  لاس  هن  لهچ و  زا  سپ  يو  تسا . هیراجاق  هاش  نیمراهچ  هاش  نیدلارـصان 
یلع دیـس  مادعا  زا  سپ  يدنچ  دـش . نوفدـم  ير  رهـش  رد  میظعلادـبع  ترـضح  دـقرم  رانک  دـمآرد و  ياپ  زا  ینامرک  اضر  ازریم  هچناپت 
هلمح وا  هب  يا  هشقن  حرط  اب  نیاربانب  دـنریگب ، هاش  نیدلارـصان  زا  ار  وا  نوخ  ماـقتنا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  ناـیباب  زا  يدادـعت  باـب  دـمحم 

ار هیباب  نارـس  زا  يدادـعت  هک  داد  روتـسد  هعقاو  نیا  زا  سپ  درب و  ردـب  ملاس  ناج  هاـش  نیدلارـصان  هتفر و  اـطخ  هب  اـهنآ  ریت  یلو  دـندرک 
قداص الم  هلمج  نآ  زا  هک  بصعتم  ياه  یباب  زا  رفن  شش  : » دنک یم  فیرعت  نینچ  نیا  ار  ارجام  هیردلا  بکاوک  رد  یتیآ  دننک . ریگتسد 

حورجم ار  وا  دندرب و  هلمح  هاش  هب  هرادغ  همق و  اب  زین  دعب  و  دندرک ، يزادـناریت  هاش  نیدلارـصان  فرط  هب  ناریمـش  نارواین  رد  دوب  كرت 
دندشن ». هاش  نیدلارصان  لتق  هب  قفوم  یلو  دندومن 

سور ترافس  هب  یگدنهانپ 

یلعنیسح تفرگ  رارق  بیقعت  دروم  هک  یناسک  هلمج  زا  دمآرب .«  اه  یباب  يدوبان  يریگتـسد و  ددصرد  هعقاو  نیا  زا  دعب  هاش  نیدلارـصان 
رابرد هب  ار  وا  هک  یماگنه  دوب و  هتفر  يرون ) ناخاغآ  ازریم   ) مظعاردـص هناخ  هب  یناـمهیم  ناونع  هب  ناـساول  رد  هک  دوب  هللاءاـهب )  ) يرون
هجوتم سور  ترافـس  هب  هدنگرز  لحم  رد  هار  نیب  رد  یلو  درک  تکرح  هاش  یتموکح  رقم  نارواین و  دـصق  هب  ناساول  زا  دـندرک  راضحا 

صیخلت رد  زین  تسا و  هداد  حرش  دوخ  عیدب  نرق  رد  ءاهب  یلعنیـسح  يرتخد  هون  يدنفا  یقوش  ار  نایرج  نیا  دش . هدنهانپ  اجنآ  هب  هدش و 
دنام ناهنپ  زور  دنچ  ییاهب  نارس  زا  يا  هدع  فیقوت  هاش و  رورت  زا  سپ  ءاهب  یلعنیـسح  : » تسا هدش  هتـشون  هنوگ  نیا  يدنرز  لیبن  خیرات 

هدـنگرز رد  هک  سور  ترافـس  هب  هار  نیب  رد  دـنتفر ، دوب  نارواین  رد  هک  هاش  يودرا  هب  هراوس  رگید  زور  دـمآ  نوریب  ءافتخا  زا  هاـگنآ  و 
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. دومن ییاریذپ  درک و  ینامهم  ترضح  نآ  زا  یلعنیـسح ) رهاوخ  رهوش   ) سور ترافـس  یـشنم  دیجم ، ازریم  دیـسر . دوب  نارواین  کیدزن 
هاگآ سور  ترافـس  یـشنم  لزنم  رد  هللاءاهب  فقوت  زا  ار  وا  دنتخانـش و  ار  هللاءاـهب  هلودـلا ، بجاـح  ناـخیلع  یجاـح  ناـمداخ  زا  یعمج 

لیوحت سور  ترافـس  زا  ار  هللاءاهب  ات  داتـسرف  رومأم  اروف  هاش  نیدلارـصان  دیناسر ، هاش  ضرع  هب  ار  بتارم  اروف  هلودلا  بجاح  دـنتخاس ،
لزنم هب  تفگ : ترـضح  نآ  هب  دـیزرو و  عاـنتما  هاـش  رومأـم  هب  هللاءاـهب  میلـست  زا  یکروـگلاد  سور  ریفـس  دـنروایب ، هاـش  دزن  هـب  هـتفرگ 

شـشوک رایـسب  تناما  نیا  ظفح  رد  ینک و  ییاریذپ  نم  فرط  زا  ار  هللاءاهب  دیاب  هک  تشون  مظعاردص  هب  يذـغاک  دـیورب و  مظعاردـص 
ازریم تروص ، ره  رد  دوب .» یهاوـخ  سور  ترافـس  لوؤـسم  وـت  صخـش  دـهد  خر  يا  هثداـح  دـسرب و  هللاءاـهب  هب  یبیـسآ  رگا  ییاـمن و 

رد یلو  دوش  صخـشم  نآ  یلـصا  ببـسم  دصق و  ءوس  هعقاو  ات  دنتخادنا  نادنز  هب  تموکح  فرط  زا  هدرک و  ریگتـسد  ار  ءاهب  یلعنیـسح 
لوسنق : » تسا هدـمآ  يدـنرز  لیبن  خـیرات  صیخلت  رد  هچنانچ  دـش  نادـنز  زا  يو  تاجن  ثعاب  سور  ترافـس  ینابیتشپ  زاب  مه  لاح  نیا 

وا زا  داتـسرف و  مظعاردص  هب  دیدش  یماغیپ  تشاد  ربخ  هللاءاهب  ترـضح  يراتفرگ  زا  دوب و  وا  لاوحا  بقارم  کیدزن  رود و  زا  هک  سور 
لاؤس و تامادـقا و  حرـش  دـیآ و  لمع  هب  هللاءاهب  هرابرد  لماک  تاقیقحت  ناریا  تموکح  سور و  لوسنق  هدـنیامن  روضح  اب  هک  تساوخ 
. ددرگ راهظا  راوگرزب  سوبحم  نآ  هرابرد  ییاـهن  مکح  دوش و  هتـشاگن  هقرو  رد  دـیآ  یم  لـمع  هب  ناگدـنیامن  هلیـسو  هب  هک  اـه  باوج 

هدنیامن هک  دومن  نیعم  یتقو  هاگنآ  درک ، دهاوخ  مادقا  راک  نیا  هب  یکیدزن  هدـنیآ  رد  تفگ : داد و  هدـعو  لوسنق  هدـنیامن  هب  مظعاردـص 
زا دنتشاد و  بلط  ار  يزیـشرت ) یلع  خیـش  الم   ) میظع بانج  اتمدقم  دنورب . لاچ  هایـس  هب  تلود  هدنیامن  هلودلا و  بجاح  اب  سور  لوسنق 

، دیتخاس بولـصم  زیربت  رد  ار  وا  هک  دوب  باب  دیـس  نامه  هیباب  سیئر  دنتفگ : میظع  بانج  دندرک ، لاوس  یعقاو  سیئر  یلـصا و  كرحم 
هک يزیربت  قداص  الم  اما  متسه ، نم  دوخ  یلـصا  كرحم  مریگب ، ار  باب  ماقتنا  هک  متـشاد  رـس  رد  تسا  اه  تدم  ار  لایخ  نیا  مدوخ  نم 

دوب و نم  رکوـن  هک  دوـب  لاـس  ود  تخورف و  یم  تخاـس و  یم  ینیریـش  هک  دوـبن  شیب  شورف  ینیریـش  درگاـش  دیـشک ، بسا  زا  ار  هاـش 
ار وا  رارقا  تموکح  هدـنیامن  لوسنق و  دندینـش ، میظع  زا  ار  رارقا  نیا  نوچ  دـشن . قـفوم  یلو  دریگب  ار  دوـخ  يـالوم  ماـقتنا  هک  تساوـخ 

دندش .» صالخ  سبح  زا  هللاءاهب  ترضح  هجیتن  رد  داد و  ربخ  ناخاقآ  ازریم  هب  هتشون 

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 
هب نارهط )  ) ءاط ضرا  زا  مولظم  نیا  : » دسیونیم تاقارـشا »  » باتک رد  ءاهب  یلعنیـسح  دوخ  و  دندوب ». هارمه  شترـضح  اب  دادـغب  ات  سور 

باتک نیمه  رد  رگید  ییاج  رد  و  دندوب ». باکر  مزتلم  ود  ره  سور  ناریا و  ترافس  زا  دومن و  هجوت  برع  قارع  هب  ناطلس  ترضح  رما 
.« رادـتقالا ةزعلاب و  قارعلا  اندرو  نا  یلا  سورلا  ۀـلود  ۀـیناریالا و  ۀـیلعلا  ۀـلودلا  بناج  نم  ناـسرف  اـنعم  نطولا و  نم  اـنجرخ  : » دراـگنیم
هب یتدم  و   ) تفرگارف فوصت  نافرع و  زا  ار  ییاهسرد  اجنآ  رد  دش و  هینامیلـس  هناور  دنام  دادـغب  رد  هک  یتدـم  زا  سپ  ءاهب  یلعنیـسح 

تشگرب دادغب  هب  زاب  ءاهب  یلعنیسح  دعب  لاس  ود  میزادرپیمن .) نآ  حرش  هب  هک  درب  رـس  هب  هینامیلـسرد  لدبم  سابل  اب  دمحم  شیورد  مان 
« ناقیا  » باـتک رد  وا  دوخ  تشاد و  ندرگ  رب  ار  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  شردارب  زا  يوریپ  یگدـنب و  قوط  زونه  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و 
زج دوصقم  و  هن ، تلصاوم  دیما  ار  مترفاسم  و  دوبن ، ترجاهم  لایخ  ار  مترجاهم  هک  ادخ  هب  مسق  : » دنکیم رکذ  نینچ  ار  شتـشگرب  تلع 

عوجر مکح  ییحی ) ازریم   ) رما ردـصم  زا  هک  نآ  ات  يراب  مدرگن ... باحـصا  بالقنا  ردـصم  موش و  بابحا  فـالتخا  لـحم  هک  دوبن  نیا 
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مدش ». عجار  مدومن و  میلست  ادبال  دش و  رداص 

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 نم  لک  لق  مویقلا ، نمیهملا  هللا  یلا  هللا  دنع  نم  باتک  اذـه  اریبک ، اریبکت  ربکا  هللا  : » تسا نینچ  وا  همانتیـصو  نتم  دربیم ، مان  شدوخ 
لق نیملاعلل ، هللا  رکذ  دیحولا  مسا  همـسا  لدعی  نم  یلا  نیملاعلا  هللا  رکذ  لیبن ، لبق  یلع  نم  باتک  اذه  نودوعی ، هللا  یلا  لک  لق  نوئدبم ،
زیچ همه  زا  ادـخ  : » ینعی میظع ». قح  طارـصل  کناف  هبر  رمأ  نایبلا و  یف  لزن  ام  ظفحاف  دـیحولا  مسا  ای  نا  نوئدـبیل ، نایبلا  ۀـطقن  نم  لک 
همه دناهدش و  ادتبا  ادـخ  زا  همه  وگب  تسا ، مویق  نمیهم و  يادـخ  يوس  هب  مویق  نمیهم و  يادـخ  فرط  زا  ياهمان  نیا  تسا -  رتگرزب 
ادخ رکذ  هک  دوشیم 92 ) مه  لـیبنو  دوشیم  دمحم 92  دـجبا  هب   ) لیبن لبق  یلع  زا  تسا  ياهمان  نیا  دـننکیم ، تشگزاب  ادـخ  يوس  هب 

شرخآ 28 فـلا  يانثتـسا  هب  مه  ییحی  تسا و  دـجبا 28  هب  دـیحو   ) تسا دـیحو  اب  قباطم  شمان  هک  یـسک  يوس  هب  تسا  نایناهج  يارب 
هار رد  وت  سپ  نک ، رما  نآ  هب  دش و  لزان  نایبرد  هک  ار  هچنآ  نک  ظفح  دـیحو ، مان  يا  دـنوشیم . ادـتبا  نایب  يهطقن  زا  همه  وگب  تسا .)

فاکلا ) ۀطقن  همدقم  «. ) یتسه گرزب  قح 

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 
زا يرعم  دمح  سایقیب و  ساپس  ناطلسلا ، عنتمملا  قحلا  وه  : » مینکیم رظن  لزا  حبص  ییحی  تاملک  زا  یتمـسق  هب  لاح  دننک . نایب  ار  نآ 

نوطب روهظ و  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 
کی چـیه  هک  مالـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  ءایبنا  تانوؤش  رد  هدومن  رظن  دـش . دـهاوخن  هتخانـش  مسجم  لازی  ـال  هدوبن و  نادـجو  ناـفرع و  و 

كاردا ياوعد  هدومرف ، يراج  کتفرعم  قح  كانفرع  ام  راتفگ  يدـمحم  ترـضح  کلذـک  هدومنن ، ار  يدـنوادخ  تاذ  نتخانـش  يوعد 
صن هدـش و  يراج  هنوگچ  هک  هدومن  دـیحوت  يهروس  هب  رظن  هدوب ، هفیرـش  ثیداحا  همیرک و  تاـیآ  صن  هک  ناـنچ  هدومرفن ، یهلا  تاذ 

هللا  ) دوبیم يرـشب  تانوؤش  رگا  دشیمن و  هتفگ  دحا ) هللا  وه  لق   ) هدوب دـنوادخ  اب  کیرـش  یـسک  رگا  هچ  یهلا ، تاذ  نتخانـش  رب  هدوب 
اب رگا  دشیمن و  قالطا  دلوی ) مل  دلی و  مل   ) تشگیم ثداح  يزیچ  وا  سدقم  تاذ  زا  دشیم و  دیلوت  رگا  دـیدرگیمن و  رکذ  دمـصلا )

ریاظح تاملک  هب  هک  یتقو  ات  تشگیمن »... لزان  يدنوادخ  مالک  رد  دحا ) اوفک  هل  نکی  مل  و   ) تشگیم لداعم  نرتقم و  سک  دنوادخ 
، تسا یهلا  یلجت  نایلج  عقاوم  رد  نانتما  زع و  ناحیر و  حور و  ماگنه  ناعتسملا ، قحلا  وه  : » دیوگیم دسریم و  سدقلا » ةریظح   » سدق
زا دییامن و  هدـنز  تیدـحا  هایم  نیدـب  ار  دوخ  حور  داسجا  سفنا و  حاورا و  هدومن ، یهلا  سدـق  قراوش  هب  قرـشتسم  ار  شیوخ  يهدـئفا 

تایلجت دـیدرگ و  عطاس  علاط و  ینارت  نل  قفا  زا  تقیقح  نایلج  هک  اریز  دـنوش  باداش  یناحبـس  هایم  هب  هدـش ، نایر  ینابر  سدـق  ریاظح 
راکشآ تایلجت  عقاوم  زا  یناحیر  یئیـش  ره  دروآ و  دیدپ  یحور  هرذ ، ره  تشگ . عمال  حئال و  فصوی ، نل  فرعی و  نل  علاطم  زا  تمظع 

رمالا هدـیب  کلملا  هل  هللا و  الا  هلا  نم  قلخ و  ام  هیلا  عجرتسا  دـحاو و  لک  هلا  یلا  عجر  ینددـق و  رمالا  یلجت و  رونلا  اـمل  هلوق : دـینادرگ .
رد سفن  ياقنع  زاورپ و  رد  نیهاش  هک  مایا  نیا  رد  لدـع ! علاطم  نابحم  لـضف و  هریاد  ناتـسود  يا  ریبخلا . میکحلا  وه  ءاـشی و  اـم  لـعفی 

رگا هچ  دنزاس ، قرتحم  بوبحم  ریغ  زا  تدوم  تبحم و  لیبس  رد  ار  دوخ  هدـیدرگ ، لدـع  شتآ  درگ  رب  راوردنمـس  تسا ، زادـگ  زوس و 
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تاراشا دشابن و  باجتحا  ببـس  هیرـضم  لاوقا  دش . دنهاوخ  بوجحم  بوبحم  تقیقح  ياقل  زا  هنیآ  ره  هدشن  مرطـضم  یقیقح  ران  نیدب 
مدآ زا  تیلهاـج  رورغ  ینیبدوخ و  تشگ و  بوجحم  قح  زا  دوخ  سیبـلت  زا  میجر  ناطیـش  هچ  ددرگن ، داـعتبا  رب  ثعاـب  هکفتؤـم  هبذاـک 

بوهرملا وـه  «. » دـیدرگ یهلا  تاـیلجت  عـقاوم  زا  بجتحم  هدوـمن ، دوـخ  ملاوـع  رد  ینیب  دوـخ  هک  نآ  ره  و  دـیدرگ ، بجتحم  یناـحور 
ءامـس قوف  رد  یهلا  یقیقح  تمظع  زع و  بکاوـک  تسا و  قارـشا  عاطتـسا و  رد  تیلزا  جوا  قـفا  رد  يوـنعم  تقیقح  باـتفآ  ناعتـسملا ،

تملظ و يداو  رد  ناـیتملظ  نوچ  و  هدـیهر ، یناـملظ  سئاـسد  زا  هتـشذگ و  یناطیـش  سواـسو  زا  قاـیتلا . عاعـش و  رد  تیدـحا  تعفر و 
امـش نوچ  یلاعت  سدـقت و  يراب  ترـضح  هک  دـمحلا  نورکفتت . همایا  یف  متنا  نا  ذـئموی  هب  مکیـصوی  اـم  مکلذ  دـیدرگن . تسین  تریح ،

نع مکلثم  نم  اوظقیا  دـیامنیم ، هدـهاشم  ار  تملظ  رون و  هدومن ، كرد  ار  اـبیز  تشز و  هدومرف ، دوجوم  دوجو  ضرا  رد  ار  ناریجتـسم 
تاظحل زا  رود  دیدرگ و  بجتحم  قح  ياقل  زا  تشگ و  رورغم  دوخ  یتاذ  عاتم  هب  سفن  ره  نوقزرتل . لدـعلا  موی  هللا  تایآب  مکلعل  ةدـقر 
ناـشخر وا  تاذ  داؤف  تشگن و  ادـیوه  وا  ياـنف  سفن  رد  یهلا  ناـیلج  ببـس  نیا  زا  دوب ، رورغ  ینیبدوخ و  وا  تاذ  رد  نوـچ  دـنام ، برق 
تایلجت دـنام و  داعتبا  رد  دوخ  تاکفتؤم  مالظ  رد  تشگ و  بجتحم  دوخ  هیکفا  باـجح  رد  دـیدرگ و  فورعم  وا  اـب  تملظ  دـیدرگن و 

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

( 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  هادـف  هاوس  اـم  حور  دـمحم ) یلع  دیـس   ) هطقن مرح  رد  هک  دوب  نیا  وه  ـالا 

تعانق دوخ  سفن  هب  شاک  و  هئافول ، هل و  فاف  دوشگ ، باب )  ) مالع کیلم  رهظم  مرح  هب  يدعت  تسد  هک ... دیسر  یماقم  هب  وا  یمرـشیب 
نخس و نیا  بجوم  هب  ار ». وا  تائیس  دننادیم  هدینـش ، نایب  لها  عیمج  دومن و  نیکرـشم  فقو  دوخ  باکترا  زا  دعب  ار  وا  هکلب  دومنیم ،

ییحی ازریم  هار  زا  ناـیباب  زا  ياهدـع  اـج  نـیمه  زا  دـیمان و  كرـشم  ار  وا  نارادـفرط  باـب و  نـید  زا  دـترم  ار  شردارب  یلعنیـسح  ماـهتا ،
نیا هک  ینامثع  تلود  دندرکن . اهر  ار  ییحی  ازریم  هدنام و  یقاب  هار  نامه  رب  مه  ياهدع  دندش و  لیامتم  یلعنیـسح  يوس  هب  دنتـشگرب و 
مرگ هلداجم  هصماخم و  رونت  زین  اجنآ  رد  اما  درک ، هناور  هنردا »  » هب ار  نانآ  دـنک  لمحت  دادـغب  رد  تسناوتیمن  ار  شکمـشک  فالتخا و 

: هک هدومن  ناعذا  بلطم  نیا  هب  عیدـب »  » رد یلعنیـسح  دوخ  هک  نانچ  تفرگ ، تدـش  رگیدـکی  هب  ردارب  ود  ياهیـشاحف  هک  ییاج  ات  دوب 
هدـش و عقاو  یبـیجع  رما  هک  دومن  رکذ  یـصخش  هب  درک و  بجعت  ضرا  نیا  ياـهلوسنق  زا  یکی  هک  دـش  اـپرب  ضرا  نیا  رد  یحاـضتفا  »
هک تسا  ملسم  دیوگیم ...« : رگید  ییاج  رد  و  تسین ». تمصع  تفع و  هفیاط  نیا  رد  هک  دنتساخرب  تتامـش  هب  اهمجع )  ) مجاعا عیمج 

و بکترم ». شرکذ ، زا  مشکیم  تلاجخ  هللاو  هک  یلامعا  هدوب و  لوغشم  ءاسن  راکبا و  رد  فرـصت  برـش و  لکا و  هب  ییحی ) ازریم   ) لزا
« موتخم قیحر   » باـتک رد  يرواـخ  قارـشا  هک  ناـنچ  دـنتخاس  رگیدـکی  هجوتم  ار  یتاـماهتا  مه  ردارب  ود  نیا  ناوریپ  نانخـس  نیا  عـبت  هب 

هتفگ تهج  نیا  هب  نخـس  نیا  و  دـیزرلیم ». تایح  رخآ  ات  هللا  ءاهب  ترـضح  ياهتسد  دـش و  لصاح  شاـعترا  رهز ، رثا  رب  : » دـسیونیم
تسا . هدیناروخ  رهز  وا  هب  ردارب  نتشک  دصق  هب  ییحی  ازریم  دندقتعم  نایئاهب  هک  هدش 

ینامثع تموکح  فرط  زا  ردارب  ود  دیعبت 

یفرط زا  دـیدیم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  ود  نآ  ناوریپ  تمرح  کته  درکیم و  هراـظن  ار  فرط  ود  لاـجنج  راـج و  هک  یناـمثع  تلود 
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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 

ییحی ازریم  نارادـفرط  یلزا -  هقرف  ود  هب  یباب  هقرف  هک  دوب  اجنیا  زا  درک و  دـیعبت  سربق  هب  شناوریپ  زا  رفن  یـس  اب  ار  ییحی  ازریم  اکع و 
دش .» بعشنم  هللا -  ءاهب  یلعنیسح  نارادفرط  ییاهب -  و  لزا -  حبص 

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 

هللا هرهظی  نـم  ناـمه  ار  دوـخ  یلعنیــسح  اریز  تـشگ  هـنردا  رد  ییحی  ازریم  یلعنیــسح و  نـیب  فــالتخا  بجوـم  رما  نـیمه  و  تـسا ».)
یلعنیـسح و هشقن  نیا  تشاد و  يرهاظ  هبنج  ییحی  ازریم  ینیـشناج  : » دسیونیم حایـس »  » هلاقم رد  ءاهبلا ) دبع   ) يدنفا سابع  تشادنپیم .
رد و  دنامب ». نوصم  نانمشد  دنزگ  زا  یلعنیسح  ات  دبای  راهتشا  مسر  مسا و  نیا  هب  ییحی  یحابـص  دنچ  هک  دوب  روظنم  نیدب  باب  بیوصت 

یلعنیـسح نامه  مئاق  زا  وا  روظنم  تسا و  هدوب  ءاهب  یلعنیـسح  يهیحان  زا  تیرومأم  تیباب ، زا  روظنم  : » تسا هدـمآ  یهبا » لاـمج   » باـتک
یماگنه اریز  دنرامـشیم  خوسنم  زین  ار  باب  نید  دـننادیم و  ءاهب  روهظ  نالعا  يارب  ياهمدـقم  ار  باب  روهظ  نایئاهب  هنوگ  نیا  و  تسا ».

. درب الاب  ار  دوخ  تیعراش  ییادـخ و  هجرد  ات  هدومن و  رارکت  ار  باب  ياهاعدا  نامه  تسناد  ماـقم  نیا  زئاـح  ار  دوخ  ءاـهب  یلعنیـسح  هک 
مینکفایم . اهاعدا  نیا  هب  یهاگن  لاح 

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 

، ینعی کقلخل ». کلدـع  روهظ  الا  هنم  تدرا  ام  ینأب  ملعت  تنا  ناطلـسلا و  یلا  هلـسرا  نا  دـیرا  باـتکلا  اذـه  یهلا  اـی  : » دـیوگیم رگید 
راکـشآ زج  همان  نیا  زا  يدصق  هک  ینادیم  وت  متـسرفب و  هاش ) نیدلا  رـصان   ) ناطلـس يارب  ار  نآ  مهاوخیم  هک  تسا  ياهمان  نیا  ایادـخ 

مرادن . وت  قلخ  يارب  وت  تلادع  نتخاس 

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  هبترم  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 
هب يرود  ضارعا و  ياهریـشمش  اب  ارم  نایباب ! هورگ  يا  ینعی : نوفرعت ». متنأ  ول  يدنع  نم  اذه  سیل  ءامـسلا  ضرالا و  نیب  ءادـنلاب  ینرما 
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ادن نامـسآ  نیمز و  نیب  هک  ارم  درک  رما  درک و  رادیب  ارم  نابرهم  دـنوادخ  هدارا  تسد  هک  مدوب  هدـیباوخ  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیناسرن ، لتق 
بانج ناطلس ! رسپ  يا  : » دیوگیم هاش  نیدلا  رصان  هب  باطخ  تاقارـشا »  » باتک رد  و  دینادب ». امـش  رگا  تسین  مدوخ  زا  اعدا )  ) نیا منک .

ار وا  یک  دنادیمن  سک  چـیه  هک  ینیبیم  يرون  اب  ارم  ییایب  زورما  رگا  مدوب و  يداع  نادرم  زا  یکی  دـیدوب ، هدـید  ارم  نیا  زا  شیپ  امش 
: دیوگیم دسانشیم و  دنادیم و  یلعنیسح )  ) مولظم نکل  تسا ، هتخورفا  ار  نآ  هک  دنادیمن  یسک  هک  ینیبیم  یشتآ  ای  و  هتخاس ، رهاظ 

تسا ». هتخاس  نشور  ار  وا  تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  دنوادخ  هدارا  تسد 

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 
اضق هنیس  زا  يراتفرگ  تنحم و  يهعقب  رب  الب  رطش  زا  هک  هچنآ  ونشب  ینعی ، دیرفلا ». نوجـسملا  انا  الا  هلا  هنا ال  اضقلا  ةردص  نم  ءالتبالا  و 
دحا یلا  رظنی  نا  هوعنم  هسفنل  ملاعلا  قلخ  يذـلا  نا  : » دـیوگیم رگید  ییاج  رد  و  اهنت . ینادـنز  نم  زج  ییادـخ  تسین  هک  دوشیم  یحو 

شناتـسود زا  یکی  هب  هک  دـننکیم  عنم  ار  وا  هدرک  قلخ  شدوخ  يارب  ار  ناهج  هک  ییادـخ  نآ  ینعی ، نیبم ». ملظ  الا  اذـه  نا  هئابحا ، نم 
، ینعی دعب .» نم  یتأی  نم  لوقی  هنیعب  لبق و  نم  ۀطقنلا  لاق  امک  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  ذـئنیح  لوقی  هنا  . » تسا يراکـشآ  ملظ  نیا  درگنب ،
تفگیم و شیپ  زا  زین  دـمحم ) یلع   ) هطقن هک  نانچ  تسین  نم  زج  ییادـخ  میادـخ و  نامه  نم  دـیوگیم : نامز  نیا  رد  یلعنیـسح )  ) وا

یف و ال  هللا ، لامج  الا  یلامج  یف  و ال  هللا ، لکیه  الا  یلکیه  یف  يری  لق ال  . » تفگ دهاوخ  ار  نیمه  هنیعب  دـیآیم  نیا  زا  دـعب  هک  یـسک 
زیزعلا هملق  ـالا  یملق  یف  ـال  و  هنوکـس ، ـالا  ینوکـس  یف  ـال  هتکرح و  ـالا  یتکرح  یف  ـال  هتاذ و  ـالا  یتاذ  یف  ـال  و  هتنونیک ، ـالا  یتـنونیک 

تینونیک و رد  و  ادـخ ، لامج  رگم  دوشیمن  هدـید  ملامج  رد  و  ادـخ ، لـکیه  رگم  دوشیمن  هدـید  نم  لـکیه  رد  وگب  ینعی ، دومحملا ».
هدید مملق  رد  و  ادخ ، نوکـس  تکرح و  رگم  دوشیمن  هدـید  منوکـس  تکرح و  رد  و  ادـخ ، تاذ  تینونیک و  رگم  دوشیمن  هدـید  متاذ 

نم هولالا  لکو  هک : دنکیم  حیرـصت  بیتاکم » رد  هیئاقو  رزع   » هدیـصق رد  هک  نانچ  تسا . هدیدنـسپ  بلاغ و  هک  ادـخ  ملق  رگم  دوشیمن 
همه دندیـسر و  ییادـخ  هب  منامرف  راثآ  ناحـشر و  زا  نایادـخ  يهمه  ینعی ، تبرت  یمکح  حـفط  نم  بوبرلا  لـک  تهلأـت و  يرما  حـشر 
میآ بضغ  ردـنا  نم  ییادـخ و  دـنیوگ  قلخ  دـیوگیم : وا  هب  باطخ  يدـنرز  لیبن  دنتـشگ . راگدرورپ  نم  مکح  يزیربل  زا  ناراگدرورپ 

ییادخ  گنن  دوخ  هب  دنسپم  هتشادرب  هدرپ 

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

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

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

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

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : 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 
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IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ 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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