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باتفآ رتفد  زا  یگرب 

باتک تاصخشم 

یمظعلاهللاتیآ ترـضح  نیکلاسلاخیـش  لاح  حرـش  باتفآ :  رتفد  زا  یگرب  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1340 اضر ، هدازیقاب ، هسانـشرس : 
223 يرهاظ [ :  تاصخشم  . 1385 راگدنام ، ثاریم  مق : رشن :  تاصخشم  تساریو 2 . تساریو :  تیعضو  یمالپهدازیقاب . اضر  تجهب / 

تحت روهشم  تاراشتنا  طسوت  باتک  نیا  تشاددای :  مهدزناش )  پاچ  لایر (   15000 مهدزناپ ؛ )  پاچ  لایر (   12000 کباش :  ص . [ 
، تجهب عوـضوم :   [. 223  - 222 ص [ . هماـنباتک : تشادداـی :  . 1385 مهدزناپ : پاچ  تشادداـی :  تسا . هدـش  رـشتنم  فلتخم  نیواـنع 
 : هرگنک يدنب  هدر  * Faqths -- Biography عوضوم :  همانتشذگرس  ناهیقف --  عوضوم :  همانتـشذگرس   - -- 1294 یقتدمحم ،

1042444 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/3924 ییوید :  يدنب  هدر  BP153/5/ب9ب2 1385 

همدقم

شخب تایح  تاحفن  هک  زور  نآ  زا  وگب  ایب  یثیدـح  سرپب و  ورب  يزمر  تفرعم  بابرا  هّصق  تسا  رورپ  ناـج  ناـیوپ  هر  رگتیادـه  ماـن  هب 
ْنِم ُقیفْوَّتلَأ   : )) هک دیـشکرد ،  ما  یتـسه  نوک  رد  هتفهن  تقیقح  يوـس  هب  تفکـش و  ار  مدوـجو  هچنغ  تفرگ و  ندـیزو  نم  رب  بوـبحم 

هک متفاـیرد  دـنک ، ) .  یم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  هدـنب  نآ  هلیـسو  هب  راـگدرورپ  هک  تسا  ییاـههار  زا  قیفوت  ( : ) 1  . (() ِّبَّرلا ِتابَذَـج 
مالّـسلا مهیلعرگـشزاون  ناـماما  ّمه  مد  هب  هیاـپ ،  نیا  رب  دـیدرگ .  نومنهر  یقیقح  قوشعم  يوس  هب  ناوت  یمن  هتفاـی  هار  ِياـمنهار  نودـب 

اب ( : ) 2  . (() ُهُقِْطنَم ْمُکِْملِع  یف  ُدیزَی  َو  ُُهتَیْؤُر ،  هَّللا  ُمُکُرِّکَُذی  ْنَم  اوُِسلاج   )) ِراب تمکح  نخـس  نایم  نیا  رد  و  مدز ،  لّصوت  لّسوت و  تسد 
نینچ و  دش . . . .  منزهار  دیازفایب ) .  ناتشناد  رد  ناشراتفگ  و  دروآ ،  ادخ  دای  هب  ار  امش  ناشرادید  هک  دینک  تساخرب  تسشن و  یناسک 

نایامنهار زا  نیمز  هنهپ  دراذگ و  یمن  اهر  ار  هتسویپن  چیه  هب  هتسر و  دوخ  زا  نایوپ  هر  تسود  هک  تقیقح  نیا  هب  کّسمت  اب  هکنیا  ات  دوب 
 ، دنک مبذج  تسود  هب  مالّسلا  هیلع  یحو  نادناخ  ناهنپ  دیشروخ  تبیغ  رد  هک  متـسج  یم  ار  ییوگلا  دوب ،  دهاوخن  یلاخ  زگره  ییادخ 
زا رتنوزفا  دـص  همه و  نیا  نامز ،  نیا  رد  و  مدرگ . . . .  وحم  بوبحم  دای  رد  دوجو  مامت  اب  و  دوش ،  هدودز  ملد  زا  راـگنز  وا  ندـید  اـب  و 
 ، نافراع ِتجهب  ناـکلاس و  لد  غورف  دوبعم ،  رکذ  رد  رتهتـسم  بوبحم و  داـی  رد  قرغتـسم  هتخوسلد ،  هنازرف  نارود ،  يدـحوا  رد  ار  نآ 

ِتیآ لمع :  ملع  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانم  ؤم  ریما  یهلا ،  يامظع  تیآ  نیتسار  وریپ  نامز و  ناملـس  لماک ،  يانـشآ  ادخ 
یمن وا  ناسمه  فراـع  ادـخ و  زج  ار  نیتسار  فراـع  هکنیا  اـب  مدـید .  یّلجتم  فراولا -  هّلظ  هّللا  مادا  تجهب -  یقت  دّـمحم  جاـح  ّقح ، 

زا و  دشاب ،  هدش  دنم  هرهب  شا  ییاحیسم  سافنا  زا  تفر  یم  دیما  هک  سک  ره  هب  وا ،  ینتفای  تسد  داعبا  تخانـش  یپ  رد  دسانـشب .  دناوت 
هدامآ و تسامـش  يورارف  هک  ار  یتاجُْزم  تعاضب  ناوارف  جنر  اب  و  متفرگ ،  غارـس  دمآ  یم  وا  رگرادـیب  میـسن  میمـش  هک  يا  هتـشاگن  ره 

تروص هب  رارق و  ینّابر  ملاع  نیا  ناگتفیـش  هشیدـنا و  لها  نایاش  لابقتـسا  دروم  و  مدومن .  بان  فراـعم  ياـه  هوسا  ناگدـنیوج  میدـقت 
یـشالت هراـب  نیا  رد  اـت  تشاد  نآ  رب  ارم  لابقتـسا  نیا  و  متفرگ .  رارق  ناـنآ  ریدـقت  فطل و  دروـم  هماـن  شراـگن  قـیرط  زا  اـی  یهاـفش و 

غارـس هب  دندوب ،  هدومن  لاسرا  نازیزع  زا  يا  هدع  هک  ییاهراتـسج  رب  نوزفا  مدش  نآ  رب  یپ  رد  یپ  پاچ  ود  زا  دعب  اذل  میامن ،  فعاضم 
اب ار  مّوـس  پاـچ  ور  نیا  زا  میازفیب ؛  رتـفد  نیا  رب  ار  ناـنآ  ياـه  هتخودـنا  بلاـطم و  مورب و  یماـن  فراـع  نآ  نادرگاـش  زا  رگید  یخرب 
زا یکی  زا  مـنک  یم  رکــشت  ناـیاپ  رد  مراد .  یم  میدـقت  ناگدـنناوخ  روـضح  دـیدج  شیاریو  رظندــیدجت و  هارمه  هـب  ناوارف  تاـفاضا 
اب هک  یناـسک  همه  یگیب و  یلع  نسحم  زیزع  ردارب  زین  و  دـناسر ،  ددـم  ارم  پاـچ  نیا  شیاریو  حالـصا و  رد  هـک  گرزب  نآ  نادرگاـش 

ناگدنناوخ مامت  زا  ناکامک  میامن و  یم  ینادردق  دـندوب  رثوم  هعومجم  نیا  هب  ندیـشخب  انغ  رد  يوحن  هب  دوخ  ياهداهنـشیپ  تاداقتنا و 
یقاب اضر  ناتسمز 1378  مق -  نیملاعلا  بر  هللادمحلاو  دنیامرف .  لاسرا   37165 مق ص پ 178 -  سردآ  هب  ار  دوخ  بلاطم  مدـنماضاقت 
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یمُالپ هداز 

تسخن نخس 

هب نوچ  هک  ینم  ؤم  دوب .  دـهاوخن  یتاجن  هار  ار ،  ماـنمگ  باـیان و  باـن و  نم  ؤم  زج  هک  میوگ  یم  نخـس  يا  هدـماین  راـگزور  زا  زورما 
ياهغارچ ار  نانکش  تملظ  نایامیپ و  بش  یمدرم ،  نینچ  دریگن .  ار  شغارس  یـسک  دشابن ،  رگا  دسانـشن و  ار  وا  یـسک  دیآ  رد  هنحص 

هدجس شترـضح  هاگرد  رب  میوگ و  یم  ساپـس  ار ،  اتکی  راگدیرفآ  نابرهم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ( 3  . ) دنا يامنهار  مچرپ  تیادـه و 
 . دنوش نومنهر  نما  لزنم  رس  هب  ار  رشب  هدنامرد ي  ناوراک  ات  دنتـساخرب  نیما  ینالوسر  شتمحر  نشلگ  زا  هکنامه  میاس .  یم  رکـش  ي 

ناگدید زا  ار  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  درمگرزب  هک  هاگنآ  وا  درک .  زیربل  تیالو  بارش  زا  ار  ناگدز  تریح  كانـشطع  ناج  سپ  ناز 
زا وج  قح  ناگدنامزاب  كدنا  ات  تخاس ،  يراج  ار  تهاقف  رثوک  شتمارک  راسهوک  زا  درک ،  ناهنپ  نوبز  ناگتـسیاشان  سرتسد  ردـک و 
ره دنا ؛ هتفر  دنا و  هدمآ  لاح  هدیروش  یناگدادلد  زورما ،  ات  زور  نآ  زا  یپ ،  رد  یپ  لاس  اهدـص  دـننامن .  تسدـیهت  يدـنوادخ  فراعم 

يارآ رد  ریـس  هک  هاـگنآ  نید ،  ناـهیقف  اـما  هزاوآرپ .  رادـمان و  یـضعب  ناـشن و  یب  یخرب  غارچ ؛  بش  يرهوگ  كاـنبات و  يرتخا  کـی 
 ، تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رـصاعم ،  رومان  هیقف  دنتفای .  رگید  يا  هبذج  دنتخیمآ ،  توکلم  هدرپارـس ي  رد  كولـس  هب  ار  هناهیقف 

يدنمدرخ ( 4  (( . ) تسا درخ  ناشهاگن  رد  وا  زج  زیچ  ره  تسا و  هدرک  زیربل  راگدرورپ  تمظع  ار  ناشحور  يافرژ   )) هک تساهنامه  زا 
لاح حرش  رد  ندیـشیدنا  ندناوخ و  تسا .  زاون  لد  رورپ و  حور  شیالاو  رـضحم  نالد و  هتوس  لفحم  رگنـشور  شدوجو  رون  هک  هنازرف 

هزوح و مرتحم  ناداتسا  هتبلا  بالط و  نایوجشناد و  ناروشناد ،  ناگتخیهرف ،  ِيرگنـشور  شخب  دیما  دناوت  یم  وا ،  نوچ  گرزب  ینادرم 
یـششوک رد  مدرکن و  راهم  ار  یناوج  روش  زین  نم  دیبلط .  یم  رتگرزب  سب  یتراسج  درمگرزب ،  نیا  يراگن  لاح  حرـش  دشاب .  هاگـشناد 

نارای و يرای  دوبن  رگا  و  دنشاب .  دنوادخ  هب  وا  نیـشتآ  قشع  رگ  هراظن  هتـسراو ،  زیزع  نآ  ناگتفیـش  ات  مدوشگ  يا  هچیرد  اسرف ،  تقاط 
مالسا ججح  یظوفحم و  هللا  تیآ  ترضح  مظعم  داتسا  ًاصوصخ  تفای .  یمن  ماجنارس  راتـشون  نیا  زگره  مزرو ،  رهم  ناداتـسا  ییامنهار 

 . یتشدبآ مرگ  اضریلع  یفطل و  یلو  یمـساق ،  دیمح  يرفظم ،  اضر  نافرع ،  نسح  نایورغ ،  نسحم  سدق ،  يداه  نایاقآ ؛  نیملـسملاو 
هچنآ دندومن .  يرای  ار  هدنراگن  رـشن  پاچ و  رما  رد  هک  روهـشم  تاراشتنا  مرتحم  ریدـم  نیرز  هناخ  میهاربا  ياقآ  مریزع  ردارب  تمه  زین 

تیحصن زا  ار  وا  دنهد و  رکذت  هدنسیون  هب  ار  رتفد  نیا  ناوارف  ياه  یتساک  ات  ملق  یلاها  هشیدنا و  باحـصا  میدقت  تسا  یـشزوپ  هدنام ، 
هیقف نیا  هرابرد  یبلاطم  اهداهنـشیپ و  تاداقتنا ،  هچنانچ  راتـشون ،  نیا  ندش  راب  رپ  تهج  مدنماضاقت  ور  نیا  زا  دننکن .  مورحم  هناقفـشم 

 . دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  يدـعب  ياهپاچ  رد  اـت  دـنیامرف ،  لاـسرا   37165 یتـسپ 178 -  قودنـص  مق ،  سردآ :  هب  دـنراد ،  تـیب  لـها 
یمُالپ هداز  یقاب  اضر  راهب 1378  مق ،  نیملاعلا  بر  دمحلاو هللا 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  یناگدنز  رب  يرذگ  لّوا :  شخب 

یناگدنز رب  يرذگ 

(5  ) نموف یبهذم  رهـش  رد  هشیپ ،  اوقت  رادـنید و  يا  هداوناخ  رد  ق .  لاس 1334ه .  رخاوا  رد  ینموف  تجهب  یقت  دمحم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ 
معط یکدوک  ناوا  زا  داد و  تسد  زا  ار  شردام  هک  دوب  هتشذگن  شرمع  زا  هام  زونه 16  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  نالیگ ،  ناتسا  رد  عقاو 
بلاج اجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  تسا  هدش  لقن  اقآ  ناکیدزن  زا  یکی  زا  نیریش  يا  هرطاخ  تجهب  هللا  تیآ  مان  هرابرد  دیـشچ .  ار  یمیتی  خلت 

دوش یم  دب  شلاح  دتفا و  یم  يرامیب  رتسب  رد  ابو  يرامیب  رثا  رب  یگلاس   17 نس 16 -  رد  تجهب  هللا  تیآ  ردپ  هکنیا :  نآ  و  دیامن ،  یم 
يراک ناشیا  اب   : )) تفگ هک  مدینـش  ییادـص  ناهگان  لاح  نآ  رد  تفگ :  یم  يو  دور  یم  نیب  زا  وا  ندـنام  هدـنز  دـیما  هک  يا  هنوگ  هب 
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نامگ دوب  هتسشن  وا  نیلاب  رد  هک  شردام  درب و  یم  شباوخ  تلاح  نآ  اب  هکنیا  ات  تسا . ))  یقت  دّمحم  ردپ  ناشیا  اریز  دیـشاب ،  هتـشادن 
ًالماک هرخالاب  دور و  یم  يدوبهب  هب  ور  شلاح  دوش و  یم  رادیب  باوخ  زا  تجهب  ياقآ  ردپ  یتدم  زا  دعب  اما  هتفر ،  ایند  زا  يو  دـنک  یم 

زا ًالماک  دوب  هدش  هتفگ  وا  هب  يرامیب  لاح  رد  هک  ار  ینخـس  دریگ و  یم  جاودزا  هب  میمـصت  ارجام  نیا  زا  سپ  لاس  دـنچ  دـبای .  یم  افش 
ار نیمّوس  دنزرف  یتقو  هدوب ،  رتخد  یمّود  دنزرف  دراذگ ،  یم  يدهم  شردپ  مان  هب  ار  دوخ  دـنزرف  نیلّوا  مان  جاودزا  زا  دـعب  درب .  یم  دای 

دای هب  دنک  یم  تیانع  وا  هب  ار  دنزرف  نیمراهچ  دنوادخ  هک  یماگنه  و  دراذگ ،  یم  نیـسح ))  دّمحم   )) ار شمـسا  دهد ،  یم  وا  هب  ادـخ 
بآ ضوح  رد  یکدوک  رد  يو  یلو  دهن ،  یم  مان  یقت ))  دّمحم   )) ار يو  و  دـتفا ،  یم  دوب  هدینـش  شا  يرامیب  نارود  رد  هک  نخـس  نآ 

تجهب هللا  تیآ  مان  ناسنیدب  و  دراذگ ،  یم  مان  یقت ))  دّمحم   )) هرابود ار  دنزرف  نیمجنپ  ماجنارـس  هکنیا  ات  دور ،  یم  ایند  زا  دـتفا و  یم 
بسک هب  لاغتشا  نمض  رد  دوب و  نموف  رهش  دامتعا  دروم  نادرم  زا  تجهب  هّللا  تیآ  ردپ  تجهب ،  دومحم  ییالبرک  ددرگ .  یم  صّخشم 

يراشرـس قوذ  زا  بدا و  لها  يو  دیـسر .  یم  ناشیا  یهاوگ  هب  اه  هلاـبق  مهم و  دانـسا  تخادرپ و  یم  مدرم  روما  قتف  قتر و  هب  راـک ،  و 
ياه هیثرم  دورس ،  یم  رع  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبعابا  ترـضح  هژیو  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  یثارم  رد  هناقاتـشم  هدوب و  رادروخرب 
متخ ِتمرح  ایادخ !  تسا :  هنومن  نآ  زا  لیذ  تاجانم  ( 6  . ) تسا ناماس  نآ  ناحاّدم  دزنابز  زونه  نرق  مین  زا  سپ  نونکا  هک  يزادگناج 

ادنوادخ ناحبس !  ّیح  ای  ام  مرج  زا  رذگ  نآرق  هار  رد  شتمحز  ّقح  هب  نآ  هتسکشب  بل  نادند و  هب  نادزی  رون  نآ  مظعا  ّقح  هب  نالوسر 
ای اـم  مرج  زا  رذـگ  ناـسآ  دـنَک  ربیخ  رد ز  یتـسد  هب  مجلم  نبا  غیت ]   ] دز هک  یقرف  نآ  هب  مّظعم  هاـش  نینم  ؤملا  ریما  مظعا  شرع  ّقح  هب  ! 

رذگ نآ  ِنسحم  هانگ  یب  لفط  هب  رد  زا  هتسکشب  دش  هک  ییولهپ  هب  ربمیپ  تخد  هدید  بآ  هب  رطـضم  يارهز  هنیـس  زوس  هب  ناحبـس !  ّیح 
رهق ران  هب  مورحم  وت  ار  ام  تهگرد  زا  نکم  مومـسم  بلق  نآ  لد و  نآ  ّقح  هب  مولظم  هاش  نآ  یبتجم  ّقح  هب  ناحبـس !  ّیح  ای  اـم  مرج  زا 
دـش ادج  هنـشت  بل  رت  ولگ  دزاس  ات  بآ  درک  بلط  رجنخ  ریز  ردنا  هک  یقلح  نآ  هب  ناحبـس !  ّیح  ای  ام  مرج  زا  رذگ  نازوسم  ار  ام  دوخ 

هب راد  بت  رامیب  نآ  مشچ  کشا  هب  رامیب  داّجـس  ِنیدباعلا  نیز  هب  ناحبـس !  ّیح  ای  ام  مرج  زا  رذـگ  نادیهـش  هاش  هبتر  ّقح  هب  رکیپ  رس ز 
شّقح هب  یهلا  رون  نآ  رقاـب ،  ملع  هب  ناحبـس !  ّیح  اـی  اـم  مرج  زا  رذـگ  ناـناوج  لـتق  زا  شبلق  زوس  هب  رارـشا  ریجنز  دـش  هک  ندرگ  نآ 

رفعج ّقح  هب  ناحبـس !  ّیح  ای  اـم  مرج  زا  رذـگ  نآرق  ِّینعم  نآ  ملح  ملع و  هب  یهایـس  شرون  زا  نشور  ددرگ  هک  یهاوگ  هداد  یفطـصم 
ای ام  مرج  زا  رذـگ  نامیا  دیـشوک و  نید  ملع و  رـشن  هب  دوشگب  قلخ  رب  لمع  ملع و  ِرد  دوزفا  مالـسا  تکوش  رب  ّقحب  دوب  قح  هک  قداص 

رذگ ناسحا  شتاجانم ز  نآ  ّقح  هب  رهطا  لآ  زا  وا  ّیمورحم  هب  رّهطم  رون  نآ  يور  بآ  هب  رفعج  نب  یسوم  تمرح  یهلا !  ناحبـس !  ّیح 
ناسارخ هاش  تمرح  ّقح  هب  تنیمغ  لد  رهز  رپ ز  ماک  هب  تنینزان  ّیلو  نآ  ّقح  هب  تنیبُم  رون  قح  هب  ادنوادخ !  ناحبس !  ّیح  ای  ام  مرج  زا 

یب رهز  زا  هش  نآ  قح  هب  میماشم  شّبُح  یم  زا  رّطعم  میمانا  هاشنهـش  نآ  ّبحم  میمالغ  ام  ار  یقّتم  یقت  ناحبـس !  ّیح  ای  ام  مرج  زا  رذـگ 
ّقح هب  نیـسای  اهاط و  هدید  غارچ  نیگمغ  راز و  ءادعا  روج  زا  دوب  هک  نید  ربهر  نآ  یقن  زازِعا  هب  ناحبـس !  ّیح  ای  ام  مرج  زا  رذگ  ناج 

هتـشک دش  دمتعم  رهز  ربمیپ ز  يانیب  مشچ  نآ  ّقح  هب  رگـسع  ریم  ّقح  هب  ادنوادخ !  ناحبـس !  ّیح  ای  ام  مرج  زا  رذگ  نالان  مولظم  هش  نآ 
لدع اب  هش  نید  هدیدرون و  رصع ،  ماما  نیّیـصولا  متخ  تمرح  ّقح  هب  ناحبـس !  ّیح  ای  ام  مرج  زا  رذگ  نابوخ  هاش  نآ  رهطا  حور  هب  رخآ 

تیبرت تحت  یکدوک  رد  تجهب  هّللا  تیآ  يراب ،  ( 7  ! ) ناحبس ّیح  ای  ام  مرج  زا  رذگ  ناج  نیهب  نآ  نینزان  ناج  هب  نیکمت  ّرف و  وداد  و 
هرهب ینیـسح و  سلاجم  رد  تکرـش  اب  زین  و  دوب ،  مالّـسلا  هیلعءادهـشلا  دّیـس  هژیو  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  هتخوسلد  هک  نینچ  يردـپ 

 ، دوب نایامن  شا  هرهچ  رد  نامیا  راونا  غوبن و  راثآ  درک و  یم  زیهرپ  هناکدوک  ياهیزاب  زا  یکدوک  نامه  زا  دـمآ .  راب  نآ  راونا  زا  يدـنم 
و درب ،  نایاپ  هب  نموف  هناخ  بتکم  رد  ار  ییادـتبا  تالیـصحت  هکنیا  ات  رگ .  هولج  شراتفر  رد  شناد  ملع و  بسک  هب  هداـعلا  قوف  قشع  و 

ّیط زا  سپ  دروآـین و  باـت  وا  هنـشت  ناـج  وج و  لاـمک  حور  لاـح ،  ره  هب  تخادرپ .  ینید  مولع  لیـصحت  هب  رهـش  ناـمه  رد  نآ  زا  سپ 
هب تشذگ  یم  شفیرـش  رمع  زا  لاس  ًاـبیرقت 14  هک  یماـگنه  ق .  لاس 1348 ه .  هب  نموف ،  رهـش  رد  ینید  تالیـصحت  یتامدقم  نارود 
 : دندومرف یتبسانم  هب  دوخ  هل  مّظعم  ناشیا ،  کیدزن  نادرگاش  زا  یکی  هتفگ  هب  انب  دیزگ .  تماقا  یّلعم  يالبرک  رد  دش و  فّرـشم  قارع 
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ناگدـنب هرامه  هناحبـس  ّبر  ترـضح  تیبرت  تسد  يرآ ،  مدـش )) .  فّلکم  هک  دوب  هتـشذگ  البرک  رد  متماـقا  زا  لاـس  کـی  زا  شیب  ))
 ، دیاپ یم  هتـسویپ  هدـینادرگ و  نانآ  لاح  لماش  ار  شتاضویف  هتفرگ و  دوخ  نیب  ناهج  رظن  تحت  یناوجون  یکدوک و  ناوا  زا  ار  هتـسیاش 

يالبرک رد  لاس  راهچ  دودح  تجهب  هّللا  تیآ  ناس ،  نیدب  دراپسب .  ناشتسد  هب  ار  هّللا  یلا  قیرط  نایوپ  هار  يربهار  لعشم  یگرزب  رد  ات 
یمظعم شخب  تّدم  نیا  ّیط  رد  دزادرپ و  یم  سفن  بیذهت  هب  هدومن و  هدافتسا  مالّـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  تاضویف  زا  دنام و  یم  یّلعم 

فجن هب  لیـصحت  همادا  يارب  ق .  لاس 1352 ه .  رد  دـناوخ .  یم  رّهطم  راید  نآ  گرزب  ناداتـسا  رـضحم  رد  ار  لوصا  هقف و  ياهباتک  زا 
هب یناقلاط  یضترم  خیش  اقآ  هللا  تیآ  موحرم  هلمج  نآ  زا  ماظع  تایآ  رضحم  رد  ار  حطس  ینایاپ  ياهتمـسق  ددرگ و  یم  فّرـشم  فرـشا 
وا مارآان  ناج  هرامه  یناسنا  يالاو  تالامک  هب  قشع  هکلب  هدوبن ،  ینید  مولع  فورصم  اهنت  وا  تّمه  همه ،  نیا  اب  ( 8  . ) دناسر یم  نایاپ 
هک يدامتم  ياهلاس  رد  دیوگ :  یم  تجهب  هللا  تیآ  نادرگاش  زا  یکی  تسا .  هتشاد  یم  او  هتسجرب  ءایلوا  یهلا و  نادرم  يوجتـسج  هب  ار 
زا هک  ینانخـس  هلمج  زا  دـشاب .  هدومرف  یبلطم  دوخ  هرابرد  رداـن  دراوم  رد  زج  هک  ما  هدینـشن  زگره  میوج  یم  تکرـش  ناـشیا  سرد  رد 

ینیئان هّللا  تیآ  ترضح  دوخ  داتسا  يونعم  ماقم  زا  لیلجت  تبسانم  هب  ینخس  نمض  رد  هک  تسا  نیا  دومرف ،  دوخ  هرابرد  شکرابم  نابز 
مدرک یم  كرد  ار  ییاهزیچ  ناشیا  تالاح  زا  و  مدومن ،  یم  تکرش  ناشیا  تعامج  زامن  رد  یناوجون  ماّیا  رد  نم   : )) دومرف هّرـس  سّدق 

. ((

لوصا هقف و  هتسجرب  ناداتسا  رضحم  رد 

هّرس سّدق  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  ماظع :  تایآ  نوچ  یگرزب  ناداتسا  رضحم  كرد  و  حطـس ،  هرود  مامتا  زا  سپ  تجهب  هّللا  تیآ 
يورغ نیـسح  دّمحم  خیـش  جاح  ّقح  ِتیآ  ياوتحم  رپ  ردـقنارگ و  هزوح  هب  هّللا ،  همحر  ینیئان  يازریم  و  هّللا ،  همحر  یقارع  ءایـض  اقآ  ، 

و تخادرپ ،  شیوخ  یلوصا  یهقف و  تاّیرظن  لیمکت  هب  ریبک  همّالع  نآ  رـضحم  رد  دـش و  دراو  یناپمک  هب  فورعم  هّللا  همحر  یناهفـصا 
لاّوج عیرس و  يرکف  ياراد  هک  یناپمک ،  همّالع  موحرم  قیقد  فیرظ و  قیمع و  تارّکفت  زا  یهلا  تادییءات  ناشخرد و  دادعتـسا  يرای  هب 

یم دوخ  ناداتـسا  زا  تجهب  هّللا  تیآ  هدافتـسا  هراب  رد  حابـصم  یقت  دّـمحم  هّللا  تیآ  درب .  اه  هرهب  هدوب ،  ینیب  زیت  اب  هارمه  كرحتم و  و 
رایـسب ناداتـسا  زا  يزاریـش و  یقت  دّمحم  ازریم  موحرم  درگاش  هک  يزاریـش -  مظاک  دّـمحم  خیـش  اقآ  موحرم  زا  رتشیب  هقف  رد   : )) دـیوگ
نیـسح دـمحم  خیـش  اـقآ  موحرم  زا  رتشیب  سپـس  و  ینیئاـن ،  ياـقآ  موحرم  زا  لوصا  رد  و  هدرک ،  هدافتـسا  دوب -  فرـشا  فجن  هتـسجرب 

 . (( رگید یبنج  ياه  هدافتسا  مه  دوب و  رتشیب  یناهفصا  موحرم  زا  ناش  هدافتسا  تّدم  مه  دندوب ،  هدرب  هدیاف  یناهفصا  یناپمک 

نافرع كولس و  ریس و 

رد ـالبرک  رد  و  هدراـمگ ،  تّمه  يوـنعم  لامکتـسا  سفن و  بیذـهت  هب  غوـلب ،  نارود  زا  شیپ  لیـصحت و  نمـض  رد  تـجهب ،  هللا  تـیآ 
فرشا فجن  هب  ندش  فّرشم  زا  سپ  و  درب .  یم  یپ  هدوب  فجن  رد  هک  یـضاق  ياقآ  دوجو  هب  هدمآ و  رب  یقالخا  ّیبرم  داتـسا و  صّحفت 

نیا رد  حابصم  هللا  تیآ  دیامن .  یم  یقالخا  ياه  هدافتسا  یناپمک  یناهفصا  نیسح  دّمحم  خیش  جاح  ترضح  شیوخ  هتـسجرب  داتـسا  زا 
یبلاطم یهاگ  نوچ  دندوب ،  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیـش  اقآ  موحرم  ریثءات  تحت  یلیخ  مه  راتفر  رظن  زا  هک  دوب  ادیپ   : )) دیوگ یم  هراب 

رد داتـسا  نیا  هک  دوب  ادیپ  میدـید .  یم  ناشیا  دوخ  راتفر  رد  ام  ار  شیاه  هنومن  دـعب  و  دـندرک ،  یم  لقن  یّـصاخ  یباجعا  اب  ناشیا  زا  ار 
فرشا فجن  رد  راّفغلادبع  دّیس  اقآ  یقالخا  ياهسرد  رد  نینچمه  تسا . ))  هتشاد  ییازـسب  ریثءات  ناشیا  يونعم  ّتیـصخش  نتفرگ  لکش 

ّیبرم راگزور ،  هردان  یمان ،  فراع  ینّابر ،  ملاع  ّقح ،  تیآ  نادرگاش  کلـس  رد  هکنیا  ات  هدومن ،  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هتـسج و  تکرش 
یم رب  ناشیا  زا  تفرعم  بسک  ددص  رد  هدـمآ و  رد  هیلع -  یلاعت  هّللا  ناوضر  یـضاق -  یلع  دیـس  هللا ،  تیآ  ترـضح  هّدعتـسم ،  سوفن 

دروم و  دبای ،  یم  راب  هّرس  سّدق  یضاق  ياقآ  یلع  دّیـس  هللا  تیآ  ترـضح  لماک  فراع  ضیف  رپ  رـضحم  هب  یگلاس  نس 18  رد  و  دیآ ، 
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نارگید هطبغ  هک  دـنک  یم  يرپس  ار  نافرع  لحارم  نادـنچ  یناوج  ناوفنع  رد  دریگ و  یم  رارق  مّظعم  داتـسا  نآ  هژیو  تایانع  تفطالم و 
هرهب يونعم  یقالخا و  تهج  رد  ًامیقتـسم  یـضاق  ياقآ  یلع  ازریم  جاح  موحرم  زا  ناشیا   : )) دیوگ یم  حابـصم  هللا  ۀیآ  دزیگنا .  یمرب  ار 

ینافرع يونعم و  تاهج  زا  دارفا  تیبرت  رد  ِضَّحَمُم  هک  دندوب  یناسک  زا  یـضاق  هّللا  تیآ  دندوب .  هدرک  ار  ناشیا  يدرگاش  اهلاس  هدرب و 
دّمحم یلع  خیـش  اـقآ  هللا  تیآ  موحرم  یلمآ و  یقت  دّـمحم  خیـش  اـقآ  هللا  تیآ  موحرم  هّرـس و  سّدـق  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  دـندوب ، 

هللا تیآ  دـندوب .  هدرب  هرهب  یـضاق  ياقآ  دوجو  زا  ینافرع  یقالخا و  ياـه  هبنج  رد  عجارم  یتح  ناـگرزب و  زا  يداـیز  هّدـع  يدرجورب و 
ياقآ دوخ  نارگید . . .  یناقلاط و  یضترم  خیش  اقآ  هّللا  تیآ  موحرم  لثم  دندرک  یم  لقن  یتاکن  هاگهگ  زین  يرگید  صاخشا  زا  تجهب 

ترـضح مرح  رد  ناضمر  كرابم  هام  رحـس  یناسک  هچ  دنیبب  هک  دوب  هدـمآرب  ددـص  رد  نامز  نآ  رد  یـصخش  دـندرک :  یم  لقن  تجهب 
هک ار  یناسک  منکن  هابتـشا  رگا  تسه  مرطاخ  هک  روط  نآ  دـنناوخ ،  یم  یلامث  هزمحوبا  ياـعد  ناـشرتو  زاـمن  تونق  رد  مالّـسلا  هیلعریما 
لاح ره  هب  دندوب .  هدش  رفن  داتفه  زا  شیب  دوب و  هدرمش  دنهدب  ماجنا  مالّسلا  هیلعریما  ترـضح  مرح  رد  بش  ره  ار  لمع  نیا  دندوب  دّیقم 

هدهاشم ار  اه  هنومن  نیا  رتمک  ام  رصع  رد  هنافّسءاتم  دندوب .  دایز  اهرـصع  نآ  رد  دنتـشاد  يونعم  يدابع و  تاهج  هب  دّیقت  هک  یناگرزب  ، 
یم ماجنا  ناشیاه  هناخ  رد  الاح  دنداد  یم  ماجنا  ار  اهتدابع  نیا  اهمرح  رد  رتشیپ  هک  یناسک  نآ  دیاش  میرادن ،  بیغ  ملع  هتبلا  مینک .  یم 

یکی تسا . ))  فسءات  ياج  رایسب  نیا  هتـشاد و  یلوزن  ریـس  يونعم  يدابع و  لامعا  هب  دّیقت  هک  درک  ادیپ  نانیمطا  دوش  یم  یل  و  دنهد ، 
يارب تجهب  هللا  تیآ  ترـضح  زا  لـیذ  تروص  هب  ار  قوف  ناـیرج  ینارهت )  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاا  ۀّـجح   ) اـقآ نادرگاـش  زا  رگید 
زامن تونق  رد  مالّـسلا  هیلعریما  ترـضح  مرح  رد  رفن  داتفه  هتـشذگ  رد  هک  دوب  هدینـش  ناـمز  نآ  رد  یـصخش   : )) تسا هتـشون  هدـنراگن 

یم ماجنا  ار  راک  نیا  رفن  دـنچ  شدوخ  نامز  رد  دـنیبب  دوب  هتفرگ  میمـصت  صخـش  نآ  دـندناوخ ،  یم  ار  یلامث  هزمحوبا  ياعد  ناـشرتو 
هدنب هک  روط  نآ   ) رفن هاجنپ  ًاعومجم  هدرک و  ادیپ  لیلقت  قباس  نامز  هب  تبـسن  دارفا  دادعت  دوب  هدید  هدرک و  شرامـش  دوب و  هتفر  دـنهد ، 

تئارق دوخ  رتو  زامن  ياعد  رد  ار  هزمحوبا  ياعد  فارطا )  ياهقاور  و  رّهطم ،  حیرض  کیدزن  زا  ّمعا   ) مرح رد  مداد )  دای  هب  ینارهت ))  ))
 . دننک یم 

هفسلف

 . تسا هتفرگ  ارف  يا  هبوک  داب  نیسح  دیس  هللا  تیآ  موحرم  دزن  ار  اردص  الم  رافسا  انیس و  نبا  تاراشا  تجهب ،  هّللا  تیآ 

مق هب  ترجه 

دوخ نطوـم  رد  یهاـم  دـنچ  هدرک و  تعجارم  ناریا  هب  ش ، .  اـب 1324 ه .  قفاوم  ق .  لاس 1363 ه .  رد  سورد ،  لیمکت  زا  دـعب  ناـشیا 
هموصعم ترـضح  رهّطم  مرح  ترایز  دصق  دوب ،  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  هب  تشگزاب  هدامآ  هک  یلاح  رد  ًادـعب  دـیزگ و  تماقا  نموف 
ناداتـسا تلحر  ربخ  دوب ،  هدرک  فّقوت  مق  رد  هک  یهام  دـنچ  لوط  رد  یلو  درک ،  ار  مق  هزوح  ّتیعـضو  زا  نتفاـی  عـالّطا  مالّـسلااهیلع و 

رضحم زا  مق  رد  ( 9  . ) دنک تماقا  مق  سدقم  رهش  رد  هک  تفرگ  میمصت  ناشیا  اذل  دش ،  یم  هدینش  يرگید  زا  سپ  یکی  فجن ،  گرزب 
هللا ۀیآ  ترضح  تماقا  زا  یهام  دنچ  دیشخرد .  دیعس  دیقف  نآ  نادرگاش  نیب  رد  هدرک و  هدافتسا  يا  هرمک  هوک  تجح  یمظعلا  هللا  تیآ 
 . . یناگیاپلگ و ینیمخ ،  ماما  ماظع  تایآ  تارضح  نوچمه  و  دش ،  مق  دراو  تجهب  هّللا  تیآ  هک  دوب  هتشذگن  مق  رد  يدرجورب  یمظعلا 

ینامز نامه  زا  تجهب  هللا  تیآ   : )) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  حابـصم  هللا  تیآ  ( 10  . ) دش رضاح  يدرجورب  موحرم  دیعـس  دیقف  سرد  هب  . 
سرد زّربم  فورعم و  نیلِکْشَتْسُم  زا  هتـسجرب و  نادرگاش  زا  دندوب  هدرک  عورـش  سرد  مق  رد  هّرـس  سّدق  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  هک 

همه زا  شیب  هکنیا  نمض  هک  دنتسه  رفن  هس  ود  یکی  ناشنادرگاش  نایم  رد  دنیوگ ،  یم  جراخ  سرد  هک  یناداتسا  الومعم  دندوب .  ناشیا 
زا نانیا  دوش ،  لح  ًالماک  لئاسم  ات  دـننک  یم  يریگ  یپ  حرطم و  هک  دـسر  یم  ناشرظن  هب  یتالاکـشا  ًانایحا  دـننک  یم  طبـض  ار  بلاـطم 
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سرد رد  ار  یتّیعقوم  نینچ  نامز  نآ  رد  ناـشیا  و  دراد ،  يرتشیب  یـسررب  روغ و  هب  زاـین  رت و  یملع  ناشتالاکـشا  و  دـنرت ،  قیقد  نارگید 
 . (( دنتشاد يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم 

يراد بتکم  سیردت و 

 ، مّلعت سفن و  بیذهت  نمض  تفای ،  یم  روضح  يزاریش  یناپمک و  یناهفـصا ،  ماظع  تایآ  سرد  رد  هک  ماّیا  نامه  رد  تجهب  هّللا  تیآ 
یم همادا  ار  لاور  نیا  هتسویپ  زین  مق  هب  ترجه  زا  سپ  درک .  یم  سیردت  فرـشا  فجن  رد  ار  هیلاع  حوطـس  تخادرپ و  یم  مه  میلعت  هب 

جراخ سیردت  هب  هک  تسا  لاس  لهچ  زا  شیب  ناشیا  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  زین  ناشیا  طّسوت  جراخ  سیردت  اب  هطبار  رد  دنداد . 
رضحم زا  زارد  نایلاس  يردقنارگ  يالضف  و  تسا ،  هدرک  سیردت  لزنم  رد  ًابلاغ  يزیرگ  ترهش  هطساو  هب  دنراد و  لاغتـشا  لوصا  هقف و 

 . دنا هدرب  هرهب  ناشیا  ضیفرپ 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ناداتسازا  یخرب  یناگدنز  رب  هاتوک  يرذگ  مّود :  شخب 

ناداتسازا یخرب  یناگدنز 

راـتخاس رد  یّمهم  شقن  هک  یناـنآ  تجهب ،  هللا  تیآ  راوـگرزب  دـیتاسا  زا  یخرب  یگدـنز  هب  مینک  یم  هاـتوک  يا  هراـشا  تمـسق  نـیا  رد 
نانآ زا  تجهب  هللا  تیآ  هک  يدـیتاسا   : )) ینیکـشم هللا  تیآ  راتفگ  ساسا  رب  و  دـنا ،  هتـشاد  ناـشیا  یناـفرع  یقـالخا و  یملع ،  یگدـنز 

 . (( میرگنب اهنآ  هب  اه  هراتس  دننام  دیاب  ام  دنراد و  رارق  ییالاب  یلیخ  ماقم  رد  تسا ،  هدومن  هدافتسا 

هّللا همحر  یضاق  اقآ  یلع  دّیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

ّیط زا  دـعب  و  دـش ،  دـّلوتم  زیربت  رد  ق .  لاس 1282 ه .  مارحلا  ۀّجحلا  يذ  هام  مهدزیـس  رد  هّرـس  سّدق  یـضاق  اقآ  یلع  دّیـس  ازریم  جاح 
بحاص يزیربت  یـسوم  ازریم  زین  و  یـضاق ،  نیـسح  دّیـس  جاح  دوخ ،  راوگرزب  ردـپ  سرد  رـضحم  زا  یتّدـم  لیـصحت  یتامّدـقم  لحارم 

دنمشناد یمان و  رعاش  شیپ  ار  یـسراف  یبرع و  تایبدا  و  دومن ،  هدافتـسا  یغاد  هچارق  یلع  دّمحم  ازریم  نینچمه  و  لئاسر ، ))  هیـشاح  ))
يو زا  یبرع  یسراف و  هب  يرایسب  راعشا  و  دناوخ ،  ّرین ))  )) هب صّلختم  و  مالسالا ))  ۀّجح   )) هب فورعم  يزیربت  یقت  دّمحم  ازریم  فورعم 

 : ماظع تایآ  تمدخ  رد  ینامز  و  دیدرگ .  فّرـشم  فرـشا  فجن  هب  یگلاس  ّنـس 26  رد  ق .  لاس 1308 ه .  رد  هکنیا  ات  درک .  یم  لـقن 
و دـناوخ ،  سرد  یلیلخ  نیـسح  ازریم  یجاـح  یناـسارخ و  دـنوخآ  تعیرـش ،  ياـقآ  یناـقمام ،  نـسح  دـمحم  خیـش  ینایبارــش ،  لـضاف 
 ، راوـگرزب نآ  ( 11  . ) درک لیـصحت  زین  ار  قالخا  بیذـهت  يو  تمدـخ  رد  دـمآ و  رامـش  هب  ریخا  داتـسا  نیا  هذـمالت  هّلجا  زا  ًاـصوصخم 

مالعا تاقبط   )) باتک رد  ینارهط  گرزب  اقآ  خیش  همّالع  دوب .  تامارک  تافـشاکم و  بحاص  ماقم ،  یلاع  یهیقف  نءاشلا ،  میظع  یفراع 
و دمحا ،  ازریم  رسپ  زین  يو  هک  نیسح -  ازریم  رسپ  یضاق ،  يزیربت  یئابطابط  ياقآ  یلع  دّیس   : )) دراگن یم  نینچ  ناشیا  هرابرد  هعیش )) 

بانج نآ  ام و  نایم  لاس  اه  هد  راکزیهرپ .  تسا  یلـضاف  و  یقالخا ،  یقّتم و  تسا  يدـهتجم  دنمـشناد و  هدوب ، -  میحر  ازریم  رـسپ  يو 
ترطف تاذ و  رد  و  درمناوج ،  تلـصخ  يوخ و  رد  و  راوتـسا ،  شیوخ  شور  رد  ار  يو  تّدـم  نیا  لوط  رد  و  دوب .  ترـشاعم  یتسود و 

َُّمث ُهّللا ،  ُِلق   : ) دـیامرف یم  هک  اـجنآ  ماـعنا  هروس  زا  هیآ 92  هب  عورـش و  میرک  نآرق  لوا  زا  هک  تسا  يریـسفت  ار  وا  متفاـی . . .  راوـگرزب 
یم متخ  دنشاب .  يزاب  لوغشم  هرسکی  لطاب ،  رد  يرو  هطوغ  نیع  رد  ات  نک  اهر  ار  اهنآ  سپـس  ادخ ،  وگب :  َنُوبَْعلَی ) ْمِهِـضْوَخ  یف  ْمُهْرَذ 

همّالع ( 12  . ) تسا هدوب  اوقت  تلیـضف و  ملع و  هناخ  میدـق ،  زا  اهنآ  هناخ  تسا .  هتـشون  نآرق  رب  يریـسفت  باـنج  نآ  ردـپ  زین  و  ددرگ ، 
موحرم نیـشنلد  تاملک  زا  یکی   : )) دـیامرف یم  هکنیا  ات  دوب )) رهد  ياه  هبوجعا  زا  ناشیا   : )) دـیوگ یم  ناشیا  هرابرد  یلمآ  هداز  نسح 
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ياقآ ( 13  . (() دراد اج  دنک ،  فرـص  لماک  داتـسا  ندرک  ادـیپ  رد  ار  دوخ  رمع  فصن  ناسنا  رگا  هک :  تسا  نیا  یـضاق  یلع  دّیـس  جاح 
تیبرت يرایسب  ياهدرگاش  دندوب و  يدرم  بیجع  ناشیا   : )) دسیون یم  یضاق  ياقآ  یلع  دّیس  هرابرد  یئابطابط  همّالع  لوق  زا  هداز  نسح 

ژ(14)  [ تشاد یّلجت  رتشیب  ناشیا  رد  هچنآ   ] نیا رب  هوالع  دوب و  يوق  یلیخ  تافـشاکم  ياراد  وا  دندید ،  مه  يرایـسب  ناداتـسا  دـندرک ، 
(15  . (() دوب شکولس  ریس و  شینافرع و  شیدوهش و  تالامک 

هّللا همحر  یناهفصا  يورغ  یمظعلا  هللا  تیآ 

رظن هب  هکلب  دوخ ،  نامز  دنمشزرا  رایـسب  عجارم  زا  لوا و  زارط  نیدهتجم  زا  یناپمک ،  هب  فورعم  یناهفـصا ،  نیـسح  دّمحم  دّیـس  همّالع 
هب مشچ  نیمظاـک  رد  فیرـش  يا  هداوناـخ  رد  مارحلا  مّرحم  مّود  ق .  لاس 1296 ه .  رد  ناـشیا  دوب .  ریظن  یب  یهیقف  تاـهج ،  زا  یـضعب 
زا وا  يردپ  دادـجا  هک  ییاجنآ  زا  و  دوب ،  نیمظاک  فورعم  ّریخ و  راّجت  زا  نسح  دّـمحم  جاح  موحرم  شراوگرزب ،  ردـپ  دوشگ .  ناهج 

دوب هدنام  اجب  وا  زا  هک  ار  یهّجوت  لباق  لاوما  داد و  تسد  زا  ار  شردپ  یکدوک  رد  تشاد .  باستنا  یناهفـصا ))   )) هب دنا  هدوب  ناهفـصا 
یکدوک ناوا  زا  هک  یناپمک  یناهفـصا  هّللا  تیآ  ناسنیدـب  درک .  فرـص  قالخا  مراـکم  هب  لـین  یمالـسا و  فراـعم  مولع و  لیـصحت  رد 

یملع گرزب  زکرم  هب  یگلاس  تسیب  نینس  دودح  رد  درک و  يزیر  یپ  نیمظاک  رد  ار  یتامّدقم  مولع  ياه  هیاپ  دوب ،  دادعتـسا  اب  زاتمم و 
یکراشف دّمحم  دیس  ینادمه ،  اضر  اقآ  جاح  نوچ :  هتسجرب  ناداتسا  دزن  ار  هقف  لوصا و  دیدرگ و  فّرشم  فرشا  فجن  ناهج ،  نایعیش 

 . تخومآ یتانابهطـصا  رقاب  دّـمحم  ازریم  جاح  ریهـش ،  فوسلیف  صاّوغ و  میکح  دزن  ار  نافرع  هفـسلف و  یناسارخ ،  مظاک  الم  دـنوخآ  و 
نادرگاش و  دز ،  هیکت  سیردـت  یـسرک  هب  فرـشا  فجن  یملع  زکرم  رد  ینامز  كدـنا  زا  سپ  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  غوبن  یملع و  جوا 

هنومن ناونع  هب  هک  تسا ،  هدـنام  راگدای  هب  وا  زا  ییاهبنارگ  تافیلءات  تخاس .  دـنم  هرهب  شیوخ  یملع  راـس  همـشچ  لـالُز  زا  ار  یگرزب 
ناوید و  هفسلف ،  رد  میکحلا ))  ۀفحت   )) هموظنم و  هقف ،  ملع  رد  بساکم  هیشاح  و  لوصا ،  ملع  رد  لوصالا  ۀیافک  رب  هیشاح  زا :  ناوت  یم 

رد و  تفاتـش ،  یقاب  ناهج  هب  یگلاس  ّنس 65  رد  هجحیذ  مـجنپ  ق .  لاس 1361 ه .  رد  یناپمک  همّالع  درب .  مان  رعـش  رد  یـسراف  یبرع و 
(16  . ) دش هدرپس  كاخ  هب  مالّسلا  هیلع  یّلع  یلوم  تیالو ،  بحاص  رانک  رد  فرشا  فجن 

هّللا همحر  يزاریش  مظاک  دّمحم  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ 

البرک رد  و  فّرـشم ،  تایلاع  تابتع  هب  دوخ  نیدلاو  اب  هارمه  لاس 1300  رد  و  دش ،  ّدلوتم  زاریـش  رد  لاس 1290  رد  ًابیرقت  راوگرزب  نآ 
هب دنام و  البرک  رد  وا  و  دنتشگرب ،  زاریش  هب  فیرش  ناکم  نآ  رد  فّقوت  لاس  ود  زا  سپ  وا  نیدلاو  دش ،  لوغشم  یبرع  مولع  هب  نکاس و 

دیـس جاح  لماک ،  ملاع  دزن  ار  ملاعم ))   )) و لّوطم ))   )) باـتک ود  تشگرب و  زاریـش  هب  لاـس  زا 14  سپ  تشگ ،  لوغـشم  یئادتبا  مولع 
رد درک و  تکرح  البرک  يوس  هب  زاب  زاریـش  رد  تماقا  لاس  ود  زا  سپ  دـناوخ و  هدوب -  رهام  لّوطم  سیردـت  رد  هک  ینورزاک -  دّـمحم 

لیلج و ناملاع  زا  هک  ینارهت -  یلعنـسح  خیـش  جاح  لماک ،  ملاـع  دزن  ار  بساـکم  لـئاسر و  و  درک ،  ترجاـهم  ءارماـس  هب  لاس 1310 
 . دوب وا  ثحب  مزالم  موحرم  نآ  تافو  زور  ات  دش و  رـضاح  يزاریـش  یقت  دّمحم  ازریم  هللا  تیآ  موحرم  ثحب  رد  دـناوخ و  هدوب -  اوقتاب 

هزوح درک و  ترجاهم  فرـشا  فجن  هب  یتّدـم  زا  سپ  هرخالاب  دـش و  لوغـشم  سیردـت  هب  اجنآ  رد  دـیدرگ و  فّرـشم  نیمظاـک  هب  دـعب 
 . دـش یم  هداد  خـساپ  موحرم  نآ  رظن  ریز  یناهفـصا  هللا  تیآ  موحرم  تائاتفتـسا  بلاغ  هکنآ  رگید  هّجوت  لباق  هتکن  داد  لیکـشت  یـسرد 

لابقتـسا دیجمت و  دروم  مق  رد  درک و  تکرح  فجن  زا  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  ترایز  دصق  هب  لاس 1366  رد  ناشتوف ،  زا  لبق  لاس  کـی 
لاس 1367 رد  ماجنارس ،  تفرگ .  رارق  ردص  يراسناوخ و  ضیف ،  تجح ،  يدرجورب ،  ماظع :  تایآ  نوچ  هزوح  يامعز  هیملع و  هزوح 

(17  . ) دیدرگ نوفدم  ّيولع  نحص  تارجح  زا  یکی  رد  و  درک ،  تافو  ق .  ه . 
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هّللا همحر  ینیئان  نیسح  دمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ 

لوصا و رد  نیققدم  نیققحم و  زا  و  شیوخ ،  رـصع  عجارم  نیرترومان  نیرتگرزب و  زا  ینیئان ،  نیـسح  دـمحم  ازریم  جاح  همّالع  هللا  تیآ 
نیئاـن رد  ق .  لاس 1376 ه .  هدعقیذ  رد 17  راوگرزب  نآ  دـنا .  هدـیمان  نآ ))  روآون  لوصا و  ملع  دّدـجم   )) ار وا  هک  يّدـح  هب  دوـب  هقف 
حوطـس يریگارف  یپ  رد  دوخ ،  هاگداز  رد  ییادـتبا  تالیـصحت  ّیط  زا  سپ  و  دوشگ ،  ناهج  هب  مشچ  یناحور  يا  هداوناـخ  رد  ناهفـصا 

رارق گرزب  ِيزاریـش  نسح  دّـمحم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  رادـمان  نادرگاـش  فیدر  رد  دـیدرگ و  راپـسهر  فجن  هزوح  هب  جراـخ  هیلاـع و 
رثا رد  ناـشیا  ( 18  . ) تفاـی یم  روـضح  زین  یناـسارخ  مظاـک  دّـمحم  ـالم  دـنوخآ  هللا  تیآ  سرد  رد  مارتـحا  بدا و  باـب  زا  و  تفرگ ، 

تشاد فرشا  فجن  ياملع  نایم  یّصاخ  تازایتما  هقف ،  تاّیلک  هب  هطاحا  نافرع و  هفسلف ،  تمکح ،  یضایر ،  مولع  رد  عیـسو  تاعالّطا 
ّنف نیا  نیعلّطم  شیاتـس  تخاس و  بّذهم  یگدـیچیپ  زا  مّظنم و  يا  هنوگ  هب  ار  لوصا  ملع  ّصاخ  ّتیدـج  ّمات و  ّتقد  اب  ینیئان  هللا  تیآ  . 

باتک و  ررـضال )) هلاسر   (( ، )) كوکـشم سابل   )) هلاـسر ناوت  یم  هدیـسر  عبط  هب  نونک  اـت  هک  موحرم  نآ  تاـفیلءات  زا  تخیگنارب .  ار 
هب یّـصاخ  هّجوت  ینیئان  هللا  تیآ  تسا .  هتفرگ  رارق  پاچ  دیدجت  دروم  اهراب  مه  ناشیا  لوصا  تاریرقت  و  درب ،  مان  ار  ةاجنلا ))  ۀلیـسو  ))

ّتیناحور ماقم  ملع و  ناهج  هب  يراذگتمدخ  نایلاس  لوط  رد  دش .  یمن  كرت  هاگ  چیه  ناشیا  بش  زامن  تشاد .  سفن  بیذهت  لیمکت ، 
 ، دـشاب هّجوت  یب  نارگید  قوقح  هب  ای  دـنک  عیاض  ار  یـسک  ّقح  هک  دوبن  يدرف  وا  دینـشن .  ناـشیا  زا  تسیاـشان  هملک  کـی  سک  چـیه  ، 
هب ییور ،  هداشگ  ردص و  حرش  اب  ای  و  تشاد ،  لاغتشا  یملع  لئاسم  هثحابم  هب  ای  درک ،  یمن  فرـص  هدوهیب  ار  شیاهبنارگ  تاقوا  زگره 

فرص رد  و  درک ،  یم  تیاعر  ار  داصتقا  فرصم ،  رد  درک .  یم  یگدیسر  نانآ  تالکشم  اهزاین و  هب  هتخادرپ و  مدرم  اب  دونـش  تفگ و 
هّیعرش قوقح  ریاس  مالّسلا و  هیلع  ماما  كرابم  مهس  زا  دوب و  هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  ییوج  هفرص  اوقت و  دهز و  شور  ناناملسم  لاملا  تیب 

یعامتجا یسایس و  تامدخ  هرابرد  دومن .  یم  نیمءات  شیوخ  ياهدمآرد  زا  ار  یـصخش  یگدنز  هنیزه  درک و  یمن  یـصوصخ  هدافتـسا 
دادبتـسا و عاونا  تشون و  ار  ۀـّلملا ))  هیزنت  ۀـمالا و  هیبنت   )) باـتک ناریا ،  رد  ناـقفخ  هایـس و  راـگزور  رد  هک :  تفگ  دـیاب  راوگرزب  نآ 

عاضوا نید و  هب  تبـسن  ار  ءاهقف  املع و  فیاظو  داد و  ناـشن  تمکح  قطنم و  اـب  ار  دبتـسم  ناـهاشداپ  هماـکدوخ  تموکح  يرـسدوخ و 
عجارم و  داد ،  ناشن  ار  یمالـسا  تموکح  مکاح و  تارایتخا  دودـح و  رتشا ،  کلام  هماندـهع  فلتخم  لوصف  نییبت  اب  درک و  نایب  يراج 

لصا ندوب  ذوخءام  دنتشون و  ظیرقت  باتک  نآ  رب  یناردنزام  هّللادبع  خیش  هللا  تیآ  یناسارخ و  دنوخآ  هللا  تیآ  زور  نآ  دهاجم  زرابم و 
تلود هیلع  هزرابم  ببـس  هب  ینیئان  هللا  تیآ  ( 19  . ) دنداد رارق  ءاضما  دییءات و  دروم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  نتم  زا  ار  تیطورـشم 

زا سپ  دـش و  دـیعبت  ناریا  هب  ینیئاـن  موـحرم  زّربـم  نادرگاـش  زا  رگید  یعمج  یـصلاخ و  هللا  تیآ  یناهفـصا ،  هللا  تیآ  هارمه  هب  قارع ، 
لاغتشا تعامج  تماما  سیردت و  هب  رهـش  نآ  رد  شیوخ  تماقا  هام  هد  تّدم  رد  دیدرگ و  مق  دراو  نادمه  هاشنامرک و  رد  هاتوک  تماقا 

سپ اوقت و  شناد و  ناهج  هب  تامدخ  همه  نآ  زا  سپ  ماجنارـس ،  تشگرب .  فجن  هب  هرابود  لاس  کی  بیرق  تشذگ  زا  سپ  دـیزرو و 
رد مالسا  رادمان  هیقف  ینّابر و  ملاع  نآ  دوجو  عمش  نآرق ،  دیحوت و  بتکم  نادرگاش  تیبرت  میلعت و  هار  رد  ششوک  تمحز و  يرمع  زا 

 . تسویپ قح  تمحر  هب  ش .  دادرم 1315 ه .  اب 24  قباطم  ق .  یلوالا ه .  يدامج   26

هّللا همحر  یقارع  ءایض  اقآ  یمظعلا  هللا  تیآ 

اجنآ رد  ار  مولع  تامدقم  و  دش .  دلوتم  كارا )   ) مجع ِقارع  دابآ  ناطلـس  رد  لاس 1278  رد  دوب ،  رّخءاتم  ياملع  ناگرزب  زا  هک  ناـشیا 
يدزی مظاک  دّیس  یناسارخ ،  دنوخآ  یکراشف ،  دّمحم  دّیس  موحرم  سرد  رد  و  درک ،  ترجاهم  فرشا  فجن  هب  سپـس  دناسر ،  مامتا  هب 

ببس هب  و  درک ،  عورش  ار  سیردت  دش و  هتخانـش  غوبن  تواکذ و  هب  ادتبا  نامه  زا  يو  درک .  تکرـش  یناهفـصا و . . .  تعیرـش  خیـش  ، 
زا زین  یناسارخ  دـنوخآ  شداتـسا ،  تافو  زا  دـعب  دـندش .  رـضاح  وا  سرد  رد  يرایـسب  نادرگاـش  تشاد  سیردـت  رد  هک  ییاویـش  ناـیب 
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باتک دـندیدرگ .  عجارم  زا  شنادرگاش  زا  یلیخ  تخادرپ و  سیردـت  هب  لاـس  دودح 30  هرخالاب  و  دش .  یم  هدرمـش  گرزب  نیـسردم 
هب فرــشا  فـجن  رد  ق .  لاـس 1361 ه .  رد  راوگرزب  نآ  ماجنارـس  تسوا .  هتـشون  ءزج  ود  رد  لوـصا  ملع  رد  لوـص ))  ـالا  تـالاقم  ))

(20  . ) تفر ادخ  تمحر 

یناهفصا نسحلاوبادیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

رد ناهفـصا  رد  ار  هیلوا  تالیـصحت  دمآ و  ایند  هب  ناهفـصا  ناجنل  ءارق  زا  هسیدـم ))   )) ياتـسور رد  ق .  لاـس 1277 ه .  رد  راوگرزب  نآ 
همادا دـصق  هب  ق .  لاس 1307 ه .  رد  سپس  درب .  اه  هدافتـسا  یـسابلک  یلاعملاوبا  ازریم  رـضحم  زا  دناسر و  ماجنا  هب  دورامین ))  )) هسردم

هللا تیآ  سرد  رد  تسج و  تکرـش  فجن  هزوح  يالـضف  ناگرزب و  سرد  رـضحم  رد  دـیدرگ و  فجن  هیملع  هزوح  مزاع  تالیـصحت ، 
هللا تیآ  يزاریـش ،  یقت  دـمحم  ازریم  هللا  تیآ  یناسارخ و  دـنوخآ  تلحر  زا  دـعب  دـمآ .  لیان  داهتجا  هیلاع  هجرد  هب  یناـسارخ  دـنوخآ 

ناونع هب  یناهفـصا  هللا  تیآ  ینیئان ،  يازریم  توف  زا  دعب  و  دندیدرگ .  فورعم  دیلقت  عجرم  ناونع  هب  ود  ره  یناهفـصا  هللا  تیآ  ینیئان و 
هیـشحت دروم  تیعماج  تلع  هب  هک  تسوا  هّیلمع  هلاسر  مان  ةاـجنلا ))  ۀلیـسو   . )) دـیدرگ لّجـسم  زرحم و  هعیـش  دـالب  بلغا  عجرم  هناـگی 

ۀّجحلا يذ  مهن  هبنـشود  زور  رد  راوگرزب  ملاع  نآ  ماجنارـس  تفرگ .  رارق  رـصاعم  ياهقف  زا  یخرب  هّرـس و  سّدـق  ینیمخ  ماـما  ترـضح 
ءاطغلا فشاک  نیـسح  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  تفگ .  عادو  ار  ینافراد  نیمظاـک  رد  ش .  نابآ 1325 ه .  مهدزیـس  اب  قباطم  ق .  1365ه . 

هدیدنسپ تلحر  گرم و  هنادنمتداعس و  یگدنز  شیوخ .  دوبعم  رب  لوزن  وت  رب  داب  اراوگ   : )) دومرف اشنا  ار  هلمج  نیا  وا  هزانج  هب  باطخ 
بعت هب  ار  ناگدـنیآ  يدرپس و  یـشومارف  هتوب  هب  ار  هتـشذگ  ناگرزب  هک  دوب  ریبدـت  اب  مءاوت  هوکـشاب و  ناـنچنآ  وت  یگدـنز  یتشاد ،  يا 

وا يدوب )) .  هتـسب  راک  هب  ار  نآ  رگید  راب  هدومن و  بسک  تیارد  هبرجت و  راـب  کـی  يدوب .  هدـمآ  ناـهج  هب  راـبود  وت  اـیوگ  يدـنکفا . 
 ، تیّریدم تیارد و  تسایک و  رد  و  دوب .  ادخ  هار  رد  تماقتـسا  يرادـیاپ و  گرزب  حور  بحاص  دـنلب و  تّمه  همیرک و  تافـص  ياراد 

ّتیعمجرپ زا  ناشیا  سرد  سلجم  هک  يّدـح  هب  تشاد ،  دـنلب  عبط  اـسر و  ناـیب  وا  دوب .  هدرب  دوخ  ناـفیدر  مه  رگید  زا  ار  تقبـس  يوگ 
هب املع  زا  يا  هدع  هارمه  هب  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  تلاخد  قارع  ناملسم  مدرم  تازرابم  نایرج  رد  وا  دوب .  فجن  هزوح  ياهسرد  نیرت 

(21  . ) داد ناشن  لمعلا  سکع  داشرهوگ  دجسم  ثداوح  ربارب  رد  و  دیدرگ .  دیعبت  ناریا 

هّللا همحر  یناقلاط  یضترم  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ 

و نارهت ،  هب  اجنآ  هناخ  بتکم  رد  یسراف  تایبدا  نآرق و  ندناوخ  زا  سپ  دمآ و  ایند  هب  ناقلاط  رد  ق .  دودح 1280 ه .  رد  راوگرزب  نآ 
 ، یئاقشق میکح  ییالبرک ،  یلاعملاوبا  هللا  تیآ  دننام :  ناماس ،  نآ  گرزب  ياملع  رضحم  زا  و  درک ،  تمیزع  ناهفـصا  هب  يدنچ  زا  دعب 

لثم يراوگرزب ،  ناداتسا  ءاملع و  رضحم  زا  درک و  ترجاهم  فرشا  فجن  هب  سپس  درب ،  هدافتسا  نارگید  و  یـشاک ،  دّمحم  الم  دنوخآ 
بیذهت هب  درب و  هدافتسا  نارگید  يزاریش و  یقت  دّمحم  ازریم  یناهفـصا ،  تعیرـش  يدزی ،  مظاک  دّمحم  دیـس  جاح  یناسارخ ،  دنوخآ  : 

نیلّـصحم شرورپ  سیردت و  هب  درک و  یم  ضارعا  ایند  زا  ًاّدج  راوگرزب  نآ  دیـسر .  يونعم  تالامک  هب  تخادرپ و  حور  لیمکت  سفن و 
و هدرک ،  هدافتسا  وا  سیردت  رـضحم و  زا  رـصاعم  گرزب  نادنمـشناد  عجارم و  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  تخادرپ .  یم  عراب  بّذهم و 
رد فرـشا ،  فجن  هّیملع  هزوح  رد  دینارذگ و  دّرجت  هب  رمع  رخآ  ات  ناشیا  دـنناشیا .  نافرع  قالخا و  سرد  ناگتفای  شرورپ  زا  يا  هّدـع 

(22  . ) تفگ عادو  ار  یناف  راد  اجنامه  رد  ق .  لاس 1364 ه .  هب  ماجنارس  و  دیزگ ،  تماقا  یقثولا  ةورع  بحاص  يدزی ،  دّیس  هسردم 

هّرس سّدق  يا  هبوک  داب  نیسح  دیس  هللا  تیآ  میکح  همالع 

تاّیبدا تامّدقم و  هتفای و  تیبرت  شملاع  دلاو  دزن  رد  دش و  دـّلوتم  هبوکداب  يارق  زا  نالد ))   )) ياتـسور رد  لاس 1293  رد  راوگرزب  نآ 
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فوسلیف زا  ار  هفـسلف  تایـضایر و  و  دـیزگ ،  تماقا  ردـص  هسردـم  رد  ترجاـهم و  نارهت  هب  شدـلاو  توف  زا  سپ  تفرگ ،  ارف  وا  دزن  ار 
ّتیدج اب  لاس  تفه  تّدـم  رد  ملع  نیا  ناداتـسا  زا  ار  مالک  و  ( 23  ، ) يروکـشا مشاه  ازریم  هولج و  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  موحرم  گرزب 

هیافک فیلءات  لئاوا  اب  فداصم  هک  یناسارخ  دنوخآ  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  سرد  رد  دومن و  ترفاسم  فجن  هب  هاگنآ  تفرگ ،  ارف  مامت 
هدش عمج  وا  درگ  ءالضف  زا  یهورگ  سپس  درک ،  هدافتسا  یناقمام  نسح  دّمحم  خیش  اقآ  هللا  تیآ  رضحم  زا  ار  هقف  و  دش ،  رـضاح  دوب ، 

تافو فرشا  فجن  یترـضح  ماّمح  رد  ق  مرّکملا 1358 ه .  لاوش  بش 28  رد  هکنآ  ات  دندرک ،  یم  هدافتـسا  شتایرظن  تاقیقحت و  زا  و 
( . 24) دیدرگ نوفد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  شا  یمارگ  ّدج  راوج  رد  و  درک ، 

هّرس سّدق  يا  هرمک  هوک  تجح  یمظعلا  هللا  تیآ 

 . دوب ّققدـم  یلاجر  قّقحم و  یلوصا  رهام ،  میکح  لـضاف ،  ثّدـحم  لـماک ،  هیقف  لـماع ،  ملاـع  و  لوقنم ،  لوقعم و  عماـج  باـنج ،  نآ 
زا راوگرزب ،  نآ  دـش .  گرزب  شا  هفیفع  رداـم  نماد  ردـپ و  تیبرت  دـهم  رد  و  دـّلوتم ،  زیربت  رهـش  رد  ق .  لاس 1310 ه .  نابعش  هامرد 

دمحم دیـس  لجا  دیـس  هب  هطـساو  جـنپ  تسیب و  اب  ناشیا  یلاع  بسن  تسا .  زیربت  رمک )) هوک   )) بیجن لیـصا و  ياه  هداوناـخ  تاداـس و 
تمعن زا  ناشیا  دـسر .  یم  مالّـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  مامالا  نب  رغـصا  یلع  نادـنزرف  زا  يزاجح ،  هب  بّقلم  يرـصم 

تالیـصحت هاتوک  تدـم  رد  داـیز و  تعرـس  هب  اذـل  دوب ،  رادروخرب  هداـعلا  قوف  مهف  لاـقتنا و  تعرـس  ـالاب و  شوه  راشرـس و  دادعتـسا 
دیدج مولع  زا  یفاو  رادقم  دیدج و  میدـق و  ّبط  لوقعم و  تایـضایر و  لوصا و  هقف و  نآ  زا  سپ  و  هلومعم ،  تایبدا  همزال و  یتامدـقم 

یهقف و تالیـصحت  حطـس  هلحرم  صوصخ  هب  و  ناماس ،  نآ  لضاف  نادنمـشناد  رباکا و  زا  ار  هعّونتم  نونف  ریاس  یمیـش و  کیزیف و  ریظن 
هب شفیرـش  رمع  زا  لاس  نتشذگزا 20  سپ  لاـس 1330  رد  تفرگارف .  يا  هرمک  هوک  ياـقآ  یلع  دّیـس  موحرم  شدـلاو ،  دزن  ار  یلوصا 
 ، یناهفصا تعیرش  یقثولا ،  ةورع  بحاص  يدزی  همّالع  ماظع :  تایآ  لیبق  زا  گرزب  ناداتـسا  رـضحم  زا  درک و  ترجاهم  فرـشا  فجن 

اـملع و مظاـعا  زا  یکی  ناونع  هب  دـمآ و  مق  هب  لاس 1349  رد  و  دـش ،  دـنم  هرهب  رگید  لاجر  یقارع و  نیدـلا  ءایـض  اقآ  ینیئاـن ،  يازریم 
تیآ فیرش  رمع  رخاوا  رد  و  تفرگ ،  رارق  ّمق  هیملع  هزوح  سـس  ؤم  يریاح ،  یمظعلا  هللا  تیآ  هّجوت  دروم  سدقم  هزوح  نآ  نیـسّردم 
ریاس و  درک ،  یم  سیردـت  يو  ياج  رد  زین  ناشیا  تلحر  زا  دـعب  و  درک ،  یم  تعامج  هماقا  وا  ياج  هب  راوگرزب  نآ  رما  هب  يریاح ،  هللا 

سیردت هب  یناگدنز  ماّیا  رخآ  ات  اّما  دوب ،  التبم  يرامیب  نیدـنچ  هب  هکنیا  اب  ناشیا  دـنداهن .  یم  جرا  ار  يو  ماقم  زین  هزوح  ياملع  اهقف و 
قادصم ًاّدج  و  يرارف ،  رهاظت  زا  و  يراع ،  سوه  اوه و  زا  راوگرزب  نآ  تخادرپ .  یم  نیملسم  روما  هب  یگدیسر  تائاتفتـسا و  باوج  و 
فلاخم ( - 25 (() ِِهنیِدل ًاِظفاح  ِهِسْفَِنل  ًاِنئَّاص  ُهالْوَم ،  ِْرمَِال  ًاعیطُم  ُهاوَِهل ،  ًاِفلاُخم   : )) هک دوب  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  لوقنم  مالک  نیا  ِیقیقح 

يو دیاب  هک  روط  نآ  مه  وا  هب  دارفا  نیرتکیدزن  اذل  دوب  موتک  رایسب  ناشیا  نید .  ظفاح  رادنتـشیوخ و  شیالوم ،  رما  عیطم  سوه ،  اوه و 
نآ رگید  صیاصخ  زا  دوب .  هدـمآ  لـئان  جـع ))   )) رـصع یلو  ترـضح  اـب  تاـقالم  ضیف  هب  هک  دوب  يدارفا  زا  باـنج  نآ  دنتخانـشن .  ار 

هدینـش یتح  دوب ،  لوغـشم  هریغ  هّیهقف و  هّیملع و  بتک  هعلاطم  هب  هراومه  دوبن و  راک  یب  هاگچیه  اهیراتفرگ ،  همه  اـب  هک  دوب  نیا  موحرم 
هب دوخ  زا  یّمهم  راثآ  و  درکن ،  كرت  ار  هعلاطم  رگید  ياهبش  نوچ  تعاس  نیدنچ  ات  فرـشا  فجن  رد  مه  یـسورع  بش  هک  تسا  هدش 

لوصالا ثیداحالا و  عماج  - 2 عیبلا .  باتک  - 1 مینک :  یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  تسا ،  هدیـسرن  پاچ  هب  زونه  ًارهاظ  هک  تشاذگ  راگدای 
شیپ دوخ  تّجح  هللا  تیآ  كردتسملا و . . .  كردتسم  - 5 ۀیوبنلا .  راثآ  تالسرم  یف  ۀیورغلا  راونالا  عماول  - 4 هیافک .  رب  هیشاح  - 3 . 
ناـبز رب  هتـساوخ و  ینیـسح  كاـپ  تبرت  هدـیبلط و  ار  هزوـح  ياـملع  زا  یعمج  گرم  زا  شیپ  تعاـس  ود  و  دوـب ،  هدرک  ار  شتوـف  ینیب 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  ایند ،  زا  نم  هتخودنا  نیرخآ  مالّـسلا - )) هیلِعْنیَـسُْحلا  َُۀبُْرت  اْینُّدـلا  َنِم  يداز  ُرِخآ   : )) دوب هتفگ  هدراذـگ و 
ّقح ِتوعد  (( - 26) ِّقَْحلا ُةَوْعَد  َُهل   : ) دوب هدـمآ  هیآ  نیا  نآرق  رطـس  لوا  نوچ  دوـب ،  هدرک  هراختـسا  نآرق  اـب  هظحل  نیا  رد  زین  و  تسا . 

و میدرگ .  یم  زاب  وا  يوس  هب  و  مییادـخ ،  زا  ام  اـنامه  (( . - 27) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ   : ) دوب هدومرف  دنلب  يادـص  اب  تسادـخ .  يارب 
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 (( . تسکـش مرمک   : )) دـندوب هدومرف  ناـشیا  توف  ربخ  ندینـش  اـب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  دوب .  هتـسویپ  یلعا  توکلم  هب  هلـصافالب 
بنج رد  هک  ار  يا  هرجح  شتوف  زا  لبق  ّتیصو ،  قبط  و  تسا ،  هدنام  اج  هب  موحرم  نآ  زا  راگدای  ود  ناونع  هب  هّیتجح  دجـسم  هسردم و 

ناشیا هب  باوخ  ملاع  رد  هک  دوب  یبیغ  ماهلا  روتسد و  ساسا  رب  نیا  و  دنداد ،  شا  هداوناخ  موحرم و  نآ  هربقم  هب  صاصتخا  تسا  دجسم 
(28  . ) دوب هدش  هتفگ 

هّرس سّدق  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ 

بلاغ و  دـسر ،  یم  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  هطـساو  یـس  اب  شتبـسن  و  درجورب ،  فیرـش  لیلج و  ياه  هداوناخ  زا  راوگرزب  نآ 
ّنـس رد  و  ّدلوتم ،  درجورب  رد  ق .  لاس 1292 ه .  رد  ناشیا  دنا .  هدوب  یمالـسا  غباون  نءاشلا و  میظع  نادنمـشناد  زا  يو  دادجا  ناکاین و 

هب تالیصحت  لیمکت  يارب  یگلاس  ّنس 18  رد  لاس 1310  رد  و  تخادرپ ،  لیصحت  هب  دوخ  مّظعم  دلاو  درجورب و  ياملع  دزن  یگلاس   12
دنوخآ یسردم ،  یقت  دّمحم  دیس  ریم  یسابلک ،  یلاعملاوبا  مالسا :  ججح  تایآ و  هلمج  زا  راید  نآ  ياملع  دزن  درک و  تمیزع  ناهفصا 

رد فّقوت  لاس  تشه  زا  سپ  و  درک ،  سیردـت  ار  لوصا  هقف و  نوتم  زین  و  لیـصحت ،  یئاقـشق  ناخریگناهج  ازریم  یـشاک و  دّـمحم  ـالم 
رـضحم زا  لاس  هس  دودـح  دـش و  فجن  دراو  دوب  هدیـسر  داهتجا  هجرد  هب  هک  یلاح  رد  یگلاـس  دودـح 26  رد  لاس 1318  رد  ناهفـصا 

رد دـیدرگ و  دـنوخآ  موحرم  زاتمم  نادرگاش  زا  درک و  هدافتـسا  یقثولا  ةورع  بحاص  يدزی  همّالع  و  هیافک ،  بحاص  یناسارخ  دـنوخآ 
تشگرب و درجورب  هب  نامز  نآ  ياملع  قیدـصت  اب  لاس 1328  رد  ینعی  لاس  هد  زا  دـعب  تشون و  لوصالا  ۀـیافک  رب  یتاقیلعت  نامز  نامه 

هزوح اجنآ  رد  دوب و  هریغ  ناسارخ و  زا  یتمـسق  ناریا و  بونج  برغ و  یلاها  بلاغ  دـیلقت  عجرم  درجورب  رد  تماقا  لاس  تدم 36  ّیط 
تیآ موحرم  رارصا  هب  درجورب ،  هب  مالّسلا  هیلعاضر  ماما  ترایز  زا  تشگرب  ماگنه  يدنچ ،  زا  سپ  تشاد .  لوصا  هقف و  جراخ  سیردت 

رد هکنیا  ات  دنتـشگرب .  درجورب  هب  هرابود  درک و  ریاد  ثحب  سرد و  هزوح  و  فّقوت ،  مق  رد  یهام  دـنچ  نامز  نآ  يالـضف  يریاـح و  هللا 
رفن تسیود  رازه و  زا  شیب  دیدرگ و  عیـشت  ناهج  رادمچرپ  یگلاس  داتفه  زا  زواجتم  نس  رد  دش و  دراو  مق  هب  لاس 1364  مارحلا  مّرحم 

-1 مینک :  یم  هراشا  هنومن  دـنچ  هب  تسا ،  رایـسب  موحرم  نآ  تافیلءات  دـندش .  دـنم  هرهب  وا  یـسرد  هزوح  زا  لضاف  دـهتجم و  دنمـشناد 
دیناسا - 5 بیذهت .  باتک  دـیناسا  - 4 هّیداجس .  هفیحص  دنـس  هرابرد  يا  هلاسر  - 3 یسوط .  خیش  هیاهن  رب  هیـشاح  - 2 ۀیافک .  رب  هیشاح 

ناملآ رد  گروبماه  گرزب  دجسم  نامتخاس  زین  نآ و  هناخباتک  مق و  مظعا  دجسم  ( 29  . . . ) یشاجن و لاجر  دیرجت  - 6 یّشک .  لاجر 
نس رد  لاس 1380  مّرکملا  لاوش  هام  هبنـش 13  جنپ  رد  ماجنارـس  راوگرزب  ملاع  نآ  دشاب .  یم  هل  مّظعم  زا  هدنامیقاب  راثآ  زا  يا  هنومن  زین 

(30  . ) دیدرگ نفد  مالّسلااهیلع  هموصعم  همطاف  رّهطم  ِدقرم  رانک  رد  هوکش  اب  هزانج  عییشت  اب  تسویپ و  ادخ  تمحر  هب  یگلاس   88

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سیردت  ياهیگژیو  یملع و  هاگیاج  مّوس :  شخب 

حیضوت

هویـش زا  سپـس  مینک ،  یم  تجهب  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  رظن  ّتقد  غوبن و  یملع و  ماقم  هب  هاـتوک  یتاراـشا  تسخن  شخب ،  نیا  رد 
 : میزادرپ یم  ناشیا  نادرگاش  راثآ و  تافیلءات و  رکذ  هب  دعب  هدروآ ،  نایم  هب  نخس  سیردت 

یملع هاگیاج 

یملع یگتسجرب  غوبن  رظن و  ّتقد  رگنایامن  دیآ  یم  لیذ  رد  نآ  زا  یشخب  هک  هتـسجرب  نادرگاش  زین  اهیا و  هرود  مه  ناداتـسا و  یهاوگ 
بلاـطم ریرقت  هوحن  هب  یناـسارخ  دـنوخآ  موحرم  ِنادرگاـش  زا  یکی  هیاـفک  سرد  رد  ناـشیا  يزور  دـنیوگ :  هلمج  نآ  زا  تسا :  ناـشیا 

باتفآ رتفد  زا  www.Ghaemiyeh.comیگرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب رت  لاس  ّنس و  مک  سرد  رد  هدننک  تکرـش  بالط  همه  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  دنک ،  یم  ضارتعا  داتـسا  طّسوت  یناسارخ  دنوخآ 
داتـسا ناهگان  ماگنه  نآ  رد  یلو  دریگ ،  یم  رارق  رگید  نادرگاش  دـیدش  داقتنا  ضارتعا و  دروم  داتـسا  روضح  زا  شیپ  يدـعب  هسلج  رد 

هتـشادن يراک  تجهب  ياقآ  اـب   : )) دـیامرف یم  ناـنآ  هب  باـطخ  سپـس  ددرگ .  یم  ناـشیا  هب  نادرگاـش  ضارتعا  هّجوتم  دوش و  یم  دراو 
هّجوتم مدرک  یم  هعلاطم  ار  دنوخآ  موحرم  سرد  تاریرقت  هک  بشید   : )) دهد یم  همادا  داتسا  هاگنآ  دنوش  یم  تکاس  همه  دیـشاب ، )) . 

یم فجن  نادنمشناد  زا  یکی  دیامن .  یم  دیجمت  تجهب  هللا  تیآ  غوبن  ّتیدج و  زا  نخس ،  نیا  زا  سپ  و  تسا ))  ناشیا  اب  ّقح  هک  مدش 
هللا تیآ  موحرم  داد )) .  یم  رارق  دـقن  دروم  ار  اهثحب  هتـسویپ  و  داد ،  یمن  ناما  یناپمک  هللا  تیآ  موحرم  هب  سرد ،  رد  ناـشیا   : )) دـیوگ
دنچ هک  دوب  هدرک  بلج  ار  داتسا  رظن  نانچ  ّمهم ،  تالاکشا  قیقد و  ياهرظن  راهظا  اب  ناشیا   : )) دیوگ یم  زین  يرئاح  یضترم  خیش  جاح 

رگید ترهـش  زا  زیرگ  يارب  تجهب  ياقآ  یلو  دوب ؛ دیفم  مه  ام  يارب  اهداریا  نآ  دوب ،  هدـش  جراخ  سرد  تلاح  زا  سرد  ِسلجم  يزور 
موحرم ( 31  . (() دنتـسین نانآ  زا  رتمک  کش  یب  دنـشابن  نارگید  زا  رتالاب  رگا  دـش  یم  مولعم  دـنداد  یم  همادا  رگا  دـنتخادرپن و  داقتنا  هب 

زین تجهب  هللا  تیآ  میدناوخ ،  یم  بساکم  يزاریـش  مظاک  خیـش  اقآ  تمدخ  رد  هک  ماگنه  نآ   : )) دیوگ یم  يرفعج  یقت  دّمحم  همالع 
خیـش اقآ  دـندرک  یم  لاکـشا  ناشیا  یتقو  هک  تسه  مدای  بوخ  دـندومن ،  یم  تکرـش  ناشیا  سرد  رد  دـنراد ،  تماقا  مق  رد  کنیا  هک 

هب فجن  رد  ناشیا  عقوم  نامه  و  درک ،  یم  هّجوت  تجهب  ياقآ  تالاکـشا  هب  قیمع  قیقد و  یلیخ  ینعی  دش ،  یم  هّجوتم  اوق  مامت  اب  مظاک 
جاح هللا  تیآ   : )) دـسیون یم  توکلملاراونا  باتک  رد  ینارهط  نیـسح  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  ( 32  . (() دوب هدـش  هتخانـش  نافرع  لضف و 

هب لوصا  هقف و  رد  تجهب  یقت  دمحم  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  دـندومرف :  یم  یـضاق  ياقآ  یلع  دیـس  ِّیـصو  یناچوق ،  سابع  خـیش 
رد دوخ  هرجح  هب  نوچ  دندش و  یم  رضاح  یناپمک  هب  فورعم  یناهفصا  يورغ  نیسح  دمحم  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  سرد 

دـنتفر و یم  ناشیا  هرجح  هب  دوب  هدـنام  یقاب  یتالاکـشا  اهنآ  يارب  سرد  رد  هک  یبالط  زا  یـضعب  دنتـشگ  یم  زاـب  دیـس  موحرم  هسردـم 
دننام مه  ناشیا  دندیـسرپ و  یم  ناـشیا  زا  باوخ  لاـح  رد  دـندوب و  باوخ  هرجح  رد  ناـشیا  اـسب  هچ  و  دـندومن .  یم  عفر  ار  ناشلاکـشا 
نخس ناشیا  اب  باوخ  لاح  رد  ياهشسرپ  ایاضق و  زا  دنتـساخ و  یمرب  باوخ  زا  نوچ  و  یفاش ،  یفاک و  باوج  دنداد  یم  باوج  يرادیب 
تیآ ( 33  . (() تسین يزیچ  مرطاخ  رد  دییوگ  یم  هچنآ  زا  دسر و  یمن  مرظن  هب  چیه  دنتفگ :  یم  دنتـشادن و  عّالطا  ًادبا  دمآ  یم  نایم  هب 
رارق هعیـش  ياهقف  نایم  رد  ییالاب  یلیخ  هبترم  کـی  رد  لوصا )  رد  مه  هقف و  رد  مه   ) یملع تهج  زا  ناـشیا   : )) دـیوگ یم  ینیکـشم  هللا 

و گرزب ،  رایـسب  تسا  یهیقف  تسا .  یلعا  قـفا  رد  تیملع  رد  ناـشیا   : )) دـیوگ یم  دـجما  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ( 34  . (() دـنراد
هللا تیآ  لاثما  دـیاب  ار  جراخ  سرد  هک  تسا  نیا  ّقح  و  دـنمهفب ،  دـنریگب و  هتکن  ات  دنـشاب  ناشـسرد  ياـپ  نیدـهتجم  دـیاب  هک  مدـقتعم 

 . (( دننک یم  هدنسب  لاوقا  لقن  هب  هک  ییاهنآ  هن  دنیوگب  تجهب 

ناشیا سرد  رد  تکرش  هب  ناگرزب  قیوشت 

هک میدش  هّجوتم  ًاجیردت  یلو  دوب .  ناشیا  یناحور  يونعم و  هبذاج  نآ  درک  بذج  ار  ام  هک  يزیچ  نیلّوا   : )) دیوگ یم  حابصم  هللا  تیآ 
هتـشاد یـسرد  ناشیا  تمدـخ  میدرک  یعـس  هک  دوب  نیا  دراد .  رارق  یلاع  رایـسب  هجرد  رد  مه  تهاقف  یملع و  تاماقم  ظاـحل  زا  ناـشیا 

تالامک زا  میـسرب و  ناشیا  تمدـخ  زور  ره  هک  دـشاب  يا  هناهب  مه  و  میربب ،  يا  هرهب  ناشیا  تامولعم  زا  مه  دـشاب  يا  هلیـسو  اـت  میـشاب 
دنچ هیـضیف  هسردم  تارجح  زا  یکی  رد  ادتبا  میدرک ،  عورـش  ناشیا  تمدخ  رد  ار  تراهط  باتک  میوش .  دنم  هرهب  اقآ  يونعم  یحور و 

موحرم هسردـم   ) ناخ هسردـم  رد  يا  هرجح  رد  مه  یلاس  ود  یکی  لاس ،  کی  تشذـگ  زا  دـعب  و  دـندرک ،  یم  تکرـش  ناتـسود  زا  رفن 
یم ناشتمدخ  لزنم ،  رد  دـعب  هب  نآ  زا  دـش  رتشیب  ناشیا  جازم  فعـض  هک  اهدـعب  و  میتشاد ،  سرد  ناشیا  تمدـخ  يدرجورب )  هللا  تیآ 

همادا لاس  دودـح 15  ًابیرقت  هک  ار  تارایخ  بساکم و  مه  هرود  کی  دـعب  و  میدـناوخ ،  ناشیا  تمدـخ  ار  تراهط  هرود  کـی  هک  میتفر 
يرهطم داتسا  راوگرزب  دیهش  دش )) .  یم  تفای  رتمک  اهـسرد  زا  يرایـسب  رد  هک  میدرب  یم  ییاه  هدافتـسا  ناشیا  سرد  رد  ام  درک .  ادیپ 
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رد يرهطم  دیهش  هللا  تیآ   : )) دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  يدزی  يدمحا  نیسح  دمحم  هللا  تیآ  دنتشاد .  یّـصاخ  تیانع  ناشیا  سرد  هب  زین 
نوچ لوصا ،  رد  ًاصوصخم  دینک  تکرـش  ناشیا  سرد  رد  ًامتح  دومرف :  یم  درک و  یم  شرافـس  یلیخ  ام  هب  تجهب  هللا  تیآ  سرد  هراب 
ورسخ داتسا  دینک )) .  تکرـش  ناشیا  سرد  رد  ًامتح  هدید  ار  یناپمک  هب  فورعم  یناهفـصا  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  سرد  تجهب  ياقآ 

رمع رخاوا  رد  ناشیا  مدرک .  یم  تکرش  يریاح  یضترم  خیـش  یمظعلا  هّللا  تیآ  تارایخ  جراخ  هقف  سرد  رد  هدنب   : )) دیوگ یم  یهاش 
مالس زا  سپ  متفر و  ناشتمدخ  هب  دندمآ ،  یم  نوریب  مرح  زا  يریاح  هللا  تیآ  هک  یتقو  زور  کی  دش .  لیطعت  ناشـسرد  دندوب و  ضیرم 

رد ار  يا  هطباض  کی  نم  دیتسه  ناوج  هک  امـش   : )) دندومرف دعب  هن .  دندومرف :  دـییامرف ؟  یم  عورـش  ار  سرد  هللاءاش  نا  مدرک :  ضرع 
رد ار  یتاکن  هدرک و  یسررب  ار  لاوقا  هکلب  دننکن ،  لاوقا  لقن  طقف  هک  دینکب  تکرش  یناسک  سرد  هکنیا  نآ  و  مهدب ،  رارق  امـش  رایتخا 
زا ار  داهتجا  هکلم  نیا  هک  تسا  دیفم  امش  يارب  یـسرد  نوچ  دشاب .  دنمدوس  یلیخ  داهتجا  هکلم  ندناسر  ّتیلعف  رد  هک  دننک  نایب  سرد 
ام يارب  مسا  اب  ار  یـسک  یلاع  بانج  مدرک :  ضرع  ناشیا  هب  اج  نامه  نم  دنکن )) .  تیافک  لاوقا  لقن  هب  اهنت  و  دـناسرب ،  ّتیلعف  هب  هّوق 
 . منک یم  تکرـش  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  سرد  رد  نم  مدرک :  ضرع  مروذـعم )) .  ندرب  مـسا  زا  نـم   : )) دـندومرف دـییامرفب .  یفّرعم 

امـش هب  هک  ار  يا  هطباض  هدـعاق و  نیمه  اوتحم  تقد و  رظن  زا  ناشیا  سرد   : )) دـندومرف دـندرک و  مّسبت  دومن و  تیاـضر  راـهظا  ناـشیا 
زا مه  یملع  تهج  زا  مه  تسا  هدـنزاس  تهج  ره  زا  ناـشیا  سرد  دـینک .  یم  تکرـش  ناـشیا  سرد  رد  هک  تـسا  بوـخ  دراد ،  مـتفگ 

 . (( دیهدب همادا  ار  سرد  نیا  یقالخا ،  تهج 

سیردت هویش 

باتک يور  زا  ار  هلءاسم  ادـتبا  دـندرک  یم  یعـس  بلاطم  نایب  رد  ناشیا   : )) دـیوگ یم  ناشیا  سیردـت  شور  دروم  رد  حابـصم  هللا  تیآ 
رد هّرـس  سّدـق  رهاوج  بحاص  زا  ًاصوصخم  نارگید  زا  یهّجوت  لـباق  بلطم  اـجک  ره  دـعب  و  دـننک ،  حرطم  هّرـس  سّدـق  يراـصنا  خـیش 

رظن ناشیا  دوخ  اج  ره  دعب  و  دندرک ،  یم  لقن  ار  نآ  دنتشاد  يا  هتسجرب  بلاطم  نارگید  ینادمه و  اضر  اقآ  جاح  موحرم  زا  و  تراهط ، 
عوضوم کی  رد  گرزب  ناداتـسا  رظن  زا  ناسنا  هک  دش  یم  نیا  ثعاب  فرط  کی  زا  هویـش  نیا  دـندرک .  یم  نایب  ار  نآ  دنتـشاد  یّـصاخ 

يارب دیاش  هک  دنتـشاد  یبلاج  ياه  هویـش  سیردـت  يارب  مه  رگید  ناداتـسا  دـش .  یم  تقو  رد  ییوج  هفرـص  لاح  نیع  رد  دوشب و  هاگآ 
دوشب هتفرگ  يرتشیب  تقو  هک  دش  یم  ثعاب  نیا  بوخ  یلو  دندرک ،  یم  حرط  هناگادج  داتسا  ره  زا  ار  بلطم  ره  هک  دوب  رتدیفم  يدتبم 

نیا زا  یـضعب  ًاعبط  میدرک و  یم  هدافتـسا  ام  ناشیا  دوخ  زا  هک  ییاه  هتکن  نایم  رد  سیردـت ،  نمـض  رد  دوشب .  رارکت  یبلاـطم  ًاـنایحا  و 
يریظن مک  ياهتقد  ياراد  قیمع و  هدنزرا و  رایسب  بلاطم  هب  دندوب ،  هدرک  تفایرد  ًاهافش  ناشناداتسا  زا  ناشیا  هک  دوب  ییاهزیچ  اه  هتکن 
ناـشیا سیردـت  یگژیو  هراـبرد  دـنا  هدرب  هرهب  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  سرد  زا  اـهلاس  دوخ  هک  يدوعـسم  هللا  تیآ  میدروخ . ))  یمرب 

ار يا  هلءاسم  کی  جراخ  سرد  رد  ناگرزب  عجارم و  ناـیاقآ  ًـالومعم  تسا .  یّـصاخ  کبـس  ناـشیا  سرد  کبـس   : )) دـیوگ یم  تجهب 
نآ زا  یکی  ماجنارس  و  دییءات ،  ار  يرگید  دننک و  یم  دقن  ار  یکی  سپس  دننک ،  یم  رکذ  یکی  یکی  ار  نارگید  لاوقا  دننک و  یم  حرطم 

ار هلءاسم  ادـتبا  هکلب  دـننک  یمن  لاوقا  لقن  همه ،  فالخرب  ناشیا  یلو  دـننک .  یم  باـختنا  ار  يرگید  هّیرظن  اـی  دـنریذپ ،  یم  ار  تارظن 
ار یلیلد  هک  دمهف  یم  دشاب ،  هدرک  هعلاطم  هدید و  ار  ءاملع  ءارآ  درگاش  رگا  دننک .  یم  نایب  ار  شلالدتـسا  دنور  دعب  دننک و  یم  حرطم 
هچ لوق  ای  لاکـشا  یـسک  هچ  نخـس  هب  دمهف  یم  دنک  یم  هک  ار  يدییءات  ای  لاکـشا  و  تسا ،  هتفگ  یـسک  هچ  دـنک  یم  رکذ  داتـسا  هک 

تیآ دشاب )) .  هدید  ار  رگید  نایاقآ  تارظن  ینابم و  دیاب  دنک  تکرـش  ناشیا  سرد  رد  دهاوخب  سک  ره  اذل  دنک .  یم  دـییءات  ار  یـسک 
یم ناونع  هک  ار  یعرف  ای  يا  هلءاسم  دـنچ  ناشیا  ًاعون   : )) دـیوگ یم  ناـشیا  سرد  هویـش  هراـبرد  يدزی  هیقف  يدـمحا  نیـسح  دّـمحم  هللا 

عوضوم نیب  يا  هسیاقم  تشاد ،  ثحب  عوضوم  رب  تلالد  هک  يا  هفیرـش  هیآ  ای  تیاور و  ثیدـح و  ياـهتفارظ  هب  هّجوت  زا  دـعب  دـندومرف 
هک دنتفرگ  یم  هجیتن  هاگنآ  دنداد ،  یم  ماجنا  ود  نآ  لداعت  رد  یّـصاخ  يرکف  یلقع و  تقد  دـندومن و  یم  هباشم  ياهثحب  ریاس  ثحب و 
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مهیلع همئا  زا  هک  دوب  ناشرکف  دید و  تمظع  جوا و  زا  یـشان  دـندرک  یم  رکذ  هک  ار  یبلطم  ًاتقیقح  و  دوب .  دـیدج  یملع و  هجیتن  ًافاصنا 
 . (( تسا ندرک  لیلحت  هیزجت و  ثحب و  هنوگ  نیا  مه  زین  حیحص  داهتجا  و  دوب .  هتفرگ  مالسا  مالّسلا و 

سرد رد  هظعوم 

هللا تیآ  لاور   : )) دیوگ یم  تسا  هتـشاد  روضح  ناشیا  سرد  رد  اهلاس  دوخ  هک  ياچالک  هعمج  ماما  سدق  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح 
تیاـکح ناونع  هب  هکلب  هظعوم  ناونع  هب  هن  یلو  درک ،  یم  هظعوم  هقیقد  هد  دودـح  سرد ،  ِعورـش  زا  شیپ  هک  دوـب  نیا  تجهب  یمظعلا 

دندرک یم  تکرـش  ناشیا  هقف  جراخ  سرد  رد  اهلاس  هک  يدزی  حابـصم  هللا  تیآ  یلـصا  روظنم  هک  دوب  مولعم  و  هتـشذگ .  ناگرزب  لاـح 
تیآ  : )) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  حابـصم  هللا  تیآ  تسا )) .  هدوب  اقآ  یتوکلم  هّیحور  زا  هدافتـسا  یملع ،  هدافتـسا  رب  هوالع  لاس ، )   15)

مولعم و بلاطم  رب  هک  دنراد  يرارـصا  هچ  ناشیا  دوب  روآ  بّجعت  ام  يارب  هک  دندرک  یم  لقن  ار  یثیدح  ای  ار  یناتـساد  یهاگ  تجهب  هللا 
 ، دوب مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تماما  دندرک  یم  رارـصا  سرد  زا  شیپ  تارّکذت  رد  ناشیا  هک  یبلطم  هلمج  زا  دننک ،  یم  هیکت  نشور 

هیلع یلع  ترـضح  تماما  لئالد  هک  دـنراد  رارـصا  ردـق  نیا  ناـشیا  هک  میراد  کـش  ترـضح  نآ  رد  رگم  اـم  هک  میدرک  یم  بجعت  اـم 
تسام تجاح  رتشیب  هک  ییاهزیچ  کی  بلاطم  نیا  ياج  هب  ارچ  هک  میدوب  دنم  هلگ  ناملد  هت  هدروخ  کی  دننک .  نایب  ام  يارب  ار  مالّـسلا 
ثحابم زا  يرایـسب  رد  میدیـسر ،  یگلاس  تصـش  هاجنپ -  هب  هک  نیا  زا  دـعب  اـما  دـنیوگ .  یمن  ار  یبلاـطم  يونعم )  یقـالخا و  روما  رد  )

 . دروخ یم  نامدرد  هب  دـندومرف  مالّـسلا ي  هیلع  یلع  تماما  هرابرد  ناشـسرد  رد  رتشیپ  لاس  لهچ  ناشیا  هک  ییاـه  هتکن  نآ  هک  میدـید 
ام دوبن  ناشیا  ياه  هّجوت  رگا  دیاش  دریگب .  رارق  کیکشت  تلفغ و  دروم  هدنیآ  رد  تسانب  یلئاسم  کی  هک  دید  یم  زور  نآ  ناشیا  ایوگ 

هدنب زورما  دندرک  یم  نایب  شیپ  لاس  لهچ  ناشیا  هک  ییاه  هتکن  زا  یّتح  میشاب ،  هتشاد  يا  هعلاطم  لئاسم  نیا  هرابرد  میتشادن  يا  هزیگنا 
 . (( ما هدرک  هدافتسا  رگید  ياهاج  ای  يداقتعا  لئاسم  دروم  رد  میاه  هتشون  رد 

تافیلءات

هب هاگ  و  دـنا ،  هدرکن  مادـقا  اهنآ  رثکا  پاچ  يارب  دوخ  هک  دنتـسه  لوصا  هقف و  رد  يددـعتم  تاـفیلءات  ياراد  تجهب  هللا  تیآ  ترـضح 
ياملع ياهباتک  زا  يرایسب  زونه  دنیامرف :  یم  دنهد و  یمن  هزاجا  دننک ،  پاچ  هیعرش  هوجو  ریغ  اب  یّتح  ار  اهنآ  دنهاوخ  یم  هک  یناسک 

هک ناشیا  تافیلءات  هدـمع  تسرهف  تسا .  هدـشن  رید  اهنیا  تبون  دـینک  پاچ  ار  اهنآ  تسا ،  هدـنام  یطخ  هنوگ  هب  هک  تساـهلاس  گرزب 
حیضوت هلاسر  - 1 هدـش :  پاچ  ياهباتک  فلا )  زا :  دـنترابع  هدیـسر ،  پاچ  هب  ناشنادرگاش  زا  یخرب  يراکتـشپ  رارـصا و  اـب  زین  یخرب 

اقآ دییءات  زا  سپ  فیلءات و  ناشیا  يواتف  ساسا  رب  الضف  زا  یخرب  طّسوت  قوف  باتک  ود  ّجح .  کسانم  - 2 یبرع . )  یسراف و   ) لئاسملا
ةاجنلا ۀلیسو  نتم  رد  هک  تسا  هقف  باوبا  رثکا  رد  ناشیا  یهقف  تارظن  هدنرادرب  رد  باتک  نیا  ةاجنلا .  ۀلیـسو  - 3 تسا .  هدیسر  پاچ  هب 

-4 تسا .  هدیسر  پاچ  هب  ناشیا  دییءات  اب  نآ  تسخن  دلج  ًاتیاهن  هدش و  هدناجنگ  هّرس  سّدق  یناهفصا  نسحلاوبا  دّیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ 
یناهفصا يورغ  نیسح  دّمحم  یمظعلا  هللا  تیآ  شداتـسا  دابعلا )) ةریخذ   )) باتک رب  ناشیا  یـشاوح  هعومجم  باتک  نیا  لئاسملا .  عماج 

نادـنچ هن  ینیچفورح  اب  دابعلا )) ةریخذ   )) مان اب  ادـتبا  نآ  زا  ییاهتمـسق  هک  دـشاب ،  یم  هقف  رخآ  ات  نآ  لیمکت  زین  و  یناپمک ،  هب  فورعم 
تسا رارق  هک  هعومجم  نیا  زا  لّوا  دلج  ًادعب  و  تفرگ ،  رارق  ناشیا  ّصاوخ  نادرگاش و  زا  یخرب  رایتخا  رد  كدنا  هخسن  دادعت  رد  ابیز و 

ّتیعماج هدش و  هدوزفا  باتک  لصا  رب  تجهب  هّللا  تیآ  ترـضح  طّسوت  هک  یهقف  عورف  ترثک  رطاخ  هب  دـسرب ،  پاچ  هب  دـّلجم  جـنپ  رد 
-1 رـشن :  پاچ و  هدامآ  تاـفیلءات  ب )  ( 35  . ) دیـسر پاچ  هب  ناشیا  نادرگاش  زا  یخرب  تّمه  هب  هتفرگ و  ماـن  لـئاسملا ))  ُعماـج   )) نآ

نایب هب  مالکلا ))  رهاوج   )) ثحابم بیترت  هب  بلاطم  صیخلت  هژیو و  یکبـس  اب  باتک  نیا  رد  تجهب  هللا  تیآ  ةولـص .  باتک  زا  لّوا  دلج 
هتفای شراگن  لوصالا ))  ۀیافک   )) بیترت هب  ًابیرقت  باتک  نیا  لوصا .  هرود  زا  لوا  دـلج  - 2 دنا .  هتخادرپ  شیوخ  يراکتبا  ون و  تاّیرظن 
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هقیلعت - 3 درادرب .  رد  ار  لوصا  ثحابم  زا  يرایـسب  رد  ون  یتاّیرظن  و  هتفرگ ،  رارق  رظندیدجت  هّقادم و  دروم  ناشیا  طّسوت  اهراب  و  تسا ، 
پاچ هب  مادقا  زونه  هک  یتافیلءات  ج )  دشاب .  یم  ّجح  کسانم  هرابرد  ناشیا  تارظن  هدـنرادرب  رد  باتک  نیا  يراصنا .  خیـش  کسانم  رب 

هّرس سّدق  يراصنا  خیش  بساکم  بیترت  هب  هک  يراصنا .  خیش  بساکم  رب  هیشاح  - 2 لوصا .  هرود  تادّلجم  هّیقب  - 1 تسا :  هدشن  اهنآ 
 ، تسا هتفای  شراگن  مالـسالا ))  عئارـش   )) نتم ساسا  رب  هدـشن  حرطم  بساکم  رد  هک  یثحابم  همادا  نآ  مامتا  زا  سپ  و  ماجنا ،  ات  لّوا  زا 

ناـسب تجهب  هّللا  تیآ  زین  باـتک  نیا  رد  تراـهط .  هرود  - 3 دـنا .  هداد  هئارا  ار  يدـیدج  تارظن  یهقف  ثحاـبم  زا  هرود  نیا  رد  ناـشیا 
هّیقب - 4 دـنا .  هدومن  حرطم  ار  شیوـخ  تارظن  يروآوـن  صیخلت و  اـب  مـالکلا ))  رهاوـج   )) ثحاـبم بیترت  هب  ةولـصلا ))  باـتک   )) هرود

دنا هتشاد  يراکمه  مالّسلااهیلع  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  اب  راحبلا  ۀنیفس  فیلءات  رد  ناشیا  نینچمه  ةولصلا .  باتک  هرود  تادّلجم 
 . تسا هدش  هتشون  ناشیا  طخ  هب  یطخ ،  راحبلا  ۀنیفس  زا  يدایز  تمسق  و  ، 

نادرگاش

نآ رـضحم  زا  يرایـسب  دارفا  نیا  دوجو  اب  دـندرک ،  یم  سیردـت  دوخ  لزنم  رد  ًاتدـمع  يزیرگ  ترهـش  رطاخ  هب  ناشیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
فذح اب  ار  نانآ  زا  رگید  یضعب  مان  کنیا  دنشاب ،  یم  يوتف  هلاسر و  بحاص  دوخ  نانآ  زا  یخرب  هک  دننک .  یم  هدرک و  هدافتسا  بانج 

 . ینارهت یناولهپ  یلع   - 4 یناحور .  يدهم  دیس   - 3 روپ .  دیشر  دیجملادبع   - 2 يدزی .  حابصم  یقت  دمحم   - 1 مینک :  یم  رکذ  باقلا 
يدمحا نسح  دمحم   - 10 ینامیا .  دـمحم   - 9 دـجما .  دومحم   - 8 سدـق .  يداه   - 7 یهقف .  يداه  دّـمحم   - 6 ناینیما .  راـتخم   - 5

 . يدباع لیعامسا   - 14 یهاشورسخ .  اضر  دیس   - 13 ینیمخ .  يدوعسم   - 12 يدزی .  هیقف  يدمحا  نیـسح  دمحم   - 11 يدزی .  هیقف 
داوج  - 20 اسراپ .  میرکدـمحم   - 19 يدیفم .  نیـسح   - 18 ینم .  ؤم  دـمحم  دیـس   - 17 يراـیلع .  زیزع   - 16 یتوهـال .  نسح   - 15

 . يوداه يدهم   - 23 يزاریش .  يزامن  دیهش   - 22 یناردنزام .  رباص  دیس   - 21 ینارهت .  هداز  دمحم 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ینافرع  یقالخا  ياهیگژیو  مراهچ :  شخب 

يزاس دوخ  اوقت و   - 1

هک دنتـسه  هدوب و  يّدـج  نانچ  سفن  هیکزت  مولع و  يریگارف  رد  و  داهن ،  ماگ  يزاسدوخ  نادـیم  هب  یناوجون  رد  ناشیا  تشذـگ  هکنانچ 
مزال ریگارف  یتضایر  ریگیپ و  یـشالت  هک  دنراد  رارـصا  هتکن  نیا  رب  یقالخا  ياه  شزومآ  رد  هراومه  و  دـنرادن ،  نآ  زا  ریغ  يراک  ایوگ 

شیوخ یگدنزاس  هب  هدـیدرگ و  زوریپ  دنلبرـس و  یناسفن ،  ياهاوه  اب  ربکا  داهج  رد  یقالخا و  ياهتلیذر  اب  زیتس  ههبج  رد  ناسنا  ات  تسا 
ملاع نایز  دنهد و  یم  رادـشه  هیکزت  ملع و  ییادـج  رطخ  هب  ًادّـک  ؤم  هدوب و  قالخا  شناد و  ییاپمه  موزل  هب  دـقتعم  هراومه  و  دزادرپب ، 

رد هک  تسا  یقاتـشم  صلخم و  ناسنا  راوگرزب ،  نآ  دـنناد .  یم  رتشیب  يرگید  نایز  ررـض و  ره  زا  ار  هیکزت  نودـب  شناد  بّذـهم و  ریغ 
هب هتفرگ و  رارق  یهلا  هبذاج  هزوح  رد  هتـسویپ  ات  تسا  هدیـشوک  و  هدناخرچ ،  ادخ  يوس  هب  ار  شیوخ  تایح  یگدنز و  هبرقع  لاح  همه 
اب مدآ  تفگ  دوش  یمن  ار  ناشیا   : )) تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  گرزب  نادهتجم  زا  یکی  درگنب .  یهاوخ  ادخ  دید  اب  سک  همه  زیچ و  همه 

مک و هک  نایاقآ  زا  یکی   : )) دیوگ یم  ییالبرک  داوج  خیـش  هللا  تیآ  ( 36  . (() تساوقت همّـسجم  اوقت و  نیع  ناشیا  هکلب  تسا ،  ییاوقت 
رد رکف  تولخ و  هب  ار  دوخ  تقو  تاقوا  بلاغ  ای  بش  ره  اـقآ  تفگ :  یم  دـندوب  زین  ناـشیا  نراداوه  زا  علّطم و  ناـشیا  تـالاح  زا  شیب 

و دننک ،  تکرش  هدوهیب  لفاحم  رد  دننارذگب و  لطاب  هب  ار  دوخ  تقو  هک  دندوبن  رـضاح  هاگ  چیه  و  دننارذگ ،  یم  یهلا  فراعم  يراجم 
رب ار  شیابع  هادف -  یحور  ریما -  ترضح  ترایز  هب  فّرشت  ای  سرد و  هب  نتفر  تقو  هدوب و  هدوهیب  ياهتبحص  زا  زارتحا  ماقم  رد  ًالماک 

ًاصوصخم دنتـسه  موتک  ًالماک  ناشیا  مدرک . . .  هدهاشم  زین  مدوخ  راب  دنچ  هک  دنتفر ،  یم  یـسک  هب  هجوت  تافتلا و  نودب  هدیـشک و  رس 
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 . (( دنتسه موتک  هدومرف  تمحرم  ناشیا  هب  یلاعت  ّقح  هک  يا  هّصاخ  فاطلا  نایب  هرابرد  نینچمه  و  ناشدوخ ،  صخش  تالاح  هرابرد 

یتسیز هداس  دهز و   - 2

هب و  دـنرگن ،  یم  ایند  تقیقح  هب  هراومه  دنتـسه ،  نآ  مرگرـس  دـنا و  هتخود  مشچ  ایند  رهاـظ  هب  هک  مدرم  مومع  فـالخرب  ادـخ  ياـیلوا 
هب ار  ّتیونعم  زا  راشرـس  یحور  یتسیز ،  هداس  تعانق و  يافـص  اب  هتخیرگ و  عماطم  دیق  زا  هرامه  ناسنیدب  دنزادرپ و  یم  شیوخ  يادرف 
هللا تیآ  دننادرگرـس .  قرغ و  نآ  ياهیدنمزآ  یگدنز و  تافیرـشت  تلفغ و  ياه  تملظ  هوبنا  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دنروآ ،  یم  تسد 

 ، تسا هتسیز  فّلکت  یب  هدازآ و  ایند و  هب  تبغر  یب  هتسویپ  هک  تسا  یفراع  دهاز  ناشیا  دشاب .  یم  ادخ  يایلوا  هتـسد  نیا  زا  زین  تجهب 
ایند نطاب  تقیقح و  هب  هتفرگ و  رارق  تاّیونعم  هبذاج  رد  نانچ  هک  تسام  نامز  هتسراو  دهاز و  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا  راوگرزب  نآ 

هدیشیدنا و نینچ  اهنت  هن  وا  تسا .  هدوب  دازآ  هتفریذپ  ّقلعت  گنر  هچ  ره  زا  هتشگن و  هدولآ  تایدام  تاقّلعت و  هب  يا  هّرذ  هک  هتشاد  هّجوت 
يا هناخ  رد  وا  هداس  یگدنز  تسا .  هدرک  تکرح  اتـسار  نیمه  رد  زین  یتشیعم  یگدنز  لمع و  رد  هکلب  هدوب  نازیرگ  شرهاظم  ایند و  زا 

گرزب حور  رب  قداص  یهاوگ  هناخ ،  ضیوعت  يارب  مدرم  املع و  رّرکم  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  ناشیا  تمواقم  و  مق ،  رد  رّقحم  یمیدق و 
بنج یلزنم  تجهب  هللا  تیآ   : )) دیوگ یم  ناشیا  یتسیز  هداس  دـهز و  دروم  رد  حابـصم  هللا  تیآ  ( 37  . ) تسا هنازرف  ریپ  نیا  هنادـهاز  و 

هک دندوب  هدرک  هراجا  يا  هناخ  کی  یلعف  نادرم  راهچ  نابایخ  لئاوا  رد  دـنداد و  لزنم  رییغت  دـعب  و  دـندوب ،  هدرک  هراجا  هیتجح  هسردـم 
ناش هداوناخ  شتشپ  هک  دوب  هدش  هدیشک  يا  هدرپ  میدیـسر  یم  ناشیا  تمدخ  ام  هک  یقاتا  نآ  طسو  رد  و  تشادن ،  رتشیب  قاتا  ود  ًارهاظ 
هنوگ ره  زا  رود  هداس و  رایـسب  یگدنز  میدـش .  یم  دـنم  هرهب  ناشیا  روضح  زا  میتسـشن و  یم  هدرپ  فرط  نیا  ام  دـندرک و  یم  یگدـنز 

ود و  درادن ،  دننکب  عامتجا  نآ  رد  يدایز  دادـعت  هکنیا  تیفرظ  ناشیا  هناخ  زین  الا ن  ّتیونعم . . .  ّتینارون و  ملاع  کی  اب  مءاوت  فلکت و 
اذل هدرکن ،  يرییغت  چیه  ناشلزنم  زین  تیعجرم  زا  دعب  دنتشاد .  شیپ  لاس  هاجنپ  لهچ -  زا  هک  ییاهمیلگ  نامه  اب  دراد  کچوک  قاتا  هس 

و دنیامرف ،  یم  سولج  هیمطاف  دجـسم  رد  يراوگوس  ماّیا  دایعا و  رد  ور  نیا  زا  تسا ،  مک  ناگدننک  دیدزاب  زا  تاقالم  ییاریذـپ و  ياج 
يارب دندمآ  اهراب   : )) دـیوگ یم  زین  يدوعـسم  هللا  تیآ  دنـسر )) .  یم  ناشتمدـخ  اجنآ  دـننک  ترایز  ار  ناشیا  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک 
مولعم مه  یعرـش  عضو  رظن  زا  تسا ،  بارخ  لزنم  نیا  اقآ !  متفگ :  ناشیا  هب  هبترم  دـنچ  مدوخ  نم  دـندرکن ،  لوبق  دـنرخب  هناخ  ناـشیا 

(( . دندرکن یهجوت  ًالصا  دنک .  یگدنز  اجنیا  دناوتب  مدآ  تسین 

تدابع  - 3

ناشیا دـّبعت  يدابع و  لامعا  هب  ناشیا  دـّیقت  دریگ ،  رارق  اـمنهار  وگلا و  نارگید  يارب  دـناوت  یم  هک  ناـسنا  تیقّفوم  مهم  لـماوع  زا  یکی 
مک ياهیراد  هدنز  بش  لفاون ،  ندروآ  ياج  هب  یپ ،  رد  یپ  ياهرکذ  لاعتم ،  دـنوادخ  اب  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  راوتـسا  طابترا  تسا . 

ياهزامن نیرتزاون  حور  نیرتافـص و  اـب  نیرتزیگناروش ،  زا  ناـشیا  تعاـمج  زاـمن  لاـس  ياـهلاس  تسا .  زیگنا  تربع  رایـسب  ناـشیا  ریظن 
وجمزر و نایجیـسب  هشیپ ،  اوقت  بـالط  زا  يرایـسب  يوجادـخ ،  هتـسراو و  ناـملاع  زاـمن  نیا  رد  تسه .  هدوب و  یمالـسا  ناریا  تعاـمج 

يادـص هعمج  ياهبـش  رد  هژیو  هب  هاگ  هک  تسا  تیونعم  رپ  نانچ  زامن  نیا  دـندرک .  یم  تکرـش  مدرم  ياهرـشق  رگید  و  ادـخ ،  هدادـلد 
یم کـشا  هب  اهمـشچ  دـیآ و  یم  رد  زاورپ  هب  اـهحور  و  دوش ،  یم  هارمه  نارازگ  زاـمن  زیگنا  مغ  هلاـن  هحوـن و  اـب  تجهب  هللا  تیآ  هیرگ 
یب درادـن .  دوجو  یتعامج  زاـمن  چـیه  رد  ناـمز  نیا  رد  يزاون  حور  يونعم و  ياـضف  نینچ  ددرگ .  یم  ینارون  اـهلد  ياـضف  و  دنیـشن ، 
هّدـع ددرگ و  یم  گنت  نارازگ  زامن  يارب  اج  دـننک  یم  هماقا  تعامج  زامن  ناشیا  هک  يدجـسم  رد  تاـقوا  زا  يرایـسب  هک  تسین  تهج 

یم دجـسم  كرت  هب  روبجم  دـنا  هدـمآ  رود  ياه  هار  زا  تیونعم ،  رپ  زاـمن  نیا  زا  ضیف  بسک  دـیما  هب  هناقاتـشم و  هک  ناـنآ  یتح  يریثک 
هللا تیآ  و  هتسج ،  یم  تکرش  نآ  رد  هّرس  سّدق  یئابطابط  همّالع  تسه ،  هدوب و  ادخ  يایلوا  هّجوت  دروم  هراومه  زامن  نیا  ( 38  . ) دنوش
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يدزی هیقف  يدمحا  نسح  دّمحم  هللا  تیآ  طابترا  نیا  رد  دنا .  هتـشاد  ناشیا  تعامج  زامن  هب  یّـصاخ  تیانع  زین  هّرـس  سّدق  ینیدـلا  ءاهب 
زا رتدوز  ینیدـلا  ءاهب  هللا  تیآ  ناضمر  هام  ياهبـش   : )) دـیوگ یم  يو  تسا .  بسانم  اجنیا  رد  شرکذ  هک  دـننک  یم  لـقن  ار  يا  هرطاـخ 

امـش زامن  زا  مورب  رگا  تفگ :  صخـش  نآ  دتـسرفب ،  ییاج  هب  ار  ناکیزن  زا  یکی  تساوخ  ناـشیا  دـندناوخ ،  یم  زاـمن  تجهب  هللا  تیآ 
 . (( ناوخب زامن  تجهب  ياقآ  رـس  تشپ  ورب  راطفا  زا  دـعب  هدـب و  ماجنا  ار  راک  نیا  ورب  دـندومرف :  ینیدـلا  ءاـهب  ياـقآ  موش .  یم  مورحم 

دنتـشاد يا  همانرب  لبق  لاس  لهچ  دودح  رد  تجهب  هللا  تیآ   : )) دیوگ یم  ناشیا  زیگنا  لد  تعامج  زامن  هقباس  هرابرد  زین  حابـصم  ياقآ 
رگید هیئافص  لپ  ياهکیدزن  زا  دوب و  هدشن  ثادحا  نامتخاس  اجنآ  رد  زونه  اهتقو  نآ  هک   ) هیئافـص يوس  هب  نانز  مدق  بورغ  زا  شیپ  هک 

ار اشع  برغم و  زامن  دعب  دنتسشن و  یم  اجنآ  رد  دنتـشذگ و  یم  ار  یعورزم  ياهنیمز  زا  يدایز  رادقم  دنتفر و  یم  دوب ، ) یعورزم  نیمز 
تیآ درک :  یم  لقن  ناتسود  نآ  زا  یکی  دندیسر .  یم  ناشیا  تمدخ  دندوب  دنم  هقالع  هک  ناتسود  یـضعب  دندناوخ و  یم  اهنیمز  نآ  رد 

هاگ چیه  درب ،  یم  ییاهتّذل  هچ  تدابع  لاح  رد  ناسنا  هک  دنتـسناد  یم  ملاع  نیطالـس  رگا   : )) دندومرف زامن  زا  دعب  بش  کی  تجهب  هللا 
رتشیب دوب  رتکیدزن  نوچ  دـندیرخ ،  دـنراد  تماـقا  نآ  رد  کـنیا  هک  ار  یلزنم  نیا  هک  یتقو  دـنتفر )) . . .  یمن  يداـم  لـئاسم  نیا  لاـبند 
یناسک عامتجا  ّلحم  اجنآ  دندرک و  توعد  هّیمطاف  دجـسم  هب  ار  ناشیا  دعب  دندیـسر ،  یم  ناشتمدخ  زامن  يارب  لزنم  نیمه  رد  ناتـسود 

تقو هس  رد  هیمطاف  دجـسم  رد  هک  تسا  لاس  لهچ  هب  بیرق  نانچمه  نونکات  و  دننک ،  هدافتـسا  ناشیا  زامن  زا  دندوب  دـنم  هقالع  هک  دوب 
ماّیا داـیعا و  ياهدـیدزاب  دـید و  دـنا و  هدرک  لـقتنم  دجـسم  ناـمه  هب  لزنم  زا  مه  ار  ناشـسرد  ًاریخا  و  دـننک ،  یم  هماـقا  تعاـمج  زاـمن 

یم ناشیا  بش  همین  ياه  هیرگ  بش و  زامن  هرابرد  ییـالبرک  داوج  خیـش  هللا  تیآ  دریگ )) .  یم  ماـجنا  دجـسم  ناـمه  رد  زین  يراوگوس 
زا یکی  دـندوب .  اشوک  هعمج  ياهبـش  ًاصوصخم  بش  ياه  همین  رد  هیرگ  بش و  زاـمن  رد  تیّدـج  رد  تجهب  هللا  تیآ  باـنج   : )) دـیوگ

نیزح و يادص  اب  ناشیا  هک  مدینش  بش  همین  رد  فرـشا  فجن  رد  هر )  ) دیـس هسردم  رد  هعمج  بش  هک :  دندومرف  نم  هب  ریهاشم  املع و 
َفْـشَک ُُهلَءاْسَأ  َكُْریَغ ،  یل  ْنَم  یهلِإ !   : )) تشاد یم  هضرع  یلاعت  ّقح  هب  ًاَرّرکم  دوب  هتـشاذگ  هدجـس  هب  رـس  هک  یلاـح  رد  هیرگ  هلاـن و 
مروما هب  يرظن  هدرک و  فرطرب  ارم  يروجنر  مهاوخب  وا  زا  هک  مراد  ار  یـسک  هچ  وـت  زج  نم  ادوـبعم !  يرمَأ - . )) ! ؟  یف  َرَظَّنلاَو  يّرُض 

 . دیامن
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رـضحم هب  بدا  تیاـهن  اـب  زور  ره  دـننک :  یم  زاـغآ  تروص  نیا  هب  ار  شیوخ  هرمزور  هماـنرب  لاـس  ّنس و  نیا  اـب  یّتح  تجهب  هّللا  تیآ 
دعب دنتـسیا و  یم  رهطم  حیرـض  لباقم  رد  عوشخ  عوضخ و  مارتحا و  اب  و  دـندرگ .  یم  بایفرـش  مالّـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  سدـقم 
خیـش هللا  تیآ  لوق  زا  توکلملا  راونا  باتک  فل  ؤم  دـننک .  یم  تئارق  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  ابا  ترـضح  ياروشاـع  تراـیز 

دنتفر و یم  هلهس  دجسم  هب  رایـسب  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ   : )) هک دنک  یم  لقن  یـضاق  ياقآ  یلع  ازریم  موحرم  یّـصو  یناچوق ،  سابع 
بـش هنایم  رد  دوبن ،  نشور  دجـسم  رد  مه  یغارچ  هک  کیرات  رایـسب  بش  کی  دـندرک .  یم  هتوتیب  اج  نآ  رد  ییاهنت  هب  حبـص  ات  اـهبش 

نوریب هک  هناـخ  وضو  ّلـحم  رد  هتفر و  نوریب  دجـسم  زا  تسیاـب  یم  راـچان  هب  وضو  ریهطت و  يارب  هدرک و  ادـیپ  وضو  دـیدجت  هب  جاـیتحا 
رد ییاهنت  ضحم و  تملظ  رد  تفاسم و  نیا  روبع  رثا  رد  یفوخ  رصتخم  ناهگان  دنزاسب ،  وضو  تسا  عقاو  نآ  یقرـش  تمـس  رد  دجـسم 

جراخ رون  نآ  اب  ناشیا  دوش ،  یم  رادـیدپ  ناشیا  شیپاـشیپ  رد  غارچ  نوچمه  يرون  ناـهگان  فوخ  نیا  دّرجم  هب  دوش ،  یم  ادـیپ  ناـشیا 
تکرح ناشیا  ربارب  رد  رون  نآ  لاوحا ،  نیا  همه  رد  دندرگ و  یمرب  دوخ  ياج  هب  سپـس  دـنریگ و  یم  وضو  هدومن و  ریهطت  دـنوش و  یم 

(39  . (() دوش یم  دیدپان  رون  نآ  دنسر  یم  دوخ  لحم  هب  هکنیا  ات  هدرک  یم 

ینتورف عضاوت و   - 5
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يدهتجم هدش و  هتخانش  یهیقف  هکنیا  اب  تسا ؛  ناشیا  يونعم  تیـصخش  هتـسجرب  داعبا  رگید  زا  ینتورف  يزیتس و  يوه  يزیرگ ،  ترهش 
مه ات  هکلب  دـندوب ،  رتولج  ای  دـندوب و  رت  نّسم  ناشیا  زا  هک  یناسک  ات  اهنت  هن  دنـشاب ،  یم  مق  هّیملع  هزوح  ناگتـسجرب  زا  مان و  بحاـص 

رّرکم ياهتـساوخرد  اب  هکنیا  ات  دـنداد ،  یمن  ار  دوخ  لئاسملا  حیـضوت  راشتنا  هزاجا  هاگچیه  دـندوب  تاـیح  دـیق  رد  ناـشیا  ياـهیا  هرود 
هّیعرـش تاهوجو  زا  ار  ناش  هلاسر  دنهد  یمن  هزاجا  هجو  چیه  هب  زین  نونکا  لاح  نیا  اب  دسرب ،  پاچ  هب  ناشیاواتف  دـندش  یـضار  ناملاع 

زا یتح  هک :  دندومرف  یم  هیـصوت  سلاجم  يابطخ  هب  ناشیا  تسا ،  هدش  یم  رازگرب  ناشیا  فرط  زا  هک  یـسلاجم  رد  زین  و  دـننک .  پاچ 
جاح ( 40  . ) تسا گرزب  عجرم  نیا  يزیهرپ  سوه  يزیتس و  يوه  جوا  لیلد  دوخ  نیا ،  و  دـننک .  يراد  دوخ  سلجم  رد  ناشیا  مان  رکذ 

یتوهال هللا  رصن  خیش  جاح  مالسالا  ۀجح  موحرم  مدوخ ،  نامهم  اب  يزور   : )) دیوگ یم  ناشیا  یسفن  هتـسکش  عضاوت و  هرابرد  سدق  اقآ 
 . مدش ینابصع  نم  درک و  یم  داقتنا  امش  زا  یـسک  مدوب ،  هدش  فّرـشم  دهـشم  هب  نم  اقآ !  دنتفگ :  یتوهال  ياقآ  میتفر .  اقآ  تمدخ  هب 

نیا یگدنز  رگا  ایادخ !  هک  مدش  تحاران  یلیخ  نم  دیزاس .  مهّتم  دروآ  ایند  هب  ور  هک  ار  یملاع  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  دـندومرف :  اقآ 
)) ؟  تسیچ ام  فیلکت  سپ  تسا ،  ندروآ  ایند  هب  ور  اقآ 

يونعم ماقم  كولس و  ریس و   - 6

یضاق ياقآ  یلع  دّیـس  هّللا  تیآ  ترـضح  لماک  فراع  نادرگاش  زا  ناشیا  دراد ،  هلاس  اههد  هقباس  كولـس  ریـس و  رد  تجهب  هّللا  تیآ 
ناکیدزن زا  یـضعب  دـنا .  هدرک  يرپس  نافرع  رد  ار  یلحارم  یناوج ،  ناوا  رد  هدوب و  گرزب  داتـسا  نآ  ّصاخ  هجوت  دروم  هّرـس و  سّدـق 

يدـحا هب  هک  ناشیا  اب  میراد  يدـهع  یلو  میراد ،  عالطا  دـنا  هدرک  یط  ناـشیا  هک  یلحارم  تاـماقم و  زا   : )) دـنتفگ یم  یـضاق  موحرم 
لّوا رد  مق  هب  تشگزاب  زا  دـعب  ماما  دـنا .  هتـشاد  صاـخ  یتیاـنع  ناـشیا  هب  هّرـس  سّدـق  ینیمخ  ماـما  نوچ  یگرزب  فراـع  و  مییوگن )) . 

 : دـسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  توکلملاراونا  باتک  فل  ؤم  دـنیآ .  یم  لیان  رگیدـکی  رادـید  هب  هتفاـی و  روضح  ناـشیا  تیب  رد  بـالقنا ، 
ياقآ موحرم  لیدب  یب  فراع  نافرع ،  دنـس  قحلا و  تیآ  فورعم  نادرگاش  زا  ینموف  تجهب  یقت  دمحم  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ))

تافشاکم تالاح و  ياراد  موحرم ،  نآ  نامز  رد  و  دنا ،  هدوب  فرشا  فجن  رد  هیلع )  هللا  ناوضر   ) يزیربت یـضاق  ياقآ  یلع  ازریم  جاح 
موحرم هک  تسا  هدوب  یگژیو  نیمه  رطاخب  و  ( 41  . (() دنا هدوب  زیاح  ار  بتارم  زا  ییالعا  ّدح  هبقارم ،  توکـس و  رد  هدوب و  یهلا  هیبیغ 

هسلج رد  یلمآ  یقت  دمحم  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  دنزرف  یلمآ  نیدلا  ءایض  اقآ  تشاد  ناشیا  هب  تبسن  یصاخ  تیانع  یـضاق  ياقآ 
یضاق ياقآ  یلع  ازریم  ياقآ  موحرم  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  نم  هک  دوب  هدرک  لقن  راّضح  يارب  ناشیا  روضح  رد  تجهب  هللا  تیآ  سرد 

 . دندومن ادتقا  ناشیا  هب  زامن  رد 

تامارک روهظ  بیغ و  زا  عالّطا   - 7

دنوادخ تردق  هب  دـنرادن ،  یعالطا  بیغ  ملاع  زا  هک  مدرم  بلاغ  فالخرب  هک  تسادـخ  يایلوا  هتـسد  نآ  زا  تجهب  هّللا  تیآ  ترـضح 
تولخ رد  ناشیا  طّسوت  راّتس )) ای   )) رکذ رارکت  ترثک  دیاش  و  دنک .  هدهاشم  ار  بیغ  زا  یملاوع  دناوت  یم  هک  هدیـسر  یتاماقم  هب  لاعتم 

رظن هب   : )) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  يدزی  حابصم  هّللا  تیآ  دشاب .  هتشاد  تیاکح  تقیقح  نیا  زا  نتساخرب  نتسشن و  لاح  رد  و  تولج ،  و 
 ، نآ رد  اسب  هچ  و  دـندهاش .  ار  بیغ  زا  یملاوع  ًابلاغ  هک  دنتـسه  یماقم  رد  يونعم  تـالامک  یناـفرع و  بتارم  رظن  زا  ناـشیا  دـسر  یم 

ًابلاغ دننیبب ،  نینچ  نیا  ار  دارفا  دنهاوخ  یمن  دوخ  نوچ  اّما  دننیب ،  یم  لد )  هدـید  اب   ) اراکـشآ ار  دارفا  یـضعب  تقیقح  هلمج  زا  یقیاقح 
نیا لاثما  عقاو  رد  ( 42  . (() دزاس ناهنپ  ناشیا  رب  دـننیب  یم  هک  ار  هچنآ  دـنهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  دـننک و  یم  رارکت  ار  راّتـس )) ای   )) رکذ

اب ّدـتمم  تفلاخم  تدـهاجم و  ِدرواهر  تامارک  روهظ  و  ددرگ ،  یم  رداص  ادـخ  يایلوا  زا  هک  دوش  یم  بوسحم  یتامارک  هلمج  زا  روما 
هب هناحبـس  ّقح  ترـضح  هب  ّماـت  هّجوت  صلاـخ و  دـصق  اـب  رمع  لوط  رد  هک  تسا  یتّیـصخش  تجهب  هّللا  تیآ  و  دـشاب ،  یم  سوه  اوه و 
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اب هک  يدارفا  هکلب  تسین ؛  نهذ  زا  رود  هب  يرما  ناشیا  زا  ةداعلا  قراخ  روما  تامارک و  روهظ  اذـل  تسا ،  هتخادرپ  بیذـهت  يزاسدوخ و 
یم هراب  نیا  رد  لاثم  دهاش  دنچ  رکذ  اب  حابـصم  هّللا  تیآ  دننک .  یم  هدهاشم  ناشیا  زا  نایعلاب  ار  نآ  ياه  هنومن  دـنراد  تبحاصم  ناشیا 

حالطـصا هب  هک  دـندید  یم  ناشیا  زا  ییاـهزیچ  یهاـگ  دنتـشاد ،  ترـشاعم  تجهب  هّللا  تیآ  اـب  يداـمتم  ناـیلاس  هک  یناـسک   : )) دـیوگ
ًالماک هتـسویپ  روهظ  هب  ناشیا  زا  هک  يرما  دوشن  مولعم  هک  دـندرک  یم  دروخرب  يروط  دـنچ  ره  تسا ،  هداـعلا  قراـخ  رما  و  تمارک ))  ))

رد ایوگ   ) دندرب یم  رس  هب  دیعبت  رد  هّرس  سّدق  ماما  ترضح  هک  ینامز  منک :  یم  نایب  ار  هنومن  دنچ  هک  تسا .  يا  هداعلا  قراخ  رما  کی 
يا هملک  هکنیا  ضحم  هب  و  دنتفرگ .  یم  رارق  هاگتسد  ّتیذا  رازآ و  دروم  ناشیا ،  هب  دنمقالع  ناگرزب  الضف و  زا  يرایسب  دندوب ، ) هیکرت 

ییاهاج هب  دندوب و  نادنز  اهتّدم  دـندرک و  یم  بلج  ار  اهنآ  دنتـشاد و  یم  ناشزاب  ربنم  زا  دـش ،  یم  رهاظ  اهنآ  زا  يراتفر  ای  دـنتفگ  یم 
هطساو هب  دنتفرگ و  ار  ناشیا  دنتفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  یتّنج  ياقآ  ینامز  دیآ  یم  مدای  هلمج  زا  دنتـشادن .  ربخ  نارگید  هک  دندرب  یم 

ناشروضح ار  نایرج  و  یلاـعت )  هّللا  هظفح   ) تجهب ياـقآ  تمدـخ  مدـمآ  نم  دـننک .  ّتیذا  یلیخ  ار  ناـشیا  میدوب  نارگن  اـم  همه  نئارق 
هب دوب  يا  هراشا  شیامرف  نیا  دیروایب . )) نم  يارب  ار  ناشیا  يدازآ  ربخ  هّللاءاش  نا   : )) دـندومرف دـندرک و  یلمءات  ناشیا  مداد ،  حیـضوت 

ياقآ شیامرف  اّما  دیوگب ،  یسک  ره  تسا  نکمم  ار  نخس  نیا  هتبلا  دوب ،  دهاوخن  یلکـشم  دنوش و  یم  دازآ  يدوز  هب  یتنج  ياقآ  هکنیا 
شیپ یلکـشم  دنک و  یمن  ادـیپ  همادا  نایرج  نیا  هک  دـنناد  یم  اقآ  هک  میدوب  نئمطم  ام  دوب و  ام  يارب  يا  هدژم  ّتیعقوم ،  نآ  رد  تجهب 

دنتفگ و یمن  يزیچ  نینچ  اقآ  یلو  دییامرفب ،  اعد  یـصخش  يارب  میدرک  یم  ضرع  ناشیا  هب  ام  ًالثم  هک  دوب  مه  يدراوم  یلو  دیآ ؛ یمن 
رد هک  تروص  نیا  هب  دوب ،  هدـمآ  شیپ  يراوگان  هثداح  يا  هداوناخ  يارب  رگید :  هنومن  دـش .  یمن  دازآ  يدوز  هب  زین  رظن  دروم  صخش 
 ، دنا هدرب  اجک  ار  سورع  هک  تشادن  عالّطا  یسک  و  دندوب ،  هدیدزد  شا  هناخ  زا  ار  سورع  دندوب و  هدمآ  سورع  نانمشد  یسورع  بش 

تسین سورع  دندوب  هدید  بورغ  کیدزن  دننک و  رازگرب  ار  یسورع  مسارم  دندوب  هدش  عمج  داماد  سورع و  هداوناخ  دوب  یـسورع  بش 
یم هچاپتـسد  یلیخ  سورع  ردام  ردپ و  لاح  ره  هب  و  دندوب .  هدرک  وجتـسج  دنداد  یم  لامتحا  هک  ار  ییاهاج  دندوب و  هدش  نارگن  یلیخ 
یم ضرع  تجهب  ياقآ  تمدخ  مور  یم  متفگ :  مدیدن ،  يا  هراچ  چیه  نم  دیوگ :  یم  دوب  نانآ  هیاسمه  هک  ام  ناتسود  زا  یکی  دنوش ، 

یلیخ روط  هب  دندرک و  یلّمءات  اقآ  متفگ .  ار  ناتساد  ناشیا و  تمدخ  مدمآ  یتحاران  ناوارف و  باتـش  اب  دنیوگ .  یم  هچ  ناشیا  منیبب  منک 
هب دهدب ،  ماجنا  ار  راک  نیمه  دیاب  هک  دوش  یم  نئمطم  ددرگ و  یم  رب  ناشیا  مرح )) !  دشاب  هدمآ  دیاش  مرح ،  دیورب   : )) دندومرف يداع 
هچ نایرج  الاح  دننک .  یم  ادیپ  ار  سورع  مالّـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ِرـس  الاب  رد  دنیآ و  یم  اهنآ  دهد و  یم  عالّطا  سورع  هداوناخ 
یم ناتـسود  زا  یکی  رگید :  هنومن  دننک .  ادیپ  یتیعقوم  نینچ  رد  ار  وا  دنناوتب  هک  دـنداد  یمن  لامتحا  چـیه  یلو  تسین ،  مدای  ًاقیقد  هدوب 

ياقآ تمدـخ  متفر  اعد  سامتلا  یظفاح و  ادـخ  يارب  مورب .  ترفاسم  هب  متـساوخ  یم  ناضمر  هام  کیدزن  دوب و  رادراب  نم  مناخ  تفگ : 
رد دیراذگب )) .  نسح  دّمحم  ار  شمسا  درک ،  دهاوخ  اطع  امش  هب  يرـسپ  ادخ  هام  نیا  رد   : )) دندومرف دندرک و  اعد  ارم  ناشیا  تجهب . 
رد رتخد و  ای  تسا  رسپ  هکنیا  صیخشت  يارب  یهار  ًاعبط  و  تسا ،  هلماح  نم  مناخ  هک  دنتـشادن  یعالطا  ًالـصا  رهاظلا  یلع  اقآ  هک  یلاح 

روما هنوگ  نیا  زا  میتشاذگ .  نسح  دمحم  ار  شمـسا  دش و  دلوتم  ام  هچب  ناضمر  همین  بش  رد  ًاقافتا  دوبن .  دوش  یم  دـلوتم  یخیرات  هچ 
ؤم هکنیا  يارب  یلو  دوشب ،  لقن  ییاج  دنتـسین  یـضار  مه  ار  اه  نیمه  دننک و  یمن  راهظا  ناشیا  ًادبا  اّما  دش ،  یم  رهاظ  یلیخ  ناشیا  يارب 
ادخ دننک ،  یط  ار  ادـخ  یگدـنب  هار  هناقداص  یناسک  رگا  دراد و  تیانع  شناگدـنب  زا  یـضعب  هب  ادـخ  مه  نامز  نیا  رد  هک  دـننادب  نینم 

هب دننک ،  تدهاجم  شالت و  ام  ِهار  رد  هک  ار  نانآ  ًامتح  و  ( - 43 () انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  َو   : ) هک دنک ؛ یم  ییامنهار  ار  اهنآ 
 ، دننک یط  ار  ادخ  بّرقت  هار  دنهاوخب  هک  یناسک  زین  نامز  نیا  رد  تسین و  هتـسب  تیناسنا  لماکت و  هار  مینک .  یم  تیاده  دوخ  ياههار 

لامک و زا  یبتارم  هب  دنناوت  یم  دنراد ،  روضح  مدرم  نیب  رد  هک  یناگدنب  نینچ  نیا  تسد  هب  ًانایحا  و  جع )  ) رـصع یلو  تایانع  هیاس  رد 
 ، تسین یخوش  تسا .  یتباث  قیاقح  اهنیا  دیازفیب .  ام  نامیا  رب  دشاب و  شخب  دیما  دـناوت  یم  ام  يارب  همه  اهنیا  دـندرگ .  لیان  ادـخ  برق 
نآ ياهقرب  قرز و  ایند و  هب  یگتفیـش  زا  يردق  ار  دوخ  مینک و  كرد  ار  شراثآ  مینیبب و  میناوت  یم  دراد و  دوجو  هک  تسا  ینیع  قیاقح 
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هک دسرب  ییاهتذل  یتالامک و  هب  دناوت  یم  ناسنا  تسین .  یناطیـش  یناویح و  ياهتّذل  هب  رـصحنم  یـشوخ  تّذل و  هک  مینادـب  مینک و  اهر 
یلخاد و ناطیـش  لماوع  موجه  و  فرط ،  کی  زا  نامیا  تفرعم و  فعـض  هک  سوسفا  یلو  تسین ؛  يداـم  ياهتذـل  نیا  اـب  هسیاـقم  لـباق 

زین يدوعـسم  ياقآ  مینک )) .  یم  هجوت  اهبنارگ  ياهرهوگ  نیا  هب  رتمک  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  رگید  فرط  زا  یّنج  یناسنا و  یجراـخ ، 
وا رد  هک  یّـصاخ  تهج  هرابرد  ناشیا  هک  دنیب  یم  دشاب  هتـشاد  هّجوت  رگا  دسرب ،  ناشیا  تمدـخ  هب  سک  ره   : )) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد 
ای یسایس  روما  هرابرد  سرد  عورش  زا  شیپ  ًابلاغ  میتفر  یم  ناشیا  سرد  حابصم  ياقآ  اب  یتقو  ام  دنک .  یم  ثحب  دراد  دوجو  بطاخم )  )
یم اـقآ  یتقو  دوبن ،  بوخ  اـم ) هلمج  زا   ) بّـالط یتـشیعم  عضو  ناـمز  نآ  اریز  میدرک ،  یم  ثحب  ناـمدوخ  یتـشیعم  روما  اـی  يداـصتقا 
یم ثحب  هچ  اـم  هک  تسه  هجوـتم  اـقآ  هک  میدرک  یم  نیقی  اـم  و  درک ،  یم  ثحب  هطبار  نیمه  رد  تـسرد  همّدـقم  چـیه  نودـب  دـندمآ 

یتقو ناشیا  هلـصافالب  میرادن .  بش  نان  میراد ،  ضرق  تسا ،  دب  نام  یگدـنز  عضو  مینک ؟  راک  هچ  میتفگ :  یم  ام  یتقو  ًالثم  میدرک . 
و دندرک .  یم  ربص  یلو  دندروخ ،  یم  یگنسرگ  دنتـشادن ،  دوب .  روطنیا  ناشعـضو  مه  ام  نامز  بّالط  هلب ،  دندومرف :  یم  دنتـسشن  یم 

يزیچ ام  میدرک :  یم  وگتفگ  حابصم  ياقآ  اب  يزور  مراد  دای  هب  دندرک .  یم  لقن  هطبار  نیا  رد  ار  هتـشذگ  ياملع  یگدنز  زا  یتایاکح 
یـضترم خیـش  هّچب  حبـص  زور  کی  دـندومرف :  سولج  زا  دـعب  زور  نآ  ناشیا  درک .  یگدـنز  یلاـخ  ناـن  اـب  هشیمه  دوش  یمن  میرادـن و 

یم مولعم  تسا ،  هزات  نان  دومرف :  خیش  میراد .  یلاخ  نان  طقف  میرادن ،  یتشروخ  چیه  ام  اقآ !  تفگ :  دمآ و  وا  دزن  هّرس  سّدق  يراصنا 
رینپ نان ،  هارمه  لقاّدح  ام  هک  میدش  یم  مارآ  رادقم  کی  ام  بلطم  نیا  نایب  اب  دـنا .  هتـسناد  یم  تشروخ  ار  نان  یگزات  ناشیا  هک  دوش 
جاح ياقآ  هللا  تیآ  موحرم  نادرگاش  زا  هک  یناچوق  سابع  جاح  ياقآ  موحرم   : )) دـیوگ یم  زین  ییـالبرک  داوج  خیـش  هللا  تیآ  میراد . 

نم دندومرف :  هدنب  هب  تجهب ،  هللا  تیآ  زا  رایسب  دیجمت  فیرعت و  زا  دعب  یـصوصخ  هسلج  کی  رد  دندوب  هّرـس  سّدق  یـضاق  یلع  ازریم 
رارـصا زا  دعب  یـصوصخ  هسلج  رد  مدیـسر و  تجهب  ياقآ  تمدخ  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  ترایز  هب  فّرـشت  يارب  ناریا  هب  دوخ  رفـس  رد 

 . دـنیوگب نخـس  ناشتافـشاکم  زا  یخرب  ناشدوخ و  هب  تبـسن  یلاعت  ّقح  فاطلا  یـصخش و  تالاح  هرابرد  هک  متـساوخ  ناـشیا  زا  داـیز 
نامیپ نم  زا  دندرک و  لقن  هدـنب  يارب  دوب  هدومرف  اطع  ناشیا  هب  یلاعت  قح  هک  ار  یهلا  ّصاخ  فطل  یهلا و  ّمهم  رما  تسیب  دودـح  ناشیا 

نآ متـساوخ  رارـصا  اب  یناچوق  ياقآ  زا  ییالبرک )   ) نم متفگ .  اقفر  زا  یخرب  هب  ار  دروم  کی  هدـنب  یلو  میوگن ،  یـسک  هب  هک  دـنتفرگ 
زا دعب  دندومرف :  یم  سپس  منیب .  یم  منیبب ،  ار  مدوخ  رـس  تشپ  مهاوخب  رگا  هدنب  دندومرف :  ناشیا  دندومرف :  دنیامرفب .  هدنب  هب  ار  یکی 
دنچ هک  ار  هچنآ  مدرک :  ضرع  یصوصخ  هسلج  رد  زاب  مدیـسر  تجهب  هللا  تیآ  تمدخ  مدرک و  ترفاسم  ناریا  هب  هدنب  رگید  لاس  دنچ 
هتفر نموف  هب  راب  کی   : )) دیوگ یم  اقآ  ناکیدزن  زا  یکی  هلب )) .  دندومرف :  تسا ؟  یقاب  شدوخ  هّوق  رد  ایآ  دیدومرف  هدـنب  هب  شیپ  لاس 
تیآ هب  ار  اهنیا  زا  یکی  تفگ :  داد و  هّکـس  دنچ  ناشیا  متفر ،  نموف  ياملع  زا  بیرا ،  ياقآ  تمدخ  تعجارم  هب  هدنام  زور  کی  مدوب ، 

داد نم  هب  ناموت   1000 تجهب ،  هللا  تیآ  مورب  نموف  هب  متساوخ  یم  هک  هرابود  مداد .  اقآ  تمدخ  ار  نآ  متـشگرب  یتقو  هدب .  تجهب  هللا 
هدب و بیرا  ياقآ  هب  ار  نیا  متفگ :  مداد و  يرازاب  کی  هب  مدرب  ار  لوپ  رادقم  نآ  دیهدب .  بیرا  ياقآ  هب  هطساو  کی  اب  ار  نیا  دومرف :  و 

نیا یتقو  تفگ :  دش ؟  هچ  متفگ :  تسا .  هدرک  بجعت  یلیخ  مدید  تشگرب و  تفر و  وا  متـسشن  وا  هزاغم  رد  نم  هداد ،  یـسک  هچ  وگن 
مریگ یم  ناـموت  هک 1000  دوب  هتفگ  هدـمآ و  راـک  ریمعت  دوب و  هدـش  بارخ  اـم  هناـخ  زا  یتمـسق  تفگ :  مداد ،  بیرا  ياـقآ  هب  ار  لوـپ 
هناخ ریمعت  جراـخم  هزادـنا  هب  تسرد  لوپ  نیا  کـنیا  و  نک .  ربص  ًـالعف  متفگ :  راـک  ریمعت  هب  متـشادن ،  یلوپ  هک  نم  منک .  یم  تسرد 

 : دنتفگ ءابطا  دیدرگ .  یلتبم  ناطرـس  ضرم  هب  نم  کیدزن  ناگتـسب  زا  یکی   : )) دیوگ یم  هدنراگن  یناحور  ناتـسود  زا  یکی  تسا . )) 
درک دهاوخ  تیارس  زین  ندب  رگید  ياهاج  هب  یناطرس  هّدغ  تروص  نیا  ریغ  رد  دریگ ،  رارق  یحارج  لمع  تحت  تقو  عرسارد  دیاب  ًامتح 

هراختـسا بلط  ناشیا  زا  هعجارم و  تجهب  هللا  تیآ  تمدخ  دـش  رارق  هن ؟  ای  مینکب  لمع  ار  رامیب  ایآ  مینک ،  هچ  هک  میدوب  هدـنام  ریحتم  . 
و تسین ،  مزال  لمع  دندومرف :  دندرک و  هراختسا  اقآ  مدومن ،  هراختسا  بلط  هدومن و  وگزاب  ار  لکشم  مدیسر و  ناشیا  رضحم  هب  مینک . 

مالّـسلا هیلعءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  اب  ار  مزمز  بآ  يرادقم  دندومرف  روتـسد  زین  و  میهدب ،  هقدـص  وا  يارب  هک  دـنداد  لوپ  یغلبم 
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ار ارقف  زا  يدایز  دادعت  دندومرف  روتـسد  نینچمه  دماشایب ،  ات  دـیهدب  ضیرم  هب  ار  نآ  زا  يرادـقم  زور  ره  ءافـش  دـصق  هب  هدرک  طولخم 
رامیب یتمالـس  يارب  مییوگب  ناگدنریگ  هقدص  ارقف و  هب  ًانمـض  مینک و  تخادرپ  هقدص  نانآ  هب  مک  رادقم  هب  دـنچ  ره  ای  و  مییامن ،  ماعطا 

هس تّدم  دیدرگ و  مالّسلا  هیلعاضر  ماما  مرح  مزاع  لسوت  تهج  هضیرم  میدرک و  ءارجا  وم  هب  وم  ار  اقآ  تاروتسد  هلـصافالب  دننک .  اعد 
ساسحا رگید  تشگرب  زا  سپ  داد ،  تسد  وا  هب  یبیجع  یناحور و  رایسب  تالاح  تخادرپ .  زاین  زار و  اعد و  هب  فیرش  مرح  نآ  رد  زور 

لزنم و نیب  هار  هنایم  رد  هک  مریگب ،  ار  يدـعب  تاروتـسد  مراذـگب و  نایرج  رد  ار  ناشیا  اـت  مدـش  اـقآ  لزنم  هناور  هلـصافالب  درکن .  درد 
دهشم يایاضق  هللادمحلا و  متفگ :  تسا ؟  روطچ  امش  هضیرم  لاح  دیسرپ :  اقآ  میوگب .  ینخس  هکنآ  زا  شیپ  ناهگان  مدید  ار  اقآ  دجسم 
هعجارم کشزپ  هب  هضیرم  یتقو  دینک .  هعجارم  کشزپ  هب  ناحتما  يارب  و  دینک ،  لمع  تاروتـسد  نامه  هب  دـندومرف :  اقآ  مدرک .  لقن  ار 
بجعت اب  رتکد  روطچ ؟  دیوگ :  یم  رامیب  دیا ؟  هتفر  ییاج  ای  دیا  هدرک  يراک  امـش  دـسرپ :  یم  بّجعت  اب  رامیب  زا  جـلاعم  کشزپ  درک ، 

لح وراد  اب  ار  هّدغ  زا  هدنام  یقاب  رادقم  و  درادن ،  لمع  هب  یجایتحا  چیه  هتفای و  شهاک  هناروابان  روط  هب  امـش  ضرم  مناخ ،  دیوگ :  یم 
دوب هجوت  بلاج  ام  يارب  هک  هچنآ  دـهد .  یم  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  هتفای و  افـش  لماک  روطب  اـم  هضیرم  هللادـمحلا  نونکا  مه  مینک .  یم 
هدنب  : )) دسیون یم  هدـنراگن  يارب  هیملع  هزوح  بالط  زا  یکی  ( 44  . ) درادن لمع  هب  يزاین  دنتفگ :  دـندومرف و  اقآ  هک  دوب  يا  هراختـسا 

موحرم دـیکا  شرافـس  ساسا  رب  و  مدـش ،  یم  فرـشم  مق  هب  ترایز  يارب  یهاگ  مدوب ،  لیـصحت  لوغـشم  نارهت  رد  هک  یگبلط  ناوا  رد 
دوخ مردـپ  يزور  مدومن .  یم  یبدا  ضرع  هدیـسر و  اـقآ  تمدـخ  ورب ،  مه  تجهب  هللا  تیآ  دزن  یتفر  مق  تقو  ره  دومرف  یم  هک  مردـپ 

مالّسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  رهطم  مرح  رد  عقاو  رـسالاب  دجـسم  رد  يزور   : )) دومرف تشادرب و  دایز  شرافـس  نیا  ّتلع  زا  هدرپ 
هک یقشاع  دننام  هک  دش  نآ  زا  عنام  ترضح  تمظع  روضح و  مرش  دش ،  نشور  جع )   ) رـصع یلو  ترـضح  يابرلد  لامج  هب  منامـشچ 
هک يا  هطقن  ناکم و  ناـمه  رد  تسرد  مدـید  هظحل  دـنچ  زا  سپ  یلو  میاـمن ،  هقـشاعم  ترـضح  اـب  هدیـسر  شقوشعم  هب  اهتّدـم  زا  سپ 
نآ ندوب  طبترم  اسب  هچ  اقآ و  تمظع  لیالد  زا  یکی  يوبا  موحرم  ار  رادید  نیا  تسا )) .  هتسشن  تجهب  هللا  تیآ  مدوب  هدید  ار  ترضح 

هتشون ناشیا  همان  ّتیصو  رد  مدید  مردپ  تلحر  زا  سپ  دیوگ :  یم  وا  مه  دنتسناد .  یم  جع )   ) رصع یلو  ترـضح  اب  نءاشلا  میظع  هیقف 
دریگ رارق  دشاب ) هتشاد  رادید  ترضح  اب  ًامیقتسم  هک  یسک  هطساو  هب  ولو   ) ترضح نآ  رایتخا  رد  ما  هدیرخ  هک  ییاهباتک   : )) تسا هدش 

اعد سامتلا  وا  زا  و  دنک ،  روشحم  وا  اب  ارم  دنوادخ  هک  (( ) َءَّاعُّدـلا ُْهنِم  ُسِمَْتلَءا  ُهَعَم و  ُهّللا  ِینَرَـشَح  تجهب  یقت  دـمحم  خیـش  دـیاش )) . ))
ناشیا مداد .  ناـشن  تجهب  هللا  تیآ  تمدـخ  هب  ار  يوبا  موحرم  ّطـخ  تسد  نیع  دـندوب .  هتـشون  زتنارپ  رد  ار  دـیاش ))  )) هملک و  مراد ) . 

ایآ میروایب  امش  شیپ  رگا  الاح  مدرک  ضرع  دراد .  رادید  ترضح  اب  دیراد  نیقی  هک  یسک  هب  دیهدب  دیربب  دیاش .  هتـشون  بوخ  دومرف : 
ترـضح اب  ناشیا  طابترا  رب  اسب  هچ  تیاکح  نیا  دوب .  ناشیا  ندرک  لوبق  زا  یکاح  هک  دـنداد  ناـکت  يرـس  باوج  رد  دـینک ؟  یم  لوبق 

تیآ ترـضح   ) املع مظاعا  زا  یکی  يزور   : )) دسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  ینارهت  همّالع  ( 45  . ) دراد تلالد  هادف -  یحور  رـصع -  یلو 
زاربا یبلطم  نخس  نمـض  رد  و  دندمآ ،  ریقح  ندید  هب  دهـشم  سدقم  رهـش  رد  یلاعلا )  هّلظ  ماد  یتشر  ینموف  یقت  دّمحم  خیـش  جاح  هللا 

 . ق لاّوش 1413 ه .  رهـش  رد  ریقح  هکنآ :  حیـضوت  تشادن .  دوجو  یلمحم  نآ  يارب  هّیلاثم  هّیبیغ  روما  رئارـس و  رب  عالّطا  زج  هک  دندومن 
ات مدوب  يرتـسب  دهـشم  مئاـق  ناتـسرامیب  یمومع  شخب  رد  بش  ُهن  و  وی ،  یـس  یـس  شخب  رد  بش  راـهچ  مدـش و  یبـلق  هتکـس  هب  ـالتبم 

رفن کی  اب  هارمه  ناشیا  يزور  ما .  هدیدرگ  راک  هب  تسد  یملع  ياهراک  هب  شیب  مک و  ًالعف  مدمآ و  لزنم  هب  دندرک و  صّخرم  هللادمحب 
زا لبق  دوبن .  یـسک  قداص )  دمحم  دیـس  جاح   : ) گرزب هداز  هدنب  ریقح و  دوخ  زا  ریغ  ام  لزنم  رد  و  دـندمآ ،  ریقح  ندـید  هب  بّالط  زا 
زا سپ  دوبن و  قیفوت  نیا  يراـمیب  رد  یلو  هتـشاد  لاغتـشا  لـیل  ماـیق  دّـجهت و  هب  اهبـش  هک :  دوـب  هداد  قـیفوت  دـنوادخ  يراـمیب  هب  يـالتبا 

ًاعبط یتّدم  ّمهم  رما  نیا  مامتها  ناصقن  تّمه و  مدـع  هطـساو  هب  ایوگ  اهبـش  رد  یلاوتم  تاعاس  يرهق  يرادـیب  دوجو  اب  لزنم  هب  تعجارم 
رد دندومرف :  همدقم  نودب  هلومعم  تافراعت  یـسرپ و  لاوحا  یتدـم  زا  سپ  دـندمآ  ریقح  ندـید  هب  هک  هل  مّظعم  بانج  دوب .  هدـش  كرت 

مرادن رطاخ  هب  تسرد  مراد و  دیدرت  نم  دندومرف :  (( ) ِْلیَّللا ُةولَـص  ای  ِْلیَّللا  ُماِیق   : )) هک تسا  تیاور  ماما  زا  هک :  ما  هدید  راونالاراحب )) ))
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توکس هدنب  ( 46  . () تسا دوصقم  هب  لوصو  تکرح و  يارب  بش  راوـهار  بکرم  اهبـش -  رد  زاـمن  اـی  اهبـش -  رد  ماـیق   : ) ِلـْیَّللا ُۀَّیِطَم  ( 
زا زاب  نوچ  دشن .  ادیپ  نم  يارب  بش  زامن  همادا  يارب  یمیمصت  متفرگن و  دوخ  يارب  داشرا  ار  نیا  ایوگ  و  مداد ،  یم  شوگ  طقف  مدرک و 

و ِْلیَّللا . )) ُۀَّیِطَم  ِْلیَّللا  ُةولَـص  ای  ِلـْیَّللا  ُماـِیق   : )) هک ما  هدـید  راونـالاراحب ))  )) رد دـندومرف :  دـمآ ،  ناـیم  هب  نخـس  فرط  نآ  فرط و  نیا 
قفاوت يارب   ] رتراوتـسا یماگ  يراد  هدنز  بش  ًاقیقحت  ( - 47  . () ًالیق ُمَْوقَا  َو  ًاْطَو  ُّدَشَا  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِـشان  َّنِا   : ) دیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ 

نیا هک  مدش  هجوتم  تسا ،  دّـجهت  لها  هداز  هدـنب  هک :  متـسناد  یم  ریقح  نوچ  دروآ .  یم  دوجو  هب  رتمکحم  يراتفگ  و  بلق ، ]  اب  نابز 
و مرادرب ،  تسد  ّمهم  رما  نیا  زا  دیابن  مه  تلاسک  ضرم و  لاح  رد  یّتح  هک  تسا  ریقح  يرادیب  هّبنت و  يارب  ناشیا  همدقم  نودب  بلاطم 

ياهناتـسا زا  یکی  يرتسگداد  سیئر  کنیا  هک  ناردنزام ،  نویناحور  زا  یکی   : )) دـیوگ یم  سدـق  ياقآ  ( 48  . (() مشابن انتعا  یب  نادـب 
تمدـخ موحرم  نآ  هدازاقآ  دنتـسویپ ،  يدزیا  تمحر  هب  یناردـنزام  یناتـسهوک  هللا  تیآ  هک  ینامز  درک :  لقن  ریقح  يارب  تسا ،  ناریا 
مدیسرپ ریقح  دش )) .  اپرب  اغوغ  ملاع  نآ  رد  دندومن  تلحر  هک  امش  ياقآ   : )) دندوب هدومرف  اقآ  دندش  فرـشم  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ 

رد هک  بّالط  زا  یکی  زا   : )) دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  زین  یهاشورـسخ  ياقآ  مناد .  یمن  نیا  زا  شیب  دـندومرف :  لقان  صخـش  هچ ؟  ینعی 
راچد یلاـم  رظن  زا  لزنم ،  رد  رارقتـسا  زا  سپ  مدرک ،  هراـجا  مق  رد  يا  هناـخ  جاودزا ،  زا  دـعب  تفگ :  یم  هک  مدینـش  تسا  تاـیح  دـیق 
یمن هک  میدوب  یطیارش  رد  و  مینک .  هیهت  هنوگچ  ار  بش  ياذغ  هک  میداتفا  رکف  نیا  هب  یتح  هک  دیسر  يزور  ات  میدش  یبیجع  یتسدگنت 

زا سپ  مدـش ،  فّرـشم  مالّـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  تراـیز  يارب  مدـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  میریگب .  ضرق  یـسک  زا  میتسناوت 
هللا تیآ  مدید  متشگرب  دسرب .  امش  هب  دیاب  نیا  تفگ :  داد و  نم  هب  لوپ  يرادقم  رس  تشپ  زا  یـسک  مدید  یظفاحادخ  ماگنه  ترایز و 

 . ما هدینـش  زین  بّالط  زا  رگید  یکی  زا  ار  هّیـضق  نیا  هیبش  مدوب .  هدرکن  يزاین  راهظا  ناشیا  هب  ًالـصا  هک  یلاح  رد  تسا .  تجهب  یمظعلا 
او نامدوخ  لاح  هب  ار  ام  ای  دـشاب  ربخ  یب  ام  زا  نامیالوم  دوش  یم  اـیآ  دـندومرف :  یم  تجهب  هللا  تیآ  هک  مداـتفا  یبلطم  داـی  هب  اـجنیا  زا 

مـشچ زا  ار  ام  هک  تسین  روطنیا  تسه .  ام  بظاوم  الوم  دوخ  دنـشابن ،  يزیچ  نارگن  دـننک  لمع  دوخ  فیاظو  هب  بّالط  رگا  دراذـگب ؟ 
نالیگ متساوخ  یم  غیلبت  يارب  یلاس  هک  درک  یم  لقن  بّالط  زا  یکی   : )) دیوگ یم  زین  يدهلا  ملع  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  دزادنیب )) . 

- اهیلع هللا  مالس  هموصعم -  ترـضح  تیب  لها  همیرک  ترایز  هب  راچان  متـشادن  ار  هار  هنیزه  یلو  مدرک  مهارف  ار  هداوناخ  جراخم  مورب ، 
ار ناتّدج  تعیرـش  میهاوخ  یم  میتسه و  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  امـش  رایتخا  رد  تسبرد  هک  ام  مدرک  لد  درد  هیالگ و  مدـش و  فّرـشم 

تکرـش زا  دعب  مورب .  تجهب  هللا  تیآ  ترـضح  تعامج  زامن  هب  مدرک  دصق  ترایز  زا  دعب  هرخالاب  میرادن ،  هار  هیارک  یلو  مییامن  غیلبت 
نم دندومن ،  هراشا  مدوب  هتسشن  مّود  فص  رد  هک  نم  فرط  هب  ناهگان  دنورب ،  دنتـساوخ  یم  ناشیا  هک  یماگنه  رـصع ،  رهظ و  زامن  رد 

تشپ دندومرف :  مدیـسر .  شروضح  هب  مدش و  دنلب  متـسه .  وت  اب  دندومرف :  دندرک و  هراشا  هرابود  دراد  راک  رگید  یـسک  اب  مدرک  لایخ 
لخاد مدرگرب .  نم  ات  تسیاب  اجنیا  دـندومرف :  میدیـسر .  ناشیا  لزنم  رد  مد  هب  ات  میتفر  ناشیا  باکر  رد  يا  هّدـع  اـب  هارمه  اـیب .  نم  رس 
ضرع دنداد .  نم  هب  تشاد )  شزرا  یلیخ  نامز  نآ  هک   ) لوپ ناموت  تسیود  دنتشگرب و  هاتوک  هقیقد  دنچ  زا  دعب  دندرب و  فیرشت  لزنم 

مه رگید  رفن  دـنچ  هن ،  دومرف :  تسا .  دایز  لوپ  نیا  مدرک :  ضرع  دـمآ .  مدای  ناـیرج  یتساوخن ؟  لوپ  رگم  دومرف :  منک ؟  هچ  مدرک : 
ياه نیـشام  هک  زاگ  غارچ  نابایخ  رد  مدـش ،  نارهت  مزاع  مدرک و  یظفاحادـخ  لاح  ره  هب  ینک .  یم  نیمءات  مه  ار  اـهنآ  دـنراد  جاـیتحا 

نارگن متفگ :  دنرادن .  لوپ  یلو  دنورب  نالیگ  هب  غیلبت  يارب  دـنهاوخ  یم  زین  اقفر  زا  رفن  دـنچ  مدـید  دـندرک  یم  تکرح  اجنآ  زا  نالیگ 
ناموت تسیود  نآ  دصقم  هب  ندیسر  ضحم  هب  میدش و  نیشام  راوس  دعب  میدرک و  فرص  يراهن  میتفر و  لوا  تسا ،  هدیسر  لوپ  دیشابن 
تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  روـضح  هب  موـش ،  فرـشم  ّجـح  هب  متـساوخ  یم  تفگ :  یم  یـصخش   : )) دـیوگ یم  وا  مه  زاـب  دـش .  ماـمت  زین 

رگید لاکشا  ای  دایز  تعرس  رطاخ  هب  ام  نیـشام  یترفاسم  رد  هکنیا  نآ  درک و  رود  ام  زا  ار  یئالب  کی  دنوادخ  مدرک :  ضرع  مدیـسر و 
شیپ لاس  جنپ  تسیب و  ای  لاس  تسیب  دـندومرف :  هللا  تیآ  ترـضح  میدـیدن .  یبیـسآ  ام  زا  کی  چـیه  هللادـمحب  یلو  دـش  هنوراو  ًالماک 

یم تسار  اقآ  هک  دمآ  مدای  دعب  دیدرب .  ردـب  ملاس  ناج  امـش  یلو  دـمآ  شیپ  امـش  يارب  يراتفرگ  نینچ  زین  تسا )  هدـنیوگ  زا  دـیدرت  )
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یم دسر و  یم  تجهب  هللا  تیآ  تمدخ  یصخش   : )) دندومرف یم  يرتشوش  اقآ  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج  ((( 49  . ) دنیامرف
تـسود تعاس  هچ  دـنیامرف :  یم  مه  اقآ  دـییامرفب .  ییاعد  منک ؟  راک  هچ  منام  یم  باوخ  بش  زامن  يارب  اهبـش  رثکا  نم  اقآ !  دـیوگ : 

اقآ جاح  دیوش )) .  یم  رادیب  هللاءاش  نا  ورب  دنیامرف :  یم  ناشیا  هب  تجهب  ياقآ  بش .  فصن  هس  تعاس  دیوگ :  یم  يوش ؟  رادیب  يراد 
ره دـعب  هب  خـیرات  نآ  زا  تفگ :  نم  هب  صخـش  نآ  و  درذـگ ،  یم  نایرج  نآ  زا  تسا  لاس  نیدـنچ  کنیا   : )) دـهد یم  همادا  يرتشوش 
زا نیا  و  تسا .  هدـشن  كرت  مبـش  زامن  هاگچیه  و  مشاب ،  هدـیباوخ  لبق  تعاـس  کـی  دـنچ  ره  موش ،  یم  رادـیب  تعاـس  ناـمه  رـس  بش 

((( 50  . ) تسا تجهب  هللا  تیآ  تامارک 

تایعرش تیاعر  هب  هژیو  مامتها   - 8

مهیلع تیب  لها  هریـس  یعرـش و  بادآ  تیاعر  هب  ناشیا  مامتها  دوش  یم  هدهاشم  تجهب  هللا  تیآ  زا  هاگن  نیلّوا  رد  هک  یگژیو  نیرتمهم 
تسا ّتیدوبع  هار  لماکت ،  حیحص  هار  هکنیا  رد  هعیش  یقالخا  ياملع  همه   : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  حابصم  هللا  تیآ  دشاب .  مالّـسلا ي 

رب اما  دشاب ؛ ناشراتفر  رکف و  رد  یتافارحنا  هک  یناسک  رگم  دنقفّتم .  دسرب ،  یماقم  هب  دناوت  یمن  ادـخ  تاروتـسد  تعاطا  اب  زج  ناسنا  و 
مه هللا )  هظفح   ) تجهب ياـقآ  ترـضح  دنتـسین .  ناـسکی  همه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هریـس  یعرـش و  بادآ  تیاـعر  هب  نداد  تـیمها 
راک اهنآ  فصو  هک  دـننک ،  یم  تیاعر  ناشراتفر  رد  ار  یّـصاخ  ياهیراک  هزیر  دنتـسه و  دـّیقم  رایـسب  یعرـش  بادآ  تیاعر  رد  ًاصخش 

تاروتـسد زا  دنـشاب  لیام  هک  یناسک  دنامب و  خیرات  رد  اهنیا  دـیاش  منک  یم  لقن  ار  يا  هتکن  کی  هنومن  ناونع  هب  کنیا  تسا .  يراوشد 
هب ناشیا  هب  ناشردپ  زا  لامـش ،  رد  يرـصتخم  کلم  دنک .  تیاعر  ار  یعرـش  بادآ  ناسنا  دـیاب  اهاجک  ات  هک  دـننادب  دـننک  يوریپ  عرش 
یم ار  جـنرب  یتقو  یلو  دـش .  یم  نیمءاـت  اـجنآ  زا  ناـشیا  هناـخ  فرـصم  زا  یـشخب  لـقاال  تشاد و  جـنرب  لوصحم  هک  دوب  هدیـسر  ثرا 

نایرج رد  دننک .  ءادها  ناتـسود  ناگیاسمه و  هب  ار ) ولیک  دـنچ  دـینک  ضرف  دـنچ  ره   ) نآ زا  يرادـقم  هک  دـندوب  دـّیقم  ناشیا  دـندروآ 
نیا رد  متـسه .  اجک  نم  هک  دنتـشادن  عالّطا  تسرد  مه  ام  ناکیدزن  یتح  مدوب  هتفر  ترفاسم  هب  مدوبن  مق  هدنب  هک  دوب  یتدـم  تازرابم ، 
هتکن دـندوب ،  هداتـسرف  ام  لزنم  هب  دوبن ) دایز  یلیخ  مه  نامز  نآ  هتبلا  هک   ) لوپ یغلبم  رگید  راب  جـنرب و  يا  هسیک  راب  کی  ناـشیا  تدـم 

هداتسیا هچوک  رس  ناش  هدازاقآ  دندوب و  هداتـسرف  ام  هناخ  هب  ناشیا  دوخ  مناخ  و  اقآ ،  یلع  دوخ  هدازاقآ  طّسوت  ار  لوپ  غلبم  هک  تساجنیا 
هچ نیا  هک  مدوب  ّریحتم  یتّدـم  مدینـش  ار  نایرج  نیا  متـشگرب و  یتقو  دـندوب .  هداد  ام  هداوناخ  هب  اـم  لزنم  رد  ار  نآ  ناـشیا  مناـخ  دوب و 

یعرـش بادآ  زا  یکی  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یتدم  زا  دعب  دنهدب .  ار  غلبم  نیا  ام و  لزنم  رد  دنروایب  فیرـشت  ناشمناخ  هک  دوب  يّرس 
نیا دریگب .  ماجنا  یمناخ  هلیـسو  هب  تسه  يراک  رگا  دورن و  شا  هناخ  رد  مرحماـن  درم  تسه  ترفاـسم  شرهوش  ینز  رگا  هک  تسا  نیا 

دهاوخ یم  یملع  کی  دوخ  اهنآ  ندیمهف  هک  دراد  دوجو  ادخ  يایلوا  تساخرب  تسشن و  راتفر و  راتفگ و  رد  اهیراک  هزیر  اهتفارظ و  ردق 
یم زیزع  ادـخ  شیپ  درب و  یم  شیپ  یگدـنب  رد  ار  هدـنب  هک  تساهنیمه  و  دـنک ،  تیاعر  ار  اهنآ  ًاقیقد  دـناوتب  ناسنا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ، 

و تسا ،  عرـش  تامّلـسم  تیاعر  دنهاوخ ،  یم  روتـسد  ناشیا  زا  هک  یناسک  هب  ناشیا  تحیـصن  و  دناسر .  یم  شدنلب  تاماقم  هب  دـنک و 
كوکـشم و هک  ییاهزیچ  نآ  و  ( 51) دینکب تیاعر  تسرد  ار  عرـش  تاملـسم  دننک  یم  دیکءات  ناشیا  دنهاوخ  یم  یتحیـصن  هک  يدارفا 
ما هتفرگ  دای  ناشیا  زا  مه  هدنب  و  تسا ،  هدنزومآ  رایسب  هک  دنراد  هنیمز  نیا  رد  یلالدتـسا  کی  ناشیا  تسا .  دعب  هجرد  رد  تسا  هبتـشم 

لامک هب  دنک و  تیاده  ار  ناگدنب  دهاوخ  یم  هک  دنوادخ  هک :  تسا  نیا  نآ  و  منک ،  یم  حرطم  رگید  ياهاج  ای  اهینارنخس  رد  یهاگ  و 
بجوم ییاهزیچ  هچ  میمهفب  میهاوخب  رگا  زین  ام  اذـل  دـنک ،  یم  نایب  رتشیب  تسا  ّرث  ؤم  ناـسنا  تداعـس  رد  رتشیب  هک  ار  يروما  دـناسرب ، 
تاملک تایاور و  نآرق و  رد  هک  یبلطم  ره  تسا .  هدرک  دـیکءات  رتشیب  ییاهزیچ  هچ  رب  دـنوادخ  مینیبب  دـیاب  دوش ،  یم  ناـسنا  تداـعس 

اهنآ نیرتمهم  زا  تسا .  رث  ؤم  رتشیب  ناسنا  لماکت  رد  دوش  یم  مولعم  هدوب ،  هّجوت  دروم  رتشیب  اهنآ  یلمع  هریس  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها 
روضح زامن ،  تقو  تیاعر  هرابرد  هک  یتایاور  همه  نیا  تسا و  هدـمآ  زامن  هرابرد  نآرق  رد  هک  یتاـیآ  همه  نیا  تسا ،  زاـمن  هب  ماـمتها 
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زنط نعط و  ناونع  هب  یهاگ  ناشیا  میـشاب .  هتـشادن  عرـش  تاروتـسد  هقف و  باوبا  زا  یباب  چیه  رد  دیاش  تسا  زامن  بادآ  زامن و  رد  بلق 
داوج خیـش  هللا  تیآ  یماما . )) . . .  هن  ربمغیپ و  هن  هتفگ  ادـخ  هن  هک  میدرگ  یم  يزیچ  کی  لاـبند  ناـم  لـماکت  يارب  اـهام  دـنتفگ :  یم 

 - عرش تامّلسم  قبط  رب  یک   : )) دندومرف یم  یبات  بآ و  کی  اب  هدنب  هب  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ   : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  ییالبرک 
تّحص طیارـش  اب  تدابع  ماجنا  هصالخ  و  بلق ،  روضح  اب  تولخ  ياج  رد  نآرق  تئارق  لفاون و  تابجاو و  نایتا  یـصاعم ،  كرت  دننام : 

ام زا  لاح  هک  یبایب ،  ار  اهنآ  جیاتن  ات  يا  هدرک  لمع  تادابع -  ریاس  رارسا  زامن و  رارسا  ثیح  زا  تدابع  ندوب  اوتحم  اب  لوبق و  طیارش  و 
همه نیا  ایآ  دنک !  ییامنهار  ار  وت  دیایب و  فاق  هوک  تشپ  زا  يریپ  يرظتنم  ایوگ  و  یهاوخ ،  یم  یلاعت  هللا  یلا  ریـس  يارب  لمعلا  روتـسد 
دیاب کلاس  هک  مدیمهف  ناشیا  نایب  زا  هدنب  هصالخ  یـسرب )) .  ییاج  هب  ینک و  لمع  ُهُّقَح  َوُه  امَک  هک  تسین  یفاک  رَهْطَا  عرـش  تامّلـسم 
 . (( دنکدنا نآ  لها  و  شلها .  زا  رگم  دشاب  موتک  يونعم  تالاح  هب  تبسن  و  هدوب ،  سّدقم  عرـش  رهاوظ  بظاوم  تاهج  همه  زا  ًالماک و 
كرد قوف  ام  و  وگب ،  دـنمهف  یم  ملع  لها  ار  هچنآ   : )) دـندومرف نم  هب  ناشیا  متفگ  یم  قـالخا  سرد  مق  رد  هدـنب  هک  زین  شیپ  يدـنچ 

 . (( وگم ار  اهنآ 

مّسجم يراتفر  يوگلا   - 9

هویـش زا  هتفرگرب  يراتفر  يوگلا  دـنک ،  یم  زاتمم  نادـهتجم  هکلب  و  ناملاع ،  رگید  زا  ار  ناشیا  هک  تجهب  هللا  تیآ  ياـهیگژیو  زا  یکی 
ماـجنا هوحن  رد  و  ندوب ،  شوماـخ  نتفگ و  نخـس  و  تساـخرب ،  تسـشن و  زا  ّمعا  رادرک ،  راـتفگ و  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  نیموـصعم 

یلفاغ ناسنا  ره  یّتح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یگژیو  نیا  تسا .  نایامن  و . . .  دارفا ،  اب  رادروخرب  و  اتکی ،  دوبعم  اب  زاـین  زار و  تاداـبع و 
لزنم مدش ،  انـشآ  ناشیا  اب  مدمآ  مق  هب  هک  لاس 1331  زا  هدنب   : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  حابـصم  هللا  تیآ  دـنک .  یم  هّجوتم  ادـخ  هب  ار 

ره يارب  ناـشیا  ینارون  هرهچ  مدرک ،  یم  تراـیز  مرح  رد  مه  هار و  رد  مه  ار  اـقآ  زور  ره  ًاـبیرقت  و  دوـب ،  هیتّـجح  هسردـم  بنج  ناـشیا 
رد ناشیا  هک  داد  یم  ناشن  درک و  یم  هّجوت  بلج  ناشیا  تانکـس  تاکرح و  تساخرب و  تسـشن و  ّتیفیک  و  تشاد ،  هبذاـج  يا  هدـننیب 

تادابع و هب  ناشیا  دّیقت  دنراد .  هجوت  نآ  هب  نارگید  هک  تسا  یبلاطم  قوف  هب  ناش  هجوت  دنک و  یم  یگدنز  یصاخ  يونعم  ياضف  کی 
هک دوب  ییاهزیچ  نیلوا  یگمه  دندرک .  یم  ارجا  زور  ره  هک  يددعتم  ياه  همانرب  مالّسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  ترایز  يزیخ و  رحس 

يوریپ دنـسانشب و  يزاسدوخ  يارب  يراتفر  يوگلا  کی  دنتـشاد  تسود  هک  یناسک  ًاصوصخم  درک ،  یم  هجوتم  دوخ  هب  ار  يا  هدننیب  ره 
يا هبذاج  کی  لثم  دارفا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یهاگ  دوب ،  ناشیا  ذفان  ياه  هاگن  صاخ و  تاهّجوت  دوزفا  یم  لماوع  نیا  رب  هچنآ  دننک . 

دوشب و کیرحت  ام  يواکجنک  هک  دش  ثعاب  تایـصوصخ  نیا  لاح ،  ره  هب  تشاذـگ .  یم  رثا  دـنک ،  بذـج  دوخ  هب  ار  فرط  حور  هک 
رتشیب ناشیا  اب  میداد  یم  لامتحا  هک  یناسک  نایانـشآ و  ناتـسود و  زا  دراد .  ییاـهیگژیو  هچ  تاّیـصوصخ و  هچ  تسیک و  ناـشیا  مینیبب 
هزاـجا مک  مک  دنتـسه .  زاـتمم  يونعم  رظن  زا  مه  یملع و  رظن  زا  مه  ناـشیا  هک  دـش  نشور  اـم  يارب  میدرک و  قیقحت  دنـشاب ،  سونءاـم 

 . (( مینک هدافتسا  ناشحیاصن  زا  میورب و  ناشلزنم  هب  یهاگ  هاگ  میتفرگ 

نارگید لماکت  يونعم و  ریس  يارب  شالت   - 10

یئوخ مساقلاوبا  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  زا  لبق  اهلاس   : )) تسا هتشون  هدنراگن  يارب  ییالبرک  داوج  خیش  جاح  هللا  تیآ  ترضح 
کی زا  شیب  رد  ظفل  لامعتسا   " ثحبم رد  یئوخ  ياقآ  هک  مدوب .  هدینش  هلظ  ّدم  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  ناشیا  زا  شیپ  زین  و  هر ، )  )
 . (( دشاب یم  لاحم  اذل  و  تسا ،  لامعتسا  کی  رد  یلالقتسا  یلآ و  ظاحل  ود  مزلتسم  ظفل  لامعتـسا  هنوگ  نیا  هک  دندوب  هدومرف  ینعم " 

دـسرب هّوق  زا  يا  هبترم  هب  ناسنا  سفن  تسا  نکمم  دـندوب :  هدرک  ضرع  یئوخ  هللا  تیآ  هب  یناوج  نینـس  نامه  رد  تجهب  هللا  تیآ  یلو 
لیـصحت موزل  هب  یئوخ  هللا  تیآ  هاـبتنا  يارب  دـندوب  هدرک  هناـهب  ار  بلطم  نیا  ناـشیا  عقاو  رد  دـنک .  عمج  ظاـحل  ود  نیا  نیب  دـناوتب  هک 
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حیـضوت زا  دعب  دـندوب .  هدـش  ایوج  ناشیا  زا  ار  بلطم  نیا  ناونع  تلع  زین  یئوخ  هللا  تیآ  هللا .  ءایلوا  تافـص  هب  فاّصتا  هیهلا و  فراعم 
یـضاق یلع  دیـس  ياقآ  قحلا  ۀـیآ  ترـضح  تجهب ،  هللا  تیآ  و  منک ؟  هعجارم  اـجک  یک و  هب  دـندوب  هدیـسرپ  ناـشیا  تجهب ،  هّللا  تیآ 
ترضح نحـص  رد  یئوخ  یـضاق و  هللا  تیآ  نیب  یتاقالم  هسلج  تجهب ،  هللا  تیآ  تطاسو  اب  سپـس  دندوب .  هدرک  یفرعم  ار  هّرـس  سّدق 

ام دندومرف :  ییالبرک )   ) هدنب هب  اهدعب  یئوخ  هللا  تیآ  دماجنا .  یم  لوط  هب  مین  تعاس و  کی  دبای و  یم  بیترت  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا 
اب تسیاب  یم  هک  دندومرف ؛ هئارا  يا  هژیو  طئارـش  همانرب و  ناشیا  میتفریذپ .  ار  ناشیا  نانخـس  میتفرگ و  رارق  ریثءات  تحت  میدش و  میلـست 
ود تعاس  هک  متفرگ  میمـصت  مدومن و  هدامآ  ار  طئارـش  همه  دوش ،  ماجنا  رارکت  ّصخـشم  دادعت  هب  صوصخم و  رکذ  صوصخم ،  سابل 

مهارف ار  طیارش  مامت  هک  یماگنه  هنافسءاتم  یلو  منک ،  عورش  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مرح  رد  یتولخ  بسانم و  ياج  رد  رهظ  زا  دعب 
نیا يارب  ار  وت  مساقلاوبا !  متفگ :  دوخ  هب  مدـش و  سویءام  دـماین ،  مداـی  هب  رکذ  نآ  مدرک  رکف  هچ  ره  میوگب  ار  رکذ  متـساوخ  مدرک و 

ؤم سپ  تسین ،  ادـخ )  ) وا زج  يدوـبعم  ( - 52 (() َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو  َوُه ،  ّالِإ  َهلِإ  ـال   : )) دوب نیا  رکذ  نآ  دـنا .  هتـساوخن  راـک 
یضاق ياقآ  یلع  دیس  لیدب  یب  فراع  نادرگاش  زا  هک  يریمشک  میرکلادبع  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  دننک .  لّکوت  ادخ  رب  دیاب  اهنت  نانم 

مه درگ  ناتـسود  اب  ثحب ،  سرد و  زا  یگتـسخ  ّتلع  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مرح  رد  فرـشا  فجن  رد  يزور   : )) دـیوگ یم  دوب 
متفرگ هلـصاف  یمک  اهنآ  زا  نوچ  مریگب ،  هلـصاف  اهنآ  زا  نم  ات  دش  رظتنم  دش و  دراو  تجهب  هللا  تیآ  هک  میدوب  وگتفگ  لوغـشم  هدمآ و 

مالک نیا  میا .  هدـشن  قلخ  یمرگرـس  يزاب و  يارب  اـم  ( - 53 (() اـنِْقلُخ ِْبعَِّلل  اـم   : )) درک همزمز  نینچ  نم  شوگ  رد  دـش و  نم  کـیدزن 
و متـشگ ،  تقیقح  لابند  هب  مدـش و  نادرگرـس  ّریحتم و  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ  دـیدپ  نم  دوجو  رد  ینورد  یبالقنا  دز و  نم  لد  رب  شتآ 
ره رد   : )) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  يدوعـسم  ياقآ  ( 54  . (() دش مبیـصن  یـضاق  موحرم  ضیفرپ  رـضحم  هب  یبای  هار  قیفوت  نآ  زا  سپ 

ار راک  نالف  ای  نکب ،  ار  راک  نیا  هک :  دنداد  یم  ماغیپ  یـصخش  هب  یهاگ  دندرک  یم  ارجا  ار  یتیبرت  روما  يا  هّدـع  يارب  ناشیا  تروص ، 
یلیخ ام  یگدـنز  عضو  اقآ  مدرک :  ضرع  مدیـسر و  ناشیا  تمدـخ  هب  زور  کی  دـشاب .  روط  نیا  هک  تسا  بوخ  هلءاـسم  نیا  اـی  نکن . 

لاح هب  ات  زور  نآ  زا  و  مداد ،  همادا  ار  رکذ  نآ  نم  هک  دنتفگ  نم  هب  يرکذ  کی  ناشیا  مینک ؟  راک  هچ  میرادن  لوپ  تسا ،  هدـش  تخس 
 . (( مهد یم  ماجنا  زور  ره  نم  و  دشاب .  تدوخ  شیپ  دندومرف :  ناشیا  میا .  هدشن  لوپ  یب  زونه 

اهراک رد  يزیر  همانرب  مظن و   - 11

ِرد زا  هک  دنا  هدرک  يزیر  همانرب  یتح  لاثم  ناونع  هب  دنتـسه  مظنم  قیقد و  ناشراک  رد  اقآ  ترـضح   : )) دسیون یم  اقآ  نادرگاش  زا  یکی 
نیمه هب  زین  ار  هّیموی  لفاون  و  ددرگن ،  عیاض  ناشیا  تقو  ات  دـنیوگب ،  ار  یّـصاخ  رکذ  نآ  زا  دـعب  و  رکذ ،  نالف  لوغـشم  دجـسم  ات  لزنم 

هللا تیآ  لزنم  هچوک  رـس  يا  هقیقد  دنچ  بورغ  کیدزن  يزور  دراگن :  یم  مق  يالـضف  زا  یکی  ( 55  . (() دـنا هدومن  يزیر  همانرب  لاونم 
زا ناشیا  تسا  نکمم  متفگ  مدوخ  اب  دوب  هدش  کیرات  يرادقم  اوه  نوچ  یلو  مورب ،  دجسم  هب  ناشیا  هارمه  ات  مداتسیا  هلظدم )   ) تجهب
زا دنا .  هدرواین  فیرشت  ناشیا  زونه  مدید  یلو  مدرک  تکرح  دجـسم  فرط  هب  اذل  دنـشاب .  هدرب  فیرـشت  دجـسم  هب  هدش و  جراخ  لزنم 

تکرح هلـصاف  رد  هدوـمن و  هدافتـسا  تصرف  زا  مدرگرب و  هک  دوـب  نیا  مدـصق  مدرک و  یظفاحادـخ  دوـب  نم  هارمه  هک  ناتـسود  زا  یکی 
لا ؤس  نوچ  مریگب  رظن  رد  ار  یـشسرپ  مدرک  یعـس  مدـمآ  یم  دجـسم  زا  هک  ینامز  هلـصاف  رد  منک .  حرطم  یـشسرپ  دجـسم  ات  هل  مّظعم 

يارب يا  هناـهب  هک  دوب  نیا  رتـشیب  اـهلا  ؤس  حرط  اـهتمحازم و  نیا  زا  مدوـصقم  هک  دوـب  نیا  تقیقح  متـشادن .  رظن  رد  شیپ  زا  ار  یّـصاخ 
رد ادـخ  بوخ  ناگدـنب  نیا  ییاحیـسم  مرگ و  سَفَن  مدـقتعم  هک  ارچ  منک ،  مهارف  ناشیا  لـثم  یناـگرزب  ندـمآ  فرح  هب  نتفگ و  نخس 

تلفغ زا  ار  درف  دنز و  یم  بیهن  ناسنا  هب  هک  دوش  یم  حرطم  فیرظ  هتکن  کی  هملک و  کی  ناشتاشیامرف  رد  و  دـنک ،  یم  رثا  ام  سوفن 
 (( : تانَـسَْحلِاب ِیَّسلا  ِتائّ ُلِّدَّبُم   )) دـنوادخ هک  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هکنیا  مدروآ :  رظن  رد  ار  لا  ؤس  نیا  هصالخ  دـنک .  یم  جراخ 

 ، دندش کیدزن  ناشیا  یتقو  دوش ؟  لیدبت  هنـسح  هب  هئّیـس  تسا  نکمم  هنوگچ  تسانعم ؟  هچ  هب  تسا  اهیبوخ ) هب  اهیدب  هدـننک  لیدـبت  )
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یفن تلاح  هب  ار  ناشتـسد  هلـصافالب  ناشیا  منک ؟  حرطم  تسه  هزاجا  رگا  متـشاد  یلا  ؤس  اقآ  جاح  مدرک :  ضرع  سپـس  مدرک و  مـالس 
 ! دنرظتنم هدش و  رید  زامن  تسا  هتـشذگ  تقو  ار !  شلاح  هن  مراد و  ار  شتقو  هن  چیه !  ًادـبا !   : )) دـندومرف يدـنت  نحل  اب  دـنداد و  ناکت 

مالّسلااهیلع هموصعم  ترضح  مرح  يوس  هب  میظعترس  یهاگن  سپـس  دشابن .  تالا  ؤس  روج  نیا  زا  ناتتالا  ؤس  هک  دیـشاب  هجوتم  مه  امش 
مّظعم دروخرب  نیا  ربارب  رد  مدروخ و  اج  حالطصا  هب  یباسح  نم  هک  دوب  نیا  تقیقح  دندش !  دجسم  لخاد  هدرک و  یمالس  هدروآ و  ورف 
ًامامت دوب و  ترپ  مساوح  مه  زامن  رد  مدش .  دجسم  دراو  ناشیا  لابند  هب  مدیـشک و  بقع  مدق  ود  یکی  اذل  دیزرل .  میاپ  تسد و  ًاعقاو  هل 

نیا زا  عومجم  رد  مدرک .  یم  رکف  هنیمز  نیمه  رد  مه  زاـمن  زا  دـعب  مدرک .  یم  رکف  هل  مّظعم  روـظنم  نآ و  تلع  ناـیرج و  نیا  هب  عـجار 
یم ناشیا  هک  دوب  نیا  لامتحا  کـی  مدوخ  رظن  هب  تسا ،  ناگدـنب  عفن  هب  ود  ره  شتمحر  رهق و  دـنوادخ  هک  روطناـمه  مدـیمهف  دروخرب 

یحور و یگدامآ  و  دنک ،  ادیپ  یهّجوت  دـیوگب ،  يرکذ  دـنک ،  نآ  هماقا  ياّیهم  ار  دوخ  دـیاب  زامن  زا  لبق  ناسنا  هک  دـننامهفب  دنتـساوخ 
زامن يارب  هلیسو  نیدب  دندوب و  رکذ  لوغشم  دجسم  هب  ندمآ  نیح  رد  زین  ناشیا  دوخ  دنک .  ادیپ  ادخ  اب  نتفگ  نخس  زامن و  يارب  یناسفن 

ار لا  ؤس  متفر  ولج  ناـشیا  ندـید  ضحم  هب  میآ و  یم  ناـشیا  يوربور  زا  نم  دـندید  نوچ  هک  دوـب  نیا  رگید  لاـمتحا  دـندش .  یم  اـّیهم 
 ، هدرک هدافتسا  تصرف  زا  متساوخ  یم  مدوب و  هتشگرب  دجسم  زا  نم  هتبلا  تسین .  یتسرد  راک  نیا  هک  دننامهفب  دنتـساوخ  مدرک ،  حرطم 

هتـشذگ نم  ریمـض  رد  هچنآ  نم و  يروف  ندرک  روج  لا  ؤس  زا  ناشیا  هک  دوب  نیا  موس  لامتحا  مریگرب .  يا  هرهب  ناـشیا  زا  هار  نیب  رد  و 
نم ریمَّضلا  ِیف  ام  زا  دروخرب  نیا  اب  دندوب و  رادربخ  دوبن -  ناشیا  ندیـشک  فرح  هب  هناهب  زج  يزیچ  نم  ندرک  لا  ؤس  عقاو  رد  هک  دوب - 

هک فرـشا  فجن  رد  يا  هبلط  ره  هتـشذگ  رد  هک  دندوب  هتفگ  ام  ناتـسود  هب  ناشیا  دوخ  هک  ارچ  درادـن  بجعت  ياج  هتبلا  و  دـنداد .  ربخ 
یعیبط و  يداع ،  املع  هبلط و  يارب  یتسیاب  هداعلا  قراخ  روما  هنوگ  نیا  ینعی  دوب .  امن  تشگنا  رگید  بالط  نیب  تشادـن  ضرالاّیط ))  ))

(56  . (() دشاب

ندوب رکذلا  مئاد   - 12

يزور تسا .  ناشیا  ندوب  رکذلا  مئاد  تجهب  هللا  تیآ  زراب  تایـصوصخ  زا  یکی   : )) دیوگ یم  یهاشورـسخ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح 
 ، دندرک یم  تکرح  ناشیا  رس  تشپ  هارمه و  هک  یبّالط  هب  لزنم ،  فرط  هب  دجسم  زا  تعامج  زامن  هماقا  زا  سپ  تشگزاب  ماگنه  ناشیا 
ام بیـصن  امـش  یهارمه  میرادرب و  یمدق  دنچ  یلاعترـضح  هارمه  میهاوخ  یم  هن  دنتفگ :  دیراد ؟  يراک  نم  اب  دـندومرف :  دـندرک و  ور 
ار رکذ  دـیراد  يراک  نم  اب  امـش  منک  یم  رکف  نوچ  مراد ،  نتفگ  رکذ  يارب  يا  هماـنرب  لزنم  اـت  دجـسم  زا  نم  دـندومرف :  ناـشیا  دوشب . 

 . (( موش یم  تحاران  تسا و  هدشن  ماجنا  لماک  ما  همانرب  منیب  یم  مسر  یم  لزنم  یتقو  و  منک ،  یم  فّقوتم 

نتفگ نخس  زا  شیپ  ندیشیدنا   - 13

تیاعر رب  هوالع  دنیامرفب ،  یبلطم  دـنهاوخ  یم  یتقو  هک  تسا  نآ  ناشیا  زراب  ياهیگژیو  زا  یکی   : )) دـیوگ یم  یهاش  ورـسخ  ياقآ  زین 
زا اـت  دـنیوگب .  یتـالمج  بلاـق و  هچ  رد  هنوگچ و  ار  بلطم  هک  دـننک  یم  رکف  هنیمز  نیا  رد  یّتح  دـننک .  یم  رکف  لوا  لاـح ،  یـضتقم 

 . (( دناسرب ار  بلطم  رتهب  هدوب و  رتاسر  یتهج  زا  دشاب و  هاتوک  ییوس 

ندوب موتک   - 14

ردان رایـسب  و  دنتـسه ،  موتک  يونعم  تاماقم  راهظا  رد  هک  تسا  نیا  ناشیا  ياهیگژیو  زا  یکی   : )) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  حابـصم  ياـقآ 
ار يا  هداعلا  قراخ  رما  کی  ناشیا  هک  دوش  نئمطم  هجوتم و  صخـش  هک  دـننک  راتفر  يا  هنوگ  هب  ای  دـنیوگب و  يزیچ  هک  دـتفا  یم  قاّفتا 

ناشیا اب  ترـشاعم  یگدنز و  اهلاس  لوط  رد  دنراد  ناشیا  اب  کیدزن  طابترا  هک  يدارفا  یلو  دنراد ؛ يا  هداعلا  قراخ  ملع  ای  و  داد ،  ماجنا 
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رد دـنراد ،  نارگید  هچنآ  زا  شیب  ییاهتردـق  ناـشیا  هکنیا  يارب  تسا  یعطق  ياـه  هناـشن  هک  دـنا  هدرک  دروـخرب  ییاـه  هتکن  هـب  یهاـگ 
 . (( تسا ناشرایتخا 

میقتسمریغ تیبرت   - 15

هـسلج رد  رتدوز  يا  هقیقد  دـنچ  ًالومعم  مینک  هدافتـسا  ناشیا  یقالخا  تاکن  زا  هکنیا  يارب   : )) دـیوگ یم  حابـصم  ياقآ  زاب  هراـب  نیا  رد 
ياهتروص هب  دندومرف و  یم  سولج  سرد  لحم  قاتا  رد  دندروآ و  یم  فیرشت  سرد  زا  شیپ  ًالومعم  ناشیا  و  میدش ،  یم  رضاح  سرد 

ناتساد کی  ای  دندناوخ ،  یم  یثیدح  کی  دنتسشن  یم  هک  نیمه  ینعی  درک .  یم  تحیصن  میقتسمریغ  روطب  هشیمه  هکلب  ًابلاغ  فلتخم و 
دنراد ناشیا  ییوگ  هک  تشاد  بسانت  نانچ  هتـشذگ  زور  راتفر  اب  یخیرات  ناتـساد  نآ  رکذ  اـی  ثیدـح  یلو  دـندرک ،  یم  لـقن  یخیراـت 

ام هب  یخیرات  نایرج  ای  ناتـساد و  رکذ  ای  ثیدـح  لقن  اب  ار  ام  راتفر  رد  دوجوم  ياهـصقن  تروص  نیا  هب  و  دـننک ،  یم  نایب  ار  ام  تالاح 
تـسرد هک  دنیوگ  یم  یبلاطم  کی  ناشیا  دنتفگ :  یم  دنتـشاد و  ناعذا  نادب  زین  ناتـسود  ریاس  هک  دوب  یبلطم  نیا  و  درک .  یم  دزـشوگ 

ام هب  ار  نامتاهابتشا  روصق و  دننک و  یم  لح  یگدنز  رد  ار  ام  تالکشم  ثیدح  ای  ناتـساد  نآ  رکذ  اب  و  ام ،  یگدنز  رب  دوش  یم  قبطنم 
ای دـینکب  ار  راک  نیا  هک  دـنتفگ  یمن  دوبن و  میقتـسم  روط  هب  نارگید  اب  دروخرب  رد  ناشیا  یتیبرت  شور  لاـح  ره  هب  دـننک .  یم  دزـشوگ 
وا هب  دندرک و  یم  شراک  صقن  هجوتم  ار  فرط  یناتساد  یخیرات و  نایرج  ثیدح ،  رکذ  اب  هکلب  دیداد  ماجنا  ار  دب  راک  نالف  ای  دینکن ، 

 . (( دنک حالصا  ار  شدوخ  هک  دندرک  یم  دزشوگ 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  یسایس  یگنازرف  يدنمدرخ و  تّیعجرم و  مجنپ :  شخب 

تّیعجرم

زا هرامه  یلو  دـنراد ،  لوصا  هقف و  جراخ  سیردـت  هب  لاغتـشا  هک  تسا  لاـس  یـس  زا  شیب  دـنا و  هدـش  هتخانـش  یهیقف  ناـشیا  هکنیا  اـب 
هللا تیآ  تیعضو  رییغت  مدع  نوماریپ  زین  ناشیا و  يوس  زا  ّتیعجرم  شریذپ  تلع  هرابرد  حابصم  ياقآ  دنا .  هدز  زابرس  تیعجرم  شریذپ 

دیدزاب زا  ییاریذپ  تاقالم و  تسا ،  هدرکن  يرییغت  چـیه  تجهب  هللا  تیآ  لزنم  تیعجرم  زا  دـعب   : )) دـیوگ یم  تیعجرم  زا  دـعب  تجهب 
لوبق ًالوصا  دوش .  یم  ییاریذپ  ناگدننک  تاقالم  زا  هیمطاف  دجـسم  رد  يراوگوس ،  مایا  دایعا و  رد  اذل  درادن  ناکما  لزنم  رد  ناگدننک 

هجو چـیه  هب  یگلاـس  داتـشه  نس  رد  مه  نآ  ناـشیا  یگدـنز  طیارـش  ینعی  تسا ،  ناـشیا  تاـمارک  زا  یکی  نم  رظن  هب  ناـشیا  تـیعجرم 
هتشاد ناکما  هک  دندز  یمن  سدح  تقو  چیه  دنتشاد  ییانشآ  ناشیا  اب  هک  یناسک  و  دورب ،  یتیل  ؤسم  نینچ  راب  ریز  هک  درک  یمن  باجیا 
کی ساسحا  زج  کش  نودـب  و  دـننکب .  لوبق  ار  شتیل  ؤسم  دنـشکب و  شود  هب  ار  تیعجرم  مچرپ  دـنوشب  رـضاح  یتقو  کی  اـقآ  دـشاب 

یگتـسراو و نیا  اب  ناـمز  نیا  رد  ناـشیا  راـتفر  هک  تفگ  دـیاب  و  دـنریذپب .  ار  تیل  ؤسم  نیا  ناـشیا  هک  دـشن  ثعاـب  يزیچ  نّیعتم  هفیظو 
 ، سابل رد  يرییغت  هکنیا  نودـب  درک ،  یگدـنز  یگداس  اب  ّتیعجرم  نیع  رد  دوش  یم  هک  دـنک  یم  مامت  نارگید  رب  ار  تّجح  ییاـسراپ ، 

لّوا و دلج  هر )   ) يراسناوخ دمحا  دّیـس  ياقآ  موحرم  توف  زا  دعب  هکنیا  ات  دیایب )) .  شیپ  یگدـنز  ِطیارـش  هناخ و  نکـسم ،  كاروخ ، 
عجرم توف  زا  شیپ  و  دنتـشاذگ ،  ّصاوخ  راـیتخا  رد  حیحـصت و  دوخ  ملق  هب  ار  ینونک )  لـئاسملا  عماـج  (( ) داـبعلا ةریخذ   )) باـتک مّود 
راشتنا اب  نیـسردم  هعماـج  یتقو  ماجنارـس  دـنداد ،  ار  شیوخ  هّیلمع  هلاـسر  رـشن  هزاـجا  هر )   ) یکارا یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  ردـقیلاع 

زا رگید  ياملع  زا  يا  هّدـع  درک و  یفّرعم  دـیلقت  عجرم  ناونع  هب  ار  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هلمج  نآ  زا  رفن  تفه  يا  هیعـالّطا 
یضار رّرکم  هناّرصم و  ياهتساوخرد  لابند  هب  دندرک ،  مالعا  ار  ناشیا  تیعجرم  یلمآ و . . .  يداوج  هللا  تیآ  ینیکشم و  هللا  تیآ  هلمج 

رد دندیزرو .  غیرد  باتک  دلج  يور  رب  شیوخ  مان  نتـشون  زا  لاح  نیا  اب  دـسرب ،  پاچ  هب  عیـسو  ژاریت  رد  ناشیا  هّیلمع  هلاسر  ات  دـندش 

باتفآ رتفد  زا  www.Ghaemiyeh.comیگرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


نیـسّردم هعماج  دندش  علطم  نوچ  یکارا  یمظعلا  هللا  تیآ  تشذگرد  زا  شیپ  ناشیا  دـیوگ :  یم  ناشیا  نیطبترم  زا  یکی  طابترا  نیمه 
هعماـج ماـیپ  یکارا و  موحرم  توف  زا  دـعب  و  دوـش .  هدرب  هدـنب  زا  یمـسا  متـسین  یـضار  هک  دـنداد  ماـغیپ  دـنراد  ار  ناـشیا  یفرعم  هب  رظن 

ربص دندومرف :  دش  هتساوخ  حیضوت  ناشیا  زا  دیهدن .  رارق  یسک  رایتخا  رد  ار  هدنب  ياواتف  دندومرف :  ناشمسا  راشتنا  زا  عالطا  نیسردم و 
يواتف تقو  نآ  دنک  دیلقت  ام  زا  تساوخ  طقف  درکن و  دیلقت  نارگید  زا  دنام و  یـسک  رگا  اهدعب  دنهد ،  رـشن  ار  دوخ  هلاسر  همه  دـینک ، 

 . دیسر پاچ  هب  نانبل  لها  زا  یضعب  طّسوت  ناشیا  هلاسر  دادخر  نیا  زا  سپ  هام  نیدنچ  دینک ،  رشتنم  ار 

یسایس ياههاگدید 

زا شیپ  همّرحم  بساکم  همساقم  جارخ و  باب  رد  ناشیا   : )) دسیون یم  نینچ  هدنراگن  يارب  هراب  نیا  رد  سدق  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح 
 ، دـشاب یم  دـّیقم  هقف  باوبا  زا  یـضعب  هب  و  دودـحم ،  وا  تیالو  ای  تسا ،  هقلطم  تیالو  طیارـشلا ،  عماج  هیقف  تیالو  ایآ  هکنیا  زا  ثحب 

تاذ زا  هک  تسا  یتارّرقم  نیرخآ  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  و  نید ،  نیرخآ  مالـسا  نید  هک  میناد  یم  ینعم : )  هب  لقن   ) دندرک نایب  نینچ 
نآرق زا  دعب  ینامـسآ  یباتک  و  دمآ ،  دهاوخن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصءایبنا  متاخ  زا  دـعب  يربمغیپ  و  تسا ،  هدـش  عضو  راگدرورپ  سدـقم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  ترتع و  هدوب و  نوناق  باتک  تمایق  مایق  ات  باـتک  نیا  دـیاب  و  دـش ،  دـهاوخن  هداتـسرف  میرک 
ای نادنز  رد  دنچ  ره   ) قح موصعم  تّجح و  روضح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  تّما  هک  تسا  نشور  زین  و  دنـشاب .  نآ  نّیبم 

هرابرد نخـس  یلو  دنروآ .  تسد  هب  ناوارف ،  تالکـشم  لّمحت  رایـسب و  ِتّقـشم  اب  ولو  ار  دوخ  هفیظو  دـنناوت  یم  دـشاب ) دـیعبت  لاح  رد 
باتک دـیاب  اـی  اریز  درک ؛ ضرف  درکیور  هس  زا  شیب  هلءاـسم  يارب  ناوت  یمن  ّتیعقوم  نیا  رد  هک  تسا ،  قح  تجح  ياربک  تبیغ  ناـمز 

تسرپرـس و هب  زاین  ای  و  دـشاب ؛ دوخ  ياقبا  هلیـسو  شدوخ  ینعی  دـنامب ؛ دوخب  دوخ  دـیاب  ای  و  دوش ؛ لیطعت  نید  نیناوق  ماـکحا و  ادـخ و 
نییآ مالـسا ،  نیبم  نید  اریز  تسا ،  لطاب  ًالقن  ًالقع و  لوا  ضرف  تسا .  طیارـشلا  عماج  دهتجم  رما و  ّیلو  نامه  هک  دراد  نّیبم  مکاح و 
زاین دوش و  یمن  ارجا  دوخب  دوخ  نوناق  اریز  تسا ،  لطاب  زین  مود  ضرف  و  دشاب .  تّما  نییآ  امنهار و  دیاب  رشب  لسن  متخ  ات  تسا و  متاخ 

هعماج دیاب  رما  ّیلو  مییوگب :  و  میشاب ،  لئاق  موس  ضرف  هب  دیاب  راچان  دنروآ .  رد  ارجا  هب  ظفح و  ار  نآ  ات  دراد  صاخشا  ای  صخش و  هب 
 ، شترا لـیبق  زا  ناوارف  تالیکـشت  هب  هعماـج  هک  تسا  نـشور  زین  رگید  يوـس  زا  دراد .  هـگن  نآ  داـعبا  تانوئـش و  هـمه  اـب  ار  نیملـسم 

حراش و نّیبم و  هدوب و  زاب  يونعم  يدام و  تانوئـش  همه  رد  هیقف  یلو  تسد  دیاب  اذـل  دراد ،  زاین  يرتسگداد و . . .  شرورپ ،  شزومآ و 
صوصخم هچنآ  تماما و  يانثتسا  هب  مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  تانوئـش  مامت  دیاب  هیقف  ّیلو  هجیتن ،  رد  دشاب .  تالکـشم  لّالح  امنهار و 

یتموکح تافیرشت  تالیکشت و  دوجو  مدع  تروص  رد  هنرگو  دنک ،  هدایپ  هعماج  رد  ار  مالـسا  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  تسا  موصعم  ماما 
هعماج و چیه  تفگ :  ناوت  یم  فلخ  لالدتسا  اب  هکنیا  رگید  لیلد  دوش .  هدایپ  یمالسا  نییآ  تموکح و  هک  تشاذگ  دنهاوخن  نانمـشد 

هعماج رد  رگا  هک  تسا  نشور  و  دشاب ،  امرفمکح  یتموکح  مکاح و  نوناق و  دیاب  و  دشاب ،  رادـیاپ  دـناوت  یمن  جرم  جرح و  اب  يروشک 
لیلد هب  میتفگ  هک  تسا  تسخن  ضرف  فلُخ  نیا  و  دنام ،  یمن  یقاب  مالسا  نیبم  نید  دشاب ،  امرفمکح  توغاط  رفک و  تموکح  یمالسا 

ره و  ( - 57  . . . () ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید ،  ِمالْـسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو   : ) هک دـشاب ،  رادـیاپ  تمایق  مایق  ات  دـیاب  مالـسا  نیبم  نید  یلقن ،  یلقع و 
ّیلو تارایتخا  هدودحم  نوماریپ  همّدقم ،  نیا  زا  سپ  و  ددرگ . . .  یمن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دـیوجب ،  ار  مالـسا  زا  ریغ  يرگید  نید  سک 

 . (( دنتخادرپ یم  ثحب  هب  هیقف 

یسایس یگنازرف  يدنمدرخ و 

هب لاعتم  يادـخ   : )) دـیوگ یم  حابـصم  هّللا  تیآ  مینک :  یم  هراشا  ناشیا  هتـسجرب  نادرگاش  زا  نت  ود  رظن  راهظا  هب  تسخن  هراـب  نیا  رد 
تـسایک تناطف و  زا  ناشیا  تسا .  يدادادخ  درادن و  یبسک  هبنج  هک  هدومرف  اطع  یتاذ  ياهدادعتـسا  یـصخش و  ياهیگژیو  کی  ناشیا 
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کی دـنراد ،  یّـصاخ  ياه  ینیب  نشور  کـی  یـسایس  یعاـمتجا و  لـئاسم  رد  مه  يدرف و  لـئاسم  رد  مه  هک  دنتـسه  رادروخرب  یـصاخ 
هتکن نیا  هب  هنوگچ  تسه  يدابع  یملع و  لئاسم  يافرژ  رد  هک  یـسک  کی  هک  دـنک  یم  بجعت  مدآ  هک  دـنراد  یـصوصخم  ياهینیبزیت 
دنشاب هدید  سرد  ای  زامن  تدابع و  لاح  رد  طقف  ار  ناشیا  رود ،  ارود  هک  یناسک  دیاش  دنک .  یم  كرد  ار  نآ  هتشاد و  هّجوت  قیقد  ياه 

رد هدنب  دوخ  لقاال  قّوشم  نیرتگرزب  هک :  منک  یم  ضرع  هدنب  درادن .  یهجوت  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  هب  تجهب  ياقآ  دننک  یم  رکف 
شرافس دندرک  یم  تکرش  سرد  رد  هک  یناسک  ناتسود و  فلتخم  ياهتروص  هب  دوب و  ناشیا  یعامتجا ،  یـسایس و  لئاسم  هب  نتخادرپ 

اهراک نیا  هب  دنراد  یملع  يونعم و  لئاسم  هب  دّیقت  هک  یناسک  رگا  دندرک  یم  هراشا  و  دنهدب ،  تیمها  لئاسم  هنوگنیا  هب  هک  دـندرک  یم 
یم فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  یمالـسا  هعماج  نانآ  دتفا و  یم  نالهاان  تسد  هب  عامتجا  تسایـس و  ّوج  هک  دیآ  یم  يراگزور  دنزادرپن ، 
لاح نیع  رد  دندرک ،  یم  یقالخا  ياه  هیـصوت  ای  دینک ،  تقد  دیـسیونب  ار  هقف  سرد  ًالثم  دندرک  یم  دیکءات  ام  هب  هکنیا  اب  ناشیا  دننک . 

یگنهرف دُعب  رد  صوصخ  هب  ار  ییاهتّیلاعف  هک  دندرک  یم  هیصوت  ام  هب  میشابن و  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  زا  رود  ام  هک  دنتـشاد  مامتها 
کی هک  دنداد  یم  یسایس  لئاسم  نیمه  اب  طابترا  رد  هّللا  همحر  ماما  ترضح  يارب  یصاخ  ياه  ماغیپ  کی  یهاگ  یّتح  و  میهدب ،  ماجنا 

هراـبرد زین  يدوعـسم  هللا  تیآ  میدوـب )) .  ماـما  ترـضح  هب  ندـناسر  رد  هطـساو  ناتـسود  زا  رگید  یکی  اـب  هدـنب  ار  اـهمایپ  نیا  زا  دروـم 
مالسا نونکات  مالسا  ردص  زا  دندومرف :  یم  اقآ  هراومه   : )) دیوگ یم  دندرک ،  یم  حرطم  دوخ  سرد  رد  ناشیا  هک  یسایس  ياههاگدید 

نینچمه دنرب .  یم  نیب  زا  دنراد  ار  نید  دندرک ،  بارخ  اهنیا  هک  دندومرف :  یم  هاش  هب  ضیرعت  اب  زین  تاقوا  زا  یخرب  و  دندرب .  نیب  زا  ار 
لامتحا امش  اقآ !  تفگ :  ناشیا  هب  یـصخش  دوب  هدرک  عورـش  ار  شتازرابم  هّرـس  سّدق  ینیمخ  ماما  هک  لاس 41 و 42  رد  دـیآ  یم  مدای 

؟  دور یم  دراد  دنک  یلیخ  ناشیا  هک  دیهد  یمن  لامتحا  امـش  دندومرف :  باوج  رد  اقآ  دور ؟  یم  دنت  یلیخ  ینیمخ  ياقآ  هک  دیهد  یمن 
 . دـهدب داهج  مالعا  دـیاب  هک  دوب  نیا  درک  یم  ینارنخـس  هاش  هیلع  ماـما  هکنیا  اـب  ندرک ))  تکرح  دـنک   )) زا دوصقم  دـسر  یم  رظن  هب  ! 

زور کی  دندوب  هدرک  دیعبت  هیکرت  هب  ار  هّرس  سّدق  ینیمخ  ماما  هک  ینامز   : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  یهقف  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح 
ياه هورگ  هکنیااب  ناسنیدـب ،  دنـشکب )) .  ار  تکلمم  نارـس  نیا  زا  یـضعب  دـنورب  دنتـسین  یناسک  ایآ  دـندومرف :  تجهب  ياقآ  سرد  رد 

راهظا یسایس  لئاسم  زا  یخرب  اب  ار  شیوخ  تفلاخم  ًانایحا  دندیـسر و  یم  ناشیا  رـضحم  هب  هاگ  یـسایس  توافتم  ياه  شیارگ  اب  رایـسب 
دنداد و همادا  تسار  هار  هب  شیوخ  لالقتـسا  ظفح  اب  هتـسویپ  هتفرگن و  رارق  نانآ  نخـس  ریثءات  تحت  هاگ  چـیه  ناشیا  یلو  دـندرک ،  یم 

راختفا هک  یمالـسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  هتـسجرب  ياملع  زا  یکی  هتفگ  هب  انب  هکلب  دندرکن .  تیامح  نافلاخم  ناشیدـنا و  دـب  زا  زگره 
اب هزرابم  یـسایس و  ياه  تیلاعف  هب  ناشیا  دیکءات  قیوشت و  رثا  رد  هزوح ،  هتـسجرب  يالـضف  زا  یـضعب   : )) دنا هتـشاد  ار  ناشیا  يدرگاش 

ییاریذپ هّرس و  سّدق  ینیمخ  ماما  هب  مایپ  نداد  سرد ،  رد  یـسایس  لئاسم  نوماریپ  رظن  راهظا  يرآ ،  دنتخادرپ )) .  يولهپ  سوحنم  میژر 
مظعم ماقم  هّرـس و  سّدـق  ینیمخ  ماما  روضح  هرخالاب  و  سّدـقم ،  عافد  بالقنا و  لوط  رد  یبالقنا  ياهورین  رب  شزاون  تسد  ندیـشک  و 
هدنهد ناشن  یگمه  شیدنا ،  فرژ  هیقف  نیا  اب  نانآ  ّرمتسم  طابترا  و  ناشیا ،  تیب  رد  یمالسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  نیلوئسم  يربهر و 

یبایزرا دیاب  اتـسار  نیمه  رد  زین  ار  تاباختنا  ماّیا  رد  ّتیعجرم  زا  دعب  ناشیا  ياه  هّینایب  رودـص  تسا .  یـسایس  لئاسم  رد  ناشیا  تلاخد 
یمالـسا و ياروش  سلجم  يروهمج و  تسایر  يارب  ناگدـنوش  باختنا  ناگدـننک و  باـختنا  طیارـش  اـه  هّیمـالعا  نیا  رد  ناـشیا  درک . 

هنیعب ار  ناشیا  هّینایب  ود  نتم  مرتحم  ناگدـنناوخ  رتشیب  هدافتـسا  يارب  اـجنیا  رد  هک  دـنا ،  هدرک  ناـیب  ّتقد  اـب  ار  يربهر  ناـگربخ  سلجم 
 : میوش یم  روآدای 

ّلوا مایپ 

زا ًارّرکم  هکنانچ  دعب ،  و  نیرهاطلا .  ءایصوالا  ةداّسلا  هلآ  ءایبنالا و  دّیـس  یلع  ةالّـصلا  و  نیملاعلا ،  ّبر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یم ضرعتم  ار  هیتابثا  هیبلـس و  تاهج  بناجنیا  دوش :  یم  نایب  تسا  هدش  راهظا  هچنآ  اهنآ  باوج  رد  هدش ،  لا  ؤس  تاباختنا  رد  تکرش 
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ِنیما ندش و  باختنا  ّقح  یناسک  هک  دنـشاب  رّکذتم  دیاب  دنیامن ،  تکرـش  ندش  باختنا  ای  نداد و  يءار  رد  دـنراد  انب  هک  یناسک  موش ، 
رد هک  دنـشاب  ییاهنآ  زا  و  دنـشاب .  نامیا  اب  یفاک و  ِلـماک  ِلـقع  اـب  ِلاـجر  زا  هک  دـنراد ،  ار  ندوب  اـیند  نید و  دروم  رد  ناـمیا  اـب  مدرم 
هچ لاح  هب  ات  هک  دننکن  رظن  دنشاب .  رود  اهنآ  وحن  تافیوخت و  اه و  هوشر  زا  و  دنشاب .  ( 58 () ٍِمئال َۀَمَْول  َنُوفاخَی  ال   ، ) كورت تاراهظا و 

همه رب  ار  یلاعت  يادخ  هدارا  دنـشاب ،  سرت  ادخ  راکزیهرپ و  دـیاب  و  دوشن .  دـیاب  هچ  دوشب و  دـیاب  هچ  لاح  زا  هک  دـنیامن  رظن  هکلب  هدوب 
 ، تسین مه  زئاج  هکلب  تسا  رثا  یب  اهدقاف  يارب  نداد  يءار  و  دنتـسین ،  نامتئا  لها  دنـشاب  تافـص  ضعب  دقاف  رگا  دـنهدب .  حـیجرت  زیچ 

يءار ِلاح  رد  دشاب .  هیناسفن  روما  رد  ینمـشد  یتسود و  هلخادـم  نودـب  دـشاب و  لماک  دـیاب  مه  صّحفت  تسا .  كورتم  مه  كوکـشم 
زئاج هک  دنـشاب -  هروکذـم  تایـصوصخ  دِـجاو  هک  مه  یناسک  دـننادب .  همه  تایـصوصخ  مامت  هب  رظان  ار  میظع  يادـخ  نتفرگ  نداد و 
يءار دـنهاوخ  اهنآ  ضعب  دـقاف  هک  دـنهدب  لامتحاای  دـننادب  رگا  ییاـناوت ،  اـب  دوش  یم  بجاو  اـهنآ -  هرابردـنتفرگ  نداد و  يءار  دـشاب 

یناـسک هچ  دـنوش و  یم  باـختنا  دـنیامن و  یم  باـختنا  هنوـگچ  هک ]   -] ار رفک  لَُود  دـییامن  هظحـالم  دروآ . ] دـنهاوخ  يءار  تـفرگ [ 
یتاّیلمع هچ  اهنآ  ياهتلود  دننک و  یم  راهظا  ناشدوخ  ياهسلجم  رد  یئارآ  هچ  دنوش و  یم  باختنا  ییاه  هار  هچ  زا  دنوش و  یم  باختنا 

يالقع همه  رب  اهنآ  داسفا  داسف و  هک  دنهد  یم  ماجنا  اهنآ -  هخوسنم  نایدا  یتح  نید -  لقع و  نوناق  فالخ  رب  تکلمم و  نوناق  قبط  رب 
لصا نید  چیه  اب  تقباطم  هک  اهنآ  تابّبـسم  بابـسا و  لئاسو و  و ]  ] اهنآ ياهراک  یگنوگچ  اب  دییامن  تفلاخم  و ]  ، -] تسا راکـشآ  ایند 

(59) َنیعَمْجَأ ْمِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَص  َنیِرِهاّطلا ،  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  ِلُک ،  اِهّ ِتّالَّزلا  َنِم  اناّیِإ  َو  ُهّللا  ُمُکَمَـصَع  دنرادن .  دنـسپ  لقع  نوناق  چیه  راد و 
ۀجهبلا یقت  دمحم  دبعلا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

ّمود مایپ 

ؤس ِباوج  رد  نیرّهطملا .  ءایـصو  الا  ةداس  هلآ ،  دّمحم و  ءایبن  الا  دّیـس  یلع  ةالّـصلا  و  نیملاعلا ،  ّبر  هّللدمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک دوـب ]  ] یتاـنایب هلمج ]  نآ   ] زا هک ]   ] دوـب هدـش  هداد  رّکذـت  هتـشذگ  لاـس  رد  هچنآ  هب  هراـشا  اـب  و ]  ، ] تاـباختنا هـب  طوـبرم  ِرّرکم  ِلا 

دوب هدش  تسا -  یمسا  نییعت  زا  مودا  لمکا و  نسحا و  ّمعا و  ّمتا و  هک  یفیصوت -  نییعت  اهنآ  رد  درادن و  یناکم  ینامز و  هب  صاصتخا 
ِنَع ُُهلَءاْسَءا  ُْتنُک  َو  ِْریَْخلا ،  ِنَع  ِهّللا  َلوُسَر  نُولَءاْسَی  اُوناک   : )) دومرف هک  تسا  ّيورم  هیلع  هللا  ناوضر  هفیذح ))   )) زا دوش ] :  یم  هتفگ  ، ]

هب ات  تسیک  ریخ )) لها   )) تسیچ و ریخ ))  )) و مییامن ،  نآ  زا  رارف  اـت  تسیک  ّرـش )) لـها   )) تسیچ و ّرـش ))  )) مینادـب دـیاب  ( 60 (؛)) ِّرَّشلا
و دنـشاب .  طایتحااب  نشور و  تایئزج  رد  تایلک  و  تایرغـص ،  رد  تایربک  ندرک  هدایپ  رد  باـختنا ،  لـها  دـیاب  مییاـمن .  رارف  نآ  يوس 
 ، دنیامنن ّفقوت  ینشور  رد  و  دنیامن .  دنشاب  حلـصا  هک  نینّیدتم  ءالقع  زا  صحف  و  دنیامن .  ریغ  ياضر  رب  مّدقم  ار  گرزب  يادخ  ياضر 

لئاـسم هب  طـیحم  هک  ءـالقع -  زا  ِنینّیدـتم  اـب  دنـشاب .  رود  رفک ) لُود  هویـش   ) نتفرگ نداد و  هوشر  زا  و  دـنیامن .  تکرح  یکیراـت  رد  و 
راک رـس و  اهنآ  ریغ  اب  و  دنـشاب ،  یکلـسم -  يرکف و  لادتعا  تعاجـش و  ریبدت و  اب  و  راکزیهرپ ،  و  یلمع ،  يداقتعا و  نامیا  اب  هّیعرش و 

هک ناشورف  نطو  یشورف و  نطو  زا  تسین .  یکرادت  نآ ،  زا  ینامیشپ  رد  هک  دننکن  يراک  دننکن و  راتفرگ  ار  اهناملسم  و  دنشاب .  هتشادن 
ياهّلِلَُحم هب  هک  مینیب  یم  میدـید و  دـیئامنب ؛ هظحالم  ار ،  رفک  لود  هب  ناشورف  نطو  بقاوع  دیـشاب ؛ رود  تسا ،  رفک  لُود  ِّتبحم  ِتیاـغ 

دیاب دـنام .  یمن  اهنآ  نیعبات  يارب  ءوس  ِتبقاع  ینامیـشپ و  زج  نآ  زا  سپ  و  دـنرادن ،  هراچ  هک  ینامز  ات  رگم  دـننک ،  یمن  افو  ناـشدوخ 
نامیا مالسا و  رد  صقن  تسا  اهنآ  هب  بوسنم  هچنآ  و  دشابن ؛ رفک  لود  هب  بوسنم  هک  تسین  هّیمالسا  کلامم  رد  یـصقن  چیه  هک  مینادب 

یمن و  منیب ؛))  یم  ای  مناد ،  یم  ار  زیچ  همه   : )) دیوگب دـناوت  یمن  یـسک  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ریغ  تسا .  نآ  هب  یهتنم  ای  تسا ، 
دنک و تکرح  دیاب  دناد و  یم  ار  ییاهزیچ  يداع ،  لماع  ره  هکلب  مکیرات ، ))  اج  همه  مناد و  یمن  ار  زیچ  چیه   : )) دیوگب یـسک  دـناوت 
طایتحا و دیاب  دناد و  یمن  ار  ییاهزیچ  و  دناوتب ؛ هک  اجنآ  ات  دیامن  جارختـسا  ار  تالوهجم  دوخ ،  تامولعم  زا  دیاب  هکلب  دـیامنن ،  فّقوت 
هک یتانایب  رب  لامتـشا  اب  دش ] رکذ   ] اهلا ؤس  باوج  يارب  بلاطم  نیا  و  دوشن .  التبم  كَرْدَتْـسُم  ِریغ  ِتمادـن  هب  ات  دـیامن  صّحفت  فّقوت و 
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هک یناسک  دـنیامنن .  یهارمگ  رد  ار  نینم  ؤم  زا  نارگید  دوخ و  هحماسم  هب  ای  ءایمعلا ،  یلع  هکنآ  اـت  تسا ،  نآ  دـیکءات  تّجح و  ماـمتا 
ای قفاوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  بزح  ود  زا  کیمادک  دینک  هظحالم  هک : ]   ] دوش یم  هدش و  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  دندّدرم ،  ّریحتم و 

یمن ای  هداد  هیّنید  روما  رد  يرییغت  مادک  تسا ،  رتدّکءاتم  ای  دراد  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  راظتنا  ًالمع  وا  داقتعا  مادـک  و  تسا ،  رت  قفاوم 
رد مادک ،  تسا ،  رت  يوق  ای  دراد ،  نامتئا  قدص و  يوقت و  هکلم  مادک  لمع ،  ای  داقتعا  رد  تسا  نّولتم  ای  رکف  رد  لدتعم  مادـک  دـهد ، 
هللا تاولـص  ءایـصوالا -  متاخ  ءایبن و  الا  متاخ  لاعتم و  يادـخ  هب  مادـک  هلمجلاب  و  تسا ،  رترود  مادـک  قافن و  ای  رفک  هب  هیبش  تافص ، 

رد ار  وا  تاضوغبم  زا  ّبنجت  و  وا ،  تاّیـضرم  رب  ار  نینم  ؤم  همه  تیّقفوم  میظع ،  دـنوادخ  زا  تسا .  رت  کیدزن  مهَجرف -  لَّجع  مهیلع و 
ۀجهبلا یقت  دّمحم  رقح  الا  هتاکرب  هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلاو  میهاوخ .  یم  لاح ،  ره  رد  اج و  همه 

نارگید راتفگ  رد  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  مشش :  شخب 

هّرس سّدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا 

هللا تیآ  دـنک :  یم  تابثا  ار  ام  ياعّدـم  طابترا ،  نیا  رد  نایرج  دـنچ  لقن  دنتـشاد ،  تجهب  هللا  تیآ  هب  یـصاخ  تیانع  هّرـس  سّدـق  ماما 
حبص ادرف  ینالف ،  دومرف :  ماما  هبترم  هس  ود  هک  تسه  مدای  مدوب  ماما  تمدخ  هک  یلاس  جنپ  راهچ  نمض  رد  نم   : )) دیوگ یم  يدوعسم 

نآ رد  نوـنکا  هک  یلزنم  نیمه  ناـشیا ،  لزنم  میدـمآ  یم  میدـش و  یم  دـنلب  زور  نآ  يادرف  و  تجهب .  ياـقآ  لزنم  مـیورب  میهاوـخ  یم 
یم هراشا  ماما  سپـس  میتسـشن ،  یم  هقیقد  ود  یکی  تسا  دوجوم  نالا  هک  ییاهـشرف  نیمه  اـب  يدورو  قاـتا  نیلوا  رد  و  دنتـسه ،  نکاـس 

 . میتفر یم  دندمآ و  یم  نوریب  ماما  دعب  دنتخادرپ  یم  وگتفگ  هب  تجهب  ياقآ  اب  تعاس  مین  دودح  ناشیا  متفر و  یم  نوریب  نم  دندرک و 
هحوبحب ناـمه  رد  هبترم  هس  ود  نینچمه  ادـخ .  دنتـسناد و  یم  ناـشدوخ  مناد  یمن  دـندرک ،  یم  وـگتفگ  یلئاـسم  هچ  هراـبرد  هکنیا  اـما 

دنک و ینابرق  دنفسوگ  سءار  ود  نالف  تعاس  حبص  ادرف  دییوگب  ینیمخ  ياقآ  هب  امش  هک  دندومرف  نم  هب  تجهب  ياقآ  ای 42  تضهن 41 
تایح دـیق  رد  زین  نونکا  هک  یجرف  ياقآ   ) باّصق هب  امـش  تفگ  یم  نم  هب  هلـصافالب  مه  ناشیا  مداد ،  یم  عالّطا  ماـما  هب  مدـمآ  یم  نم 

هب هک  داد  ماغیپ  نم  هب  تجهب  ياقآ  زین  رگید  راب  میهد .  یم  ار  ناشلوپ  دعب  دنک  ینابرق  ام  فرط  زا  دنفـسوگ  سءار  ود  دـییوگب  تسه ) 
ماما و نیب  هک  دوب  یلئاسم  همه  اهنیا  دننک .  ینابرق  سءار  هس  داد  روتسد  هلصافالب  مه  اقآ  دنک ،  ینابرق  دنفسوگ  سءار  هس  میوگب :  ماما 

ياقآ دندوب  نکاس  نارامج  رد  ماما  هک  یماگنه  زین  میتشادن .  عالطا  شنطاب  زا  میدـید و  یم  ار  شرهاوظ  طقف  ام  دوب و  تجهب  هللا  تیآ 
نارامج رد  مدرب  متشاذگ و  تکاپ  يوت  متفرگ  ار  همان  نم  دیناسرب ،  اقآ  هب  ار  نیا  امـش  مراد  یکچوک  همان  کی  دندومرف :  نم  هب  تجهب 

یعناص نسح  خیش  ياقآ  اب  ماما  ترـضح  زین  راب  نیدنچ  دوب ،  گنتاگنت  یلیخ  راوگرزب  ود  نیا  هطبار  تروص  ره  رد  مداد .  ماما  تمدخ 
هللا تیآ  میدوب .  ماما  تمدـخ  رد  هشیمه  یعناـص  نسح  خیـش  ياـقآ  نم و  دـندوب  مق  ماـما  هک  یماـگنه  اریز  دـنتفر ؛ تجهب  ياـقآ  لزنم 
ماما ترـضح  يدازآ  زا  سپ   : )) دیوگ یم  يا  هرطاخ  رد  هّرـس  سّدق  ماما  نادرگاش  زا  یکی  دنتـشاد .  یـصاخ  تیانع  ماما  هب  مه  تجهب 

هدنکآ زور  ره  ماما  لزنم  دـنتفرگ و  نشج  مق  ياه  هّلحم  مامت  رد  مدرم  ش .  لاس 1341 ه .  رد  مق  هب  ناشیا  دورو  نادنز و  زا  هّرـس  سّدق 
دـندروآ و یم  فیرـشت  ماـما  لزنم  هب  زور  ره  هک  دوـب  یناـسک  زا  زین  تجهب  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  ناـمز  نآ  رد  دوـب ،  ّتیعمج  زا 
رد لقاال  دـیتسیاب ،  قاتا  نوریب  تسین  هتـسیاش  هک  دـش  داهنـشیپ  ناـشیا  هب  یتقو  دنداتـسیا  یم  ناـشیا  تیب  تارجح  زا  یکی  رد  رب  یتّدـم 

هدـمآ و اـجنیا  هب  هدـنزرا  تیـصخش  نیا  میظعت  تهج  هک  مناد  یم  بجاو  دوخ  رب  نم  دومرف :  باوج  رد  ناـشیا  دینیـشنب .  قاـطا  لـخاد 
زا هیلع )  هللا  ناوضر   ) یفطـصم اقآ  موحرم   : )) دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  زین  حابـصم  هللا  تیآ  ( 61  . (() مدرگ زاب  سپس  متـسیاب و  یقیاقد 
زا دنتسه .  يزاتمم  رایـسب  يونعم  تاماقم  ياراد  تجهب  ياقآ  بانج  دندقتعم  اقآ  درک :  یم  لقن  هماقم )  هللا  یلعا   ) ماما موحرم  ناشردپ 

ار نیا  تردق  ینعی  دنتـسه ،  يرایتخا  توم  ياراد  ناشیا  هک :  دوب  نیا  دندرک  یم  لقن  تجهب  ياقآ  هرابرد  ناشردپ  زا  هک  یبلاطم  هلمج 
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هک تسا  يدنلب  تاماقم  زا  یکی  نیا  دننک .  تعجارم  دعب  دننک و  علخ  حالطـصا  هب  ندب  زا  ار  شیوخ  حور  دنهاوخب  تقو  ره  هک  دـنراد 
نابز هک  يدـیحوت  فراعم  رد  يرگید  يونعم  تاماقم  روطنیمه  و  دنـسرب ،  نآ  هب  تسا  نکمم  ینافرع  كولـسو  ریـس  ریـسم  رد  ناگرزب 

یم لقن  ماما  لوق  زا  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم   : )) دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  وا  مه  درادـن )) .  ار  اه  هنیمز  نیا  هرابرد  ثحب  يارای  هدـنب 
 ، تسا هداس  یلیخ  تجهب  ياقآ  یگدـنز  هک  دـندوب  هدـید  دنتـشاد ) يدرجورب  ياقآ  موحرم  اب  یکیدزن  طابترا  هک   ) ماـما یتقو  دـندرک : 

لوبق ناشیا  تجهب  ياقآ  يارب  دندوب  هدروآ  یتقو  دـندوب ،  هتفرگ  يدرجورب  ياقآ  موحرم  زا  یهجو  کی  ناشیا  یگدـنز  هب  کمک  يارب 
نیا  ) دندوب هدومرف  ماما  ترضح  یشیدنا  هراچ  کی  اب  لاح  ره  هب  دننادرگرب ،  ار  هجو  نآ  دندید  یمن  تحلـصم  مه  ماما  دندوب و  هدرکن 

تروص نیا  هب  هکنیا  ات  منادرگنرب .  رگید  ار  نیا  نم  دـیهدب  هزاجا  امـش  و  مشخب ،  یم  امـش  هب  مدوخ  لام  زا  نم  دـندرک : ) لقن  هک  روط 
هب ماما  ترـضح  هژیو  تیانع  دروم  رد  يدزی  حابـصم  هللا  تیآ  زاب  دندرک )) .  لوبق  ماما  ترـضح  یـصخش  کلم  زا  هبه  ناونع  هب  ناشیا 

يارب يدومنهر  ناشیا  زا  هّللا ،  همحر  لحار  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  يربهر  ناگربخ  ياـه  یبایفرـش  زا  یکی  رد   : )) دـنیوگ یم  ناـشیا 
ناگربخ راهظا  باوج  رد  و  دنداد .  هلاوح  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هب  ار  ناگربخ  ماما  ترـضح  دـش ،  هتـساوخ  یقالخا  لئاسم 

(( دریذپب ات  دینک  رارصا  ردقنآ  دنومرف :  دریذپ ،  یمن  ار  یسک  ناشیا  هک 

املع رگید  هاگدید  زا 

نیرتدـنمتورث نالا   : )) هّللا همحر  ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ   - 2 ( 62  . ) تسا حـلاص  دـبع  تجهب )  هللا  تیآ   ) ناشیا  : )) ییابطابط همـالع   - 1
 : دیوگ یم  يدـمحا  نسح  دـمحم  هللا  تیآ  هّللا :  همحر  روکف  هللا  تیآ   - 3 ( 63  . (() تسا تجهب  ياقآ  يونعم )  تهج  زا   ) ناـهج درم 
رد ًاصوصخم  هک  دنتـسه  يدارفا  هلمج  زا  تجهب  ياقآ   : )) دـندومرف یم  دنتـشاد و  تیاـنع  تجهب  ياـقآ  هب  تبـسن  یلیخ  روکف  هللا  تیآ 
هچ نونکا  دـش :  لا  ؤس  ناشیا  رـضحم  زا  يریمـشک :  میرکلادـبع  دیـس  جاح  هللا  تیآ   - 4 ( 64  . (() دنتـسه هداـعلا  قوف  ّتیونعم  طارص 
زا يرهف :  دمحا  دیس  هّللا  تیآ   - 5 ( 65  . (() تجهب ياقآ  تجهب ،  ياقآ   : )) دندومرف دینک ؟  یم  یفّرعم  لماک  داتسا  ناونع  هب  ار  یـسک 

6 ( 66  . (() تجهب ياقآ  تجهب ،  ياقآ   : )) دندومرف دینک ؟  یم  یفّرعم  لماک  داتسا  ناونع  هب  ار  یسک  هچ  نونکا  دش :  هدیسرپ  زین  ناشیا 
قوف تالامک  هب  داقتعا  تجهب  ياقآ  ترـضح  هرابرد  هک  یناسک  هلمج  زا   : )) دـیوگ یم  حابـصم  ياقآ  یناچوق  ساـبع  خیـش  هللا  تیآ  - 

و  ) دوب نّطوتم  فجن  رد  هک  دـندوب  ینافرع  یقالخا و  لئاسم  رد  یـضاق  ياقآ  موحرم  نیـشناج  یناچوق ،  سابع  خیـش  اـقآ  تشاد  هداـعلا 
هب ناشّنـس  زونه  دـندوب و  ناوج  یلیخ  تجهب  ياقآ  هک  یتقو  دومرف :  یم  ناشیا  تسا . )  كرتشم  داتـس  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  شدـنزرف 

طابترا هطساو  هب  ام  هک  دندوب  هدیسر  یتاماقم  هب  دوب ) هدماین  رد  تسرد  ناشنساحم  زونه  هک  دوب  نیا  ناشریبعت   ) دوب هدیـسرن  لاس  تسیب 
منکن لقن  ییاج  ار  اهنآ  متسه  هدنز  ات  دنتفرگ  یعرش  دهع  نم  زا  ناشیا  و  میدرک ،  ادیپ  عالّطا  میتشاد  هک  يا  هنامیمص  تقافر  کیدزن و 

نـس رد  هک  دز  سدح  دیاب  دـشاب  هدیـسر  تاماقم  نیا  هب  ّنس  نآ  رد  هک  یـسک  دـندرک .  یم  حرطم  ار  يرایتخا  توم  نیمه  مرظن  هب  و  . 
ادخ برق  زا  يا  هیاپ  هچ  هب  فیاظو ،  ماجنا  ادخ و  یگدنب  هار  رد  تماقتسا  كولـس و  ریـس و  ینالوط  رمع  کی  زا  دعب  یگلاس و  داتـشه 

يدابع تالاح  نآ  ًاصوصخم  دوش ،  بوذجم  دنیبب  یم  ار  ناشیا  هک  یتشرـس  كاپ  نم  ؤم  ره  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمه  و  دشاب .  هدیـسر 
 : ینیکـشم هللا  تیآ   - 7 تسا )) .  يدایز  رایـسب  تاکرب  هیام  دـنک ،  تکرـش  ناـشیا  ياـهزامن  رد  دوشب  ّقف  ؤم  یـسک  رگا  و  ار ،  ناـشیا 

رارق هعیـش  ياهقف  نایم  رد  ییالاب  یلیخ  هبترم  کی  رد  لوصا ،  رد  مه  هقف و  رد  مه  یملع  تهج  زا  تجهب )  یمظعلا  هللا  تیآ   ) ناـشیا ))
هدرک هدافتسا  اهنآ  زا  ناشیا  هک  یناداتـسا  و  دنـشاب ،  یم  نآ  زا  رتالاب  يا  هلحرم  رد  یحور  تمظع  تالامک و  اوقت و  تهج  زا  و  دنراد ، 
اهباتک ناشیا  دوجو  فارطا  رد  هک  تسا  راوازـس  اذل  میرگنب ؛  اهنآ  هب  اه  هراتـس  دننام  دیاب  ام  هک  دنراد  رارق  ییالاب  یلیخ  ماقم  رد  زین  دنا 

زور لهچ  رد  ار  یملاع  سکره   )) هک تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هکنیا   : )) يرفعج یقت  دـمحم  همّـالع  هللا  تیآ   - 8 ( 67  . (() دوش هتشون 
( : 68 (() ِْتیَْبلا َلْوَح  ًافاوَط  َنیْعبَـس  ْنِم  یلاـعَت  ِهّللا  َیلِإ  ُّبَحَأ  ِءَّاـمَلُْعلا  ُةَراـیِز   )) نینچمه و  دریم ) .  یم  شبلق   : ) ُُهْبلَق َتاـم  دـنکن ،  تراـیز 
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تجهب هللا  تیآ  املع ))  )) زراب قادصم  دشاب ) .  یم  ادخ ]  ] هناخ درگ  رد  ندومن  فاوط  راب  داتفه  زا  رتبوبحم  ادـخ  دزن  رد  ءاملع  ترایز  )
رد تاقالم  نیا  رثا  زور  دنچ  ات  منیب  یم  ار  ناشیا  تقو  ره  نم  تسا .  هظعوم  اپ  ات  رس  دوخ  ناشیا  ندرک  تاقالم  ندید و  فرص  دنتسه . 

ینامز نامه  زا  تجهب  ياقآ  تاماقم  عضو   : )) الدـُب هللا  تیآ   - 9 ( 69  . (() دشاب یم  ام  يارب  هدـنهد  رادـشه  عقاو  رد  و  تسا ،  یقاب  نم 
هّللا تیآ   - 10 ( 70  . (() دـنراد ار  یتاـماقم  نینچ  تقاـیل  ناـشیا  هک  دوب  مولعم  و  دوـب ،  نشور  میتـفر  یم  يدرجورب  هللا  تیآ  سرد  هک 

 ، مظاک دمحم  خیش  اقآ  ناش  هتسجرب  نادرگاش  قیرط  زا  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  موحرم  ياهتّقد  عماج  تجهب  هللا  تیآ   : )) حابـصم
یم یـضاق  ياقآ  موحرم  يونعم  ياهتیبرت  و  یناهفـصا ،  نیـسح  دـمحم  خیـش  اقآ  موحرم  ینیئان و  ياقآ  موحرم  ياـهیروآ  ون  روطنیمه  و 

اج و  دیآ ،  یم  باسح  هب  ام  رصع  رد  یگرزب  رایسب  تمعن  هک  دنا  هدروآ  دوجو  هب  یفارطالا  عماج  تیـصخش  کی  ناداتـسا  نیا  دنـشاب . 
هب لاعتم  يادخ  روطنیمه  دنشاب .  سانش  ردق  هتشاد و  ار  شتقایل  هک  یناسک  هتبلا  دوش .  هدرب  هدافتـسا  ناشیا  رمع  هظحل  هظحل  زا  هک  دراد 

تاماقم ناشیا  فصو  نیا  اـب  تسا ،  يدادادـخ  درادـن و  یبسک  هبنج  هک  هدومرف  اـطع  یتاذ  ياهدادعتـسا  یـصخش و  ياـهیگژیو  ناـشیا 
هللا تیآ   : )) دیامرف یم  حابصم  ياقآ  زین  و  دنرادن )) .  نتفگ  هزاجا  دنـشاب  هتـشاد  یعالّطا  هک  یناسک  دننک و  یم  نامتک  ار  دوخ  يونعم 

قیقحت دنناد و  یم  يّدج  بجاو  هفیظو  کی  ار  سرد  ًاعقاو  دنراد و  مامتها  نادـب  دنتـسه و  قیقد  هداعلا  قوف  یملع  لئاسم  رد  مه  تجهب 
يارب يرگید  لاب  کی  ار  اهنآ  دـنراد و  یفاک  ماـمتها  يونعم  یتداـبع و  لـئاسم  رد  مه  و  دـنهد ،  یم  تیمها  رایـسب  ار  یهقف  لـئاسم  رد 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ   : )) سمش يرهاط  هللا  تیآ   - 11 تسین )) .  زاسراک  يرگید  نودب  مادک  چیه  هک  دـننک  یم  یّقلت  ناسنا  زاورپ 
تسه و ادـخ  هّجوت  اضر و  دروم  هک  دـنهد  یم  ار  ییاوتف  دـننک ،  یم  هاگن  مالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  هب  یتقو  هک  هدیـسر  یقفا  کی  هب 

صاخـشا یـضعب  زا  متـسه  مق  نارهت و  رد  هک  لاس  دنچ  نیا  رد   : )) ییالبرک داوج  خیـش  هللا  تیآ   - 12 ( 71  . (() تسین نآ  رد  فـالخ 
 : َُهل ًائینَه  َُّمث  َُهل  ًائینه  دنتسه ،  یهلا  هّصاخ  فاطلا  دجاو  ناشیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هک  مدینـش  یبلاطم  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  هرابرد 
 ، رتشوخ بیبح  زا  روج  مباتن  ترد  زا  ور  مبآ ،  يدُرب  دـنچ  ره  تسا :  نیا  ناشیا  هب  ملاح  نابز  هدـنب  داب ) !  شیراوگ  و  داـب ،  شیراوگ  )

يروخ بارش  رگا  مراد :  یم  هضرع  زین  تیانع و  هیاس  رد  ناجنگب  متعاس  کی  منوردنا  دزوس  یم  نابوخ !  باتفآ  يا  تیاعر  یعّدم  زک 
یمظعلا هللا  تیآ  ترـضح   : )) یمق يرذآ  هللا  تـیآ   - 13 كاـسما ))  تسا  تقیرط  ِرفک  همه ،  بهذـم  هب  كاـخ  رب  ناـشف  يا  هعرج  ، 

لباق ریغ  سیردت  لیصحت و  رد  شناشخرد  قباوس  دنتـسه ،  یناهفـصا  قّقحم  یمظعلا  هللا  تیآ  ینیئان و  یمظعلا  هللا  تیآ  درگاش  تجهب 
و دـنا .  هدرک  ینایاش  هدافتـسا  ناشیا  سرد  رـضحم  زا  لاس  مق 15  هیملع  هزوح  هقباس  اـب  يالـضف  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  تسا ،  راـکنا 
و تسا ،  ماع  صاخ و  دزنابز  مق  رهـش  رد  ناشیا  زین  عرو  اوقت و  لمع و  رد  ملع ،  رب  هوالع  دنتـسه .  مان  هب  نیدهتجم  زا  نانآ  دوخ  نونکا 
زا یکی  تلادع  اوقت و  و  تساوقت .  همّسجم  اوقت و  نیع  هکلب  تسا ،  ییاوقت  اب  مدآ  تفگ  دوش  یمن  ار  ناشیا  ناتـسود  زا  یـضعب  لوق  هب 

هشیمه تجهب  ياقآ  لاثما   : )) ینیمخ يدوعـسم  هللا  تیآ   - 14 ((( 72  . ) دوش یم  تفای  ناشیا  رد  هک  تسا  دـیلقت  عجرم  تافـص  نیرتهب 
ناناوج هژیوب  همه و  دراد ،  ییالاب  حطس  يونعم  یقالخا و  رظن  زا  صوصخب  و  درک .  هدافتـسا  ناشیا  زا  دیاب  دنا ،  هدوب  مک  نارود  ره  رد 
زاسراک یلیخ  اقآ  يونعم  یقالخا و  هرهچ  یتح  دنریگب ،  قالخا  سرد  دـنورب و  ناشیا  تمدـخ  دنـشاب  یم  تایقالخا  لابند  هک  یناسک  و 

هداد ًامتح  هک  دشاب  هداد  ملاس  هویم  موصعم  هدراهچ  زا  ریغ  تیناسنا  هبّیط  هرجـش  رگا  یهقف :  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح   - 15 تسا )) . 
 [ تجهب هللا  تیآ   ] ناشیا  : )) فجن يالـضف  زا  یکی   - 16 تسا .  تجهب  یمظعلا  تیآ  سدـقم  دوجو  ملاس  ياه  هویم  نآ  زا  یکی  تسا 
هب قافتالاب  املع  نایاقآ  یّلعم ،  يالبرک  هب  رفس  رد  هک  يّدح  ات  دوب .  ّصاوخ  دامتعا  قوثو و  دروم  مّلسم و  دهتجم  دنمشناد ،  یناوج  رد 

ینموف يورغ  تجهب  یقت  دّمحم  خیش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ   : )) نادنمـشناد هنیجنگ  باتک  فل  ؤم   - 17 ( 73  . (() دندرک یم  ادتقا  ناشیا 
هتسجرب یملاع  ًاقح  و  دنشاب ،  یم  نموف  ناتسرهش  نالیگ و  رخافم  زا  مق و  هیملع  هزوح  مان  هب  ِنادنمـشناد  گرزب و  نیـسّردم  تایآ و  زا 

نیسّردم و لضافا  هّجوت  دروم  رکذلا و  مئاد  تاعامتجا و  تارهاظت و  زا  ضِْرعُم  اسراپ و  یقّتم و  عراب و  بّذهم و  هتسیاش و  يدنمشناد  و 
تـسا جاجتحا  زور  هک  تمایق  زور   : )) يدزی هیقف  يدمحا  نیـسح  دمحم  هللا  تیآ   - 18 ( 74  . (() دنشاب یم  مق  هیملع  هزوح  نادنمـشناد 
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مینک هدافتسا  تسرد  ناشرضحم  زا  میناوتن  ًاعقاو  ام  رگا  و  دنتـسه ،  یهلا  ياهتّجح  ءزج  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  هک  تسا  ینیقی  ام  يارب 
 : دجما نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح   - 19 میهدـب )) .  ار  یهلا  حیحـص  باوج  میناوـت  یمن  میوـش و  یم  موـکحم  میوـشب  تیبرت  تسرد  و 

ّتیونعم ملع و  زا  ییالاب  جوا  کی  رد  هک  دنناد  یم  دنراد  ییانـشآ  ناشیا  اب  شیب  مک و  هک  یناسک  دنتـسه ،  ام  رـصع  رخافم  زا  ناشیا  ))
زا دـیاب  دنتـسه ،  نیمز  يور  هتـشرف  ناـشیا  رگید :  ریبعت  هب  درادـن .  ریظن  ّتیونعم  ملع و  رد  تجهب  ياـقآ  مدـقتعم  هدـنب  دـنراد . . .  رارق 

بیذهت هب  زج  ناشیا  تالامک  تجهب و  یمظعلا  هللا  تیآ  نتخانش   : )) یهاش ورـسخ  داتـسا   - 20 درک )) .  هدافتـسا  ناشیا  دوجو  تاکرب 
تخانـش يارب  نیارباـنب  دـنک ،  كرد  دـناوت  یم  شدوخ  يدوجو  هعـس  هب  هجوت  اـب  یـسک  ره  و  تسین ،  نکمم  يدوـجو  هعـسوت  سفن و 

تیآ  : )) يداه داتسا   - 21 درب )) .  يرتشیب  هرهب  اقآ  تالامک  زا  ات  داد  هعـسوت  ار  دوخ  دوجو  درک و  سفن  بیذهت  دـیاب  ناشیا  تالامک 
ناشیا رتهاتوک :  ترابع  هب  و  تسا .  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  ادخ و  هار  رد  شالت  داهج و  كولـس و  ریـس و  رمع  کی  ِیّلجت  تجهب  هللا 

 . دنشاب یم  تدهاجم  رمع  کی  سیدنت 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رضحم  زا  ییاهدومنهر  تمکح  همشچرس  متفه :  شخب 

شناد شزرا  ایر و  جالع   - 1

ادخ يارب  ار  يریخ  راک  دریگ  یم  میمصت  ناسنا  یهاگ  دش :  لا  ؤس  ناشیا  رضحم  زا  دراگن :  یم  نینچ  مق  هّیملع  هزوح  يالـضف  زا  یکی 
مانشوخ مدرم ،  دزن  رد  يراک  ایر  یبلط ،  ترهش  نوچمه  رگید  یناطیـش  ياه  هسوسو  اما  دیامن ،  تیاعر  ار  لماک  صالخا  دهد و  ماجنا 
خـساپ رد  دـنک ؟  یم  شزرا  یب  ار  لمع  دوش و  یم  بوسحم  اـیر  مه  تاروطخ  نیا  اـیآ  دـنک  یم  روطخ  ناـسنا  نهذ  رد  و . . .  ندـش ، 
تادابع ریغ  رد  تسه ،  مه  لطبم  تادابع  رد  ایر  دنا :  هتفگ  یـضعب  تسا و  مارح  دراد  ایر  هک  یتدابع  تسا و  تادابع  رد  ایر  دندومرف : 

ًالثم دربب !  الاب  ار  ایر  حیحـص  تالّمءات  اب  هک  تروص  نیا  هب  دـشاب .  ایر  جالع  هراچ و  هار  دـناوت  یم  اـیر  دوخ  یلو  درادـن .  لاکـشا  اـیر 
یعـس دور و  یم  ینابـساپ  شیپ  دنک ،  بلج  شدوخ  هب  ار  وا  هّجوت  دنک و  ادـیپ  یمارتحا  ینابرهـش  سیئر  شیپ  دـهاوخ  یم  ناسنا  یهاگ 

 : دیوگب دوخ  اب  تسا  بوخ  ناسنا  اجنیا  رد  دهد .  رارق  هطـساو  ینابرهـش  سیئر  دوخ و  نیب  ار  وا  سپـسو  دنک  بلج  ار  وا  رظن  دـنک  یم 
اضما ار  هقرو  ياپ  دیاب  ینابرهش  سیئر  دوخ  رخآ  تسد  زاب  دنک  یتطاسو  دسیونب و  يذغاک  مه  رگا  تسا و  هطساو  اهنت  هک  نابـساپ  نیا 

ًالثم ار  کین  لمع  بوخ و  راک  ًالصا  تسا و  يرتالاب  ماقم  هک  منک  بلج  ار  ینابرهـش  سیئر  دوخ  رظن  ًامیقتـسم  تسا  بوخ  سپ  دنک . 
رتالاب یماقم  هک  دنک  ادیپ  هجوت  دـشاب و  لقاع  ناسنا  رگا  نینچمه  منک !  ایر  رتالاب  ماقم  يارب  ینعی  مهد .  ناشن  ینابرهـش  سیئر  دوخ  هب 

هب ار  دوخ  کین  لمع  ریخ و  راک  تسا  بوخ  دـیوگ :  یم  دراد ،  دوجو  روهمج ) سیئر  ریزو و  تسخن  ریزو ،  لـثم   ) ینابرهـش سیئر  زا 
نینچ رگا  دـهد .  ماجنا  يوقا  هبترم  يارب  ار  ایر  دـیاب  ناسنا  هشیمه  ینعی  مهد !  ناـشن  رتـالاب  ماـقم  هب  هرخـالاب  ریزو و  تسخن  هب  اـی  ریزو 

ایردنوادخ ینعی  دوجوم  نیرتالاب  يوقا و  هب  تبسن  زین  تادابع  رد  رگا  نیاربانب ،  دوش .  یم  ایر  جالع  ایر  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  دشاب ، 
هاگن وس  نآ  وس و  نیا  هب  زامن  ماگنه  رد  هک  یناسک   : )) تسا هدـمآ  تیاور  رد  ایر  هنیمز  رد  دوش .  یم  ایر  جالع  درادـن و  لاکـشا  مینک 

هک تسین  ّتیرامح  نیا  ایآ  تسا ،  روطنیمه  مه  ًاعقاو  دـنوش )) .  یم  روشحم  رامح  تروص  هب  دـننک ،  اشامت  ار  اهنآ  مدرم  اـت  دـننک  یم 
زا میا !  هتخاس  ّتیرامح  نیا  اب  دـیآ ،  یم  نامـشوخ  یلو  اقآ .  تسا  ّتیرامح  دـنک ؟  هاـگن  نابـساپ  هب  ینابرهـش  سیئر  ریزو و  ولج  مدآ 
یم تدب  ارچ  تسا  نیمه  وت  يزور  هنابـش  راک  تفگ :  دـیاب  یلو  دـیآ !  یم  نامدـب  میوش و  یم  تحاران  دـنیوگب  رامح  ام  هب  رگا  یفرط 

يداوس یب  نیمه  لّوا  زور  زا  درب ،  یم  ناتـسکرت  هب  هّکم  ياج  هب  ار  مدآ  يداوس  یب  نیا  یملع ،  یب  يداوس و  یب  زا  ناما  نکل  دـیآ ! ؟ 
( . َنیـصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  ّـِالا   ) منک یم  هارمگ  ار  تناگدـنب  همه  ادـخ ،  يا  تفگ :  مه  وا  دوخ  درک .  هراـچیب  ار  مدآ  نمـشد ،  ِسیلبا 
هب مالّـسلا  هیلع  مدآ  ربارب  رد  هدجـس  دروم  رد  دوب ،  صقان  تشادـن و  ملع  یلو  دوب ،  دـباع  نآ  زا  شیپ  هکنیا  اب  دوب و  لهاج  زین  وا  ( 75)
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هک نیبب  ار  شناهرب  ياربک  دوب .  هّیضق  يارغص  نیا  بوخ  ( 76 () ٍنیط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ینَتْقَلَخ   ) نوچ منک ،  یمن  هدجـس  تفگ :  ادخ 
؟  تسا نینچ  یناهرب  هچ  هب  لیلد و  هچ  هب  دیسرپ :  دیاب  بوخ  تسا ! ؟  رت  نییاپ  تسا  كاخ  زا  سک  ره  رتالاب و  تسا  شتآ  زا  سک  ره 
ّنج تیناحور  تسا .  ردق  هچ  تاناویح  رگید  سوواط و  لثم  یناویح  ییابیز  بسانت و  دـینیبب  امـش  تسین ،  كالم  هک  يرهاظ  سابل  نیا 

رتالاب دریگب و  جوا  دـناوت  یم  رایـسب  یلو  دراد  نت  هب  یلِگ  ِسابل  دـنچ  ره  ناسنا  حور  دوش ،  یمن  هسیاقم  ناسنا  تیناحور  اب  مه  کلم  و 
ام تسا ؟  صقن  لامک و  هناشن  یناغفا ،  يابع  يرگید  دـشاب و  هتـشاد  ینیئان  يابع  یکی  هکنیا  ایآ  تسین ،  كالم  هک  سابل  ًالـصا  دورب . 

ناسنا ینعی  دـنک ،  یم  يّدـعت  هک  تسا  نیا  مه  تلالـض  همزال  میتفا ،  یم  تلالـض  هب  میوش و  یم  سیلبا  لـثم  میدـش  داوس  یب  رگا  مه 
زا نیا  يداوس .  یب  زا  دیـسرتب  سپ  دنک ،  دوخ  دـننام  مه  ار  نارگید  دـهاوخ  یم  ددرگ و  یم  زین  هدـننک  هارمگ  ّلضم و  ّلاض ،  هارمگ و 

توافت  ) يزیِم چیه  هک  تسا  نیا  شیانعم  سپ  ( 77 () ِما نِالل  اهَعَـضَو  َضْرالا  َو  هدومرف (  نآرق  دیوگ :  یم  اقآ  نآ  هک  تسا  يداوس  یب 
و تسا ،  عافتنا  تبقاع و  مال  مـال ))   )) نیا هک  دـناد  یمن  وا  دـنناسکی ،  نیمز  زا  يرو  هرهب  رد  ّتیکلاـم و  رد  همه  تسین و  فـالتخا )  و 
اب لّوا  دننک ،  یم  هارمگ  مه  ار  دوخ  لثم  مدرم  داوس ،  یب  ياهمدآ  نیا  درک .  هظحالم  تسا  هیآ  رّـسفم  هک  زین  ار  یتایاور  دیاب  دناد  یمن 
ار نآرق  دـیوگ :  یم  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راـک  دـنریگب ،  مدرم  تسد  زا  ار  نآرق  نیمه  هک  تسا  نیا  فدـه  یلو  دـنیآ  یم  ولج  نآرق 

اهنآ دنوش ،  یم  بلاغ  ام  رب  نانمـشد  میـشابن  يوق  لالدتـسا  رد  رگا  هک  تسا  نیمه  عقاو  یلو  میدنخ ،  یم  رما  نیا  هب  ام  هتبلا  دینازوسب . 
تـسا هتفگ  یئاهب  نآ  دـنک .  یم  تسرد  نید  يداوس ،  یب  نیا  هجیتن  رد  و  دـنرخ .  یم  لوپ  اب  ار  اهداوس  یب  نیمه  دـننک  یم  جرخ  لوپ 

(( دمحم یلع  دیـس  مئاق   )) ینعی ( 78  () قسع مح   ) نیمه تسا و  هدش  هراشا  باب ))  دـمحم  یلع  دیـس   )) هب زین  امـش  ِنآرق  رد  ًالـصا  هک : 
 ، هلئـسم اریز  میجاتحم ؛  اهنیا  هب  زیچ  ره  زا  رتشیب  میلالدتـسا و  ملع و  جاتحم  بلاطم  مامت  يارب  ام  سپ  اقآ ،  دـیناوخب !  پچ  زا  دـیاب  هتبلا 
مه اوسر  تسین  مزال  دـننک ،  یم  راک  ناشدارفا  يور  اهنیا  میتسیاب .  یتادراو  لاّهُج  يداوس و  یب  نیا  لـباقم  رد  دـیاب  تسا ،  نید  هلئـسم 

و میـشاب ،  وگخـساپ  اهنیا  ربارب  رد  میریگب و  دای  بوخ  ار  مالک  ملع  دـیاب  اـم  سپ  دـنریگ .  یم  لوپ  هناـیفخم  روطب  دارفا  نیا  اریز  دـنوشب 
(79  ! ! ) دسرب عبار  مضه  هب  هکنانچنآ  دنروخ  یم  ار  ام  اهگرگ  هنرگ 

زامن تدابع و  زا  تّذل  بلق و  روضح  طیارش   - 2

هب تدابع و  زا  یتذل  زونه  اّما  درذگ  یم  دراد  تشذگ و  نامرمع  اقآ ،  جاح  دش :  لا  ؤس  ناشیا  رـضحم  زا  دراگن :  یم  زاب  نایورغ  ياقآ 
مهیلع موصعم  نایاوشیپ  همئا و  هک  ار  هچنآ  زا  یکدـنا  القا  زین  ام  هک  مینکب  دـیاب  هچ  امـش  رظن  هب  میا ،  هدرکن  ساسحا  نامزامن  صوصخ 

همه هک  تسا  يدرد  نیا  تسا !  يولبلاـّماع  اـقآ ،  دومرف :  داد  یم  ناـکت  ار  رـس  هک  یلاـح  رد  هل  مّظعم  میـشچب ؟  دـنا ،  هدوـمرف  مالّـسلا 
یچیه اهام  دـیراد و  یلاع  بتارم  امـش  نوچمه  یـضعب  تسا ،  یبسن  هلءاـسم  دراد و  بتارم  لاـح  ره  هب  اـقآ ،  دـش :  ضرع  میراـتفرگ ! 

راک رد  فراعت  هلءاسم  اقآ  جاح  دـش :  ضرع  منک .  اّنمت  ار  امـش  هبترم  نم  دـیاش  دومرف :  باوج  رد  زاب  مینکب ؟  دـیاب  هچ  اهام  میرادـن ، 
برـض نیا  زا  ناشدارم  و  ُکْلثِم !  ُکتَّمَع  هک :  دـندومرف  یّـصاخ  عضاوت  ینتورف و  اب  باوج  رد  ناشیا  زاب  تسا .  یتیعقاو  کـی  تسین و 
يرـس کی  زامن  رد  تّذـل  ساـسحا  نیا  دـندومرف :  رارـصا  راـب  دـنچ  زا  سپ  لاـح ،  ره  هب  متـسه .  امـش  لـثم  مه  نم  هک  دوب  نیا  لـثملا 

دشاب و هظحالم  دروم  دیاب  زامن  زا  جراخ  رد  زامن و  زا  شیپ  هچنآ  زامن .  دوخ  رد  تامدقم  يرـس  کی  و  دراد ،  زامن  زا  جراخ  تامدـقم 
یم ار  لد  تینارون  دنک و  یم  رّدکم  ار  حور  تیصعم ،  و  دنکن ،  هریت  ار  لد  هایس و  ار  بلق  دنکن و  هانگ  ناسنا  هک :  تسا  نیا  دوش  لمع 
ادـخ ریغ  زا  ار  شرکف  ینعی  دوشن ،  لـخاد  ادـخ  ریغ  اـت  دـشکب  دوخ  رود  یمیـس  ریجنز و  دـیاب  ناـسنا  زین  زاـمن  دوـخ  ماـگنه  رد  و  درب . 
ادیپ تافتلا  ضحم  هب  دش ،  فرصنم  ییاج  هب  شهّجوت  يرایتخا  ریغ  روط  هب  رگا  و  دوشن .  لوغشم  ادخ  ریغ  هب  شهّجوت  دنک و  فرـصنم 

اقآ زا  يزور   : )) دـیوگ یم  زین  تجهب  هللا  تیآ  نادرگاش  زا  یکی  سدـق  ياقآ  ( 80  . (() دنک فرـصنم  ادخ  ریغ  زا  ار  شبلق  دیاب  ندرک 
 : دومرف درک و  دنلب  ار  شرس  سپس  دنکفا  نییاپ  هب  رس  ادتبا  اقآ  مشاب . ؟  هتشاد  رتشیب  بلق  روضح  مزامن  رد  منکب  راک  هچ  اقآ ،  مدیسرپ : 
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فیعـض ینطاـب  یبـلق و  ناـمیا  تسا و  مک  تفرعم  ینعی  هک  مدـیمهف  ار  ینعم  نیا  هلمج  نیا  زا  مدوخ  رظن  هب  نم  تسا .  مک  غارچ  نغور 
 : دـیوگ یم  زین  يدزی  هیقف  يدـمحا  نسح  دّـمحم  هللا  تیآ  دـشابن )) .  رـضاح  بلق  یفاـک ،  تخانـش  اـب  تسین  نـکمم  هـنرگ  و  تـسا ، 

اهنآ زا  یکی  دندومرف ،  یم  ییاهلمعلاروتسد  ناشیا  و  میشاب ؟  هتـشاد  بلق  روضح  زامن ،  رد  مینک  هچ  دندرک :  یم  لا  ؤس  اقآ  زا  یهاگ  ))
 . (( دوش ظفح  طابترا  ات  دـینک  هجوت  نآ  يانعم  هب  هروس  دـمح و  ندـناوخ  ماگنه  دـیوش  یم  زاـمن  دراو  یتقو   : )) دومرف یم  هک  دوب  نیا 

رد ار  بلق  روـضح  میناوـت  یم  هنوـگچ  زاـمن  ماـگنه  رد  دـش :  لا  ؤـس  تـجهب  هللا  تـیآ  زا  يزور   : )) دـیوگ یم  زین  یهاشورـسخ  داتـسا 
 ، هرـصاب  ) ّساوح دـیاب  تعاس  راهچ  تسیب و  مامت  رد  هک  تسا  نیا  بلق  روضح  لماوع  زا  یکی  دـندومرف :  میروایب ؟  دوجو  هب  ناـمدوخ 

مشچ و شوگ ،  زور  لوط  رد  دیاب  درک ،  مهارف  ار  یتامدـقم  دـیاب  بلق  روضح  لیـصحت  يارب  اریز  مینک ؛  لرتنک  ار  دوخ  هعماس و ) . . . 
صخـش رگید  ياج  رد  دـشاب . )) یم  بلق  روضح  لیـصحت  لـماوع  زا  یکی  نیا  و  مینک .  لرتنک  ار  دوخ  حراوج  اـضعا و  ریاـس  نینچمه 

یم باوج  رد  ناشیا  و  مینک ؟  هچ  میـشاب  عوشخ  اب  زامن  ًاصوصخم  یهلا  نامرف  ماجنا  رد  هکنیا  يارب  دـسرپ :  یم  ناشرـضحم  زا  يرگید 
(81  . (() دیهدب ماجنا  هقلطم  ّتیمامت  اب  ار  لمع  و  دینک ،  هجرف  یلاعت -  هللا  لجع  نامز -  ماما  هب  یقیقح  لسوت  زامن ،  لّوا  رد   : )) دیامرف

همـسب  : )) دـیامرف یم  موقرم  ناـشیا  و  درک ؟ )) دـیاب  هچ  رکف  زکرمت  زاـمن و  رد  بلق  روضح  يارب   : )) دـسرپ یم  رگید  صخـش  نینچمه 
(82  . (() دیوشن فرصنم  ًارایتخا  دیدش ،  هّجوتم  هک  ینآ  رد  یلاعت ، 

لمع ملع و  یگنهامه  صلاخ و  تّین   - 3

 : دـندومرف خـساپ  رد  دـشاب ؟  صلاخ  نتـشاذگ )  هماـمع   ) مّمعت يارب  ناـمتّین  دـصق و  هک  مینک  هچ  اـقآ ،  دـش :  لا  ؤس  ناـشیا  رـضحم  زا 
نیا رد  سپ  میشاب  هتشاد  ساوسو  نینچ  نیا  میهاوخب  رگا  ام  عرش ؟  فالخ  ای  تسا  یعرش  راک  نیا  ایآ  دینیبب  دشاب ،  عرش  امش  كالم  ))

صلاخ میناد  یمن  نوچ  لاح  هن ؟  ای  تسا  صلاخ  نامتّین  اهنیا  رد  ایآ  میناد  یم  هچ  ام  مینک ،  کیکـشت  دـیاب  مه  ناـمیاهزامن  اـهتدابع و 
ملع و دشاب و  گنهامه  ناتلمع  اب  ناتملع  هک  دـشاب  نیا  ناتتّین   : )) دـندومرف همادا  رد  و  مینک )) ؟  كرت  ار  اهنآ  میناوت  یم  ایآ  هن  ای  تسا 
زا ناشملع  یـضعب  تسین ،  گنهامه  ناـملمع  اـب  ناـمملع  هک  تسا  نیمه  اـم  یتخبدـب  رثکا  دـنتفین .  بقع  اـی  ولج و  رگیدـمه  زا  لـمع 

ناشملع هک  دنتـسه  نم  لثم  مه  یـضعب  دـناوخ ،  یمن  مه  اب  اـهنآ  لـمع  ملع و  لاـح  ره  هب  و  رتولج ،  یـضعب  تسا و  رت  بقع  ناـشلمع 
(83  . (() دشاب یکی  ناتلمع  ملع و  دـینک و  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  دـینک  ّتین  امـش  سپ  بقع ،  یهاگ  دـتفا و  یم  ولج  ناشلمع  زا  یهاگ 

يزور دـشاب .  لمع  هارمه  دـیاب  ملع  هک  دـندرک  یم  دـیکءات  یلیخ  تجهب  هللا  تیآ   : )) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  یهاـش  ورـسخ  ياـقآ 
لثم ار  لمع  یب  ملاع  ینعی  دزوس .  یم  شدوخ  اما  دـنک  یم  یناشفارون  نارگید  هب  هک  دـنام  یم  یغارچ  لـثم  لـمع  یب  ملاـع  دـندومرف : 

 . (( دنازوس یم  دنز و  یم  شتآ  ار  دوخ  هک  دنتسناد  یم  یسک 

ادخ هب  نانیمطا  لّکوت و   - 4

یم ار  طایح  ِرد  مد  يادص  هک  يا  هنوگ  هب  مدوب  هتـسشن  قاتا  لخاد  يزور  دـندومرف :  یم  تجهب  ياقآ   : )) دـیوگ یم  حابـصم  هللا  تیآ 
درک و ریقف  هب  ور  هچب  روایب .  نم  يارب  يزیچ  ناـت  هناـخ  زا  ورب  تفگ :  وا  هب  دـمآ و  يریقف  درک  یم  يزاـب  رد  مد  هیاـسمه  هّچب  مدـینش ، 

نم دندومرف :  یم  تجهب  ياقآ  روایب .  ریگب و  تنامام  زا  ورب  وت  مرادـن  نامام  نم  داد :  باوج  ریقف  ریگب .  تنامام  زا  ورب  بوخ ،  تفگ : 
هچ ره  دـنک  یم  رکف  هک  دراد  نانیمطا  شنامام  هب  ردـق  نآ  هّچب  نیا  متفگ  دوخ  اب  دـمآ ،  متـسد  هتکن  کـی  ریقف  اـب  هّچب  يوگتفگ  نیا  زا 
هب دراد  ناـنیمطا  شرداـم  هب  هّچب  نیا  هک  هزادـنا  نیمه  هب  اـم  رگا  هک  دـنتفرگ  یم  هجیتـن  نـینچ  ناـشیا  دریگب .  دـناوت  یم  وا  زا  دـهاوخب 
یم تسرد  نامیاهراک  همه  میتشادن و  یلکشم  چیه  میدرک ،  یم  تساوخرد  وا  زا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  مامت  میتشاد و  نانیمطا  دنوادخ 

(84  . (() دش
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ندش لماک  ناسنا  هجیتن   - 5

زامن لوغشم  یسدقم  ناکم  رد  دندید  باوخ  بّالط  زا  یکی  مدرک :  ضرع  اقآ  هب  يزور   : )) دیوگ یم  سدق  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح 
یم يرادیب  رد  ار  نیا  دوش  لماک  ناسنا ،  رگا  دـندومرف :  دـنیوگ .  یم  حـیبست  وا  اب  اه  هزیرگنـس  همه  دور  یم  هدجـس  هب  یتقو  و  تسا ، 

 . (( دنک یم  هدهاشم  دونش و 

تسه ام  رکف  رد  ترضح  میشاب ،  جع )   ) نامز ماما  تمدخ  رد  رگا   - 6

ناـبرهم نم  اـب  یلیخ  مدرم  تسا و  رث  ؤـم  یلیخ  غـیلبت  يارب  ییاتـسور  رد  هدـنب  دوـجو  مدرک :  ضرع  اـقآ  هب  يزور   : )) دـیوگ یم  وا  مه 
 ، تسا مک  یلیخ  دـنزادرپ  یم  غـّلبم  هب  ناـضمر  هاـم  مّرحم و  هاـم  رد  هـک  یغلبم  دـنریقف و  یلو  دـنراد ،  يونـش  فرح  ریقح  زا  دنتـسه و 

نامز ماما  تمدـخ  هب  رگا  دـندومرف :  اقآ  دـنراد .  یبوخ  يدام  هبنج  یلو  دنتـسین  هنوگ  نیا  يونعم  ظاحل  زا  هک  رگید  ياـهاج  فـالخرب 
)) ؟  دشابن امش  رکف  رد  ترضح  دراد  ناکما  ایآ  دیشاب ،  هتشاد  لاغتشا  مالّسلا  هیلع  يدهم 

تایاور لقن  رد  تّقد   - 7

هک اقآ  يارب  ناضمر  كرابم  هام  لوط  رد  ما  يراک  همانرب  زا  تبحـص  نمـض  شیپ  لاس  جـنپ  لهچ و  دودـح   : )) دـیوگ یم  يو  نینچمه 
اهزور ارچ  دـندومرف :  مور .  یم  ربنم  اهبـش  اهنت  مور و  یمن  ربنم  اقلطم  ناضمر  هام  ياهزور  نم  مدرک :  ضرع  دیـشک ،  لوط  هقیقد  دـنچ 

ایآ دندومرف :  دشاب .  غورد  مسرت  یم  مرادـن و  نیقی  میوگ  یم  هک  یبلاطم  زا  يرایـسب  تّحـص  هب  نوچ  مدرک :  ضرع  دـیور ؟  یمن  ربنم 
 . (( ما هتفرگ  شیپ  نم  هک  تسین  یسدقم  هار  نیا  هک  مدش  هجوتم  اقآ  مالک  نیا  زا  دییوگ ! ؟  یم  تسا و  تسار  هک  دینک  یم  نیقی  بش 

یلمع غیلبت   - 8

 : مدرک ضرع  مدیـسر و  اقآ  تمدخ  حبـص  زامن  زا  دعب  يزور  دـیوگ :  یم  یفطل )  مالـسالا  ۀـجح   ) هدـنراگن یناحور  ناتـسود  زا  یکی 
دنوادـخ يوس  هب  ار ] مدرم   ] ناتنابز ریغ  اب  ( - 85  . (() ْمُِکتَنِْـسلَأ ِْریَِغب  ِهّللا  َیلِإ  ِساّنلا  َةاعُد  اُونوُک   : )) دندومرف ناشیا  دـییامرفب .  يا  هظعوم 
نیرتهب دـهدب  هّجوت  هتـساوخ  ناشیا  تسا ،  غیلبت  نّویناـحور  هفیظو  هدوب و  یناـحور  هدـننک  لا  ؤس  نوچ  دـسر  یم  رظن  هب  دـینک .  توعد 

 . دشاب یم  یلمع  غیلبت  غیلبت ، 

تیصعم زا  نتسج  يرود   - 9

يدیدم تدم  ّیط  رد  تجهب -  یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  زا  هدنب  هک  هچنآ   : )) دیوگ یم  قالخا  ياملع  زا  ییالبرک  داوج  خیـش  هللا  تیآ 
ناشیا تسا :  لیذ  رارق  زا  ما  هدرک  هدافتـسا  ما -  هدـش  دـنم  هرهب  ناشیا  ظـعاوم  تـالامک و  یـضعب  زا  و  فّرـشم ،  ناـشیا  تمدـخ  هب  هک 

و تسا ،  ناگیار  یلاعت  هللا  ءایلوا  هفلتخم  تاقبط  یمامت  رب  یهلا  هّصاخ  فاطلا  دندومرف :  یم  تیـصعم و  كرت  رب  دنتـشاد  دـیکا  شرافس 
 ، دوش یم  لصاح  یلاعت  قح  تیصعم  كرت  هب  مه  نآ  و  دوش ،  عقاو  یلاعت  قح  هصاخ  تیانع  دروم  ناسنا  هک  تسا  مزال  ِلباق  ِدروم  طقف 

یلوا و كرت  تیـصعم و  كرت  دـشاب ،  یلاعت  قح  هب  تبحم  تفرعم و  ياراد  رتهب  ناـسنا  هچ  ره  هللا .  یلا  کـلاس  لاـح  هظحـالم  اـب  هتبلا 
ياهیکین َنیبَّرَقُْملا - . )) ِیَـس  ُتَّائّ ِراْربـالا  ُتانَـسَح   : )) هدـش هتفگ  هک  ییاـجنآ  اـت  دوش  یم  رتمهم  یهلا  رـضحم  رد  روضح  ِفلاـخم  كرت 

دیوگ یم  دوب  هدش  مق  هیملع  هزوح  دراو  هزات  ینید  مولع  لیصحت  تهج  هک  یـصخش  زین  دوش .  یم  بوسحم  هانگ  نابّرقم  يارب  نابوخ ، 
يا هظحل  يارب  اقآ  مشاب ؟  یقّفوم  هبلط  هک  منک  راک  هچ  ما  هدش  هزوح  دراو  ینید  مولع  لیصحت  يارب  مدرک :  ضرع  متفر و  اقآ  تمدخ  : 
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ياج رد  دوشن )) .  تیـصعم  هک  تسا  نیا  ّمهم  درادـن ،  یقرف  هبلط  ریغ  ای  هبلط   : )) دومرف سپـس  درک و  یلّمات  تخادـنا و  نییاپ  ار  شرس 
ینعی تسا ،  یلمع ))  رکذ   )) ریقح رظن  هب  رکذ  نیرتـالاب  دـندومرف :  تسا ؟  يرکذ  هـچ  رکذ  نیرتـهب  دـش :  لا  ؤـس  ناشرـضحم  زا  رگید 

نینچمه ( 86  . ) تسا تاریخ  ِلوم  دـّ تسین و  يزیچ  هب  جاتحم  نیا ،  تسا و  نیا  هب  جاتحم  زیچ  همه  لمع  رد  داقتعا و  رد  تیـصعم  كرت 
اوقت رب  ناوت  یم  مالّسلاامهیلع -  تیبلا  لها  ریسفت  لاعتم و  دنوادخ  باتک  هب  ندرامگ  تّمه  سیردت و  ریغ  يراک -  هچ  اب  دش :  هدیـسرپ 

داقتعا و رد  هانگ  كرت  رب  یمئاد  یگشیمه و  میمصت  یلاعت ،  همسب   : )) دندومرف موقرم  دومن ؟  ادیپ  تّوق  لاعتم ،  دنوادخ  يوس  هب  ریس  و 
دایدزا يارب  دنیامرفب :  نایب  مدرک  اضاقت  ناشیا  زا  متشون و  يا  همان  تجهب  هللا  تیآ  رضحم  هب  دیوگ :  یم  ءالضف  زا  یکی  ( 87  . (() لمع

 . دـیناوخب تقو  لوا  زاـمن  و  دـینکن ،  هاـنگ   : )) دـندومرف موقرم  باوج  رد  مینکب ؟  هچ  مالّـسلا  هیلعرـصع  یلو  قح و  ترـضح  هب  تبحم 
هانگ و باکترا   ) دوخ یناماسورـس  یب  نیا  يارب  ایآ  دندومرف :  تجهب  هللا  تیآ  يزور   : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  سدـق  ياقآ  ( 88 (()

نیمه هکنآ  ای  مینکن ،  هانگ  رگید  هک  دـیایب  يزور  میراد  انب  ایآ  ینعی  میراد ؟  یتقو  يا و  هماـنرب  قح )  ترـضح  تاروتـسد  زا  یناـمرفان 
 ، هام شـش  هام ،  کی  مینک ،  نییعت  یتقو  نآ  يارب  مینیـشنب  میهدن ،  همادا  ار  دب  عضو  نیا  میراد  انب  رگا  میهدب .  همادا  دیاب  ار  دوخ  عضو 

نّیعم دوخ  هانگ  يارب  يّدح  لقادح  سپ  تسا  كانرطخ  میشاب  لاونم  نیدب  میتسه  هدنز  ات  میراد  انب  رگا  هصالخ  لاس .  دنچ  لاس ،  کی 
 . مینک

ناسنا روما  حالصا  طرش   - 10

تسا زامن  اهنآ  سءار  رد  و  تدابع ،  حالصا  هب  ناسنا  روما  حالصا  مینادب  رگ   : )) دنا هدومرف  موقرم  یتبسانم  هب  تجهب  هللا  تیآ  ترضح 
 . (( تسا مامت  راک  دوش ،  یم  قّقحم  وغل  زا  ِضارعا  هب  مه  نآ  عوشخ و  عوضخ و  هطساو  هب  هک  ، 

زامن رارسا   - 11

لخاد ادـخ و  ریغ  زیچ  همه  ِنتخادنارـس  تشپ  ناسب ]   ] مارحالا ةریبکت  و  هبعک ،  هلزنم  هب  زاـمن   : )) دـنا هتـشون  نینچ  رگید  ياـج  رد  زین  و 
عوضخ و تیاهن  هدجـس  و  تساقآ ،  ِلباقم  رد  دبع  ندـش  مخ  عوکر  و  تسود ،  ود  تبحـص  هلزنم  هب  مایق  و  تسا ؛  یهلا  مرح  رد  ندـش 
هک ار  يزیچ  نیلّوا  ددرگ ،  یم  زاب  یهلا  سّدـقم  ِهاگـشیپ  زا  زامن  رخآ  رد  دـبع  هک  یتقو  تسوا .  لـباقم  رد  ندـش  مدـع  ندـش و  كاـخ 

 . (( تسوا هیحان  زا  مالس  دروآ  یم  تاغوس 

ترایز بادآ   - 12

 ، میدوب مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  همئالا  نماث  ترایز  مزاع  اقفر  زا  رفن  دنچ  اب  ینامز   : )) دیوگ یم  یهاشورـسخ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
ترایز بادآ  ّمها   : )) دندومرف ّینءات  يردق  زا  دعب  ناشیا  میدرک .  لا  ؤس  ترایز  بادآ  هب  عجار  اقآ  زا  میتفر و  تجهب  هللا  تیآ  تمدخ 
يرگید زیچ  هلمج  نیا  زا  ریغ  و  درادـن )) .  دوـجو  یقرف  چـیه  ناـشتامم  مالّـسلا و  مهیلع  نیموـصعم  تاـیح  نـیب  مینادـب  هـک  تـسا  نـیا 
هـصالخ هلمج  نیا  رد  دوشب  ار  ترایز  بادآ  مها  دیاش  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدرک  تبحـص  لمءات و  اقفر  اب  یتقو  دعب  دندومرفن . 

 ، اهِّقَِحب ًافِراع  اهَراز  ْنَم   : )) تسا هدـمآ  مالّـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تراـیز  هراـبرد  هکنیا  مدرک :  لا  ؤس  ناـشیا  زا  زین  يزور  درک . 
(( اهِّقَِحب ًافراع   )) هلمج ددرگ .  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ،  ترایز  ار  شترـضح  وا  قح  تخانـش  اب  سکره  ( - 89 (() ُۀَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو 

 . (( دنادب رتالاب  نارگید  زا  و  نییا ،  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ماقم  زا  ار  ناشیا  ماقم   : )) دندومرف هلمج  کی  رد  دراد ؟  ینعم  هچ 

اهنآ يارب  عونت  داجیا  نادنزرف و  تیبرت  میلعت و  رد  لادتعا  تیاعر   - 13
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نم  : )) دومرف نیـسح  دمحم  ردپ  هب  باطخ  ناشیا ،  اب  شردپ  هارمه  هب  یئابطابط  نیـسح  دّمحم  نآرق ،  ظفاح  رادـید  رد  تجهب  هللا  تیآ 
ًالثم دینکن ،  دراو  ناشیا  رب  یتالیمحت  امـش ،  نینچمه  وا و  دوخ  دیوشن .  جراخ  لادتعا  زا  هک  تسا  نیا  مراد  امـش  زا  هک  یـشهاوخ  طقف 
 . . . دشاب ناسآ  ناشراک  دشابن .  دایز  فّلکت  دنک .  ظفح  مه  ار  هیداجس  هفیحـص  ای  هغالبلا و  جهن  هدرک  ظفح  ار  نآرق  هک  الاح  دییوگن 
رطاخ هب  يا  هّدـع  هک  ما  هدینـش  دراد .  ریثءات  یلیخ  اوه  بآ و  رییغت  و  دـهد ،  ماجنا  دایز  عورـشم  تاحیرفت  دورب .  داـیز  ترفاـسم  ًاـنمض 

هک هللاءاش  نا  دـنک .  یم  ار  نوخ  ضیوعت  راک  ترفاسم  نیا  منک  یم  رکف  نم  اما  دـننک  یم  ترفاسم  جراخ  ياـهروشک  هب  نوخ  ضیوعت 
ترفاسم عون  هچ  یلاع  ترضح  روظنم   : )) دش ضرع  اقآ  هب  دیـشاب )) .  قفوم  ناشیا  يونعم  يروص و  و  ینطاب ،  يرهاظ ،  تیبرت  رد  امش 

رتشیب شلاّصتا  هن   : )) دـندومرف اقآ  دـشاب )) ؟  نیا  زا  رتشیب  ایآ  دـننک ،  یم  ترفاسم  دایز  روشک  زا  جراـخ  هب  ناـشیا  نوچ  تسا ؟  ییاـه 
رـس دایز  اه  هدازماما  نیا  هب  تسا  عفان  یلیخ  تالّـسوت  تسا .  رییغت  کی  شدوخ  نیمه  دـنورب ،  نارکمج  راب  کی  هتفه  ره  ًـالثم  دـشاب ، 

شومارف هللاءاش  نا  دنراد .  يراثآ  صاوخ و  ناشمادک  ره  دـنراد  یّـصاخ  نیماتیو  مادـک  ره  هک  اه  هویم  نوچمه  ناراوگرزب  نیا  دـینزب ، 
هب دراد .  ریثءات  یلیخ  ندناوخ  ار  زامن  تابیقعت  ندز و  مدق  دازآ  ياوه  رد  نیعّولطلا  نیب  نیمه  دشابن  اهنیا  زا  مادک  چیه  رگا  دینک .  یمن 

هراشا اهنآ  هب  هک  دوب  رگید  هدنزومآ  هتکن  دنچ  رادـید  نیا  رد  میهدـب )) .  رّکذـت  ار  اهنیا  هک  دـیآ  یم  رب  ام  تسد  زا  رادـقم  نیا  لاح  ره 
وا یّصاخ  یمرگ  اب  دوب  يو  دورو  رظتنم  هک  اقآ  دش ،  اقآ  قاتا  لخاد  یئابطابط )  نیـسح  دّمحم   ) يدهلا ملع  هک  یماگنه   - 1 مینک :  یم 

َنیِّیناـّبَّرلا ِءاـمَلُْعلا  َنِم  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَأ   : )) دـندومرف دندرـشف ،  یم  ار  وا  کـچوک  ناتـسد  شیوـخ  تسد  ود  اـب  هـک  یلاـح  رد  دـنتفریذپ و  ار 
کـشت يور  دوخ و  ياج  رد  ار  يدهلا  ملع  اقآ ،  ترـضح  سپـس  هدـب .  رارق  لمع  لها  ینّابر و  ياملع  وزج  ار  وا  ایادـخ ،  َنیِلماْعلا - ))

 : دندرک لا  ؤس  نیـسح  دّـمحم  ردـپ  زا  اقآ   - 2 دنتـسشن .  شرف  يور  ناشیا  رانک  رد  دوخ  و  دـنداد .  ياـج  شیوخ  صوصخم  کـچوک 
اقبا يارب   : )) دندومرف اقآ  دنناوخ )) .  یم  ءزج  کی  يزور  هلب   : )) دنتفگ باوج  رد  یئابطابط  ياقآ  دـنناوخ )) ؟  یم  نآرق  زور  ره  ایآ  ))

هرابرد تجهب  هللا  تیآ  همادا  رد  دننک . )) میسقت  زامن  تاقوا  رب  دنناوخ  یم  هک  مه  ءزج  کی  نیا  تسا .  بوخ  ءزج  کی  يزور  ظفح ] ]
ار نآرق  سک  ره  ( - 90  . (() ْهَیِلا یحُْویال  ُهَّنِکل  َو  ِْهیَْبنَج  َْنَیب  ُةَُّوبُّنلا  ِتَجِرُْدا  ْدَـقَف  َنآْرُْقلا ،  َظِفَح  ْنَم   : )) دـندناوخ ثیدـح  ود  نآرق  ظفح 
َو ِةَْرتِْعلا ،  َعَم  َناک  ِنآْرُْقلا  َعَم  َناک  ْنَم   - )) ب دوش .  یمن  یحو  وا  هب  هک  توافت  نیا  اب  دوش  یم  هدـناجنگ  وا  هنیـس  رد  تّوبن  دـنک  ظـفح 

ترتع هارمه  سک  ره  و  دوب ؛ دـهاوخ  مه  ترتـع  هارمه  دـشاب ،  نآرق  هارمه  هک  یـسک  ( - 91  . (() ِنآْرُْقلا َعَم  َناـک  ِةَْرتِْعلا ،  َعَم  َناـک  ْنَم 
 : دندومرف اقآ  دندومن و  يدهلا  ملع  يارب  ریخ  ياعد  تساوخرد  اقآ  زا  رّکشت  نمـض  یئابطابط  ياقآ   - 3 دوب .  دهاوخ  نآرق  هارمه  دشاب 

يور هک  یلاح  رد  سپس  دناوخب ،  هبترم  هس  بش  حبص و  ره  رد  تسا  ظّفحت  ناهاوخ  هک  سک  ره  امش و  مناوخ  یم  هک  ار  ییاعد  نیا  ))
(92  . (() دیُرت ْنَم  اهیف  ُلَعَْجت  یتَّلا  ِۀَنیـصَْحلا  َکِعْرِد  یف  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا ،   : )) دـندناوخ ار  اعد  نیا  دندیـشک  یم  تسد  نیـسح  دّـمحم  رس 

(93  . ) یهد یم  رارق  نآ  رد  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  هدب ،  رارق  دوخ  مکحم  ِهرز  رد  ارم  ادنوادخ ،  ینعی 

يراد هدنز  بش  يزیخ و  رحس  شزرا   - 14

یتح دـندرک و  یم  شرافـس  یلیخ  يراد  هدـنز  بش  يزیخرحـس و  هب  ناشیا   : )) دـیوگ یم  يدزی  هیقف  يدـمحا  نیـسح  دـمحم  هللا  تیآ 
 . دنتفرگ ار  یهلا  فراعم  بش ،  اب  سنا  يزیخرحس و  يراد و  هدنز  بش  نیمه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلصربمغیپ  الـصا  دندومرف :  یم  یهاگ 

دوشب زاب  یهلا  تمحر  ياهرد  ات  دوشب  هعمج  بش  مینک  یم  ربص   : )) دنا هدومرف  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  تیاور  نیا  يانعم  هرابرد  ینامز 
لا ؤس  ناشیا  زا  دوش )) یم  ادیپ  يرتشیب  ّتینارون  هریغ  ردـق و  ياهبـش  هعمج و  ياهبـش  رد  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصدمحم  لآ  ام  ملع  و  ، 

ناشیا رحـس . )) رحـس   : )) دندومرف ار  نیا  هبترم  دنچ  و  رحـس )) .  رد  یهلا  تمحر  نآ  ّصاخ و  ياه  هظحل  نآ  هلب ،   : )) دندومرف مدرک . 
یم لـقن  ناـگرزب  زا  و  تسناد ،  یم  ّتیمها  ياراد  ار  ندوـب  رکّذـلا  مئاد  و  لـفاون ،  بش ،  زاـمن  تیاـعر  و  يزیخرحـس ،  بش ،  يرادـیب 

تولخ ادخ  اب  رحـس  اریز  دندرک ؛ یم  هدافتـسا  رحـس  بش و  زا  دـنریگب ،  دـنوادخ  زا  ار  یـضیف  یبلطم و  دنتـساوخ  یم  یتقو  هک  دـندرک 
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 . (( دندومرف یم  تحیصن  هراب  نیا  رد  رّرکم  دراد و  یّصاخ  رثا  ندرک  ادیپ  طابترا  ادخ  اب  ندرک و 

ندوب ادخ  دای  هب  هتسویپ   - 15

اریز دشاب ،  رکذلا  مئاد  دیاب  ناسنا  هک  دوب  نیا  دندومرف  یم  هراشا  نادـب  ناشیا  یهاگ  هک  یتایـصوصخ  زا  یکی   : )) دـیوگ یم  زاب  وا  مه 
ار یتیاور  هطبار  نیا  رد  یهاگ  و  دیوگ ،  یم  نخس  ادخ  اب  هتسویپ  دنیب و  یم  ادخ  رضحم  رد  ار  دوخ  هراومه  دشاب  رکذلا  مئاد  هک  یـسک 

(( . دندرک یم  نایب  مه 

ندید مک  ار  دوخ  بوخ  راک   - 16

 : دندومرف یم  دندید و  یم  مک  دنداد  یم  ماجنا  هک  ار  یتادابع  ریخ و  ياهراک  هشیمه  تجهب  هللا  تیآ   : )) دیوگ یم  یهاشورسخ  داتـسا 
 : دیوگب دید  نارگید  زا  هک  یبوخ  کین و  راک  اما  مدرکن ،  يراک  دیوگب  دهد  یم  ماجنا  هک  ریخ  راک  تدابع و  ناسنا  تسا  بوخ  هچ  ))

رایـسب و ار  نارگید  راک  و  كدـنا ،  دـیاب  ار  دوخ  ریخ  راک  ام  هک :  تسا  نیا  ناشرظن  ناشیا  ینعی  تسا .  هداد  ماجنا  یگرزب  راـک  ردـقچ 
 . (( مینیبب گرزب 

هّللا یلا  ریس  رد  لوا  مدق   - 17

هّجوـتم هک  یـسک  ره  يارب  هـّللا  یلا  بّرقت  ریـسم  رد  هللا و  یلا  ریـس  رد  لّوا  ماـقم  دـندومرف :  یم  تـجهب  هللا  تـیآ   : )) دـیوگ یم  وا  مـه 
الوم اب  هک  يا  هلـصاف  نیا  دـنک  يراک  دـیاب  دراد  دوخ  يالوم  اب  يا  هلـصاف  تفاسم و  کی  دـنیب  یم  هک  تسا  نیا  دوش ،  یم  يزاـسدوخ 
رود دنک  یعـس  لوا  ینعی  دنک .  ظفح  تسه  هک  یتّیعقوم  نیا  رد  ار  دوخ  دنک  یعـس  درادن  یبیع  دـشن  رتکیدزن  الاح  دوشن ،  رترود  دراد 

 . (( دنک کیدزن  الوم  هب  ار  دوخ  تکرح و  ولج  هب  مک  مک  ات  دوشن 

 ( جع  ) نامز ماما  زا  ءاضما  هیدییءات و  نتفرگ   - 18

زا يدـییءات  ءاضما و  کی  میناوت  یم  هنوگچ  هک  میـشاب  رکف  نیا  رد  دـیاب  بّالط  ام  دـندومرف :  یم  ناشتانایب  رد  ناشیا   : )) دـیوگ یم  زین 
دنک دییءات  ءاضما و  ار  ام  نامیالوم  هک  مینک  راتفر  هنوگچ  میناوخب و  سرد  هنوگچ  ینعی  میریگب ؟  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  نامیالوم 

 ، مراتفر هک  دشاب  رکف  نیا  رد  دیاب  دشاب .  نیا  دیاب  شّمغ  ّمه و  لیصحت )  زا  غارف  زا  دعب  هچ  لیصحت و  ناوا  رد  هچ   ) هشیمه هبلط  کی   ؟
چیه راچد  دنک  تکرح  ریـسم  نیا  رد  دشاب و  رکف  نیا  رد  هشیمه  يا  هبلط  رگا  دنکب .  دییءات  ارم  اقآ  هک  دـشاب  هنوگچ  مراتفگ  مرادرک و 

یمگردرـس و راچد  دنز ،  یمن  رـس  وا  زا  نءاش  ّيز و  فالخ  شراتفر .  رد  هن  شراتفگ و  رد  هن  شرادرک ،  رد  هن  دش ،  دهاوخن  یفارحنا 
 . (( دش دهاوخن  نارحب 

نآ هار  هلیذر و  تافص  زا  بانتجا  موزل   - 19

زا ینالوط  هدجـس  ًالثم  هک :  دـندومرف  یم  هلیذر و  تافـص  زا  باـنتجا  رب  دنتـشاد  دـیکءات  یلیخ  تجهب  هللا  تیآ   : )) دـیوگ یم  نینچمه 
رهم ياج  دنیبب  دتسیاب و  هنیآ  يولج  دعب  دیاب  دهد  یم  ماجنا  ینالوط  هدجس  هک  یسک  اما  دنکش ،  یم  ار  ناطیـش  رمک  هک  تسا  یتادابع 
هللا تیآ  دوخ  دوشن )) .  ایر  هلیذر  تفـص  هب  التبم  دورب و  نیب  زا  ات  دلامب  يرادقم  هتـسب  شقن  رگا  هن ؟  ای  هتـسب  شقن  شا  یناشیپ  يولج 

تفرعم رد  فعـض  زا  یقالخا ،  لیاذر  همه   : )) دـیامرف یم  هتـسناد و  مهم  یقالخا  لـیاذر  عفر  رد  ار  قح  تفرعم  شقن  ییاـج  رد  تجهب 
هک دبایرد  ناسنا  رگا  دیامن .  یم  عفر  عفد و  تدابع ،  رد  ناگدنریگ  ْسنُا  هدنریگ  ْسنُا  هب  ِسنُا  ار  اهنآ  و  دنیآ ،  یم  دیدپ  لاعتم  دنوادخ 
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زا رگید  ياج  رد  نینچمه  دـش )) .  دـهاوخن  ادـج  زگره  وا  هب  سنُا  زا  تسا ،  رتابیز  ییابیز  ره  زا  لاح  همه  رد  هشیمه و  لاعتم  دـنوادخ 
نتفگ هّللِاب )  ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  رایـسب ال   ) هلقوح راثکا  لماک  هدیقع  اب   : )) دندومرف درک ؟  دیاب  هچ  ایر  زا  يرود  يارب  دـش :  لا  ؤس  ناشیا 

یلَع ِّلَص  َّمُهّلل  أ   )) نداتـسرف تاولـص  دایز  لماک  هدیقع  اب   : )) دندومرف مینک ؟  هچ  ّتینابـصع  نامرد  يارب  دش :  هدیـسرپ  زین  و  ( 94 (( . )
همـسب  : )) دندومرف موقرم  دـییامرف ؟  یم  هیـصوت  ار  یهار  هچ  رورغ ،  جالع  تهج  دـش :  لا  ؤس  نینچمه  و  ( 95 (( . ) ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

فرطرب تهج  ًافطل  متـسه ،  التبم  ساوسو  هب  بناـج  نیا  دـش :  هدیـسرپ  نینچمه  ( 96  . (() تسا رورغ  جالع  هلَقْوَح ))   )) راـثکا یلاـعت ، 
(98  (( . ) تسا ساوسو  جالع  ( 97  ، ) لیلهت راثکا   : )) دندومرف موقرم  دییامرف .  ییامنهار  ارم  نآ  ندش 

هشیدنا رکف و  شزرا   - 20

تسیب و مینک و  لرتنک  ار  نابز  دیاب  دندومرف :  یم  نابز و  لرتنک  رب  دـندرک  یم  دـیکءات  یلیخ  ناشیا   : )) دـیوگ یم  یهاش  ورـسخ  ياقآ 
تبحـص تعاس  کی  میـشاب و  هتـشاد  هشیدنا  لمءات و  دیاب  تعاس  راهچ  تسیب و  ینعی  مینک ،  تبحـص  تعاس  کی  رکف و  تعاس  راهچ 

 . (( دشاب دایز  مه  تعاس  کی  دیاش  هکلب  مینک ، 

شناد ملع و  هاگیاج   - 21

 : دندومرف دـندوب  رـضاح  ناشتمدـخ  رد  هک  یبّالط  هب  مرح  فرط  هب  لزنم  زا  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  راب  کی  ناشیا   : )) دـیوگ یم  وا  مه 
ملع نیب  يا  هسیاقم  سپس  تسا .  یگرزب  تمعن  ملع ،  تسا .  هداد  رارق  ملع  بلط  ریسم  نیا  رد  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  یتمعن  هچ  نیا 

ار امـش  ملع  اما  دـینک ،  تظفاحم  ایند  لام  زا  دـیاب  هک  دـنراد  مه  اب  ار  توافت  نیا  ایند  لام  ملع و  دـندومرف :  دـنداد و  ماجنا  اـیند  لاـم  و 
و دوب .  دـهاوخ  شیازفا  هب  ور  مینک  قافنا  هچ  ره  ار  ملع  اما  دوش  یم  مک  مینکب  شقافنا  رگا  ار  لام  هکنیا  رگید  قرف  دـنک ؛ یم  تظفاحم 

 . (( دندرک یم  قیوشت  ملع  لیصحت  يارب  ار  اه  هبلط  هلیسو  نیدب 

بّالط فیاظو   - 22

مّلعت و میلعت و  هک  دندرک  یم  دیکءات  رما  نیا  هب  يدـتبم  بّالط  قیوشت  مّلعت و  میلعت و  هب  بیغرت  ماقم  رد  ناشیا   : )) دـیوگ یم  وا  مه  زاب 
هّقح و وه  امک  تابجاو  ماجنا  دوش  تاعارم  دیاب  لیـصحت  يادتبا  رد  هچنآ   : )) دندومرف یم  دینکن و  كرت  هجو  چیه  هب  ار  ثحب  سرد و 

نخس يرگید  هنوگ  هب  دنتشاد  ییالاب  ًاتبـسن  یملع  حطـس  هدومیپ و  ار  هار  ریـسم  زا  يرادقم  هک  یبّالط  اب  اّما  تسا )) .  تامّرحم  زا  زیهرپ 
هدنب هب  باطخ  دـندرب ،  یم  فیرـشت  دجـسم  هب  لزنم  زا  تعامج  زامن  هماقا  يارب  هک  یماگنه  ناشیا  راب  کی  تسه  مرطاخ  دـنتفگ .  یم 

؟  دنـسر یم  يزیچ  هچ  هب  دعب  دنناوخ ،  یم  ار  ینغُم ))   )) و ملاعَم ))   )) دعب دننک و  یم  عورـش  ار  تامّدقم ))   )) ادتبا بّالط   : )) دـندومرف
َُّمث  : )) دندومرف هیافک .  مدرک :  ضرع  اذام )) ؟  َُّمث   : )) دندومرف بساکم .  متفگ :  زیچ ) ؟  هچ  دـعب  ( : ؟  اذام َُّمث  دـندومرف  هعمل .  متفگ : 

سرد نیا  و  اذام )) ؟  َُّمث   : )) دـندومرف داـهتجا .  ماـقم  مدرک :  ضرع  اذاـم )) ؟  َُّمث   : )) دـندومرف جراـخ .  سرد  مدرک :  ضرع  اذاـم )) ؟ 
 ، دنناد یمن  ۀـلاصالاب  بولطم  ار  ملع  هک  دـش  یم  مولعم  دـندومرف و  هدافا  اذام )) ؟  َُّمث   )) هملک کی  اب  هک  دوب  یّمهم  تحیـصن  گرزب و 

ًاتبـسن هک  یبّـالط  هب  هک  دوـب  يا  هدـننک  رادـیب  هدـنهد و  رادـشه  هتکن  کـی  نیا  و  دـنناد .  یم  هللا  یلا  برق  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  هـکلب 
 . (( دندومرف یم  نایب  دوب  رتالاب  ناشحطس 

ایند يرابتعا  یب   - 23

هچ دیآ ؟  یم  یسک  هچ  میناد  یمن  الصا  تسا  یگرزب  هناخرفاسم  کی  ایند  دندومرف :  یم  تجهب  هللا  تیآ   : )) دیوگ یم  وا  مه  نینچمه 
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 . (( دنتسناد یم  ربعم  لپ و  کی  دننام  ار  ایند  ناشیا  ینعی  دور ؟  یم  یسک 

تایونعم هب  نداد  تیمها   - 24

یم تیمها  شمسج  هب  رشب  هک  يرادقم  نآ  رگا  دندومرف :  یم  تجهب  هللا  تیآ   : )) دیوگ یم  یهاشورسخ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زاب 
یم هیهت  تسا  دیفم  شمسج  يارب  هک  ار  يزیچ  ره  رشب  هنافـسءاتم  تشادن .  يا  هصغ  مغ و  چیه  رگید  داد ،  یم  ّتیمها  شحور  هب  دهد 

ياهاذغ هرابرد  وا  زا  دور و  یم  کشزپ  دزن  تسا  دیفم  شمسج  يارب  هک  ییاذغ  لیـصحت  يارب  لاثم  ناونع  هب  دور .  یم  شلابند  دنک و 
؟  تسا دـیفم  حور  يارب  يزیچ  هچ  دـنادب  هک  دور ؟  یم  تسا  دـیفم  شحور  يارب  هک  ییاهزیچ  لابند  اـیآ  یلو  دـنک ،  یم  لا  ؤس  دـیفم 

لابند دیاب  تروص  ره  رد  تشادن .  يا  هّصغ  درک  یم  شالت  تایونعم  يارب  دنک  یم  شالت  تایدام  يارب  هک  ردق  نآ  رـشب  رگا  هصالخ ، 
ماجنا رد  دیاب  تسا  دیفم  ّرث و  ؤم  یلیخ  ناسنا  حور  يارب  تاّبحتـسم  لاثم  ناونع  هب  تسا .  دیفم  نامحور  يارب  يزیچ  هچ  هک  میـشاب  نیا 

 . (( مینک شالت  مه  اهنآ 

ءاجر فوخ و  رد  لادتعا   - 25

لا ؤس  دـنا  هدرک  دـیکءات  نآ  يور  یلیخ  قالخا  ياـملع  هک  ءاـجر  فوخ و  هراـبرد  تجهب  هللا  تیآ  زا  يزور   : )) دـیوگ یم  وا  مه  زاـب 
فوخ اریز  تسین ؛  دیفم  دشاب ،  لادتعا  دح  زا  جراخ  رگا  و  دشاب ،  لادتعا  ّدح  رد  هک  تسا  بولطم  یئاجر  فوخ و  دـندومرف :  مدرک . 

هک مدینـش  ناشیا  زا  ار  تیاور  نیا  زین  و  دوش .  یم  يّرجت  ثعاب  لدـتعمریغ  ياجر  قح و  تمحر  زا  يدـیمون  سءای و  ثعاـب  لدـتعمریغ 
(99  . (() َیَِقبام ِفْوَخ  َو  یضَم ،  ام  ِفْوَخ  َْنیَفْوَخ :  َْنَیب  ُنِمْؤُْملَأ   )) هک تسا  هدش  تیاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  زا  دندومرف :  یم 
زا هتـشذگ  رد  هک  يریـصقت  ای  روصق  زا  دیاب  ینعی  هدنیآ .  زا  ساره  و  هتـشذگ ،  زا  فوخ  دراد :  ساره  میب و  هنوگ  ود  هراومه  نم  ؤم  - 

 . (( میوشن شزغل  هابتشا و  نآ  بکترم  هرابود  هک  میشاب  رکف  نیا  رد  و  میسرتب ،  هدز  رس  ام 

الوم هب  دامتعا   - 26

نامدوخ يالوم  هب  دراد  دامتعا  شردام  ردـپ و  هب  ریغـص  لفط  هک  يرادـقم  هب  ام  رگا  دـندومرف :  یم  تجهب  هللا  تیآ   : )) دـیوگ یم  زاـب 
 . دوش یم  تسرد  راک  میشاب ،  هتشاد  دامتعا 

تامولعم هب  لمع   - 27

رگا ینعی  دوـش ،  یم  تسرد  راـک  دـننک  لـمع  دـنناد  یم  هک  هچنآ  هب  مدرم  رگا  دـندومرف :  یم  تجهب  هللا  تیآ   : )) دـیوگ یم  نینچمه 
 . (( دوش یم  تسرد  راک  دنهد ،  ماجنا  ناکمالا  یتح  ار  تاّبحتسم  دننک و  كرت  ار  تامّرحم  دنهد و  ماجنا  ار  تابجاو 

رورش عفاد  لمکا ،  تبحم   - 28

هدوبر مفک  زا  نانع  ما و  هدش  یـصخش  هب  ّتبحم  ریـسا  هک  تسا  يدنچ  دیـسرپ :  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  رـضحم  زا  یـصخش 
ار وا  تبحم  دهد  یم  حیجرت  و  دنک ،  یم  ادیپ  تبحم  مودا  عفنا و  لمجا و  لمکا و  هب  لقاع ،   : )) دندومرف موقرم  ناشیا  منک ؟  هچ  هدش ، 

(100  . (() ریغ ّتبحم  فالخ  هب  تسا ،  تایلب  رورش و  ِعفاد  لمکا ،  ِتبحم  هکنیا  اب  هوالع ]  [؛ ریغ تبحم  رب 

زامن تلیضف   - 29
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ناشیا دریگ .  رارق  ام  نیعلا  بصن  هک  دـییامرف  موقرم  زامن  هرابرد  ییاسر  هاتوک و  هلمج  تسا  یعدتـسم  دـش :  اـضاقت  تجهب  هللا  تیآ  زا 
ُةولَّصلَأ  )) تسا مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  فورعم  مالک  ایلُع  هبترم  رد  زامن  تلیـضف  رد  هیلاع  تاـنایب  زا  یلاـعت ،  همـسب   : )) دـندومرف موقرم 

جراخ تاّینیقی  زا  و  ار ،  یلاع  ماـقم  نیا  بلط  دـنهد  همادا  و  دـنیامن ،  ناـیب  نیا  قدـص  هب  نیقی  هک  یناـسک  يارب  ( 101 (() ِنِمْؤُْملا ُجاْرعِم 
تیآ يزور  دیوگ :  یم  یهقف  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ۀجهبلا  یقت  دمحم  دبعلا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  ( 102  . (() دنوشن

 . دسر یم  دسرب ،  دیاب  هک  ییاج  هب  دناوخب  تقو  لوا  ار  اهزامن  دشاب  دّیقم  یسک  رگا  دندومرف :  تجهب  هللا 

دنوادخ هب  برق  هار   - 30

؟  تسیچ نآ  هار  مشاب ،  هتشاد  كولس  ریس  منک و  ادیپ  برق  دنوادخ  هب  هک  مراد  میمـصت  بناج  نیا  دیـسرپ :  ناشیا  رـضحم  زا  یـصخش 
هچ رگا  رمع ،  مامت  يارب  تسا  یفاو  یفاک و  تیـصعم ))  كرت   ، )) دـشاب قداص  بلاط ،  هچنانچ  یلاعت ،  همـسب  دـندومرف :  موقرم  ناشیا 

دییامرف ییامنهار  ارم  ًافطل  منک ،  ادیپ  یهلا  ِبرق  هک  مراد  میمـصت  بناج  نیا  درک :  لا  ؤس  یـصخش  زین  رگید  ياج  رد  دشاب .  لاس  رازه 
تامولعم هب  لمع  تسا ،  هطـساو  مّلعم  و  تسا ،  ملع  داتـسا  یلاعت ،  همـسب   : )) دـندومرف موقرم  ناشیا  دراد ؟  داتـسا  هب  زاـین  راـک  نیا  اـیآ 

هچنآ هب  سک  ره  ( - 103  (() مَْلعَی ام ال  َْملِع  ُهّللا  ُهَثَّرَو  َِملَع ،  امب  َلِمَع  ْنَم   [ : )) هک [؛  تسا یفاک  دیراذگن ،  اپ  ریز  ار  تامولعم  دـییامنب و 
هک یناسک  و  ( - 104 () انَُلبُـس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف ،  اوُدَهاج  َنیذَّلاَو   . ) دزومآ یم  وا  هب  دناد  یمن  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  دنک ،  لمع  دناد  یم  هک 

یتعاس زین ] و   . ] دیا هدرکن  دینادب  دشن ،  دیدید  رگا  دش .  میهاوخ  نومنهر  دوخ  ياههار  هب  ًامّلـسم  دـننک ،  شالت  ام  يدونـشخ ]  هار   ] رد
ندوبن ضرف  اب  و  تشاد ؟  داتـسا  دیاب  دنوادخ ،  يوس  هب  ریـس  رد  ایآ   )) دـش لا  ؤس  زاب  دـییامنب )) .  هّینید  مولع  صوصخم  زور  هنابـش  رد 

یناد یمن  ار  هچنآ  نک ،  لـمع  یناد  یم  هچنآ  هب  تسوـت ،  ملع  وـت  داتـسا  یلاـعت ،  همـسب   : )) دـندومرف موـقرم  تسیچ )) ؟  هراـچ  داتـسا 
همئا دـنوادخ و  هب  رتهب  ناوت  یم  روطچ  دـییامرفب  مدنمـشهاوخ  هک :  دـش  لا  ؤس  دـنوادخ  هب  سنُا  هرابرد  ناشیا  زا  دوش )) .  یم  تیاـفک 

تیصعم كرت  مالّسلا و  هیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  یلاعت و  يادخ  تعاط  اب   : )) دندومرف تفرگ ؟  سنا  مالّـسلا  مهیلعراهطا 
(105  . (() لمع داقتعا و  رد 

سفن بیذهت  هقیرط   - 31

نیا رد  ِداشرا  یقالخا و  ظعاوم  ياضاقت  ام  زا  هدرک و  هعجارم  ام  هب  نانبل  رد  بالط  زا  یـضعب  هک :  هدـش  تساوخرد  ناشیا  زا  ییاـج  رد 
ییاـمنهار ار  اـم  هنیمز  نیا  رد  هک  میدنمـشهاوخ  رطاـخ  نیمه  هـب  دـنیامن ،  یم  لا  ؤـس  سفن  بیذـهت  قـیرط  زا  زین  و  دـنیامن ،  یم  هـنیمز 

دزن سرد  يارب  هک  يدارفا  هب  زور  ره  هک  تسا  نآ  تسا  عفاـن  بلطم  نیا  رد  هک  ییاـهزیچ  نیرتگرزب  زا   : )) دـندومرف ناـشیا  دـییامرفب . 
ةرشعلا بادآ   )) باب و  لیاسو ، ))   [ )) باتک  ] داهج باب  زا  سفن  داهج  زا  یعرش  قالخا  تایاور  زا  تیاور  کی  دنوش ،  یم  رضاح  امش 

 . دـینک یم  ادـیپ  ملع  نآ  رب  هچنآ  هب  لمع  رب  ندراذـگ  انب  لـّمءات و  ّربدـت و  اـب  هّتبلا  دـیوش ،  رکذـتم  ار  لـیاسو ))   )) ّجـح باـتک ]   ] زا (( 
اب داـهج  باوبا  زا  ثیدـح  کـی  زور  ره  سک  ره   : )) دـنا هدومرف  هراـب  نیا  رد  رگید  يا  هیـصوت  ّیط  تجهب  هللا  تیآ  ترـضح  ( 106 (()
نآ فراعم  تبرش  دنک  یم  لیم  ناسنا  هک  وراد  دننامه  دنک و  رکف  نآ  تاحـضاو  رد  دیامن و  هعلاطم  ار  هعیـشلا ))  لئاسو   )) باتک سفن 

(107  (( . ) تسا هدرک  رییغت  هک  دیمهف  دهاوخ  لاس  کی  زا  دعب  دنک ،  لمع  نآ  هب  دشونب و  ار 

یقیقح دهز   - 32

سْفَن ِکـلام  هک  تسا  نآ  دـهز   : )) دـندومرف میـشاب ؟  یقیقح  دـهاز  هنوگچ  و  تسیچ ؟  یقیقح  دـهز  دـش :  هدیـسرپ  ناـشیا  رـضحم  زا 
(108  (( . ) یشاب لاعتم  يادخ  نذا  بقارم  كرت  لعف و  رد  و  یشاب ،  تدوخ 
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 ( جع  ) نامز ماما  ًاصوصخ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  دوخ  هطبار  تیوقت  هار   - 33

 : دومرف مینک ؟  تیوقت  جـع )  ) رـصعلا بحاـص  ًاـصوصخم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  ار  شیوخ  هطبار  هنوـگچ  دـش :  هدیـسرپ  نینچمه 
هک یناسک  تبحم  بجوم ]  نینچمه   ] و دوش ،  یم  یلاعت  وا  هب  ّتبحم  بجوم  وا ،  تخانـش  زا  دـعب  دـنوادخ  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  ))
 - وا لآ  دمحم و  ترـضح  دـنوادخ  هب  ناشیا  نیرتبوبحم  هک  ءایـصوا ،  ءایبنا و  زا  دـنترابع  هک  دوش ،  یم  دراد ،  تسود  ار  اهنآ  دـنوادخ 

(109  . (() دشاب یم  هجرف -  هللا  لّجع  رصعلا -  بحاص  ام  هب  ناشیا  نیرتکیدزن  و  دنشاب ،  یم  مالسلا -  مهیلع  هیلع و 

یسانشادخ هار   - 34

یم تسا ،  یـسانشدوخ  یـسانشادخ  هار   : )) دندومرف دییامرفب .  ییامنهار  تسا  نکمم  رگا  تسیچ ؟  یـسانشادخ  هار  دش :  لا  ؤس  زین  و 
سپ دزاسب ؛ دـناوت  یمن  هتخاسن و  ار  ام  ار و  دوخ  تسا  اـم  لـثم  رگا  يرگید  میزاـسب ، ]   ] میناوت یمن  میا و  هتخاـسن  ار  دوخ  دوخ ،  میناد 
یمن يدـنچ  تسا .  ییادـتبا  نآ  تّقـشم  و  تسوا ،  تعاط  هب  مِْعنُم ))  ِرکـش   )) شبرق هار  و ]  ، ] تسادـخ وا  و  هدـیرفآ ،  ار  ام  قلطم  ِرداـق 

(110  . (() تسا رت  نیریش  یتوالح  ره  زا  وا  برق  نیبلاط  يارب  درذگ 

اپ ندیسوب  تمرح  مدع   - 35

هدجس دراد  لاکشا  هچنآ  درادن ،  لاکشا  ریخ  هن   : )) دندومرف ریخ ؟  ای  تسا  مارح  ندیسوب  اپ   : )) دش لا  ؤس  تجهب  هللا  تیآ  ترـضح  زا 
(111  . (() تسادخ ریغ  يارب 

اعد هاگیاج   - 36

 : دیوگ یم  يوداه  داتـسا  دـشاب .  مکاح  ام  یگدـنز  نو  ؤش  همه  رد  اعد  دـیاب  تسا  دـقتعم  تسا و  لئاق  يدـنلب  هاگیاج  اعد  يارب  ناشیا 
هس زور  ره  ار  اعد  نیا  تدوخ  امش  دندومرف :  اقآ  دنک .  اعد  وا  يارب  متساوخ  اقآ  زا  مدیسر و  ناشیا  تمدخ  دوب  ضیرم  مرتخد  يزور  ))
افش دوخ  يافش  هب  ار  رتخد  نیا  ایادخ ،  َِکتَِیفاِعب )) .  اِهفاع  َو  َِکئاَوَِدب ،  اهِوادو  َِکئافِِشب ،  اهِفْـشا  َّمُهّللَا   : )) دوب نیا  اعد  نآ  ناوخب .  راب 

اهَّنِاَف مالّـسلا  هیلعِمِظاْکلا  ِماِمْالِاب   : )) وگب موس  راب  زا  دـعب  نادرگ )) .  تسردـنت  دوخ ،  تیفاـع  هب  و  شخب ،  ناـمرد  دوخ  ياود  هب  و  هد ، 
 . تسوت هدنب  رتخد  وت و  هدنب  وا  هک  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ّقح  هب  َكِْدبَع - )) .  ُْتِنب  َو  َُکتَمَا 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رضحم  زا  ییاهسرد  متشه :  شخب 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  یحادم و  شزرا   - 1

زا يا  هّدـع  رادـید  رد  تجهب  هللا  تیآ  نانآ  ربهیرگ  ناراوگرزب و  نآ  یتسود  یحادـم و  شزرا  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تلزنم  ماقم و 
تیب لها  تیالو  یحاّدـم و  شزرا  مالّـسلا و  مهیلعراهطا  همئا  تلزنم  ماقم و  نوماریپ  یتاـنایب  ناـشیا  مالّـسلا ا  مهیلع  تیب  لـها  ناحادـم 
لغـش هب  هک  یناـیاقآ   : )) ددرگ یم  هضرع  ناگدـنناوخ  تمدـخ  هب  هدـش و  هداـیپ  راون  زا  هدـنراگن  طـسوت  هک  دـنا  هدومرف  مالّـسلا  مهیلع 

هچ دنتـسه و  یتّیعقوم  هچ  رد  هک  دـننادب  دـیاب  دـنزادرپ ،  یم  ناراوگرزب  نآ  بئاصم  لیاضف و  رکذ  هب  دنتـسه و  التبم  تیب  لها  ِیحاّدـم 
هدایپ تسا  نآرق  رد  هک  یبرُْقلا  ِيذ  تّدوم  نامه  دننادب  دـیاب  دـننک .  یم  ار  راک  نیا  دـنراد  هچ  يارب  دـنهد و  یم  ماجنا  دـنراد  ار  يزیچ 
نآرق رب  ار  مدرم  و  ندرک ،  ادا  ار  تلاسر  رجا  همه  نانآ ،  بیاصم  رکذ  ای  دـشاب و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رکذ  هاوخ  دـننک ،  یم 
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يراک تیب  لها  اب  یلو  میهاوخ ،  یم  ار  نآرق  ام  دیوگب  یسک  رگا  ( 112  (() یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  الِإ   )) دراد نآرق  اریز  تسا ؛  ندرک  تیبثت 
؟  دییوگ یم  ار  نآ  تسه ،  یبْرُْقلا )  ِیف  َةَّدَوَْملا  الِإ   ) نآ رد  هک  هللا  باتک  نامه  ایآ  مییوگ :  یم  ام  ( 113 (() ِهّللا ُباتِک  ُانبْسَح   )) میرادن و

یتَـمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید و  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ   : ) دـیوگ یم  نآ  رد  هک  یهّللا  باـتک  میرادـن ؟  تیب  لـها  هب  يراـک  تـفگ  دوـش  یم  اـیآ 
امَّنِإ  : ) دـیوگ یم  هک  ییوگ  یم  ار  نآرق  نآ  دوـش ؟  یم  تیب  لـها  تیـالو  نودـب  لاـمکا ،  نودـب  نیا  اـیآ  ییوـگ ؟  یم  ار  نآ  ( 114 ()

رد میریگ و  یم  ار  نآرق  ام  دییوگب  تسا  نکمم  دـشابن ،  اه  هیآ  نیا  امـش  نآرق  رد  رگا  هلب ،  115 ؟ )  . . . () َنیذَّلاَو ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو 
زا هک  دـننامهفب  دـیاب  ناحاّدـم  نیمّلعم و  تسه .  همه  شود  رب  یگرزب  بجاو  کـی  هک  مینادـب  دـیاب  اذـه ،  یلع  تسین .  اـهنیا  اـم  نآرق 

تـسود ار  شناتـسود  تسا  نکمم  اـیآ  میرادـب  تسود  ار  ادـخ  رگا  اـم  تسا .  ّتبحم  رد  زیچ  همه  تشادرب .  تسد  دـیابن  اـهنیا  ّتبحم 
ِتسود یلو  دشاب  ادخ  تسود  یسک  دوش  یم  ایآ  میشاب ؟  هتشادن  تسود  دراد  تسود  وا  هک  ار  یلامعا  تسا  نکمم  ایآ  میشاب ؟  هتشادن 

نینچ ایآ  دشاب ؟  هتـشاد  تسود  دراد  نمـشد  ادخ  هک  ار  یلامعا  و  دشاب ،  هتـشادن  تسود  ادخ ،  هک  ار  یلامعا  و  دشابن ؟  ادـخ  ناتـسود 
لثم تسا ،  راکـشآ  حضاو و  غورد  تسین ))  مزال  يرگید  زیچ  چیه  هّللا و  ُباتِک  اُنبْـسَح   )) تسا هتفگ  هک  یـسک  ًارهق  دوش ؟  یم  يزیچ 

( ، 116  (() نیقِداّصلا َعَم  اُونوُک   )) زا تسا  رپ  هک  هللا  باتک  تسا .  زور  الاح  دیوگب :  بش  رد  و  تسا ،  بش  الاح  دـیوگب :  زور  رد  هکنیا 
دوش یم  ایآ  الاح  دنتـسه .  یناسک  هچ  نیقّتم  دنتـسه و  یناـسک  هچ  نیقـساف  دـینیبب  هدومن  ادـج  ار  نیقـساف  نیقّتم و  فص  هک  هللا  باـتک 

هکنیا امک  میرادن ،  لوبق  ار  رگید  فصن  میراد و  لوبق  ار  نآرق  فصن  ام  دیوگب :  یسک  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  درک ؟  ضیعبت  کیکفت و 
نآرق رد  رگید  زیچ  یتسرپادـخ  زا  ریغ  یتح  دوش .  فذـح  نآرق  زا  دـیاب  يراصن  دوهی و  نعل  دـنتفگ :  لبق  لاس  دصیـس  يراصن  دوهی و 
بوخ دنیوگب  مه  ناتسرپ  تب  تسین .  مزال  مه  یتسرپادخ  مییوگب  سپس  تسا ؟  نآرق  مینک  فیصنت  ار  نآرق  رگا  ًاعقاو  ایآ  دشاب .  دیابن 

یم هک  دـنلئاق  رگید  مه  یبلاـطم  کـی  هتبلا  میراد ،  يروخ  مدرم  لاـم  مه  میراد ،  ییاـنز  مه  میراد ،  ییافـص  مه  میراد  یهاـنگ  مه  اـم 
الــصا مدرم  رثـکا  دـشاب ،  ضیعبت  رب  اـنب  رگا  سپ  دنتــسه .  ( 117 (() ُهّللاَدـْنِع اُنئاعَفُـش   )) اهنیا هکلب  دـشاب  یکی  ادـخ  تسین  مزال  دـنیوگ 

 . يریگن ار  زیچ  چیه  هکنیا  ای  يریگب  ار  شا  همه  دیاب  ای  تسین ،  یضیعبت  ادخ  نید  هک  یتروص  رد  دنتسرپ .  تب  هکلب  دنتسین  تسرپادخ 
یم توعد  يرادنید  یتسرپادخ و  هب  ار  امش  هک  ییاهنیا  اه !  هچب  يا  درک :  تیصو  شدوخ  ياه  هّچب  هب  گرم  ماگنه  يروجان  درم  کی 

یمن تحار  اهنیا  رـش  زا  رگید  تسه  ییادخ  هک  دینک  لوبق  دیوش و  بولغم  رگا  هنرگو  دینک ،  راکنا  ار  ادـخ  دوجو  دـیناوت  یم  ات  دـننک 
تفلاخم یناوت  یمن  دریگب ،  وضو  تسد  تشپ  زا  درم  دریگب و  وضو  تسد  يور  زا  دیاب  نز  دنتفگ  رگا  دیـشاب ،  اهنیا  عبات  دـیاب  دـیوش و 

دنتـسه قمحا  ردق  نآ  یخرب  تسیچ ؟  نتـسیرگ  ندنایرگ و  تسیچ  یناوخ  تبیـصم  تسیچ و  یحاّدم  دینیبب  دیاب  تروص  ره  رد  ینک . 
ناتسود هلءاسم  رد  هللا -  ناوضر  لیـصحت  يارب  هللاءاقل و  قوش  يارب  هدوب  مالّـسلا  مهیلعایبنا  مامت  هقیرط  هک  کشا -  نیا  دنمهف  یمن  هک 

اهنآ نزح  رد  و  نامداش ،  نانآ  يداش  رد  دروآ و  یم  کـشا  اـهنیا  بئاـصم  رد  رگا  مه -  اـهنیا  ّتبحم  و  تسا ،  باـب  نیمه  زا  زین  ادـخ 
قوش زا  ایآ  دنتـشاد ،  ءاُکب  ادـخ  فوخ  زا  مالّـسلا  مهیلعاـیبنا  همه  هکنیا :  لّوا  تسا .  رایـسب  لـیلد  تسا .  روطنیمه  دزاـس -  یم  نوزحم 

 . دشاب هتشاد  لوبق  ار  هیرگ  ءاکب و  دیاب  دراد ،  لوبق  ار  ایبنا  یسک  رگا  هدوب .  نیمه  ناشراک  مالّسلا  مهیلعایبنا  دنتـشادن ؟  ءاکب  ادخ  ياقل 
هک تسا  صوصنم  مالّسلا  هیلعءادهشلا  دیـس  لوخد  نذا  رد  بلطم  نیا  تسا و  تباث  ام  دزن  تسا و  هدش  دراو  هک  هلءاسم  نیا  نینچمه  و 
 . دوشب ناذیتسا  دیاب  اهنیا  زا  موش ؟  لخاد  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  موش ؟  دراو  ایآ  ادخ ،  يا  ِهّللا - )) ؟  ُلوُسَر  ای  ُلُخْدَأَءا  ُهّللا ؟  ای  ُلُخْدَأَءا  : ))
دش دولآ  کشا  تمشچ  رگا  سپ  ( 118 (() ِنْذِْالا ُۀَمالَع  َْکِلتَف  َُکْنیَع ،  ْتَعَمَد  ْنِإَف   : )) دشاب لقاع  دـمهفب و  ار  بلطم  نیا  هک  تسیک  اما 
نیا دنا .  هداد  نذا  وت  هب  هک  تسا  نیا  تمالع  دمآ  مشچ  زا  یکشا  رگا  دشاب .  یم  ادخ ] لوسر  ادخ و  يوس  زا   ] هزاجا نذا و  هناشن  نیا  ، 
نیا هک  یلاح  رد  تسا .  تافارخ  هللااب -  ذوعن  مشچ -  کشا  هن  دـنیوگ :  یم  اـهقمحا  اـما  تسا ،  طوبرم  نّییلع  یلعا  هب  نم  مشچ  کـشا 

 . دـننک مامت  دـنناوت  یمن  بورغ  ات  رهظ  زا  اهیـضعب  هک  تسا  لّـصفم  ردـق  نآ  ( 119) دوواد ُُّما  لـمع  تسا .  طوبرم  ـالاب  هب  مشچ  کـشا 
دش باجتسم  وت  ياعد  هک  تسا  نیا  تمالع  دمآ  کشا  رگا  دیایب ،  یکشا  تمشچ  زا  نکب  یعس  يرخآ  هدجس  نآ  رد  هک  تسا  روتسد 
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یم ناذیتسا  اجنآ  زا  نّییلع ،  یلعا  هب  تسا  طوبرم  کشا  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ،  هراک  چیه  کشا  نیا  دـنیوگ  یم  يا  هّدـع  کی  الاح  . 
رکذ تجاح  يارب  هک  ار  ییاهتدابع  اهزامن و  دننادب  دیاب  دـنراد  یّمهم  تجاح  هک  یناسک  اذـل  دـنک .  یم  اعد  تباجتـسا  اجنآ  زا  دـنک و 
بلط زا  دعب  هک  دنـشاب  تفتلم  دیاب  دنـسرب ،  Ơ وخ تجاح  هب  دـننکب و  دـییءات  ای  دـننکب  تیبثت  نوچ  هکنیا  يارب  دـنهد ،  ماجنا  هدـش 

 . دش مامت  بلطم  هک  تسا  نیا  تمالع  مشچ  کشا  دوشب .  رت  یسگم  لاب  هزادنا  هب  دننک  یعـس  دنورب و  هدجـس  هب  زامن  اعد و  تجاح و 
هک يا  هناخ  ادخ  میهاوخ و  یم  هناخ  ادخ  زا  ام  دینک  ضرف  نوچ  میمهف .  یمن  ام  تسین ،  فاص  تسرد  ام  کنیع  تسه  هک  يزیچ  هلب ، 
یم وا  هب  هناخ  زا  رتالاب  هکلب  هن  دنک ؟  یم  لطاب  ار  وا  ياعد  ایآ  دنک  یم  راک  هچ  ادخ  الاح  دناد ،  یمن  تحلـصم  ام  يارب  میهاوخ  یم  ام 
همه نیا  ربارب  رد  دـنک  یم  لایخ  هراچیب  نیا  هک  یلاـح  رد  هدـب )) .  شیازفا  ار  درف  نیا  رمع  لاـس  دـنچ   : )) دـیامرف یم  کَـلَم  هب  دـهد ، 

وا هب  اعد  نیا  تباجتـسا  زا  رتالاب  هک  دناد  یمن  نوچ  دشن  باجتـسم  شیاعد  دیدن و  شدوخ  ياعد  زا  هناخ و  زا  يرثا  دیـشک  هک  تمحز 
 . (( دشاب هتشادن  ترودک  دشاب و  فاص  عساو و  دیاب  کنیع  و  میشاب ،  هتشاد  نّظ  نسح  ادخ  هب  دیاب  دمهف .  یمن  ار  نیا  تسا  هداد 

ترایز  - 2

نوماریپ ار  یتانایب  ناشیا ،  اب  مالّسلا  هیلع  يوضر  سدق  ناتـسآ  رد  نادنمتدارا  زا  یعمج  يروضح  تاقالم  رد  تجهب  هّللا  تیآ  ترـضح 
اقآ جاح  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترـضح  طّسوت  اهدومنهر  نیا  دندومرف .  داریا  ترـضح  نآ  تامارک  مالّـسلا و  هیلعاضر  ماما  ترایز 

اب و  تفرگ ،  رارق  هدنراگن  رایتخا  رد  مق  ناتسا  رد  يوضر  سدق  ناتـسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسـس  ؤم  هدنیامن  ییابد ،  الاردص  دمحم  دیس 
نذا دورو  عقوم  رد  دـشاب .  یبلق  امـش  تراـیز   : )) ددرگ یم  هضرع  ناگدـنناوخ  تمدـخ  هب  تجهب  هللا  تیآ  ناـکیدزن  زا  یکی  حیحـصت 

 : دـییوگ یم  دـیبلط و  یم  لوخد  نذا  مالّـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  زا  هک  یماـگنه  دـیورب .  مرح  هب  دـیتشاد  لاـح  رگا  دـیهاوخب ،  لوـخد 
هدـمآ و دوجو  هب  نآ  رد  یلّوحت  ایآ  دـینیبب  دـینک و  هعجارم  ناتبلق  هب  موش ؟  دراو  ایآ  ادـخ ،  تّجح  يا  ( - 120 (() ِهّللا َۀَّجُح  ای  ُلُخْدَأَأ  ))

دیـس ترـضح  لوـخد  نذا  تـسا .  هداد  هزاـجا  امـش  مالّـسلا ه  هـیلع  ترـضح  دوـب ،  امــش  رد  لاـح  رییغت  رگا  هـن ؟  اـی  تـسا  هتفاـی  رییغت 
مرح هب  دیتشاد  لاح  رگا  دیوش .  دراو  دـنا و  هداد  لوخد  نذا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـمآ  کشا  رگا  تسا ،  هیر  مالّـسلا  هیلعءادهـشلا 

 . دیزادرپب يرگید  یّبحتـسم  راک  هب  تسا  رتهب  تسین ،  دعاسم  ناتلاح  دیدید  دماین و  دوجوب  امـش  لد  رد  يرییغت  چیه  رگا  دـیوش .  دراو 
زا مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  ترایز  دیهاوخب .  دورو  هزاجا  ترـضح  زا  هرابود  دـیورب و  مرح  هب  دـعب  دـینک و  لسغ  دـیریگب و  هزور  زور  هس 

طقف یلو  دـنور .  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسا ،  رتالاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز 
دنتـساوخ و دندرک و  لاوئـس  مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  يرایـسب  دنیآ .  مالّـسلا ي  هیلعاضر  ترـضح  ترایز  هب  يرـشع  ینثا  ِنایعیش 
ار یبیجع  ياهزیچ  درب .  یم  مرح  هب  تفرگ و  یم  لوک  هب  ار  شردام  یسک  سدقم ،  دهـشم  رد  البرک ،  رد  فجن ،  رد  دندینـش ،  باوج 

یم تشاد و  يا  هّدـغ  یقارع  نیدواعم  زا  یکی  هتـسویپ .  قّقحت  هب  هّللا !  ءاـشام  یلا  نداد  افـش  دیـشاب !  دـقتعم  دیـشاب !  تفتلم  دـید .  یم 
هموصعم ترـضح  بش  دـهدب ،  افـش  ار  وا  تساوـخ  اـضر  ماـما  اـقآ  زا  دوـب ،  كاـنرطخ  تفرگ .  یم  رارق  یحارج  لـمع  دروـم  یتسیاـب 

هک دینیبب  ار  ردارب  رهاوخ و  طابترا  درادن ! )) لمع  هب  جایتحا  دوش .  یم  بوخ  هّدـغ   : )) دومرف يو  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالّـسلااهیلع 
نیما ترایز  دـیناوخب .  ار  هریبک  هعماج  ترایز  دنتـسه .  دـییءات  دروم  اه  هماـنترایز  همه  تسا .  هداد  ار  شباوج  رهاوخ  هتـساوخ  ردارب  زا 

ترضح دیرمشب .  مالّسلا  هیلع  ماما  رضحم  رد  ار  دوخ  جئاوح  تسین  مزال  دیناوخب .  دوخ  بلق  نابز  اب  دناوخب .  امش  بلق  تسا .  ّمهم  هّللا 
تحاران اه  هیرگ  یضعب  زا   )) دندومرف یسک  هب  مالّسلا  هیلعاضر  ماما  دشاب .  یبلق  ترایز  دینکن !  اهاعد  رد  هغلابم  دنناد !  یم  مالّسلا  هیلع 

ار نآرق  هک  یـضعب  فالخرب  ما .  هدـناوخن  تلاسک  اب  ار  نآرق  ًالّوا -  مراودـیما :  زیچ  ود  هب  نم  تفگ :  یم  ناـگرزب  زا  یکی  متـسه ! )) 
ترـضح يرادازع  سلجم  رد  ًاـیناث -  ترتـع .  هیبـش  تسا  يدوجوم  میرک  نآرق  دـنناوخ .  یم  هماـنهاش  ییوـگ  هک  دـنناوخ  یم  ناـنچنآ 

زور رد   : )) دندومرف دندش ،  مشچ  درد  هب  التبم  هّللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  ما .  هدرک  هیرگ  مالّسلا  هیلعءادهشلادیس 
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مدشن و مشچ  درد  هب  التبم  مرمع  رد  رگید  مدیلام ،  دوخ  نامشچ  رب  مالّـسلا ا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  یناشیپ  ِلِگ  زا  يرادقم  اروشاع 
دندمآ یسک  باوخ  هب  ترضح  مالّسلا  هیلعاضر  ترضح  رّهطم  مرح  رد  يراذگ  بمب  هثداح  زا  سپ  مدرکن . )) !  هدافتـسا  مه  کنیع  زا 

ترـضح هکنیا  لوا  ینعم  دراد :  ینعم  ود  هلمج  نـیا  مدوـب ))  ـالبرک   : )) دـندومرف دـیدوب )) ؟  اـجک  امـش  ناـمز  نآ  رد   )) دـش لا  ؤـس  ، 
ماما نحـص  هب  نانمـشد  تسا .  هدـش  رارکت  مه  البرک  رد  هثداـح  نیا  ینعی  مود  ینعم  دـندوب .  هتفر  ـالبرک  هب  زور  نآ  مالّـسلا  هیلعاـضر 

دش مالّسلا  هیلعاضر  ترضح  مرح  دراو  یسک  دندرک !  نشور  شتآ  اج  نآ  رد  دندرک و  بارخ  ار  حیرض  دنتخیر و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
نیموصعم یماسا  ناشیا  هک  دش  هجوتم  دش و  وا  کیدزن  دشاب ،  یم  همانترایز  ندناوخ  لوغـشم  وا  يولج  رد  ینارون  يدیـس  دش  هّجوتم  ، 

 - فیرـشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز -  ماما  كرابم  مان  هب  هک  یماگنه  دنیامرف .  یم  رکذ  مالـس  اب  کی  کی  ار  مهیلع -  هّللا  مالـس  - 
یم ءادفلا -  هل  انحاورا  هیلع و  هّللا  مالس  نامز -  ماما  نامیالوم  دوخ  راوگرزب  دیس  نآ  هک  دش  هجوتم  سک  نآ  دندرک !  توکس  دندیسر 

هیلعاضر ترـضح  مرح  هب  هک  دید  ای  ؤر  رد  یـسک  تسا .  هدـش  هدـهاشم  یتامارک  هچ  مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح  مرح  نیمه  رد  دـشاب . 
 . دندش مرح  دراو  اجنآ  زا  مالّسلاامهیلع  میرم  ترضح  یسیع و  ترضح  دش و  هتفاکش  مرح  دبنگ  هک  دش  هجوتم  هدش و  فرـشم  مالّـسلا 

فرـشم مرح  هب  يرادیب  رد  سک  نآ  دعب  زور  دندرک .  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دنتـسشن و  نآ  رب  ود  نآ  دنتـشاذگ و  یتخت 
رب دندش و و  مرح  دراو  دبنگ  مالّسلاامهیلع ز  میرم  ترضح  یسیع و  ترضح  دشاب !  یم  تولخ  ًالماک  مرح  دش  هجوتم  ناهگان  دیدرگ . 
 ! دـندناوخ یم  ار  یلومعم  همان  ترایز  نیمه  دـندناوخ .  یم  همان  ترایز  دـندرک .  ترایز  مالّـسلا ا  هیلعاضر  ترـضح  دنتـسشن و  یتخت 

ترـضح ایآ  لاح  دـیدرگ .  عورـش  لاق  لیق و  دـش و  يداع  عضو  هراـبود  دنتـشگرب .  دـبنگ  يـالاب  ناـمه  زا  هماـنترایز  ندـناوخ  زا  سپ 
اب میناد .  یمن  بوخ  هچنآ  رد  مینک  طاـیتحا  میناد .  یم  هچ  ره  هب  مینک  لـمع  هکنیا :  رخآ  فرح  تسا ؟  هدرک  تاـفو  مالّـسلا  هیلعاـضر 

 . (( مینک تکرح  طایتحا  ياصع 

ادهش هداوناخ  هب  یتاشرافس   - 3

هک هچنآ  هب  و  دنـشاب ،  هتـشاد  اهنامه  هب  هّجوت  دنام ،  یم  یقاب  ناشیارب  هک  هچنآ  تاّیلمع  زا  هک  دننادب  دـیاب  همه  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
مدآ و  دـنام ،  یم  مدآ  اب  تسا ،  ادـخ  يوس  هب  بِّرقم  هک  هچنآ  و ]  ، ] هّیهلا تاعاط  هحلاص ،  لامعا  دنـشاب .  هتـشادن  هّجوت  دوش  یم  یناـف 
یناف ناسنا ،  هیقاب  لامعا  ناسنا ،  هحلاص  لامعا  درب .  یم  شدوخ  اب  تسه ،  هک  اج  ره  ۀـمایقلادعب ،  ام  ات  تمایق  زور  اـت  اـجنیا  زا  ار  اـهنیا 

[ ایند ینعی   ] قاـتا نیا  هکنیا  هطـساو  هب  هک  تسین  يزیچ  کـی  اـهنیا  تاـبِّرقم ،  و ]  ] تاداـبع تاـعاط ،  هک  دـننادب  دـیاب ] همه   . ] دوش یمن 
تروص کی  هکلب  دنتـسه ،  تباث  یقاب و  اهنآ  دنورب ،  مه  اهنآ  دش  لصفنم  حور  زا  ندب  نیا  رگا ] و   ، ] دنورب نیب  زا  مه  اهنآ  دـش  بارخ 

هداد دیهـش  هک  ییاهنآ  دندش ،  دیهـش  هک  ییاهنآ  دینک !  تلفغ  ادابم  دش .  دهاوخ  رهاظ  درف ،  درف  ره  يارب  اهنیا ،  زا  اجنآ  رد  يا  هّیونعم 
یمن اه  یـضعب  ولو  هدش ؛  هتـشاذگ  لعفلاب -  اهنیا -  رـس  هب  یجات  هچ  دناد  یم  ادخ  و  دنا ،  هدوب  ادخ  هار  رد  دنا و  هتفر  ادخ  هار  رد  دنا ، 
نالف تسا ،  جات  شرس  رب  نالف  هک  دننیبب  اج  نیمه  رد  دیاش  دنلامک ،  لها  هک  مه  یـضعب  دنورب .  تءاشن  نیا  زا  هکنیا  زا  دعب  رگم  دننیب 

 - مینکب ار  شباسح  رگا  تداهش -  تسادخ .  زا  یتمارک  کی  شدوخ  ناسنا  ِناکیدزن  ِتداهش  هکنیا ]   ] دوصقم تسین ! !  جات  شرـس  رب 
ام قاتا و  نآ  تفر  دیهـش )  ) نآ هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دوش ،  یم  ادـیپ  ناسنا  رد  هک  ینزح  نیا  نزح ؛  بجوم  هن  تسا ،  تّرـسم  بجوم 

یمن ار  نیا  رکف  تسا .  تحار  وا  میراد ،  یتحاران  ام  تسا ؛  رتهب  ام  لاح  زا  شلاح  وا  هک  مینک  یمن  ار  نیا  رکف  رگید  قاتا ،  نیا  میدنام 
نامیا اب  وا  هن ؟  ای  میور ،  یم  نامیا  اب  ایآ  میورب ؟  يروج  هچ  تسین  مولعم  ام  و  هداد ،  رارق  وا  يارب  ادـخ  ییاهزیچ ]   ] هچ نـالا  هک  مینک 

یمن نییاـپ  درب ،  یم  ـالاب  ار  يدرف  ره  تسا ،  تداعـس  ِتاـبجوم  زا  تداهـش ،  هک  میمهفب  دـیاب  تفر .  دیهـش  روج ،  نیا  مه  نآ  تفر و 
یم یگدنز  هک  رگید  ياج  يارب  دنک  عمج  ییاهزیچ  کی  اجنیا  رد  دیاب  تسین ؛  ندـنام  ياج  هک  تسا  يا  هناخ  کی  هناخ  نیا  و  دروآ . 

 ، تسا یفاو  یفاک و  نیا ،  هک  دوش  یم  مولعم  اجنآ  دوش ؛ یم  مولعم  شا  یگرزب  اجنآ  دنک .  یم  عمج  هک  ییاهزیچ  نآ  تقو  نآ  دـنک . 
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یتّیعقاو هچ  یتروص ،  هچ  یتّیونعم ،  هچ  دنک  هیده  یتّیم  يارب  دتـسرفب و  ناسنا  هک  ار  یتاولـص  کی  دـناد  یم  ادـخ  تسین .  مولعم  اجنیا 
درک قافنا  یـسک  ادخ  يارب  رگا  دـشاب .  هّجوتم  اهنیا  ّتیفیک  هب  دـشابن ،  هّجوتم  يدایز  یمک و  هب  دـیاب  تسا ،  تاولـص  کی  نیمه  يارب 

 . دنتـسه تایقاب  اهنآ  دنتـسه و  تایناف  اهنیا  دشاب .  هرقن  الط و  اهرازه  درکن ،  قافنا  ادـخ  يارب  و  دـشاب ،  لوپ  كدـنا ]  رادـقم   ] کی ولو 
ُلاْقثِم ُْهنَع  ُبُْزعَیال   ، )) دشاب هنع  ٌلوفغم  دنکب ،  ادخ  يارب  يریخ  راک  کی  هک  تسا  لاحم  دنک ،  یم  دشر  یّقرت و  ْنآ  هب  ْنآ  ره  ناسنا ]  ]
یـسک ره  زا  يّرـش  ره  يریخ و  ره  دشاب !  تفتلم  دیاب  ناسنا ]   . ] دنکن طبـض  دسیونن ،  یـسک  دـنوشن ،  رادربخ  هکئالم  و ] ( ] 121 (() ٍَةرَذ

یـشاداپ هچ  دناد  یم  ادخ  دنوش !  یم  علّطم  تاّیعـضو  نیا  رب  تسه و  رظان  اهردقچ  دناد  یم  ادخ  تسا .  راکـشآ  اجنآ  رد  دوش ،  رداص 
لام تسا ،  يدایز  یمک و  ِلام  بلطم ،  هک  دنک  لایخ  دـیابن  دوش !  یم  رّرقم  مدآ  يارب  تسا و  تباث  ّرـش -  هچ  ریخ و  هچ  لامعا -  يارب 

هک اجنیا  دیوگ و  یم  هچ  عرـش  رتفد  هک  دنکب  هاگن  دیاب  ًارهق  و  دشاب .  دایز  دشابن  ادخ  يارب  دشاب ؛ مک  دشاب ،  ادـخ  يارب  تسا ،  ّتیفیک 
راک هچ  ام  دناد  یم  ار ،  ام  دنیب  یم  میتسه ،  وا  هرفـس  رد  میتسه ؛  ادخ  نامهم  ام  دنکن .  دیاب  يراک  هچ  دـنکب و  دـیاب  يراک  هچ  تسه ، 
یم لایخ  مینک و  یم  لایخ  ار  ییاهزیچ  کی  ام  ار .  ام  تالایخ  دـناد  یم  اـم  زا  رتهب  مینک ؛  هچ  میراد  لاـیخ  اـم  هک  دـناد  یم  مینک ،  یم 

هک ار  ییاهنآ  تسا ؛  سکع  رب  دناد  یم  ادـخ  و ]  ، ] دـنک یمن  ادـیپ  ّتیعقاو  تالایخ  نآ  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  ّتیعقاو  ام  تالایخ  نیا  مینک 
یم ادیپ  تیعقاو  دنک ،  یمن  ادیپ  ّتیعقاو  مینک  یم  لایخ  هک  ار  ییاهنآ  و  دنک ،  یمن  ادیپ  ّتیعقاو  دنک ،  یم  ادـیپ  ّتیعقاو  مینک  یم  لایخ 
نآ فرط  نیا  پچ ،  تسار ،  رد  اج  همه  شلُسُر ،  شا ،  هکئالم  تسا ، ]   ] مولعم تسا ،  علّطم  هک  ادخ  تسا !  علّطم  رادقم  نیا  ات  دنک ، 

رداق دناد و  یم  دـنیب ،  یم  ادـخ  درک و  یفخم  دوش  یمن  هک  الاح ]  ] سپ بوخ  درک ؛ یفخم  ادـخ  زا  دوش  یمن  دنتـسه .  اج  همه  فرط ، 
رگا و  دـنک ؛ یمن  یقرف  وا  يارب  ّالاو  تسام ،  ِدوخ  يارب  درادـن و  تسود  ار  ییاهزیچ  کـی  دراد ،  تسود  ار  ياـهزیچ  کـی  تسه ،  مه 

ناطیش تسا ؟ ))  علّطم  ام  نطاب  رب  ام و  رهاظ  رب  ادخ   )) هک میـشاب  علّطم  ردق  نیمه  هک  میراد  تجاح  نیا  زا  شیب  ام  ایآ  تسا ،  روج  نیا 
کی لّوا  ناطیـش ]   . ] وگب بوخ  تفگ :  منک .  یم  وت  هب  تحیـصن  جـنپ  تفگ :  دـش ؛ مّسجم  مالّـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  شیپ  نوعلم ، 

 . تسا بوـخ  رایـسب  مه  نآ  دـید  مراـهچ ،  بوـخ ؛  رایـسب  مه  نآ  مّوـس  بوـخ ،  رایـسب  مه  مّود  تفگ ؛  یبوـخ  یلیخ  تـمکح  هـملک 
تدوخ ِراک  مجنپ ،  رد  ّدـُبال  مهاوخ ،  یمن  رگید  ار  مجنپ  ورب !  ینک ،  یم  ار  تدوخ  راک  مجنپ  رد  ورب !  رگید  تفگ :  ئیحی ] ترـضح  ]

 . دـهدب ماجنا  ار  شدوخ  راک  راک ،  ِرخآ  هکنیا  يارب  دوب  همّدـقم  همه  اـهنیا  تسا ؛  ّرـش  هب  یعاد  سیلبا  یتسین .  سیلبا  ّـالا  ینک و  یم  ار 
تفتلم دنا .  هدروآ  اهسوساج  زا  دنا ،  هدروآ  يزیچ  ره  ام  رـس  رب  لاح  هب  ات  تسا ،  سوساج  اب  اه  یگنرف  ِتایح  دیـشاب !  تفتلم  نینچمه 

دیاب ادخ  هک  تسا  یتناطف  کی  اهنیا  دنـسر .  یم  سوساج  هب  هطـساو ،  دـنچ  هب  دوش  یم  یهاگ  دـینک ،  هاگن  ار  ناتدوخ  فارطا  دیـشاب ! 
دنیوگ یم  دنشورفب .  ار  ناشغورد  هکنیا  ات  دنیوگ  یم  تسار  مدآ  هب  ردقنآ  دروخن ،  ار  اهوگ  غورد  لوگ  مدآ  هک  دهدب  ار  یگنرز  نیا 

 ، دوب ّمهم  یلیخ  رجات و  نوچ  دوب .  یـصخش )  ِدرف   ) نیمه تفرگ  ار  ناریا  تفن  زایتما  هک  یـسک  ْلّوا  دوب و  رجاـت  ییاـیلاتیا ،  رفن  کـی  : 
دـشاب و پاپ  رایتخا  هب  ات ]  ] ینید تاغیلبت  يارب  درک  فقو  ار  نیا  دوب  ینارـصن  نوچ  و  دـیرخ ،  یفازگ  یلیخ  غلبم  هب  ار  ناریا  تفن  زاـیتما 
 ، تفن دئاوف  دوش !  تاغیلبت  ادخ  هار  رد  هک  دوب  هدرک  فقو  شدوخ -  لوق  هب  درمریپ -  دـشاب .  تفن  نیا  ِدـیاوع  اب  حیـسم ،  نید  تاغیلبت 

سیلگنا تلود  تسا .  هدوب  هاش ))  نیّدـلارّفظم   )) تنطلـس ناـمز ]  رد   ] دـیاش ًارهاـظ  هک  تفن ،  ِرما  ِلّوا  هک ]  یناـمز   ] شتـسد رد  اهتّدـم 
؛ دوبن اهفرح  نیا  دانـسا و  تبث و  رـضحم ،  تبحـص  مه  تقو  نآ  تسا ،  نیا  شیپ  شا  هلابق  هدیرخ و  ار  زایتما  صخـش ]   ] نیا هک  دـیمهف 

ِدرمریپ نیا  ِقیفر  ورب   )) هک داتـسرف  ار  ناشدوخ  زا  رفن  کی  سیلگنا ،  دـش .  یم  ماجنا  وا  اب  تـالماعم  همه  هک  دوب  يداـع  یـصخش  هلاـبق 
هب نّیدتم  هک  يدرمریپ  نیا  اب  اهتّدـم  مه  نیا  دریگب )) !  سنُا  وت  اب  صخـش ]   ] نیا هک  ار  هچنآ  هدـب  ماجنا  و  شاب ،  حیـسم  نید  هب  ِنیدـتم 
هک دـش  عمج  شرطاخ  رگید  درمریپ ]  ] هک يروط  هب  دـش ،  اـسیلک  تاداـبع و  رد  کیرـش  وا  اـب  دـش ،  تداـبع  لوغـشم  دوب ،  حیـسم  نید 

رخآ ات  هرخالاب ،  درک .  یم  تدابع  رتشیب  مه  نیا  زا  دیاش  تسا ؛  تدابع  لوغـشم  زور  هنابـش  تسا ، ]   ] ینّیدتم بوخ و  مدآ  هک  شقیفر 
ایآ الاح  درک .  سیلگنا  تلود  میلست  دروآ  درک و  تقرس  درمریپ  زا  ار  تفن  هلابق  درک ،  تقرس  ار  هلابق  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  راک ، 
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مه هلابق  تفر و  شقیفر  هک  دیمهف  ردق  نیمه  مناد .  یمن  هدنب  تسا ؟  هداد  یـسک  هچ  هب  ار  نیا  هک  دـش  تفتلم  يدوز  نیا  هب  درمریپ  نآ 
؛ دنتـسه ام  ِتفتلم  دیـشاب !  تفتلم  درک .  تافو  هّصغ  زا  هک  دیـشکن  لوط  یتدـم  دـنارذگ و  ار  یگدـنز  هّصغ ،  زا  هراچیب  یتّدـم  تسین ، 

یم ادـیپ  ار  شهار  درک ،  میهاوخ  هچ  لاس  دـنچ  زا  دـعب  هک  دنتـسه  تفتلم  اهنوعلم  نیا  دنتـسه ! !  ام  تالایخ  ِتفتلم  هکئالم ،  هکنیاامک 
تـسین يا  هراچ  رگید  دیـشاب !  تفتلم  دـیاب  دـنمهف !  یم  وا  طسوت  هب  ار  ناـسنا  راـکفا  تـالایخ و  ماـمت  دـنراذگ ،  یم  سوساـج  دـننک ، 

جهن  )) لثم رد  شفراعم  ترتع ،  دشاب .  ترتع  رگید  تسد  نآرق و  امش  تسد  کی  دیوش ؛ لّسوتم  دیراپسب و  ادخ  هب  ار  ناتدوخ  هکنیاّالا 
امش اهنیا  زا  تسا .  هّیلمع  ياه  هلاسر  نیمه  لثم  رد  شا  یفیلکت  لامعا  تسا ؛  هّیداجس ))  هفیحـص   )) ِلثم رد  شلامعا  تسا ؛  هغالبلا )) 

 . تسا عفان  نامترخآ  ایند و  يارب  هک  میراد  یلـصا  ود  هک  تسا  نیمه  نیملـسمریغ -  نیملـسم و  رد  ام -  زاـیتما  هکلب  دـننکن ،  جراـخ  ار 
رد زایتما  نیا  دـسر .  یم  جَرَف  ام  يارب  میدـش ،  لّسوتم  هک  اهنیا  هب  دـمآ ،  ام  رـس  رب  ییالب  رگا  میدـش ،  ضیرم  رگا  مه  ام ،  ياـیند  يارب 

تاّیلقع رد  دننکب .  تلاخد  تاّیلقع  رد  هک  دنهد  یمن  هزاجا  هقف  ياملع  هب  هکلب  تسین ،  بلطم  نیا  ّتنس  لها  رد  تسا ،  هعیش  صوصخ 
هک دننک  یم  بّجعت  دشاب ،  عجرم  اهنیا  یعفاش و  هفینحوبا ،  ًالثم -  دیاب -  تاّیعرـش  رد  دـشاب .  عجرم  یلزتعم  ای  يرعـشا  نسحلاوبا  دـیاب 
رد مه  دـنعجرم و  هّیلقع  مولع  فراعم و  رد  مه  اـم  هّمئا  تسا .  لـئاق  تاّیعرـش  سیئر  مه  تاـّیلقع و  سیئر  مه  ار  رفن  کـی  روطچ  هعیش 
 ، تانّـصحت تالّـسوت ،  دـنراد :  مه  ار  اهنیا  ریغ  هّمئا  تسا ،  لهـس  هک  ات  ود  نیا  هک  دـنناد  یمن  رگید  دـنعجرم .  هیفیلکت  هّیعرـش و  روما 

اهنیا ّتیعبت  هب  میناوت  یم  هکلب  میریگب ؛]  دای  میناوت  یم   ] ار لامعا  ادخ و  ّتیدوبع  هار  اهنیا  زا  ار ،  ادخ  اب  تاجانم  هار  اهنیا  زا  تاظّفحت ؛ 
رصع نیا  رد  دیشاب .  تفتلم  امش  هکنیا ]   ] دوصقم میوشن .  جراخ  تعاط  زا  مینکب  هچ  ره  و ]  ] دوشب قرغتسم  ادخ ،  تعاط  رد  ام  تاقوا  ، 

زا دعب  دننک ،  مامت  ار  امـش  راک  دنهدب ،  امـش  هب  یمومـسم  ياذغ  کی  دنناوت  یم  مه  دـعب  اّما  دـنرخ  یم  ار  امـش  تسا ،  ناوارف  گرگ  ، 
 ، تسا هدیدن  مه  ار  شباوخ  ناسنا  هک  یغلابم ]   ] هنایهام هچ  ره  و  دندرک ،  مادختـسا  هکنیا  زا  دعب  دـنتفرگ ،  امـش  تسد  زا  ار  راک  هکنیا 

رگا دننک .  یم  مورحم  ار  امـش  ترخآ  ایند و  زا  هک  دننکن ،  نوریب  ار  امـش  هّداج  زا  دننکن ،  هارمگ  ار  امـش  دیـشاب !  تفتلم  دنهدب .  وا  هب 
نوشق دادغب ،  زا  هک  دوبن  رگم  زورید  نیمه  دیوش .  هتـشک  اهنیا  هار  رد  هک  یطرـش  هب  اّما  دیتسه  هک  دیتسه ؛ اهنآ  ِعناق  ِقداص  هدنب  دـندید 

یم ام  تفگ :  درک ؛ اتدوک  نیمه  يارب  مساـق ))  میرکلادـبع  (( ؟  دـگنجب نیملـسم  هیلع  رب  يراـصن و  عفن  هب  دورب  هک  ناـنبل  يارب  تفرگ 
مه هب  ار  تلود  درک ،  اتدوک  دش  ببس  نیمه  دنهد ؟  یمن  ینارصن  تسد  هب  ارچ  ار  تموکح  نانبل  رد  هک  میگنج  یم  اهناملـسم  اب  میور 

گنج نیمه  رد  دیوش .  اهنیا  ییادف  امش  هک  دنراد  بلط  امـش  زا  اهنیا  ّدح  نیا  ات  لاح ،  ّيا  یلع  داد .  لیکـشت  يرگید  تلود  کی  دز و 
اّما دروآ ؛ ههبج  هب  رگید  ياهاج  زا  دنه و  تارمعتـسم و  زا  همه  ار ]  ] هّیقب داد ،  هتـشک  رازه  هدزاود  شدوخ  زا  سیلگنا  هک  دـش  لقن  ریخا 
زا رازه  هدزاود  وا  و  داد ،  هتشک  شدوخ  زا  نویلیم  یـس  نیا  داد )) .  فلت  نویلیم  یـس   : )) دنتفگ تایاور  ِّلقا  يوروش )   ) لقع یب  ِسور 
لام شثلث  کی  گنج  عفانم  دنتفگ :  دندش ؛ لئاق  ثیلثت  دش ؛ کیرش  میسقت  رد  اهنآ  اب  يوروش )   ) قمحا نیا  مه  زاب  داد ،  هتشک  شدوخ 

سیلگنا هداد ،  لوپ  هحلـسا و  اکیرمآ  تسا ،  هداد  هتـشک  نویلیم  یـس  نیا  سور ،  لام  شثلث  کی  و  سیلگنا ،  لام  شثلث  کی  اکیرمآ ، 
ایآ دـش .  روج  نیا  هجیتن  دزاس !  یم  مه  اب  وا  یلقع  یب  اب  اهنیا  ِتنطیـش  تسا ،  هداد  هتـشک  رازه  هدزاود  طقف  هوشر  يزاـب و  هلیح  اـب  مه 

هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  ( 122  . ) دنرادنرب تسد  اهنیازا  دنتسین  رضاح  اهنآ  دیرادرب ؟  تسد  ترتع  نآرق و  زا  دیرضاح 

ناناوجون ناناوج و  هب  ییاهدومنهر   - 4

الاب ّنس  هب  زور  هب  زور  دنتـسه و  ّنس  نیا  رد  ناشدوخ  هک  ینانچمه  هک  دنـشاب  تفتلم  دـیاب  اهناوج  اـهناوجون و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
اب مزالم  ناشنامیا  دورب ،  الاب  هب  هّینید  مولع  ِلّوا  سـالک  ناـمه  زا  ناـشتامولعم  دـشاب ،  روج  نیمه  دـیاب  مه  ناـشنامیا  ملع و  دـنور ،  یم 

اهناملسمریغ لثم  مه  ام  ّالا  و  ترتع ،  نآرق و  هبّالا  میرادن  اهناملسمریغ  زا  يزایتما  اهناملـسم ،  ام  هکنیا  دینادب  دیاب  دشاب .  ناشملع  نیمه 
نامیا لها  هک  ییاهناملـسم  لثم  میـشاب ،  هتـشادن  ار  ترتع  ام  رگا  میتسه ،  اهناملـسمریغ  لـثم  میـشاب ،  هتـشادن  نآرق  اـم  رگا  میوش ،  یم 
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رد مه  ام  تاـمولعم  دور ،  یم  ـالاب  هب  اـم  ِّنس  هک  ناـنچمه  مینکب .  یّقرت  رما  ود  نیا  رد  زور  هب  زور  میـشاب  تفتلم  دـیاب  میتسه .  دنتـسین 
شهارمگ دـننکن ؛ شمگ  دـشاب ] هتـشاد  هّجوت  دـیاب  سک  ره   ، ] دوش یم  مگ  ّـالا  دورن و  فرط  نآ  فرط ،  نیا  دورب .  ـالاب  رما  ود  نیمه 

لوبق ار  نآرق  امـش  و ]  ] تسین تسرد  مالـسا  دـییوگ ] یم   ] رگا مییوگ :  یم  ام  دـنریگب .  دـنناوتن  اهنیا  زا  ار  لیـصا  ِلـصا  ود  نیا  دـننکن ؛
ناملـسم میروآ و  یمن  میروایب و  میناوت  یمن  هن ،  دنیوگ :  یم  دـیروایب .  نآرق  لثم  يا  هروس  کی  دـیروایب ،  نآرق  لثم  سپ ]   ، ] دـیرادن

هک یناسک  نینچمه  مینک )) .  یمن  لمع  میناد و  یم  ام   : )) دـنیوگ یم  هکنیا  يارب  درادـن ،  باوج  مالک  نیا  اعّدا و  نیا  میوش !  یمن  مه 
ماکحا نیا  اهنیا ،  هیعدا  نیا  ترتع ،  لئاضف  نیا  ترتع ،  راثآ  نیا  هک  مییوگ :  یم  اهنیا  هب  دنتـسین ،  ترتع  اـب  دنتـسه و  نآرق  اـب  ًاـتروص 
دیروایب ار  اهنیا  لثم  ترتع  نیفلاخم  رد  هیداّجـس ، ))  هفیحـص   )) نیا هغالبلا ، ))  جـهن   )) نیا اهنیا ،  لئاسر  نیا  اـهنیا ،  بَطُخ  نیا  اـهنیا ، 

نیا مینادب  دیاب  ناشتازجعم ،  نیا  ناشتامارک  نیا  ناشنامیا ،  نیا  ناشتاّیلَمع ،  نیا  ناشتاّیملع ،  نیا  میراد .  یمرب  تسد  ام  دـیدروآ ،  رگا 
 ، درادن شزرا  لوپ  نیا  نکل  دنهد ؛ یم  یلیخ  میهدب ؟  اهنآ  هب  ار  اهنیا  رگا  دنهد  یم  ام  هب  لوپ  ردـقچ  دـیناد  یم  دـنریگن .  ام  زا  ار  ات  ود 

ناشدوخ ات  دـننک ؛ یمن  افو  ام  هب  اهنیا  دـنروآ .  یم  اـم  رـس  رب  مه  ییـالب  کـی  دـنریگ و  یم  اـم  زا  ار  لوپ  نیمه  میقتـسمریغ  هار  زا  ادرف 
زا هک  میریگب  دای  ار  شظافلا  میریگب ،  دای  ار  نآرق  میشاب  تفتلم  دیاب  هرخالاب  دنزاس .  یم  ار  ام  راک  رگید  دنریگب ،  ام  زا  ار  ناش  هدافتسا 

و میشاب .  ۀئارقلاُحیحص  نامزامن  رد  مینک ،  حیحصت  ار  شدیوجت  مینک ،  حیحصت  ار  شتئارق  دیناد ،  یم  هک  ار  هچنآ  دشاب .  ظوفحم  طلغ 
ام دشاب  لْهَـس  نآ  يور  زا  هک  مینک  ادـیپ  یـسراف  ریـسفت  کی ]   ] و مینادـب ؛  مینابز ،  یـسراف  هک  ام  ار  هداس  ناسآ و  ياهریـسفت  نینچمه 

باتک تسا و  یـسراف  باتک  نوچ  رخآ ،  هب  اـت  لّوا  زا  هکلب  مینک ،  هعلاـطم  شیب  مک و  ار  نیقداـصلا ))  جـهنم   )) ًـالثم میمهفب ؛  ار  نآرق 
هک ار  نآرق  مینک  ظـفح  دـشاب ؟  ربتعم  هک  وا  زا  رتهب  دوش  یم  ادـیپ  اـجک  اـّما  درادـن ،  بیع  مینکب  ادـیپ  وا  زا  رتهب  رگا  تسه .  مه  یبوخ 
زا هک  میهاوخب  ادخ  زا  میهدب .  رارق  ایند  دـئادش  نَِتف و  رد  نامظفح  هلیـسو  نآرق ،  هب  مینکب  نّصحت  میـشاب ،  وا  اب  ام  دـشاب ،  ام  اب  هشیمه 

رگا تسا ،  ترتع  اب  مه  نآرق  تسا و  نآرق  اب  ترتع  هک  دـنکن  ادـج  ترتع  زا  ار  ام  میهاوخب  ادـخ  زا  نینچمه  دـنکن ،  ادـج  ار  اـم  نآرق 
مدرم زا  دنـشورفن !  ام  هب  ار  ناشدوخ  غورد  دنیوگن و  ام  هب  غورد  میـشاب  تفتلم  درادن .  ار  مادک  چیه  درادن  ار  ات  ود  نیا  زا  یکی  یـسک 

دناد یم  ادـخ  و ]  ، ] میتفا یم  اهگرگ  نماد  رد  میدرک ،  يرود  رگا  مینک ؛  يرود  میناوت  یمن  نآرق  ترتع و  زا  اـم  میرخن !  ار  غورد  اـیند 
ود نیا  زا  دیشاب !  تفتلم  دمآ .  ام  رس  هب  اهالب  دش و  هدیرب  اهتسد  تسکش و  اهرس  هکنیا  زا  دعب  میبای ؟  یم  تاجن  ناش  تسد  زا  دعب  ایآ 

هوشر و اب  ار  مّلعم  رگا  دشاب .  میقتـسم  ِطارـص  رد  دیـشاب  تفتلم  ار  ناتدوخ  مّلعم  دیور ،  یم  هسردم  امـش  دـنربن .  نوریب  ار  یـسک  لصا 
هّچب هب  ار  شدوخ  ِلطاب  میقتسمریغ ،  ای  میقتـسم  هار  زا  وا ،  هکنیا  تهج  هب  ارچ ؟  تسا ،  راز  اه  هّچب  راک  رگید  دندرک  فرحنم  هوشرریغ 
نیقی زا  هک  تسا  نیمه  رد  طقف  مه  امـش  طایتحا  دـینکب !  طاـیتحا  یلیخ  دیـشاب !  تفتلم  دـَناروخ .  یم  اـه  هچب  نیا  هب  دـشورف ،  یم  اـه 

ریش يوت  ار  بآ  دننکن ،  ام  تاّینیقی  لخاد  ار  نیقیریغ  هک  دینکب  یعـس  یلیخ  دیاب  دنروج ،  نیمه  مه  اهگرزب  زورما  هکلب  دینکن ،  زواجت 
رازه و هک ]  مینک  لّمءات   ] دـعب میریگب ،  وا  زا  مینکب و  لّمءات  بوخ  ار  هملک  رازه  نیا  تفگ ،  یّقح  هملک  رازه  رفن  کی  رگا  دـنزیرن !  ام 

حیحـص نیا  ایآ  هک  دـیورب  نیا  لاـبند  دیدینـش ،  یـسک  ره  زا  يا  هملک  ره  تسین .  نیقی  تسا ،  ّنظ  نآ  هن  اـی ] [ ؟  تسا تسرد  مه  مکی 
یتقو تسا ،  علّطم  دـنوادخ ]  ] میدرک تولخ  ام  هک ]   ] یتقو رد  هک ]  دـینادب  و  [ ؟  هن ای  تسه ،  نید  لقع و  اـب  قباـطم  تسا ،  ّماـت  تسا ، 

 ، هناخ نیا  بحاـص  دـش -  علّطم  صخـش  هک  نیمه  تسا .  علّطم  میتکاـس  تسا ،  علّطم  مینز  یم  فرح  تسا ،  علّطم  میتسه  مدرم  يولج 
علّطم مه  ار  اهنآ  دنک ،  یم  هدرک و  ّتین  هک  هچنآ  دـش ،  علّطم  ایاون  مامت  هب  كورت ،  لاعفا و  مامت  هب  درف ،  درف  ره  زا  ملاع ،  نیا  بحاص 

ات دنک  یم  ربص  رادقم  کی  دش ،  قّقحم  هک  مه  ّرـش  هدشن ،  قّقحم  ّرـش  ات  دسیون  یمن  ار  ّرـش  ّتین  دـسیون ،  یم  ار  ریخ  ّتین  هکلب  تسا ؛ 
 ، دـش مامت  راک  دـناد ،  یم  ادـخ  هک  دـنادب  ناسنا  هک  نیمه  دوصقم ،  تسا .  مامت  راک  هن - ؟  ای  ددرگ  یمرب  هن ،  ای  دـنک  یم  هبوت  دـنیبب 
یم رّرـضتم  هچ  زا  دوش و  یم  عفتنم  هچ  زا  دنکن ،  دیاب  هچ  دنکب و  دیاب  هچ  هک ]   ، ] دمهف یم  رخآ  هب  ات  ار  زیچ  همه  دشابن ،  لّطعم  رگید 
نم ار  اذـغ  نآ  ًالثم ] [ ؟  مینکب عازن  رگیدـمه  اب  میا ،  هتـسشن  وا  هرفـس  رـس  هکنیا ]  اب   ] میناوت یم  ایآ ]  . ] دـنیب یم  ار  اـم  دـنوادخ ]  ، ] دوش
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؟  مینکب هلباقم  مینکب و  اوعد  نیا  رس  مروخب ،  ار  اذغ  نیا  دیاب  نم  متشادرب ،  ار  نیا  لّوا  نم  دیوگ  یم  وا  مروخب ؛  دیاب  نم  مدید ،  رتولج 
هک تسا  مولعم  مه  روتسد  دنیب .  یم  مه  وا  دنا ،  هتسشن  میرک  هرفـس  رـس  تسا ؛  لیبق  نیمه  زا  دنراد ،  اهتموکح  هک  ییاهگنج  نیا  مامت 

شیاج رد  ّقح  هب  ناسحا  زا  دـیآ ؛ یم  شدـب  ّقح  ریغ  هب  رازآ  زا  دـیآ :  یم  شدـب  هچ  زا  دـیآ ،  یم  شـشوخ  هچ  زا  دـنوادخ ]  ، ] تسیچ
ار اه ]  ] راک نیا  ایآ  دنیب ،  یم  دناد و  یم  ار  اهنیا  هداد و  ار  روتسد  نیا  وا  هک  میناد  یم  مه  ام  دناد و  یم  ار  اهنیا  همه  دیآ ،  یم  شـشوخ 
وا تردق  زا  نم  تردق  دـیاش  تسا ،  يداع  صخـش  هکنیا  اب  دـنک ،  یمن  ّتیـصعم  هنوگ  ره  يداع  مدآ  رفن  کی  يولج  مدآ  مینک ؟  یم 
ام راک  درک  ادیپ  تصرف  رگا  یتقو  کی  دوش ،  یم  دب  نم  اب  دوش ،  یم  نیبدب  نم  هب  ردقنیمه  اما  دنک ، ] يراک   ] نم هب  دناوتن  دشاب  رتشیب 
هچ دناد و  یم  یسک  هچ   )) دناد یم  هداد و  مه  روتـسد  تسا و  ملاع  تسا و  رداق  ادخ  تسین ،  روج  نیا  هک  ادخ  اما  دنک .  یم  هیفـصت  ار 

دناوت یمن  دوش ،  یمن  يروط  مینک  راکـشآ  هن  ای  مینکب ،  یفخم  میناوت  یم  وا  يولج  ایآ ]  . ] دـناد یم  ار  اـهنیا  همه  دـناد ، )) یمن  یـسک 
ییاج هب  فّلکم ،  ناسناریغ  ای  ناسنا  مینک ؟  یفخم  میناوت  یم  ایآ ]  ، ] دراد ام  يارب  هدیاف  چـیه  ایآ ] [ ؟  تسا روج  نیا  ایآ  دـنکب ،  يراک 

میحر و تسرداق ،  تساناد ،  تساونش ،  تسانیب ،  میراد  ییادخ  هک  هدروخن  شـشوگ  هب  ّهناک  بلاطم  نیا  ًالـصا  هک  دسر  یم  شتواقش 
 - ابانرب لیجنا  رد  تسا . ]  ییادخ   ] نینچمه کی  دهدب ،  ار  شدزم  دوشب ،  فرص  وا  هار  رد  رگا  ینزوس  رس  کی  تسرداق  تسا .  میرک 
وت تدابع  اهتّدم  نیا  ایادخ   : )) درک تعافش  سیلبا  يارب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  هدش  هتشون  تسا -  تّحص  هب  لیجانا  برقا  هک 
 ، اهراک هچ  مالّسلا  هیلع  یسیع  نامز  ات  مدآ  نامز  زا  هکنیا  اب  رذگب ! )) شناهانگ  زا  ایب  درک ،  یم  نالف  درک ،  یم  تامیلعت  درک ،  یم  ار 
 : دومرف دنوادخ ]  ! ] رذگب شتاریصقت  زا  ایادخ  تفگ : ]  هک   ] درک مّحرت  مه  نیا  هب  یّتح  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  دوب .  هدرک  اهداسف  هچ 

دیایب ینْمَحْراَف ))  ُْتاَطْخَأ   : )) دیوگب دیایب و  نیمه ؛  شخبب ،  مدرک ،  هابتـشا  مدرک ،  هانگ  نم  دیوگب  دیایب  مشخبب ،  مرـضاح  نم  هلب ،  ))
لثم رگید  هک  يراک  کی  داد ،  ماجنا  ملاـع  رد  يراـک  هک  دـش  لاحـشوخ  یلیخ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـیوگب .  ار  هملک  ود  نیا 

 ، تشاد هک  یهار  نامه  زا  دش .  لوبق  درک ،  رثا  شتطاسو  دوش و  یم  هطـساو  الاح  داسِفا ،  داسف و  زا  رپ  لاح  هب  ات  مدآ  نامز  زا  درادـن . 
وت  : )) تفگ ئـسیع ] ترـضح   (( ] تسا دایز  اهفرح  نیا  زا   : )) تفگ مدروآ )) !  تراشب  وت  يارب  نم  ایب ،   : )) تفگ دز ،  ادص  ار  ناطیش 

هتشادن اهفرح  نیا  هب  انتعا  میوگ  یم  وت  هب  نم   : )) تفگ یمهفب )) .  ار  راک  يوش  یم  صیرح  ینک ،  یم  یعس  ینادب ،  رگا  يرادن ،  ربخ 
 : تفگ دوش )) .  صالخ  هملک  ود  اب  دسافم  نیا  مامت  دهاوخ  یم  دنوادخ ]  ] يرادن ربخ  وت   : )) تفگ تسا . ))  دایز  اهفرح  نیا  زا  شاب ، 
وت مدرک ،  هابتـشا  نم  ینْمَحْراَف ،  ُْتاَطْخَأ  ایادخ !   : )) ییوگب یهلا  رـضحم  رد  ییایب و  وت  هکنیا   : )) تفگ تسا )) .  هدوب  هچ  منیبب  وگب  ))

نایم نداتفا  شرخآ  میور ؟  یم  یـسک  هچ  يوس  هب  میور ،  یمن  ادخ  يوس  هب  هک  مینک  یم  ملظ  نامدوخ  هب  ام  ردـقچ  دـینیبب  شخبب )) . 
دیاب وا  هن ،   : )) تفگ ناطیش ]   . ] ورن رگید  الاح  تسا ،  ینامیشپ  شرخآ  یناد  یم  هک  يزیچ  بوخ  تسا ؛  ینامیشپ  شرخآ  تسا ،  هاچ 

دوجـس نم  اب  هک  ییا  هکئـالم  نآ  تسا !  رتداـیز  وا  زا  نم  رکـشل  هکنیا  تهج  هب  ارچ ! ؟  شخبب !  وت  مدرک !  هابتـشا  نم  دـیوگب  دـیایب و 
نم رکشل  دندرواین  ادخ  هب  نامیا  هک  مه  يا  هّنِجَا  نآ  دنتسه ،  نم  رکشل  مه  نیطایش  دنتـسه !  نم  رکـشل  اهنآ  دندش ،  نم  عبات  دندرکن و 

یتدایز ياج  اجنآ  دوش !  رورغم  دهاوخ  یم  تمایق  زور  رد  رکشل  یتدایز  هب  نیا  دنتسه )) !  نم  رکشل  رشب ،  ياهتسرپ  تب  مامت  دنتسه ، 
هلب ینکب !  راک  رکشل  یتدایز  اب  یهاوخ  یم  وت  تقو  نآ  ( . 123 () ٍدیزَم ْنِم  ْلَه   : ) دیوگ یم  مّنهج  دشاب  دایز  ردقچ  ره  تسین .  یمک  و 

 ، دیروایب تسه  ردقچ  ره   : )) دیوگ یم  مّنهج  میرادـن ))  قاتا   : )) دـیوگ یمن  مّنهج  دوش ؛ یم  ناشیاج  مّنهج  اّما ]  ] تسا دایز  وت  رکـشل 
وت يارب  میتسناوتن  نوعلم !  ورب   : )) تفگ ئسیع ] ترـضح   ! ] میراد اج  دیروایب ،  رتدایز  هچ  ره  دیروایب ،  هکنیا  ینعی  ٍدیزَم )) ؟  ْنِم  ْلَه  ))

نتسنادن نتـسناد و  لهج ،  ملع و   )) هب بلاطم  نیا  ّلح  دوصقم ،  مشخبب )) ؟ !  ار  وا  نم  دیایب  دیاب  ادخ  ییوگ :  یم  وت  منکب .  يراک  مه 
دش شتآ  هک  يزیچ   : )) ییوگ یم  لهاج !  يا  وت  تسا .  تخبدب  نیا  ِلهج  زا  بلطم  لصا  دنز .  یم  رَْود  ندوب ))  لهاج  ندوب و  ملاع  ، 
مه وت  تسا ؟  يرگید  كاپ  کی  كاخ و  ِعومجم  ای  تسا ،  ییاـهنت  هب  ِكاـخ  مدآ  دـنکب )) ؟  عوضخ  كاـخ  يارب  تسین  نکمم  رگید 

 : دوـمرف وـت  هـب  دــنوادخ ]  . ] یتــسه فــّلکم  ِشتآ  کــی  یفّلکم ،  يراد ،  حور  دــماج ،  ياــه  شتآ  لــثم  یتــسین  شتآ  طــقف  هـک 
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هک درک  لایخ  تخبدـب  نیا  دوش .  یم  کَـلَم  اـی  ناطیـش  اـی  ّنج  اـی  ناـسنا  مسج  حور و  عومجم  ًارهق  يدرکن ؛  هدجـس  ( 124 () اوُدُجْسُأ )
یمن رگید  دـنک ؛ عوضخ  هدجـس و  یناملظ  يارب  ینارون  تسا  لاحم  رگید  تسا ؛  ینارون  نآ  یناملظ و  نیا  نیا ،  ندـب  اب  وا  ندـب  نیمه 

دندوب و زجاع  هکئالم ،  مامت  دش ،  ناحتما  سرد  ناحتما ،  سلجم  هک  یتقو  نآ  یتسناد  یمن  ایآ  لهاج !  يا  تسا .  ینارون  نیا  هک  دـناد 
همه ءایـشا ،  ریاس  ای  هکئالم ،  ریاس  ای  ناشدوخ ،  ای  دییوگب ،  ار  اهنیا  ياهمـسا  درک  هراشا  دنوادخ  هک  ار  ییاهنآ  یماسا  زا  دـندنام  زجاع 

يدادن دای  هک  ار  يزیچ  ره  میتسه و  دـلب  يداد  دای  ام  هب  هک  يزیچ  ره  میرادـن ؛  يزیچ  نامدوخ  زا  نامدوخ  ام  دـنتفگ : ]  . ] دـندوب زجاع 
نآ اب  هکئالم -  مامت  رب  مدآ  يدـیمهف  هک  الاح  درک .  نایب  ار  یماـسا  ماـمت  مدآ ]   ! (( ] وگب وت   : )) دومرف مدآ  هب  دـنوادخ ]  . ] میتسین دـلب 

مّدـقم هکئالم  همه  وت و  رب  مدآ  هک  يدـیمهف  هک  لاح  و  دـش ،  مّدـقم  درک و  ادـیپ  قّوفت  هکئالم -  رد  بتارم  فالتخا  اه و  تمظع  همه 
مه زاب  تسا ؟  فرح ]   ] نیا ياج  مه  زاب  ( 125 ( ؟ ) ٍنیط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ینتَقَلَخ   : ) یتفگ مه  زاب  يدیشکن ،  تلاجخ  مه  زاب  تسا ، 
زا دنک ،  لمع  تسا  شتامولعم  هچنآ  هب ]   ] دیاب مدآ  هک  يدیمهفن  لاح ]  هب  ات   ] رگا بوخ  تسا  لهج  ملع و  نازیم ،  دینیبب  يدـیمهفن ؟ ! 

نامدوخ هب  ام  ردـقچ  میلفاغ !  ام  ردـقچ  دـینیبب  اذـه ،  یلع  و  هن )) ؟  ای  دوش  یم  لوبق  نم  هبوت  اـیآ   : )) سرپب ـالاح  ًـالقا  نکب  هبوت  ـالاح 
تالوهجم و ]  ] دشابن اپ  ریز  ام  تامولعم  رگا  هک  تسا  نیا  ِرادـم  رئاد  تسا ،  نیمه  بلطم  میراذـگ ،  یم  اپ  ریز  ار  تاحـضاو  هک  میملاظ 

رگید درک ،  لمع  شتامولعم  هب  رگا  و ]  ، ] دوش یم  نامیـشپ  مدآ  تشاذـگ ،  اپ  ریز  دـیابن  ار  تامولعم  تسا .  مامت  راک  دوشن ،  یلمع  اـم 
تسا هتشاذگ  اپ  ریز  ار  تامولعم  زا  یـضعب  نیقی -  روط  هب  دنادب -  دراد ،  فّقوت  مه  زاب  دید  رگا  درادن .  فّقوت  رگید  دوش ،  یم  نشور 
َنیذَّلاَو ( ) 126 (() ْمَْلعَی َْمل  ام  َْملِع  هّللا  ُۀَثَّرَو  َِملَع ،  اِمب  َلِمَع  ْنَم   : )) دنک جراخ  ار  گیر  نیا  هک  درکن  ّتقد  بوخ  دراد ،  گیر  ششفک  ، 

 ، مناد یمن  زیچ  چیه  دـیوگب  هک  تسین  سک  چـیه  ( 128 () ْمَْلعَی َْملام  َیِفُک  َِملَع ،  اـِمب  َلِـمَع  ْنَم  َو  ( ) 127 () انَُلبُـس مُهَّنَیِدْهََنل  انیف ،  اودَهاج 
نآ دـناد ؛ یمن  ار  اـهزیچ  یـضعب  دـناد و  یم  ار  اـهزیچ  یـضعب  موصعمریغ -  تسه -  هک ]   ] یـسک ره  دـیوگ ،  یم  غورد  دـیوگب ] رگا  ]
نآ و  دـینک ؛ لمع  دـیناد  یم  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  دـمهف .  یم  دـناد ،  یمن  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  دـنک  لمع  رگا  دـناد  یم  هک  ار  ییاـهزیچ 

ار اهنیا  هک  یلیلد  نامه  هب  دوش ؛ یم  نشور  يدرک  لمع  اهنآ  هب  یتقو  دوش ،  نشور  ات  دـینک  فّقوت  ـالاح  زا  دـیناد  یمن  هک  ار  ییاـهزیچ 
یمن هچنآ  نکب و  یناد  یم  هچنآ  میراد .  فّقوت  هچ  يارب  دینیبب  اذه ،  یلع  دنک .  یم  نشور  مه  ار  رگید  ياهنآ  درک ،  نشور  امش  يارب 

هّیحور و هقلطم  یتمالس  هّللاءاش ،  نا  دنوادخ  و  دیازفیب .  امش  همه  تاقیفوت  رب  دنوادخ  دش .  یهاوخن  نامیـشپ  زگره  نک ،  طایتحا  یناد 
هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  ( 129  . ) دیامرف تمحرم  همه  هب  هّیمسج 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  زا  یقالخا  لمعلاروتسد  دنچ  مهن :  شخب 

تسخن لمعلاروتسد 

یلَع ُِمئاّدـلا  ُنْعَّللا  َو  نیرِهاّـطلا ،  ِءایِـصْوُْالا  ِةَداـس  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِءاـیْبنالا ،  ِیَـس  ِدّ یلَع  ُةـالَّصلا  َو  ُهَدْـحَو  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  میحرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
هک تسا  كّرحم  نتخانـش  تاقولخم  رد  تکرح  همانـساسا  هک  بابلَالا  ِیلُوا  رب  تسین  یفخم  دـعب ،  و  َنیرِخَّْالا .  َو  َنیلَّوَـْالا  َنِم  ْمِِهئادـْعَأ 
هب ْنآ  هک  ضرغ ،  تیاهن و  تیادب و  ینعی  ۀَکَرَْحلا ،  َُهل  ام  َو  ِۀَـکَرَْحلا ،  ِْهَیلِإ  ام  َو  ۀـکَرَْحلا ،  ُْهنِم  ام  نتخانـش  و  دراد ،  وا  هب  جایتحا  تکرح 

لزانم توافت  و  تسا ،  تفرعم  مدع  ثداوح و  ِجالع  ِتفرعم  لهاج  ملاع و  نیب  قرف  دنـشاب .  یم  دـصقم  يوس  هب  كّرحتم  تانکمم  ْنآ 
تمکح ریبدـت و  نسح  تاکرح ،  مظن  زا  میتخانـش و  ار  كِّرحم  رگا  سپ  ءادـتبا ؛ رد  تسا  اـهنآ  ملع  ِبتارم  ِتواـفت  هب  تبقاـع  رد  اـهنآ 

هب ياو  و  دشاب !  دیهش  نیرتالاب  هچ  رگا  هدنسانش  لاح  هب  اشوخ  تسا .  وا  هّیعیرـشت  هینیوکت و  هدارا  هب  ام  هجوت  مامت  میتسناد ،  ار  كّرحم 
شاک دیوگ :  یم  ملاع  مدش !  یمن  قلخ  شاک  يا  دیوگ :  یم  لهاج  تاکرح  نیا  بقاوع  رد  دشاب !  نامز  نوعرف  هچ  رگا  سانـشان  لاح 

 . میدرگرب هدش  نامیـشپ  نامدوخ  یگدنز  زا  ادابم  موشب !  ّقح  دیهـش  میامن و  تکرح  مدرگ و  زاب  میامن و  دصقم  هب  تکرح  هبترم  داتفه 
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تایح یگدنز  فصن  تلفغ ،  رد  رگید  فصن  تسا و  یقیقح  ِمْعنُم  دای  رد  یصخش  ره  رمع  فصن  رگا  لاثم  روط  هب  میوگ :  یم  ًاحیرص 
ادخ عیطم  سانشادخ  عفن .  مدع  شیوخ و  هب  ِرارـضا  رد  توم ،  فالتخا  اب  تسا ،  بوسحم  وا  تامَم  رگید  فصن  و  تسا ،  بوسحم  وا 

دنادب و ات  دیامن  یم  فّقوت  دـناد  یمن  هچنآ  رد  و  دـیامن ،  یم  لمع  تسوا  ياضر  قفاوم  دـناد  یم  هچنآ  دراد و  وا  اب  راکرـس  دوش و  یم 
نکمم ایآ  لیلد .  مدـع  يور  زا  شفّقوت  لیلد و  يور  زا  شلمع  دـیامن .  یم  فّقوت  اـی  دـیامن  یم  لـمع  دـیامن و  یم  مالعتـسا  ْنآ  هب  ْنآ 

ایآ دسرب ؟  دـصقم  هب  رطخ  رپ  رذـگهر  نیا  زا  تمالـس  هب  ام  هلفاق  میـشاب و  رداق  يادـخ  تعاطا  رب ] میـشاب   ] حالـس اب  هکنیا  نودـب  تسا 
رگم تسین  یفعـض  نایئادـخ و  يارب  رگم  تسین  هیقاب  هعفان  توق  سپ  دـشاب ؟  وا  ریغ  زا  ام  تّوق  دـشاب و  قلاخ  زا  اـم  دوجو  تسا  نکمم 

زا هققحم  تکرح  نیا  هک  مینادب  لاوحا  تافـص و  ندومن  یلمع  يارب  دیاب  میدـش  نیقی  بحاص  هلحرم  نیا  رد  رگا  لاح  اهنآ .  ریغ  يارب 
 : یلعا ءدـبم  ياضر  هب  لاصتا  تداعـس  رد  تسا  یفاک  مینکن  اهنآ  هب  ءانِغا  رگا  هک  تسا  هلطاب  یعاود  كّرحم  اب  تفلاخم  رخآ  هب  ات  لوا 

بلط هدارا و  يراوتـسا  یمکحم و  وت ،  يوس  هب  ِکـلاس  هشوت  نیرتهبو  نیرتدنمـشزرا  ( ]- 130  . ) ٍَهدارِا ُمْزَع  َْکَیِلا  ِلِحاّرلا  ِداز  ُلَْـضفَأ  ))
سدـقم دهـشم  َنیعَمْجَأ .  ْمِِهئادـْعَأ  یلَع  ُِمئاّدـلا  ُنْعَّللا  َو  َنیرِهاّـطلا ،  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُةوـلَّصلا  َو  ًارِخآ ،  َو  ًـالّوَأ  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  تـسوا ] . 

 . ق لوالا 1417 ه .  عیبر  اب  قباطم  ش .  هام 1375 ه .  دادرم  هبنشراهچ 

ّمود لمعلاروتسد 

ایآ هن ؟  ای  دیا  هدرک  لمع  دیا  هدینش  لاح  ات  هک  یظعاوم  هب  ایآ  دوش :  یم  لا  ؤس  ناشیا  زا  دنتسه  ظعاوم  بلاط  هک  ینایاقآ  یلاعت  همساب 
- ًارایتخا  - تامولعم هب  لمع  رگا  ایآ  دـیامرف ؟  یم  مولعم  ار  وا  تالوهجم  دـنوادخ  درک  لـمع  دوخ  ِتاـمولعم  هب  سک  ره  هک  دـیناد  یم 

قح هب  توعد  ناتدوخ  لامعا  اب  هدومرفن  ایآ  دشاب ؟  ناسل  قیرط  زا  ّقح  هب  توعد  دیاب  ایآ  تامولعم ؟  یتدایز  ِعّقوت  تسا  هتسیاش  دیامنن 
 ، انیف اوُدَـهاج  َنیذَّلا  َو   ) میرک نآرق  زا  اـه  لا  ؤس  نیا  باوج  اـیآ  میریگب ؟  داـی  هکنآ  اـی  میهدـب  داـی  دـیاب  ار  میلعت  قیرط  اـیآ  دـییامنب ؟ 

هیلع موصعم  مالک  زا  و  مینک ] .  یم  تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  ًامّلسم  دنـشوکب ،  ام  هار  رد  هک  یناسک  و  ( ] - 131 () انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل 
] ؟  دوش یمن  نشور  ( ] 133 (() ْمَْلعَی َْمل  ام  َیِفُک  َِملَع ،  اِمب  َلِـمَع  ْنَم   )) و ( 132 (() ْمَْلعَی َْمل  ام  َْملِع  ُهّللا  ُهَثَّرَو  َِملَع ،  اِمب  َلِـمَع  ْنَم   )) مالّـسلا

 . دوش مولعم  ات  مییامن  طاـیتحا  فّقوت و  میناد  یمن  هچنآ  رد  و  میراذـگن ،  اـپ  ریز  میناد  یم  ار  هچنآ  هک  دـیامرف  تمحرم  قیفوت  دـنوادخ 
ِْهَیلِإ َو  ُْتلَّکََوت ،  ِْهیَلَع ]  ، ] ِهّللِاب ّالِإ  یقیفَْوت  ام  َو  دنتساخرب  دنتفگ و  دنتسشن و  دنتـسارآ  سلجم  تحلـصم  یپ  دنا :  هتفگ  هک  اهنآ  زا  میـشابن 

 . ق لوالا 1417 ه .  عیبر  اب  قباطم  ش .  1375 ه .   / 5 هبنشکی 21 /  سدقم  دهشم  ُُهتاکََرب  َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ُبینُأ ، 

مّوس لمعلاروتسد 

رد درادن -  اهنآ  نامیا  مزاول  ناگدنب و  نامیا  هب  جایتحا  تاّذـلاب و  یّنغ  هکنآ  اب  ّلجا -  ِدـنوادخ  ياضر  هک  میناد  یم  همه  یلاعت  همـساب 
ءدـبم هب  بّرقت  هب  ناگدـنب  تجاـح  تهج ]  هب  يارب [  هک  میناد  یم  سپ  دنـشاب .  وا  هب  برقت  ماـقم  رد  هشیمه  ناگدـنب  هک : ]   ] تسا نیا 

وا هب  ِبّرقت  زا  ام  عافتنا  وا ،  دای  هب  لاغتشا  هجرد  هب  میناد  یم  سپ  دراد .  وا  دای  همادا  وا  دای  هب  تبحم  دنوادخ ، ]  ] بّرقتهمادا هب  فاطلا و 
اـم و نیب  قرف  و  دوب ،  میهاوخ  برق  هب  عفتنم و  بِّرقم و  هجرد  ناـمه  هب  میـشاب  اـشوک  ردـق  ره  وا  تمدـخ  تعاـط و  رد  و  دوب .  دـهاوخ 

ایند رد  یلامعا  هک  میناد  یم  هچنآ  و  دوب .  دـهاوخ  تسا  ام  برق  هجرد  رد  رث  ؤم  هک  وا  دای  تعاط و  هجرد  رد  هیلع -  هللا  مالـس   - ناملس
 . تسا بوسحم  وا  ِتعاط  تدابع و  تمدخ و  ًاضیا  تسادخ ،  ياضر  دروم  مادک  ره  اهنآ  هک  مینادب ؛  دیاب  دش ،  دـهاوخ  ام  ءالتبا  ّلحم 

ِبرق هجرد  نیرخآ  هب  ات  دشاب  دیاب  تدابع ،  وا و  تعاط  ادخ و  دای  رد  فرـص  رمع ،  مامت  هک  دشاب  نیا  دیاب  فده  هک  مینادب  دـیاب  سپ 
دش میهاوخ  نامیشپ  میدنام  بقع  تهج  یب  ام  دندیسر و  هیلاع  تاماقم  هب  یضعب ،  میدید  هکنآ  زا  دعب  هنرگ  و  میسرب ،  نامدوخ  ِّدعتـسم 

قباطم ش .  هبنشراهچ 24/5/1375 ه .  سدقم  دهشم  نَیعَمْجَأ .  ْمِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  ُهاضِر ،  ِْریَِغب  ِلاِغتْشِْالا  ِكْرَِتل  ُهّللا  اَنَقَّفَو  . 
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 . ق لوالا 1417 ه .  عیبر  اب 

مراهچ لمعلا  روتسد 

یم رگید  راـب  ما و  هتفگ  اـهراب  تسا  سب  فرح  کـی  تسا  سک  رگا  هناـخ  رد  چـیه  متفگ  رگد ،  تفگ  فلا ،  هک  متفگ  یلاـعت  همـساب 
دیاب هچ  دنکب و  دیاب  هچ  دناد  یم  درادن .  یظْعَو  چیه  هب  جایتحا  تسوا  نیـشنمه  ادخ  دـنک  دای  ار  ادـخ  هک  ره  دـنادب  هک  یـسک  میوگ : 

هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلاو  دنک .  طایتحا  دیاب  دناد  یمن  هک  هچنآ  دهد و  ماجنا  دیاب  دناد  یم  هک  ار  هچنآ  هک  دناد  یم  دنکن ، 
.

مجنپ لمعلاروتسد 

رهاظ و  تسین .  تاّیلمع  تاداقتعا و  رد  تیـصعم  كرت  زا  رتالاب  یلمع  رکذ  چیه  تسین .  یلمع  رکذ  زا  رتالاب  يرکذ  چـیه  یلاعت  همـساب 
ۀجهبلا یقت  دّمحم  دبعلا  ّقفوملا  هّللاو  دریگ .  یمن  تروص  هّیمئاد  هبقارم  نودب  قلطم  ِلوق  هب  تیصعم  كرت  هک :  تسا  نیا 

مشش لمعلاروتسد 

 ، دشاب دقتعم  طبترم و  ًاعیمج  مهیلع -  هللا  تاولص  ءایصوا -  ءایبنا و  اب  و  دشاب ،  دقتعم  نّقیتم و  قولخم  قلاخ و  هب  هک  یسک  یلاعت  همساب 
یلاخ ادخ  ریغ  زا  ار  بلق  تادابع  رد  و  دیامن ،  نوکـس  تکرح و  اهنآ  روتـسد  قباطم  و  دـشاب ،  هتـشاد  اهنآ  هب  یلمع  يداقتعا و  لّسوت  و 

ره ینعی  دشاب ،  جرفلا -  هللا  لّجع  رصع -  ماما  ِعبات  اهکوکشم  اب  و  دهد ،  ماجنا  تسا  نآ  عبات  زیچ  همه  هک  ار  زامن  بلقلا  غراف  و  دیامن ، 
مّحرت و  ار ،  وا  نوعلم  دـیامن  نعل  و ، ]  ] قفاوم وا  اب  دـناد  یم  قفاوم  ار  هک  ره  و  دـشاب ،  فلاخم  وا  اب  دـناد  یم  دوخ  فلاـخم  ماـما  ار  هک 

مالـسلاو دوب .  دـهاوخن  دـجاو  ار  یلابو  رزو و  چـیه  دوب و  دـهاوخن  دـقاف  ار  یلامک  چـیه  یلامجالا ،  لیبس  یلع  ولو  وا  موحرم  رب  دـیامن 
ۀجهبلا یقت  دمحم  دبعلا  هتاکرب .  هللا و  ۀمحر  مکیلع و 

متفه لمعلا  روتسد 

یم همّدقملا  ِيذ  هلماعم  اهنآ  اب  دنـشاب ،  یم  هبـسانم  ِتاّیلمع  همّدـقم  هک  ار  ینارنخـس  هباطخ و  ظعو و  هک  دنتـسه  یتعامج  یلاعت  همـساب 
لمع يارب  ملعت  میلعت و  تسا .  هابتـشا  نیا  و  دنونـشب )) دـنیوگب و  هکنیا  يارب  دنونـشب  دـنیوگب و   )) هک تسا  نـیا  روتـسد  ّهنءاـک  دـننک ، 

اب ( 134 (() ْمُِکتَنِْـسلَأ ِْریَِغب  ِهّللا  َیِلا  ًةاـعُد  اُونوُک   : )) دـنا هدومرف  نآ  هب  بیغرت  بلطم و  نیا  میهفت  يارب  درادـن ،  لالقتـسا  تسا و  بساـنم 
زا ار  میلعت  ّتیفیک  یتح  دنیامن  میلعت  ار  مّلعم  دـنهاوخ  یم  یـضعب  دیـشاب ،  هتـشاد  ییاونـش  ًالمع  دـیریگب و  دای  لمع  زا  دـییوگب و  لمع 

رکـشت و ياج  هب  مینک  یم  یفرعم  ار  اود  دننک  یم  نایب  ار  درد  هچ ؟  يارب  مییوگ  یم  دنراد و  اعد  سامتلا  یـضعب  دـنریگب .  دای  نیمّلعتم 
یم طولخم  نآ  ّتیسفن  اب  ار  اعد  ّتیطرـش  دنهاوخ .  یم  هچنآ  مییوگ و  یم  هچنآ  تسا  رود  دینک !  اعد  دنیوگ :  یم  زاب  نتخادنا  راک  هب 
لمع ریغ  زا  هجیتن  دشاب و  هجیتن  یب  لمع  تسا  لاحم  و  میریگب ،  هجیتن  لمع  زا  دیاب  هکلب  میوش  یمن  جراخ  فیلکت  هدـهع  زا  ام  دـننک . 

تکرح میشاب ،  لاّعف  میشابن ،  لاّوق  دنک  ادخ  دنتساخرب  دنتفگ و  دنتسشن و  دنتسارآ  سلجم  تحلـصم  یپ  دشابن :  روطنیا  دوشب ،  لصاح 
نیا ًاعطق  مینادـب .  ات  مینک  طاـیتحا  فقوت و  میناد ،  یمن  هچنآ  رد  مینکب  میناد  یم  هچنآ  مینکب .  ملع  اـب  فقوت  مینکن ،  ملع  نودـب  هّیلمع 

(135  . ) مییاـمن نآ  اـب  قباـطم  ار  كرت  لـمع و  مییاـمن و  عرـش ))  ِرتفد   )) هب هاـگن  هکلب  مینکن ،  هاـگن  رگیدـمه  هب  درادـن .  ینامیـشپ  هار 
هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

باتفآ رتفد  زا  www.Ghaemiyeh.comیگرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


متشه لمعلا  روتسد 

ؤم نینم و  ؤم  زا  یتعامج  َنیعَمْجَأ .  ْمِِهئادْعَأ  یلَع  ُنْعَّللا  َو  نیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یلَع  َو  ِِهئایْبنَا  دِّیـس  یلَع  ُةالَّصلا  َو  هَدْحَو ،  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  یلاعت  همـساب 
ّمعا هظعوم  و  تسا ،  تاـّیئزج  رد  تحیـصن   - 1 هلمج :  نآ  زا  تسا ،  دراو  یتالاکـشا  هبلاطم ،  نیا  رب  دنتـسه ،  تحیـصن  بلاط  تاـنم ، 

و] ( ] 136 (() ْمَْلعَی َْمل  ام  َْملِع  ُهّللا  ُۀـَثَّرَو  َِملَع ،  امب  َلِمَع  ْنَم   - )) 2 دننک .  یمن  تحیصن  ار  رگیدمه  اهـسانشان  تاّیئزج ،  تاّیلک و  زا  تسا 
رد و  دینک ،  لمع  دیناد  یم  هچنآ  هب ]  ( ] 138 ( . ) انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف ،  اوُدَهاج  َنیذَّلاَو  [ ) و ( ] 137 (() ْمَْلعَی َْملام  َیِفُک  ِملَع ]  اِمب  َلِمَع  ْنَم  ]
ِریغ زا  هظعوم  بلط  دیا ،  هتـشاذگ  اپریز  ار  تامولعمِـضعب  هک  دینادب  دـشن  نشور  رگا  و  دوش .  نشور  ات  دـینک  طایتحا  دـیناد  یمن  هچنآ 

هک دـنناد  یم  همه   - 3 دـیدوب .  نشور  هنرگو  دـیدرکن  لمع  دـیناد ،  یم  دـیا و  هدینـش  ار  یظعاوم  ًاعطق  و  تسا ،  ضارتعا  ّلحم  لماع ، 
سپ دنهدب ؛ صیخـشت  نآ  اب  ار  مارح  لالح و  و  دـنیامن ،  نآ  رب  لمع  قیبطت  و  دـنمهفب ،  دـنناوخب و  دـنرگنب و  دـیاب  ار  هّیلمع ))  هلاسر  ))
هچنآ دییامن ،  اهنآ  لامعا  هب  رظن  دیراد  هدـیقع  اهنآ  هب  هک  یناسک   - 4 مینکن )) .  هچ  مینکب و  هچ  میناد  یمن  ام   : )) دـنیوگب دـنناوت  یمن 
تـسا هیلاـع  دـصاقم  هب  لوصو  ياـه  هار  نیرتهب  زا  نیا  و  دـینکن ؛ راـیتخا  يور  زا  دـننک  یمن  هچنآ  و  دـینکب ،  راـیتخا  يور  زا  دـننک  یم 
ندناوخ هک  تسا  تاحـضاو  زا   - 5 تسا .  هّیلوق  ظعاوم  زا  رتّرث  ؤم  رتـالاب و  هّیلمع  ظـعاوم  ( 139 (() ْمُِکتَنِْـسلَأ ِْریَِغب  ِهّللا  َیلِإ  ًةاعُد  اُونوُک  ))

املع و ترایز  و  هقّرشم ،  دهاشم  دجاسم و  رد  دّدرت  ترثک  و  اهنآ ،  ریغ  تابیقعت و  رد  هنکما  تاقوا و  هبسانم  هیعدا  و  زور ،  ره  رد  نآرق 
هب سنُا  تریـصب و  یتدایز  بقارم  زور  هب  زور  دیاب  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادـخ و  تاّیـضرم  زا  اهنآ ،  اب  ینیـشنمه  احَلُص و 

تدابع و زا  شاحیتسا  بلق و  یکیرات  تواسق و  دـیزم  تلفغ ،  لها  اب  تسلاجم  ترثک  سکع ،  رب  و  دـشاب .  ترایز  توالت و  تدابع و 
هب نامیا ،  رد  ءافعض  اب  تسلاجم  ببس  هب  اهتوالت ،  تارایز و  تادابع و  زا  هلـصاح  هنـسح  لاوحا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا ؛  تارایز 
هک دوش  یم  ببـس  اهنآ -  تیاده  ریغ  يارب  رارطـضا و  ریغ  رد  نامیالا -  فیعـض  اب  تسلاجم  سپ  دنوش ؛ یم  لّدبم  ناصقن  لاح و  ءوس 

ْمُکِْملِع یف  ُدـیزَی  َو  ُُهتَیْؤُر ،  َهَّللا  ُمُکُرِّکَذـُی  ْنَم  اوُِسلاج   : )) دریگب دای  ار  اهنآ  هدـساف  قالخا  هکلب  دـهدب ،  تسد  زا  ار  دوخ  هنـسح  ِتاکلم 
؛  نآ ریغ  زا  دنک  یم  زاین  یب  لمع  داقتعا و  رد  تیصعم  كرت  هک  تسا  تاحـضاو  زا   - 6 ( 140  . (() ُُهلَمَع ِةَرِخَّْالا  ِیف  ْمُُکبِّغَُری  َو  ُهُقِْطنَم ، 

ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِْالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو   : ) تسا تائّیس  عفاد  تانسح و  دِّلوم  هکلب  تسین ،  ریغ  ِجاتحم  وا  و  نآ ،  هب  تسا  جاتحم  ریغ  ینعی 
دنلفاغ میا ! !  هدرک  روبع  تیصعم  كرت  زا  ام  هک  دننک  یم  نامگ  یـضعب  لمع .  هدیقع و  رد  تیـصعم  ِكرت  ِّتیدوبع  ینعی ]  ( ] 141 . ()

إ فیوخت ،  يارب  عیطم  هب  دنت  هاگن  ًالثم  تسا ؛  هریبک  مه  رئاغـص  رب  رارـصا  هکلب  درادـن ،  هفورعم  رئابک  هب  صاصتخا  تیـصعم ،  هکنیا  زا 
بتک رد  هّیعرش  قالخا  دسافم  هّیعرش و  ِقالخا  نساحم  تسا .  تیـصعم  رب  تناعا  قیوشت ،  يارب  یـصاع  هب  مّسبت  و ] [ ؛  تسا مَّرُحم  ِءاذی 

ار شلها  نامیا و  دنرامشب و  تمینغ  ار  تصرف  نید  ِنیقراس  هک  دوش  یم  ببس  احلـص  ءاملع و  زا  يرود  دنا .  هدش  نّیبتم  هّیلمع  لئاسر  و 
مالسا هفیرـش  دایعا  رد  ار  ام  يدیع  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  تسا .  هدش  هدید  بّرجم و  اهنیا  همه  كرابمریغ ،  سَْخب و  ياهنمث  هب  دنرخب 

هکلم هکنیا  ات  تسا ،  هّیورُخا  هّیویند و  تداعـس  حاتفم  هک  دهدب  رارق  تیـصعم ))  كرت  رب  مئاد  ِتباث  ِخـسار  مزع   )) هب ِّتیقفوم  نامیا ،  و 
هّتبلا تسا .  هنـسرگ  يارب  ندروخ  هتیم  ای  تسا  هنـشت  يارب  ندروخ  رهز  هلزنم  هب  هکلم ،  بحاص  يارب  تیـصعم  و  تیـصعم ؛  كرت  دوشب 

دش یمن  نابرهم  رداق  قلاخ  زا  قیوشت  بیغرت و  فیلکت و  دروم  دش ،  یمن  یهتنم  تبغر  تلوهس و  هب  دوب و  لکـشم  رخآ  ات  هار  نیا  رگا 
ُِمئاّدـلا ُنْعَّللا  َو  َنیرِهاّطلا ،  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُةالَّصلا  َو  ًارِخآ ،  َو  ًالّوَأ  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ُبینُأ . )) ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت ،  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب ،  ّالِإ  یقیفَْوت  ام  َو  . 

اب 21/4/1377 قباطم  دولوملا 1419  عیبر   17 َنیعَمْجَأ .  ْمِِهئادْعَأ  یلَع 

مهن لمعلاروتسد 

كرت رد  یگدنب ،  و  تسا ؛  گرزب  يادخ  یگدنب  ترخآ ،  ایند و  تداعس  يارب  هناگی  هار  مینادب :  دیاب  گرزب  کچوک و  یلاعت  همـساب 
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ات مییامن  طایتحا  فّقوت و  میتسنادـن  هک  ار  هچنآ  و  مییاـمن ،  لـمع  میتسناد  هک  ار  هچنآ  رگا ]  . ] تاـّیلمع تاـّیداقتعا و  رد  تسا  تیـصعم 
هب یلوا  گرزب  يادخ  دشاب ،  خـسار  تباث و  هدـنب  رد  رگا  مزع  نیا  تشاد .  دـهاوخن  هار  ام  رد  تراسخ  ینامیـشپ و  زگره  دوش ،  مولعم 

نیعمجا مهئادعا  یلع  نعّللا  و  نیرهاّطلا ،  هلآ  ٍدّمحم و  یلع  ةالصلاو  هتاکرب ،  هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  دوب .  دهاوخ  يرای  قیفوت و 
.

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  نابز  زا  یتایاکح  مهد :  شخب 

تقو لوا  زامن  شزرا   - 1

زامن یـسک  رگا   : )) دومرف یم  ناشیا  هک  دـندرک  یم  لقن  هّللا  همحر  یـضاق  ياقآ  موحرم  زا  تجهب  هللا  تیآ  دـیوگ :  یم  حابـصم  ياـقآ 
ّرـس تقو  لوا  دزادـنیب )) .  فت  نم  تروـص  هب  دـندومرف :  اـی  و  دـنک !  نعل  ارم  دـسرن  هیلاـع  تاـماقم  هب  دـناوخب و  تقو  لوا  ار  شبجاو 
( - 143 () َةولَّصلا اوُمیقَأ   ) زا ریغ  تسا  يا  هتکن  کی  دوخ  دیـشاب .  اشوک  اهزامن  ماجنا  رد  ( - 142 () ِتاوَلَّصلا یَلَع  اوُِظفاح   ) تسا یمیظع 
دراد يدایز  راثآ  هسفن  ّدح  یف  دناوخب  تقو  لّوا  ار  زامن  هک  دشاب  دّیقم  دشاب و  هتـشاد  مامتها  رازگزامن  هک  نیمه  و  دیراد .  اپب  ار  زامن  و 

(144  . ) دشابن مه  بلق  روضح  دنچ  ره  ، 

تّنس نتشاد  هگن  هدنز   - 2

تعیرش يایحا  يارب  دندرک  یم  شرافس  هشیمه  اقآ   : )) دیوگ یم  تجهب  هللا  تایآ  نادرگاش  زا  یکی  سدق ،  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح 
ناداتسا زا   ) یناقلاط یضترم  خیـش  جاح  موحرم  دندومرف :  يزور  دریگب .  ار  نآ  ياج  اهتعدب  ای  تاّیفرع  دوش و  شومارف  اهتّنـس  دیراذگن 

راطفا هب  یئوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  هلمج  زا  املع  زا  يا  هدع  اب  هارمه  تسا )  هدوب  زین  اقآ  قالخا  داتسا  هک  فجن ،  گرزب  ياملع  قالخا و 
تسین هرفس  رد  کمن  دیامرف :  یم  یناقلاط  یضترم  خیش  جاح  دننیشن  یم  هرفـس  رـس  یگمه  دوش و  یم  هدامآ  اذغ  یتقو  دندوب ،  توعد 
هدروآ یم  اذغ  رگید  يا  هناخ  زا  ًارهاظ  و   ) هدوب هلـصاف  رایـسب  هناخزپشآ  ات  هّیراطفا  سلجم  نیب  هکنیا  اب  دننک .  یمن  اذغ  لوانت  هب  مادقا  و 

دننک یمن  عورـش  اذغ  ناشیا  مارتحا  هب  زین  یئوخ  هللا  تیآ  یتح  نارگید  دنک و  یمن  زارد  اذغ  هب  تسد  یناقلاط  موحرم  لاح  ره  هب  دنا . )
 ، اقآ ترـضح  دیامرف :  یم  ناشیا  هب  باطخ  یئوخ  هللا  تیآ  نتفر ،  ماگنه  هسلج و  متخ  زا  دـعب  دـنروآیب .  ار  کمن  ات  دـشک  یم  لوط  و 

یمک سلاجم  هنوگ  نیا  رد  سپ  دیروخ ،  یمن  اذغ  دینکن  لوانت  کمن  یمک  رگا  هک  دیتسه  دیقم  ّتنـس  رهاظ  هب  هزادنا  نیا  هب  امـش  رگا 
هدروآرد و ار  یکچوک  هسیک  هدرب و  بیج  هب  تسد  ًاروف  یناقلاط  ياقآ  دـیراذگن .  رظتنم  ار  مدرم  ات  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  کـمن 

 . (( دشابن كورتم  دوش و  هدایپ  یمالسا  ّتنس  متساوخ  یم  یلو  متشاد  کمن  مدوخ  اب  دیامرف :  یم 

مالّسلا مهیلع  همئا  يراوگرزب  یئاقآ و   - 3

فجن یکیدزن  رد  دندومرف :   - مهیلع هّللا  تاولـص  راهطا -  همئا  ضامغا  يراوگرزب و  اب  هطباررد  اقآ  يزور  دیوگ :  یم  سدـق  ياقآ  زاب 
نایقتم يـالوم  تراـیز  يارب  هعیـش  يدرم  هک  ّبیـصم ، ))   )) ماـن هب  تسا  ییداـبآ  هلجد  تارف و  هناـخدور  ود  یقـالت  ّلـحم  رد  فرـشا ، 

دمآ تفر و  ماگنه  هراومه  تشاد  هناخ  هعیش  درم  هار  رس  رد  هک  ّتنس  لها  زا  يدرم  درک و  یم  روبع  اجنآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
اقآ سدـقم  تحاـس  هب  راـب  کـی  یتـح  درک .  یم  هرخـسم  ار  وا  دور  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تراـیز  هب  يو  تسناد  یم  نوچ  وا 
نیا یناد  یم  وت  هک :  دز  هلاـن  درک و  یباـت  یب  یلیخ  دـش  فّرـشم  اـقآ  تمدـخ  نوچ  دـش .  تحراـن  یلیخ  هعیـش  درم  و  درک ،  تراـسج 

میناوت یمن  ایند  رد  دنکب  هچ  ره  هک  دراد  یّقح  ام  رب  وا  دومرف :  اقآ  درک  تیاکش  دید و  باوخ  رد  ار  اقآ  بش  نآ  دنک .  یم  هچ  فلاخم 
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! ؟  تسا هدرک  ادیپ  قح  امـش  رب  دنک  یم  وا  هک  ییاهتراسج  نآ  رطاخ  هب  دـّبال  يرآ ،  مدرک :  ضرع  دـیوگ  یم  هعیـش  میهد .  رفیک  ار  وا 
عنم البرک و  نایرج  ناهگان  درک ،  یم  هاگن  تارف  هب  دوب و  هتـسشن  هلجد  تارف و  بآ  یقالت  ّلحم  رد  يزور  وا  هکلب  دندومرف :  ترـضح 

 ، تشک هنشت  ار  اهنیا  هک  درکن  یبوخ  راک  دعس  نب  رمع  تفگ :  دوخ  شیپ  داتفا و  شرطاخ  هب  مالّسلا  هیلعادهـشلا  دّیـس  ترـضح  زا  بآ 
یّقح ام  رب  تهج  نیا  زا  تخیر ،  وا  مشچ  زا  کشا  هرطق  کی  دـش و  تحاران  و  تشک ،  یم  ار  همه  دـعب  داد  یم  بآ  اهنآ  هب  دوب  بوخ 

اب یّنس  نآ  هار  رس  متشگرب ،  ّلحم  هب  نوچ  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  دیوگ :  یم  هعیـش  درم  نآ  میهدب .  ازج  ار  وا  میناوت  یمن  هک  درک  ادیپ 
وا مراد .  یمایپ  مدناسر و  مایپ  يرآ  تفگ :  هعیش  درم  يدناسر ! ؟  مایپ  ام  فرط  زا  يدید و  ار  اقآ  تفگ :  رخسمت  اب  درک و  دروخرب  نم 
بآ هب  يو  هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  هب  دیـسر  یتـقو  درک .  فیرعت  رخآ  اـت  ار  ناـیرج  هعیـش  درم  تسیچ ؟  وگب  تفگ :  دـیدنخ و 
نامز نآ  رد  ایادـخ ،  تفگ :  تفر و  ورف  رکف  هب  یمک  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  دینـش  ات  یّنـس  درم  داتفا و ، . . .  البرک  دای  هب  درک و  یهاـگن 

ًادَّمَُحم َّنَأ  َو  ُهّللا ،  الِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  تفگ :  هلـصافالب  دیمهف .  اجک  زا  اقآ  مدوب ،  هتفگن  یـسک  هب  ار  نیا  نم  دوبن و  اجنآ  رد  سک  چیه 
 . (( دش هعیش  ِهّللا و  ِلوُسَر  ُّیِصَو  َو  ِهّللا  ُِّیلَو  َنینِمْؤُْملاَریمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  َو  ِهّللُالوُسَر ، 

تراهط وضو و  شزرا   - 4

صاخ یهّجوت  وا  هب  اقآ  هتـسشن و  يدرمریپ  مدید  متفر ،  اقآ  هناخ  هب  سرد  يارب  رتدوز  هقیقد  دنچ  يزور   : )) دـیوگ یم  سدـق  ياقآ  زاب 
وـضو ًامتح  دیاب  دوش  رادیب  مه  راب  نیدنچ  اهبـش  رگا  دباوخ ،  یمن  وضو  یب  زگره  درمریپ ) نآ   ) ناشیا دومرف :  اقآ  یقیاقد  زا  دعب  دراد ، 

(( . دزاسب

یناپمک نیسح  دمحم  خیش  اقآ  زاتمم  تیصخش   - 5

شا یملع  ياهتیلاعف  هب  یـسک  رگا  هک  دوب  يروط  نیـسح  دّمحم  خیـش  اقآ  موحرم  دندومرف :  اقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  حابـصم  هللا  تیآ 
عالّطا ناشیا  يدابع  ياه  همانرب  زا  یسک  رگا  و  درادن ،  قیقحت  هعلاطم و  زا  ریغ  يراک  چیه  زور  هنابـش  رد  درک  یم  رّوصت  درک  یم  هّجوت 

سرد رد  لاس  هدزیـس  نم  تفگ :  یم  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  موحرم  دزادرپ .  یمن  يراک  هب  تدابع  زا  ریغ  درک  یم  رکف  درک  یم  ادـیپ 
ناـشیا سرد  رد  هک  مدـشن  قفوم  بش  کـی  لاـس  هدزیـس  نیا  لوط  رد  مدرک ،  یم  تکرـش  هیاـفک  بحاـص  یناـسارخ ،  دـنوخآ  موحرم 

ماگنه رد  مدوب و  هدـش  فّرـشم  نیمظاک  ترایز  هب  زین  بش  کی  نآ  دـندومرف ) یم  داریا  اهبـش  ار  ناشـسرد  ًارهاـظ  و   ) منک ادـیپ  روضح 
 . درک دنهاوخ  نایب  ار  یبلاطم  هچ  بشما  هک  مدز  یم  سدح  مدمآ  یم  هک  هار  نیب  رد  مدیسرن ،  عقوم  هب  هک  دمآ  شیپ  یلکشم  نتـشگرب 

هدوب ییاهزیچ  دندوب  هدومرف  نایب  هک  یبلاطم  همه  ًابیرقت  مدید  مدرک  تبحص  ناتسود  اب  مدیسر و  هک  فجن  هب  متشون .  ار  اهنآ  شیپاشیپ 
یملع ّتیعقوم  نینچ  هکنیا  اب  ناشیا  تشادن .  مک  سرد  زا  يزیچ  نم  ياه  هتـشون  ًابیرقت  و  مدوب ،  هتـشون  هدز و  سدـح  شیپاشیپ  نم  هک 

وا زا  داتسا  سرد  بش  کی  یتح  هک  دندوب  دیقم  لاح  نیع  رد  دنسیونب ،  دننزب و  سدح  دنتسناوت  یم  شیپاشیپ  ار  داتسا  سرد  دنتـشاد و 
هک درک  یم  رکف  دـید  یم  ار  اهنیا  سک  ره  هک  دـندوب ،  یتدابع  ياه  همانرب  هب  دـّیقم  ردـق  نآ  یملع  ياهتیلاعف  نیا  رانک  رد  دوشن .  توف 
 . دوب ناشیا  يداـع  ياـه  هماـنرب  زا  راـّیط  رفعج  زاـمن  زور  ره  اروشاـع و  تراـیز  زور  ره  دـسر ،  یمن  تداـبع  زا  ریغ  زیچ  چـیه  هب  ًالـصا 

تسا يا  هنیمز  هک  دنراد  یگتفه  هضور  کی  هعمج  ای  هبنـش  جنپ  زور  ًالومعم  دنراد و  فجن  ياملع  هک  یتّنـس  قبط  هبنـش ،  جنپ  ياهزور 
هضور نیا  رد  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  موحرم  تفرگ ،  یم  ماجنا  مه  یلّـسوت  رگیدمه و  اب  نادرگاش  ناداتـسا و  ناتـسود و  رادید  يارب 

دوب تکرح  لاح  رد  ّبترم  شنابز  لاح  نیع  رد  و  دنک ،  تفج  ار  اه  شفک  همه  وا  دوخ  و  دنیشنب ،  روامـس  ياپ  دوخ  هک  دوب  دیقم  ناش 
هب نتـساخرب  نتـسشن و  رد  ردق  نیا  ناشیا  هک  تسا  يرکذ  هچ  نیا  هک  میدش  یمن  هّجوتم  ام  دـندناوخ  یم  ار  يزیچ  کی  دـنت  دـنت  یلیخ 
زا هیلع )  هللا  ناوضر  يدرجورب  دمحم  یلع  خیـش  اقآ  موحرم   ) دوب سونءام  اقآ  اب  یلیخ  هک  ناتـسود  زا  یکی  دعب  تسا .  دـیقم  نآ  نتفگ 
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كرت ار  نآ  نات  یـسرپ  لاوحا  مالـس و  نیب  یتح  هک  دـیراد  دـّیقت  ردـق  نیا  امـش  هک  تسا  يرکذ  هچ  نیا  اقآ ،  دوب :  هدرک  لا  ؤس  ناشیا 
(( . دناوخب اْنلَْزنَأ  ّانِإ  هبترم  رازه  يزور  ناسنا  تسا  بوخ  دوب :  هدومرف  یلّمءات  زا  دعب  دوب و  هدز  يدنخبل  ناشیا  ینک ؟  یمن 

یهلا ياضر  هب  یضار   - 6

یمظعلا هللا  تیآ  هناخ  هب  رتدوز  یمک  یـسرد  ياهزور  زا  زور  کـی   : )) دـیوگ یم  اـقآ  نادرگاـش  زا  سدـق  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
دمآ و یم  سرد  قاتا  هب  دوب  مه  رفن  کی  دنچ  ره  دندش  یم  رـضاح  سرد  هب  نادرگاش  یتقو  تاقوا  زا  یهاگ  ناشیا  اریز  متفر -  تجهب 

يردق هدش  دای  بلاطم  عمط  هب  زین  هدـنب  دـندرک -  یم  دزـشوگ  ار  یقالخا  هتکن  ای  ثیدـح و  ای  نایرج و  ًانایحا  نارگید  ندـمآ  ماگنه  ات 
زا یکی  فجن  رد  دومرف :  یسرپلاوحا  زا  دعب  دروآ ،  فیرـشت  رتدوز  دینـش  ار  ریقح  هّللا ))  ای   )) يادص هک  اقآ  هناتخبـشوخ  متفر .  رتدوز 
 ، تشاد ترهش  یمادنا  شوخ  لامج و  هب  تهج  ره  زا  دوب و  شوپ  کیش  ابیز و  ناوج  رایـسب  نادمه و  یلاها  زا  هک  یناریا  ياه  هدازاقآ 

رکف اریز  موشن ،  وربور  وا  اب  هک  متـشاد  یعـس  نم  دمآ .  یم  نوریب  اصع  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دش  جـلف  اپ  ود  زا  راتفرگ و  یتخـس  يرامیب  هب 
هچوک زا  زور  کی  میازفیب .  شمغ  رب  یمغ  متساوخ  یمن  اذل  دشک ،  یم  تلاجخ  نم  ندید  زا  تشاد ،  وا  هک  یلاح  فصو  اب  مدرک  یم 
تسا روطچ  امش  لاح  متفگ :  لمءات  نودب  هلجع و  اب  مدش و  ور  هب  ور  وا  اب  هتساوخان  تسا و  هداتـسیا  هچوک  رـس  وا  مدید  مدمآ و  نوریب 

دوب يزاین  هچ  ینیب !  یمن  ار  وا  لاح  رگم  يا  هدیجنـسان  یفرح  هچ  هک  متفگ  دوخ  اب  مدش و  تحاران  دمآ  نوریب  مناهد  زا  فرح  نیا  ات   ؟
شتآ يور  خی  بآ  هکنیا  لثم  درک  زاب  ناهد  يو  یتقو  نم ،  راظتنا  فالخرب  یلو  دـمآ .  مدـب  مدوخ  زا  یلیخ  لاح  ره  هب  یـسرپب ؟  وا  زا 

رد قرغ  تهج  ره  زا  ایوگ  هک  درک  رورـس  زاربا  هیحور  طاشن و  اب  نانچ  درک و  شیاتـس  دـمح و  راـهظا  ناـنچ  تخیر ،  منورد  یتحاراـن 
(( . دیدرگ فرط  رب  ما  یتحاران  متفرگ و  مارآ  وا  ياه  تبحص  ندینش  اب  نم  تسا  تمعن 

تیالو تمظع  تکرب و   - 7

رفن ای 15  بیرق 10  نایاقآ  زا  یکی  نیمظاک  رد  ای  فجن  رد  دندومرف :  نآ  تمظع  تیالو و  اب  طابترا  رد  اقآ  يزور   : )) دیوگ یم  وا  مه 
هدرک توعد  دندوب  رفن   70 بیرق 60 -  هک  ار  هسردم  کی  بّالط  ًاهابتـشا  اقآ  هداتـسرف  یلو  دوب  هدرک  توعد  راهان  يارب  ار  ملع  لها  زا 

یب تسا ،  كدـنا  یلیخ  زین  اذـغ  تسا  مک  اهنآ  نتـسشن  يارب  اـج  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دوب  هدـید  يو  دـندوب  هدـمآ  ناـنامهیم  یتقو  دوب . 
هدومرف دوب  هدیـسر  اقآ  هب  ربخ  یتقو  دزاس .  ربخ  اب  نایرج  زا  ار  ینیمظاک  یلعحتف  خیـش  جاح  هللا  تیآ  هک  درک  روطخ  شنهذ  هب  گـنرد 

و دیروایب .  میارب  هدیدن  بآ  ِدیفـس  هچراپ  کی  دیامرف :  یم  دروآ و  یم  فیرـشت  ناشیا  هکنیا  ات  میایب .  نم  ات  دنوشن  راک  هب  تسد  دوب : 
دیهدب نم  هب  ار  اهفرظ  لاح  دیامرف :  یم  دراذگ و  یم  شوپرس  ياج  هب  ار  هچراپ  نآ  هتشادرب و  ار  شوپرس  درک و  یسراو  ار  جنرب  فرظ 

( - 145 (( : ) َرَفَک ْدَقَف  یبَأ  ْنَم  َو  ِرَـشَْبلا ،  ُْریَخ  مالّـسلا  هیلعُّیلَع  اه   : )) تسا هدومرف  یم  رّرکم  و  دینک ،  میـسقت  امـش  مزیر و  یم  اذـغ  نم  ، 
تفارـش هب  هکنیا  ات  تسا .  هدیزرو  رفک  ادـخ ] هب   ] دریذـپن ار  وا ] تیالو   ] سک ره  و  تساهناسنا ،  نیرتهب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  رادـشه ، 

زا رگید  یکی  دوب )) .  هدیـسرن  رخآ  هب  کید  ماعط  زونه  دوب و  هداد  اذـغ  گید  نآ  زا  ار  ناـنامهیم  ماـمت  مالّـسلا  هیلع  یلع  خـماش  ماـقم 
نیا داتـسا  ترـضح  مراد  دای  هب  هک  هنوگ  نآ   : )) تسا هتـشون  هدنراگن  يارب  لیذ  تروص  هب  ار  هیـضق  نیا  ینارهت )  ياقآ   ) اقآ نادرگاش 

رد لئاسولا ))  كردتـسم   )) باتک بحاص  هر ، )   ) يرون نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  هک  دندومرف  یم  لقن  تروص  نیا  هب  رّرکم  ار  هّیـضق 
بـش يارب  ار  رفن  دص  دـصاق  صخـش  یلو  نک ،  توعد  ار  رفن  دـص  هعمج  هبنـشجنپ و  بش  يارب  هک  دـندوب  هدومرف  یـصخش  هب  ءاّرماس 
يارب رفن  هاجنپ  و  هبنـشجنپ ،  بش  يارب  رفن  هاـجنپ  هک  دوب  نیا  هّللا  همحر  يرون  یجاـح  روظنم  هک  یلاـح  رد   ) دوب هدرک  توعد  هبنـشجنپ 

یم دوش  یم  ربخاـب  ناـیرج  زا  یجاـح  یتقو  دوب . ) هدـید  كرادـت  ار  رفن  هاـجنپ  ياذـغ  هبنـشجنپ  بش  يارب  و  دـنک ،  توعد  هعمج  بش 
ضحم هب  دنوخآ  موحرم  دینک .  ربخ  تسا ،  هتشاد  تماقا  ءارماس  رد  هک  ار  هّرس  سّدق  يدابآ  ناطلـس  یلعحتفّالم  دنوخآ  ًاعیرـس  دیامرف : 
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ار هچراپ  دیروایب ،  هدیدن  بآ  هچراپ  کی  دیامرف :  یم  دنروآ  یم  فیرشت  یتقو  میایب .  نم  ات  دیشکن  ار  اذغ  دیامرف :  یم  هّیضق  زا  عالّطا 
 : دـنیامرف یم  راـب  ره  رد  دنـشک و  یم  هچراـپ  يور  ار  دوخ  تسد  راـب  هس  دـهد و  یم  رارق  اذـغ  فرظ  يور  ار  نآ  ناـشیا  دـنروآ و  یم 

اذغ ار  اهنامیهم  مامت  دنـشک و  یم  ار  اذغ  دیـشکب ،  ار  اذغ  الاح  دنیامرف :  یم  دعب  و  َرَفَک )) .  ْدَقَف  یبَأ  ْنَم  ِرَـشَْبلا ،  ُْریَخ  مالّـسلا  هیلعُِّیلَع  ))
 . (( دنهد یم 

هناصلاخ راک  شزرا   - 8

رد يزور  فجن  ياملع  زا  یکی  دومرف :  دشاب ،  كدنا  هچرگا  حـلاص  لمع  شاداپ  اب  هطبار  رد  اقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  سدـق  ياقآ  زاب 
رایسب يرصق  ياراد  لّلجم و  یغاب  هب  ار  وا  دید  باوخ  رد  بش  تشادن )  نآ  زا  رتشیب  هتبلا   ) داد هقدص  مهرد  کی  يریقف  هب  شهار  ریسم 
بجعت تسامـش  نآ  زا  دنتفگ :  تسیک ؟  نآ  زا  رـصق  غاب و  نیا  دیـسرپ  دوب .  هدیدن  یـسک  ار  نآ  ریظن  هک  دنا  هدرک  توعد  ابیز  یلاع و 

 . نکن بّجعت  دـنتفگ :  يرآ .  تفگ :  يدرک ؟  بّجعت  دـنتفگ :  وا  هب  ما .  هدادـن  ماـجنا  یلمع  تافیرـشت ،  همه  نیا  ربارب  رد  نم  هک  درک 
 . (( تسا هتفرگ  ماجنا  لمع  نسح  اب  هناصلاخ و  هک  تسامش .  مهرد  کی  نآ  شاداپ  نیا 

تناید رد  مدق  تابث   - 9

لها گرزب و  ياملع  زا  یکی  دندومرف :  اوقت  يراکزیهرپ و  رارمتـسا  تناید و  رد  مدق  تابث  اب  طابترا  رد  اقآ  يزور   : )) دیوگ یم  وا  مه 
یلوم تیالو  خماش  ماقم  ربارب  رد  ّتلذ  بدا و  عضاوت و  تیاهن  زا  هک  دید  مالّسلا  هیلعریما  ترضح  كرابم  نحـص  رد  ار  یـصخش  ینعم 

فیرش و درم  نآ  شیپ  ینّابر  دباع  ملاع  نآ  دور .  یم  هار  رـس  اب  ییوگ  هک  دوب  عضاخ  هداتفا و  ریز و  هب  رـس  نانچ  هداتـسیا و  نیدحوملا 
هب اپ  هک  ینامز  زا  دومرف :  فیرش  درم  نآ  دش .  ایوج  وا  یگدنز  تیفیک  لاح و  عضو  زا  تفر و  دوب  الاب  هب  داتفه  زا  شرمع  هک  راوگرزب 

 . (( دراد ار  هجیتن  هنوگ  نیا  تبقارم  تقد و  تبظاوم و  روط  نآ  هتبلا  ما .  هدرکن  هانگ  هتسناد  دمع و  يور  زا  نونکات  متشاذگ  فیلکت 

یعقاو نایعیش  هب  جع )   ) نامز ماما  هجوت   - 10

هیلع تجح  ترـضح  نارای  ندرک  ادـیپ  ددـص  رد  یتدـم  هعیـش  تیالو و  لها  نّیدـتم  يرتکد  دـندومرف :  اقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  زین  و 
یصخش دوب ،  هتسشن  اهنت  تشاد  رارق  شا  هناخ  رد  هک  دوخ  بطم  رد  يزور  دنادب .  ار  اهنآ  یماسا  تساوخ  یم  یتح  تشگ  یم  مالّـسلا 
ندرمـش هب  درک  عورـش  و  زا . . .  دـنتراب  مالّـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  نارای  اقآ ،  ترـضح  دومرف :  تسـشن و  درک و  مالـس  دـش و  دراو 

درمش و ار  رفن  هدزیس  دصیس و  همه  هقیقد  دنچ  لوط  رد  لاح  ره  هب  دوب .  مارهب ))   )) زین یکی  مان  درب و  مان  ار  همه  دنت  دنت  نانآ و  ياهمان 
مدمآ دوخ  هب  هزات  نم  تفر  هک  وا  دیوگ :  یم  رتکد  تفر .  درک و  یظفاح  ادخ  دش و  دـنلب  دنـشاب و  یم  جـع  يدـهم  نارای  اهنیا  تفگ : 

تشاد و يراک  نم  اب  یـسک  ایآ  مدیـسرپ :  دوب  رواجم  قاتا  رد  هک  مرـسمه  زا  رادـیب ؟  ای  مدوب  باوخ  نم  ایآ  و  دوب ؟  یـسک  هچ  نیا  هک 
دارفا زا  وا  مدوبن و  باوخ  نم  هک  مدیمهف  هزات  دیوگ :  یم  رتکد  دز .  یم  فرح  دـنت  دـنت  دـمآ و  ییاقآ  تفگ :  دـمآ ؟  یـسک  نم  شیپ 

 . (( دوبن یلومعم 

قح ترضح  هب  ّمات  هجوت   - 11

يارب هدایپ  ياپ  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  هتـسد و  هتـسد  یترایز ،  مایا  رد  بّالط  هک  دوب  مسر  فجن  رد  دومرف :  اقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  زاب 
یم بش  زامن  لوغـشم  يا  هشوگ  رد  کی  ره  فقوت و  بش  زامن  ندناوخ  تهج  هب  هار  نیب  رد  ار  بش  دنتفر و  یم  تایلاع  تابتع  ترایز 

نایاقآ ناهگان  دش ،  بش  زامن  لوغشم  تفرگ و  هلصاف  رتشیب  دوب  اهنآ  هارمه  هک  يدرم  ریپ  یناحور  ياقآ  اهرفس  نیا  زا  یکی  رد  دندش . 
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ّانِإ  : )) دنتفگ دور ،  یم  درم  ریپ  نآ  يوس  هب  ریـش  دندید  دننکب .  هچ  هک  دندمآرب  ددص  رد  دندینـش و  کیدزن  زا  ار  يریـش  هرعن  شّرغ و 
مه اقآ  داتـسیا ،  اقآ  نآ  یمدق  دنچ  ات  تفر  تفر و  تفر و  ریـش  دنهدب ،  ماجنا  دنتـسناوت  یمن  يراک  چیه  ( 146 (() َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل 

یمن ناکت  چیه  دوب و  هداتسیا  همّسجم  دننام  مه  اقآ  درک ،  یم  هاگن  ار  اقآ  داتـسیا و  اقآ  رانک  هقیقد  دنچ  ریـش  دوب ،  رتو  تعکر  رد  ًارهاظ 
زامن ندش  مامت  زا  دعب  دنتفر و  اقآ  تمدخ  هب  ناود  ناود  نایاقآ  دش  رود  يردق  نوچ  تفر .  درک و  تکرح  ریـش  یقیاقد  زا  دعب  دروخ ، 

 : دومرف اقآ  يراد ؟  یتئرج  اب  يوق و  لد  بجع  َْتنَسْحَأ !  یتشاذگن ،  رارف  هب  اپ  هکنیا  تفگش  يدیسرتن ؟  ریـش  زا  اقآ !  دنتفگ :  وا  هب  رتو 
هک لاح  رتهب  هچ  سپ  هک  متفگ  دوخ  هب  اذل  مبای ،  یمن  تاجن  وا  لاگنچ  زا  ندرک  رارف  اب  مدـید  اما  مدیـسرت  مه  یلیخ  مدیـسرت ،  نم  هلب 

مالـسالا ۀـجح  مورب )) .  ایند  زا  بوخ  لاح  نیا  اب  و  مشاب .  تاـجاحلا  یـضاق  اـب  زاـین  زار و  تاـجانم و  لاـح  رد  موش ،  ریـش  همعط  دـیاب 
 : دـنا هتـشاگن  هدنـسیون  يارب  لقن و  تجهب  هللا  تیآ  زا  لیذ  تروص  هب  ار  قوف  نایرج  اـقآ  نادرگاـش  زا  یکی  ینارهت  ياـقآ  نیملـسملاو 

دسرت و یمن  ریـش  زا  اقآ  نالف  هک  دوب  هدش  فورعم  فجن  رد  هک  دندومرف  یم  لقن  تروص  نیا  هب  رّرکم  ار  هیـضق  نیا  داتـسا  ترـضح  ))
یلو مسرت ،  یم  ریـش  زا  یلیخ  زین  نم  هن ،  دیامرف :  یم  دـننک  یم  لا  ؤس  هراب  نیا  رد  اقآ  دوخ  زا  تسا .  هدیـسرتن  هدـید  ار  ریـش  نابایب  رد 

رب تردق  هک  کنیا  تسا  رتهب  متفگ :  دوخ  اب  دش ،  ریزارـس  نم  يوس  هب  هوک  يالاب  زا  يریـش  ناهگان  مدوب  زامن  لوغـشم  نابایب  رد  یتقو 
زا اذل  دَرَدب ،  زامن  لاح  رد  ارم  هک  رتهب  هچ  و  موش ،  لوغـشم  زامن  هب  نانچمه  مراذگ و  رانک  ار  ندرک  رارف  رکف  مرادـن  ار  ریـش  زا  ییاهر 

رودارود منک ،  یمن  يراک  نم  دید  دمآ و  نم  کیدزن  ریـش  هکنیا  ات  مدادـن ،  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  چـیه  متـشادنرب و  تسد  زامن 
 . (( تفر تشگ و  نم 
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هب ار  دوخ  رتـخد  دوب  نکاـس  فرـشا  فجن  رد  هک  تشر  نادـنمتورث  زا  یکی  دـندومرف  اـقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  سدـق  ياـقآ  نینچمه 
هلصوح هجو  چیه  هب  دوب  هدش  گرزب  دنمتورث  هداوناخ  رد  مناخ  هک  ییاجنآ  زا  دروآرد ،  دوب  ریقف  یلیخ  هک  دّیـس  یناحور  کی  جاودزا 

اب ارچ  مرتخد ،  دومرف :  وا  هب  ترضح  دید ،  باوخ  رد  ار  مالّسلااهیلعارهز  همطاف  ترـضح  یبش  تشادن .  ار  اقآ  يارب  ندرک  تسرد  اذغ 
ار اقآ  نیا  يارب  ندرک  تسرد  اذغ  لاح  نم  هک  داد  باوج  باوخ  رد  يو  ینک ؟  یمن  تسرد  اذغ  وا  يارب  يرادن و  يراتفرـشوخ  مرـسپ 

مزال داوم  طقف  امـش  دـندومرف :  مالّـسلااهیلعارهز  ترـضح  هکنیا  اـت  درک .  رارکت  ار  هلمج  ناـمه  وا  دـندرک و  رارـصا  ترـضح  مرادـن . 
دش و رادیب  باوخ  زا  ماگنه  نیا  رد  ینک .  يراکتـسد  هک  تسین  مزال  راذگب ،  غارچ  يور  زیرب و  هملباق  لخاد  نکب و  هدامآ  ار  تشروخ 

تـسا هدامآ  اذغ  دید  تشادرب  هملباق  زا  ار  شوپرـس  یتقو  ماش  ای  رهظ  تقو  داد ،  ماجنا  ار  راک  نامه  ناحتما  ناونع  هب  دعب  درک ،  بّجعت 
لوط رد  نم  تفگ  نامهم  دنتـشاد  نامهم  يزور  یتح  تخپ و  یم  اذغ  تروص  نیا  هب  هراومه  يو  درک .  رّطعم  ار  هناخ  تشروخ  رطع  و 

 . تشادن ار  اذغ  ندرک  تسرد  هلصوح  زاب  دید ،  یم  اهراب  ار  تمارک  نیا  هکنیا  اب  مناخ  نآ  هکنیا  بّجعت  ما .  هدروخن  اذغ  روطنیا  مرمع 
((

ادخ يایلوا  تایح   - 13

رفن کی  دندرب ،  یم  فجن  هب  دوب ) .  ینالیگ  دـندومرف :  مرظن  هب   ) ار كاپ  نادرم  زا  یکی  هزانج  دومرف :  اقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  وا  مه 
دنور و یم  باوخ  هب  یگتسخ  زا  همه  اهبـش  زا  یبش  دناوخب ،  نآرق  دورب و  هزانج  هارمه  دصقم  ات  هک  دندوب  هدرک  هراجا  مه  ناوخ  نآرق 

ظفل ( 147  . . . () َمَدآ یَنب  اـی  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْملَأ   ) همیرک هیآ  تئارق  ماـگنه  دوـش و  یم  سی ))   )) هکراـبم هروـس  ندـناوخ  لوغـشم  يراـق 
هس ای  ود  ادخ  درم  نآ  هک  دونش  یم  توبات  لخاد  زا  ناهگان  دنک ،  یم  رارکت  ار  نآ  راب  دنچ  دنک و  یمن  ادا  دیاب  هک  روطنآ  ار  ْدَهْعَا )) ))
دنچ مه  نآ  هدرم  مدآ  هک  دتفا  یم  يراق  درم  ندـب  رب  هشعر  دـنک .  یم  ادا  ار  هملک  نیا  تئارق  تسرد و  دـیوجت  اب  نیریـش و  ینایب  اب  راب 
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 . دهد یم  دای  نم  هب  ار  نآ  دـیوجت  تئارق و  قیرط  نیرتهب  اب  ما و  هدـنام  همیرک  هیآ  ءادا  رد  نم  هک  دینـش  هنوگچ  هتـشذگ  شتوف  زا  زور 
هتـشاگن هدنـسیون  يارب  لیذ  تروص  هب  ار  قوف  نایرج  اقآ  نادرگاش  زا  یکی  ینارهت  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  داـش )) !  شحور 

فجن هب  ار  ناگرزب  زا  یکی  هزانج  هک  دندرک ،  یم  لقن  تروص  نیا  هب  رّرکم  ار  هیضق  نیا  داتسا  ترـضح  مراد  دای  هک  هنوگ  نآ  تسا : 
هک مدـید  نم  دنتـشاذگ ،  یفیثک  يارـسناوراک  رد  ار  هزانج  و  میدیـسر ،  لزنم  هب  هار  نیب  رد  دـیوگ :  یم  ناـهارمه  زا  یکی  دـندرب ،  یم 

يالاب و  مداد ،  لاقتنا  رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  ار  هزانج  اذـل  دوش ،  بوسحم  وا  هب  یمارتحا  یب  دـیاش  تسین و  اقآ  نآ  هزانج  بساـنم  اـجنآ 
هزمه  )) نیب متسین و  برع  نوچ  مدیسر ،  هک  ْدَهْعَأ )) َْملَأ   )) هیآ هب  سی ، ))   )) هروس نآرق و  تئارق  هب  مدش  لوغـشم  متـسشن و  هزانج  رس 

ّتیبرع و اب  ار  هملک  نآ  دنلب  يادـص  اب  رابود  هزانج  هک  مدینـش  ناهگان  مدـناوخ ،  دـنت  ار  هملک  نآ  مهد  یمن  زییمت  بوخ  نیع ))   )) و (( 
زا یکی  رد  ییاقآ  راـجاق  ناـمز  رد   : )) دـندومرف اـقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  سدـق  ياـقآ  زین  و  دومن .  ادا  نیع ))   )) و هزمه ))   )) نیب زیمت 

بّالط نایم  رد  دـنکن ،  زورب  روهظ و  وا  زا  يزیچ  دوب  دـّیقم  یلو  نتـشاد ،  تمارک  هب  دوب  فورعم  تشاد و  هرجح  نارهت  هّیملع  سرادـم 
دـندش و عمج  يا  هّدـع  يزور  دـنک ، ) یهت  بلاق  ًارایتخا  دـناوت  یم  دـهاوخب ،  تقو  ره  ینعی   ) دراد يدارا  ِتوم  اقآ  هک  دـتفا  یم  همزمز 

دـش یـضار  راچان  دندرکن ،  لوبق  دروآ  رذع  هچ  ره  مینیبب و  یتمارک  امـش  زا  ات  میا  هدمآ  زورما  ام  اقآ ،  دنتفگ :  دندیـسر و  اقآ  تمدـخ 
دینزن ادص  ارم  امش  مباوخ ،  یم  نم  دومرف :  و  تفرگن )  ای  دینکن ،  راهظا  یسک  هب  ما  هدنز  نم  ات  هک  تفرگ  دّهعت  هک  تسین  مدای  بوخ  )
دندید دندرک و  ور  نآ  ور  نیا  ار  يو  دُرم .  اقآ  هک  دندید  اهنآ  تفگ و  ار  ْنیَتَداهش  دیباوخ و  هلبق  هب  ور  دیـشاب .  هتـشادن  نم  هب  يراک  و 

اقآ یتدم  زا  سپ  تسا .  هداد  ناج  ًاعقاو  هک  دندید  دندنازوس و  تیربک  اب  ار  اقآ  ياپ  ریز  ياج  دـنچ  نانیمطا  يارب  تسا ،  هدرم  ًاعقاو  هک 
)) ؟  دیتشاد زاب  نتفر  هار  زا  ارم  ارچ  دیشاب ،  هتشادن  يراک  نم  اب  متفگن  امش  هب  دومرف :  تسشن  هک  نیمه  تسشن .  دیشک و  یسَفَن 
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هک دش  علّطم  درک ،  یم  سیردت  ار  ْنیَتَعُْمل  هک  دوب  ییناحور  داتـسا  نارهت  رد  دـندومرف :  اقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  سدـق  مالـسالا  ۀـجح 
 . دوش یم  هدینـش  هدـید و  هداعلا  قراخ  ًاتبـسن  ییاهراک  دوبن ،  یلاـع  یلیخ  سرد  ظاـحل  زا  هک  شنادرگاـش  بّـالط و  زا  یکی  زا  یهاـگ 
هب ملق  ندرک  تسرد  يارب  یفیرظ  کچوک  يوقاچ  ناگدنـسیون  و  دوب ،  ین  ملق  نتـشون  هلیـسو  هتـشذگ  نامز  رد   ) داتـسا يوقاـچ  يزور 

شیاه هّچب  هکنآ  روصت  هب  دـنک و  یمن  ادـیپ  ار  نآ  ددرگ  یم  هچ  ره  يو  دوش و  یم  مگ  تشاد ،  هقالع  نآ  هب  یلیخ  هک  دنتـشاد ) هارمه 
و دوش .  یمن  ادـیپ  وقاچ  درذـگ و  یم  لاونم  نیدـب  یتدـم  دوش ،  یم  ینابـصع  هداوناـخ  اـه و  هچب  هب  تبـسن  دـنا  هدرب  نیب  زا  هتـشادرب و 

هنهک هقیلج  بیج  رد  ار  ناتیوقاچ  اقآ ،   : )) دیوگ یم  داتـسا  هب  ًءادتبا  سرد  زا  دـعب  درگاش  نآ  يزور  دوش .  یمن  مامت  زین  اقآ  تینابـصع 
نآ زا  هنوگچ  هبلط  نآ  هک  دنک  یم  بّجعت  دیآ و  یم  شدای  اقآ  دنراد )) .  یهانگ  هچ  اه  هچب  دـیا ،  هدرک  شومارف  دـیا و  هتـشاذگ  دوخ 
امـش اب  سرد  زا  دعب  دیوگ :  یم  وا  هب  يزور  دراد ،  راک  رـس و  ادخ ) يایلوا   ) اب وا  هک  دـنک  یم  نیقی  رگید  اجنیا  زا  تسا .  هتـشاد  عالطا 
ماما اقآ  تمدخ  دییوگب  نم  هب  دیراد ،  طابترا  ییاج  اب  امش  هک  تسا  مّلسم  زیزع ،  ياقآ  دیوگ :  یم  دوش  یم  تولخ  نوچ  مراد .  يراک 
داتسا دیوگب .  وا  هب  ار  اقآ  تمدخ  دوخ  فّرشت  نایرج  دوش  یم  راچان  درگاش  دنک و  یم  رارصا  داتـسا  دیوش ؟  یم  فرـشم  جع )   ) نامز

هب فّرشت  هزاجا  يا  هقیقد  دنچ  دنناد  یم  حالص  رگا  دییوگب :  دیناسرب و  ار  هدنب  مالس  دیدش ،  فّرشم  یتقو  راب  نیا  مزیزع ،  دیوگ :  یم 
یمن تءارج  دشاب  یفنم  باوج ،  دنکن  هکنیا  سرت  زا  مه  داتـسا  ياقآ  دیوگ و  یمن  يزیچ  هبلط  ياقآ  درذگ و  یم  یتدم  دـنهدب .  ریقح 

مایپ ضرع  زا  زیزع ،  ياقآ  دیوگ :  یم  يو  هب  يزور  دوش و  یم  مامت  اقآ  ربص  تّدم ،  ندش  ینالوط  تهج  هب  یلو  دنک  لا  ؤس  وا  زا  دنک 
هب دنا  هدومرف  هچنآ  شکن  تلاجخ  مزیزع ،  دیوگ :  یم  اقآ  دنک .  یم  اپ  نآ  اپ و  نیا  حالطـصا )  هب   ) يو هک  دـنیب  یم  دـشن ؟  يربخ  نم 
 : دومرف اقآ  دـیوگ  یم  یتحاران  تیاهن  اب  هبلط  نآ  ( 148 () ُنیبُْملا ُغالَْبلا  الِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو   ) يدوب مایپ  دصاق  امـش  نوچ  دـییوگب  ریقح 

 . (( میآ یم  امش  دزن  مدوخ  نم  دینک  سفن  بیذهت  امش  میهدب ،  تاقالم  ِتقو  امش  هب  هقیقد  دنچ  ام  تسین  مزال 
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مالّسلا هیلعاضر  ماما  هب  لسوت  هجیتن   - 15

هب هعجارم  زا  دعب  دیآ و  یم  نارهت  هب  يرامیب  تهج  هب  فرـشا  فجن  ياملع  زا  یکی  دندومرف :  اقآ  يزور   : )) دیوگ یم  سدـق  ياقآ  زاب 
تخـس هدش و  هدز  تشحو  یلیخ  اقآ  دوش ،  یحاّرج  لمع  زغم  هیحان  زا  اقآ  هک  دوش  یم  نآ  ربانب  یکـشزپ  نویـسیمک  لیکـشت  کشزپ و 

يراوگرزب ياقآ  دنیب  یم  باوخ  رد  یبش  لّسوت  فّرشت و  زا  سپ  دیامن .  ترفاسم  سّدقم  دهـشم  هب  دریگ  یم  هزاجا  دوش و  یم  تحاران 
رادیب باوخ  زا  دیوش .  هجلاعم  وراد  اب  دیوشن و  لمع  هک  دش  هدید  حالـص  دیتسه  تحاران  ردقنیا  ارچ  دیامرف :  یم  دیآ و  یم  ناشیا  دزن 

اقآ یّبط  نویسیمک  سیئر  کشزپ ،  هب  دّدجم  هعجارم  زا  سپ  دنیآ ،  یم  نارهت  هب  میورب .  نارهت  هب  متفرگ ،  هجیتن  دیوگ :  یم  دوش و  یم 
رد راتفگ  نیا  قیبطت  اب  مینک .  یم  هجلاعم  وراد  اب  دوشن ،  ماجنا  یحاّرج  لـمع  هک  دـش  هدـید  حالـص  دیـشابن  تحاراـن  دـیوگ :  یم  وا  هب 

 . (( دبای یم  افش  هدومن و  هجلاعم  مالّسلا  هیلع  ججحلا  نماث  هب  لّسوت  اب  دیازفا و  یم  وا  نیقی  رب  يرادیب  باوخ و 

یعقاو ترایز   - 16

ترایز هب  رطاق  رتش و  اب  هتـشذگ  نامز  رد  نازرواشک  زا  یهورگ  مق  بساج  هقطنم  رد  دـندومرف :  اقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  يو  نینچمه 
یم ار  ّلحم  لها  زا  يدرمریپ  بساج  هدودحم  رد  ندش  دراو  تعجارم و  ماگنه  دنوش و  یم  فرـشم  مالّـسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترـضح 
یم ار  وا  هک  سّدقم  دهشم  نیرفاسم  دور ،  یم  هناخ  هب  رایسب  تّقـشم  اب  هدیـشک و  شود  هب  فلع  زا  يراب  هلوک  زور  يامرگ  رد  هک  دننیب 

دهـشم هب  راب  کی  لـقاال  مه  وت  اـیب  رخآ  یتسین ،  نک  لو  ار  اـیند  تمحز  درمریپ ،  هک :  دـنیاشگ  یم  شنزرـس  تتامـش و  هب  ناـبز  دـننیب 
هک امش  دیوگ :  یم  دیاشگ و  یم  نابز  لد  كاپ  هتسخ و  درمریپ  دننک .  یم  خیبوت  رایسب  ار  وا  رارکت و  ار  نخس  نیا  و  نک .  رفس  سّدقم 

هدنز اقآ  رگم  ینز  یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  درمریپ ،  دنیوگ :  یم  هن ؟  ای  دیتفرگ  باوج  دـیداد ،  مالـس  اقآ  هب  دـیتفر و  اقآ  ترایز  هب 
 ، دونـش یم  ار  ام  نانخـس  دنیب و  یم  ار  ام  درادن ،  هدرم  هدنز و  هک  ماما  نازیزع ،  دـیوگ :  یم  درمریپ  دـهدب ! ؟  باوج  ار  ام  مالـس  تسا 

تمـس هب  ور  اج  نامه  زا  و  يرآ ،  دـیوگ :  یم  يو  يراد ؟  ار  هضرُع  نیا  وت  اـیآ  دـنیوگ :  یم  ناـنآ  دوش .  یمن  هفرط  کـی  هک  تراـیز 
مان هب  درمریپ  نآ  هب  هک  دنونـش  یم  تحارـص  لامک  اب  همه  و  متـشه ))  ماما  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَأ   : )) دـیوگ یم  دـنک و  یم  سّدـقم  دهـشم 

ببـس ارچ  هک  دـنوش  یم  نامیـشپ  هدیـشک و  تلاجخ  یگمه  نیرئاز  بیترت  نیدـب  و  ینالف ))  ياقآ  مالَّسلا  ُمُْکیَلَع  هک :  دوش  یم  باطخ 
 . (( دندش ینارون  درم  نیا  یگتسکشلد 

هّرس سّدق  يراصنا  خیش  تعانق   - 17

هون خیـش و  همّرکم  هدـلاو  هدـجام و  ردام  دومرف :  هماقم -  هللا  یلعا  يراصنا -  خیـش  تعاـنق  اـب  هطبار  رد  اـقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  زین  و 
نماد هب  ار  دوخ  هّچب  دنک ،  بیدءات  اصع  اب  هک  دنک .  یم  بیقعت  ار  شرتخد  هچب  خیش  يزور  دندرک ،  یم  یگدنز  ناشیا  اب  شا  يرتخد 

یم تجاجل  هیرگ و  میا و  هداد  وا  هب  هزات  نان  دـیامرف :  یم  خیـش  هدرک ؟  راک  هچ  هچب  دـسرپ :  یم  خیـش  ردام  دزادـنا ،  یم  گرزبرداـم 
)) ؟  دهاوخ یم  شروخ  مه  هزات  نان  رگم  دراد ،  مزال  شروخ  هک  دنک 

نآرق تایآ  راونا  هدهاشم   - 18

یم زاب  ار  نآرق  هک  دوب  ییاـنیبان  درم  اـم  یناوج  ناـمز  رد  دـندومرف :  تجهب  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح   : )) دـسیون یم  ینارهت  هللا  تیآ 
يزور یناوج  نامز  رد  زین  نم  داد ،  یم  رارق  رظن  دروم  هیآ  رانک  ار  دوخ  تشگنا  داد و  یم  ناـشن  دنتـساوخ  یم  هک  ار  يا  هیآ  ره  درک و 

هیآ يور  ار  دوخ  تشگنا  درک و  زاب  ار  نآرق  تساجک ؟  هیآ  نـالف  متفگ :  مشاـب  هدراذـگ  وا  رـس  هب  رـس  هدرک و  یخوش  وا  اـب  متـساوخ 
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(149 ()) ! ؟  ینیب یمن  يروک  رگم  تفگ :  نم  هب  تسا .  يرگید  هیآ  اجنیا  تسین ،  روطنیا  هن  متفگ :  نم  تشاذگ . 

بّالط تیبرت  تّیمها   - 19

ام دـندمآ  فجن  هب  یّلح  دومحم  خیـش  اقآ  هک  ینامز  دـندرک  یم  لقن  تجهب  ياقآ   : )) دـیوگ یم  یناجنز  يریبش  یـسوم  دّیـس  هللا  تیآ 
هب دومحم  خیش  اقآ  هک  دندینش  یئوخ  هّللا  تیآ  یتقو  دندمآ ،  ام  هناخ  هب  دیدزاب  يارب  زین  ناشیا  میدیـسر و  ناشتمدخ  ناشیا  ندید  يارب 

کی دومحم  خیش  اقآ  دننک .  ناشیا  هب  يونعم )  رظن  زا   ) يرگید دید  حالطصا  هب  ات  دندروآ  فیرشت  ناشیا  رادید  يارب  دنیآ  یم  ام  لزنم 
زا يرادقم  تساوخ  یم  ملد  نم  دندومرف :  یئوخ  ياقآ  دندروآ .  فیرـشت  هکنیا  ات  دنتـسشن  رظتنم  یئوخ  ياقآ  دـندرک و  ریخءات  تعاس 

تایاور تایآ و  زا  اهنت  میروایب ،  لیلد  ءاروام  ِملاع  تابثا  يارب  میهاوخ  یم  ام  یتقو  ات  دـینک ،  فیرعت  یناهفـصا  یکدوخن  یلعنـسح  اقآ 
تارصتخم یلعنسح  خیش  اقآ  دندومرف :  دومحم  خیـش  اقآ  مینک .  هدافتـسا  دروم  نیا  رد  مه  صخـش  کی  تالاح  زا  هکلب  مینکن  هدافتـسا 

هب دـیناوت  یم  رتشیب  دـینک  هّجوت  بالط )  تیبرت   ) ناتراک نیمه  هب  امـش  رگا  و  دنتـشاد ، ) ار  ملاوع  بلاـطم و  زا  يرـصتخم  ینعی   ) تشاد
 . دوب يدرجورب  ياقآ  ناشروظنم  دندومرف :  یم  تجهب  ياقآ  هک  دوب .  اهامش  زا  یکی  دیرم  یلعنسح  خیش  اقآ  هزات  دینک ،  تمدخ  مالسا 

(150)

تسا لاس  کی  تدابع  زا  رتهب  هک  يا  هشیدنا   - 20

ار شناوجون  رـسپ  بش  زامن  تقو  رحـس و  ماگنه  فرـشا  فجن  گرزب  ياملع  زا  یکی  دومرف :  یم  اقآ  يزور   : )) دیوگ یم  سدق  ياقآ 
دش و زامن  لوغـشم  اقآ  مشچ .  داد :  خساپ  رـسپ  ناوخب .  بش  زامن  تعکر  دنچ  زیخرب و  تفگ :  دز و  ادص  دوب  هدیباوخ  اقآ  قاطا  رد  هک 

تفگ رسپ  زاب  ناوخب .  زامن  تعکر  دنچ  وش  اپ  مرسپ ،  هک :  دز  ادص  ار  وا  اقآ  ًاددجم  تساخنرب .  هدازاقآ  یلو  دناوخ .  زامن  تعکر  دنچ 
نم اقآ ،  جاح  تفگ :  رـسپ  دز .  ادص  ار  وا  مّوس  راب  يارب  دزیخ ،  یمنرب  باوختخر  زا  شدنزرف  دید  یلو  دـش  زامن  لوغـشم  اقآ  مشچ .  : 
ْنِم ٌْریَخ  ٍۀَعاس  رُّکَفَت   : )) دـیامرف مالّـسلا ي  هیلع  قداص  ماما  هک :  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نآ  هرابرد  هک  يرکف  نامه  منک ،  یم  رکف  مراد 

دومرف درک و  شاخرپ  اقآ  دندومرف :  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  تسا .  تدابع  لاس  کی  زا  رتهب  رکفت  تعاس  کی  ( - 151 (( . ) ٍۀَنَس ِةَدابِع 
نآ هتخوس ،  ردـپ  دوب :  هدومرف  درم  گرزب  نآ  هک  میدـیمهف  همه  ام  یلو  درکن ،  يراـج  ناـبز  رب  ار  هملک  تجهب  هللا  تیآ  دوخ  و  : . . . 

دشکب و زارد  بش  زامن  تقو  ناسنا  هکنیا  هن  دراداو ،  بش  زامن  ندناوخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  رتهب  لاس  تصش  ای  کی  تدابع  زا  يرکف 
 . دنک یلاخ  هناش  نآ  ندناوخ  زا  هناهب  نیا  هب  دنکب و  رکف 

غولب زا  شیپ  هانگ  زا  تّینوصم  قیفوت   - 21

یمن تسیاشان  ياهراک  بکترم  مه  ناشغولب  زا  شیپ  یتح  ناگرزب  ناکین و  هکنیا  اب  هطبار  رد  تجهب  هللا  تیآ  يزور   : )) دـیوگ یم  زین 
 ، تسا مارح  فّلکم  دارفا  يارب  هک  ار  يراک  متساوخ  یم  هاگره  یگچب  نارود  رد  نم  دومرف :  یم  فجن  مظاعا  زا  یکی  دومرف :  دندش ، 

ًالماک مدوخ  ِیکچوک  ناـمز  رد  نم  درک .  یم  يریگولج  راـک  نآ  نداد  ماـجنا  زا  ارم  دـمآ و  یم  شیپ  یعناـم  گـنرد  یب  مهدـب  ماـجنا 
 . يرایتخا هن  يرهق  روط  هب  مدوب ،  ظوفحم  نوصم و 

تاوما راک  شیاشگ  رد  تشحو  زامن  ریثءات   - 22

جاح هللا  تیآ  موحرم  دـندومرف :  صلاخ  لمع  ندـش  لوبق  کـین و  لـمع  ریثءاـت  نوماریپ  تجهب  هللا  تیآ  يزور   : )) دـیوگ یم  نینچمه 
زا یلیخ  درک ،  یم  سیردت  مالّـسلاامهیلع  نیمظاک  مرح  رد  هک  نافرع )  لوصا و  هقف و  عماج  ماظع و  تایآ  زا   ) ینیمظاک یلعحتف  خـیش 
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یکی دناوخ .  یم  نانآ  يارب  تشحو  زامن  اهبش  دوب  نیا  مه  اقآ  مسر  دندرک و  یم  نفد  دندروآ و  یم  ّتیم  ناشیا  سرد  يانثا  رد  تاقوا 
زامن دوب ،  بارخ  معـضو  دیوگ :  یم  يو  دـسرپ  یم  وا  لاح  زا  دـنیب و  یم  باوخ  رد  ار  دوخ  ناگتـسب  زا  یکی  یبش  نیمظاک  ناگرزب  زا 

 . (( دش نم  راک  شیاشگ  بجوم  دیسر و  مداد  هب  اقآ 

ناگرزب یگدنز  هوحن  رد  تایضتقم  شقن   - 23

تمدخ دوخ  لاوما  سمخ  تخادرپ  تهج  دندش و  فّرـشم  فجن  هب  نارهت  نایرازاب  زا  رفن  دنچ  دومرف :  اقآ  يزور   : )) دـیوگ یم  وا  مه 
ینعم تسا  نیا  دنتفگ :  یم  رگیدکی  هب  هتسهآ  دندید ،  ار  خیش  یشیالآ  یب  هناخ و  هداس  عضو  یتقو  دندیسر ،  هّرس  سّدق  يراصنا  خیش 
 . (( ینانچ نآ  تافیرـشت  تالیکـشت و  اب  ینوردنا و  ینوریب و  هناخ  اب  ینک  یلع  ّالم  دـننام  هن  نتـسیز ،  هنوگ  یلع  ینعی  ادـتقم .  اوشیپ و 
سپـس تفگ ،  اهنآ  هب  يا  هدننز  یلیخ  هملک  تسخن  تشاد ،  هجوت  نانآ  نانخـس  هب  ًالماک  و  دوب ،  نتـشون  لاح  رد  هک  هّرـس  سّدق  خـیش 
لاثما اب  ینک  یلعّالم  دنوخآ  اما  مرادن ،  نیا  زا  شیب  تافیرـشت  هب  يزاین  مراد و  راک  رـس و  هبلط  رفن  دنچ  اب  نم  دییوگ ؟  یم  هچ  دومرف : 
يارب ار  اهراک  نیا  یلع  ّـالم  دـنوخآ  دور ،  یمن  شا  هناـخ  هب  هاـش  نیّدلارـصان  دـشابن  هنوگ  نآ  رگا  دراد .  راـک  رـس و  هاـش  نیّدلارـصان 

 . دهد یم  ماجنا  نید  زا  تیامح 

عبانم

همحر ینیلک  مالـسالا  ۀقث  یفاک ،  لوصا   - 3 هداز .  نسح  قداص  یغارم و  راـّیط  دومحم  ناـفراع ،  هوسا   - 2 مـیرک .  نآرق   - 1 اهباتک : 
هب  - 7 هّرس .  سّدق  یـسلجم  همّالع  راونالا ،  راحب   - 6 ینارهت .  ینیـسح  توکلملا ،  راونا   - 5 ینارهت .  ینیسح  یـسانش ،  ماما   - 4 هّللا . 
رد  - 10 یلمآ .  هداز  نسح  نسح  تـفرعم ،  نامـسآ  رد   - 9 هلاس .  تفه  رتکد  زا  یتارطاـخ   - 8 یعاس .  يدهم  دیـس  بوبحم ،  يوس 
ملع  - 13 رثوک .  هّلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  مرح ،  ناگراتـس   - 12 یناپمک .  لـماک  ناوید   - 11 نایورغ .  نسحم  ناگرزب ،  رـضحم 

سّدق یلماع  ّرح  رمحا ،  تیربک   - 16 باتفآ .  گنهرف   - 15 یشیاشخب .  یقیقع  هعیـش ،  رادمان  ياهقف   - 14 ًارّوطت .  ًاخیرات و  لوصالا 
اضر نالیگ ،  ریهاشم   - 19 يزار .  فیرش  دّمحم  نادنمشناد ،  هنیجنگ   - 18 قلطم .  يوسوم  یسابع  دیس  يونعم ،  تامارک   - 17 هّرس . 

یبلاطم هک  یناگرزب  تجهب .  هّللا  تیآ  یناگدنز  رب  يرظن  يرذـگ و  هوزج   - 21 يرهش .  ير  يدّمحم  همکحلا ،  نازیم   - 20 يرّفظم . 
هعمج ماما  سدق ،  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح   - 23 ییالبرک .  داوج  خیـش  هّللا  تیآ   - 22 هدش :  لاسرا  هدـنراگن  يارب  نانآ  طّسوت 
ياقآ نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح   - 26 جرک .  زا  یمیهاربا  نـسحم  ياـقآ   - 25 يدهلا .  ملع  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح   - 24 ياچالک . 
هیقف يدـمحا  نسح  دـمحم  هّللا  تیآ   - 28 ناگرزب :  اب  هدـنراگن  ياه  هبحاصم  يراوزبس .  یفیرـش  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح   - 27 ینارهت . 
تیآ  - 32 یهاشورسخ .  داتسا   - 31 دجما .  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح   - 30 يدزی .  هیقف  يدمحا  نیسح  دمحم  هّللا  تیآ   - 29 يدزی . 

 . تاسبق هّلجم  - 36 دیارج :  يوداه .  داتسا   - 35 حابصم .  هللا  تیآ   - 34 یهقف .  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح   - 33 ینیمخ .  يدوعسم  هللا 
 / باتفآ يامیس  روهشم 1 -  یتاراشتنا  یگنهرف  هسـس  ؤم  تاروشنم  تلاسر .  همانزور  - 39 تاعالّطا .  همانزور  - 38 تئیه .  هّلجم  - 37

رتفد زا  یگرب   - 3 یعقر .  هحفص   144 تجهب /  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ناوناب /  ماکحا   - 2 يریزو .  هحفص   554 يرهاـط /  بیبح ا . . .  رتکد 
 . . . بیبح ا ازریم  لاوحا  حرـش   ) ییاـسراپ ثیدـح   - 4 یعقر .  هحفـص   224 هداز /  یقاب  اـضر  تجهب / )  ۀـیآ ا . . .  همانیگدـنز   ) باـتفآ

 ( / جع  ) يدـهم ناغمرا   - 6 يریزو .  هحفـص   300 يرفظم /  اضر  نـالیگ /  ریهاـشم   - 5 یعقر .  هحفـص   128 يرفظم /  اـضر  یتشر / ) 
رد وا  شقن  و   ) ماطق  - 8 یعقر .  هحفص   200 یعیفش /  دمحم  دیس  یتخبشوخ /  زار   - 7 یعقر .  هحفص   120 يرانچ /  ناقهد  مساقلاوبا 

وجتسج  - 9 یعقر .  هحفص   288 هداز /  یقتم  جریا  نیرز -  هناخ  میهاربا  قیقحت -  همجرت و  نادـیز /  یجرج  ع / ))   ) یلع ماما  تداـهش 
 / نابوخ زامن   - 11 یعقر .  هحفص   136 يرافغ /  حـتفلاوبا  اّمعم /  هنیجنگ   - 10 یعقر .  هحفص   80 این /  یمیرک  یلع  دـمحم  نآرق /  رد 
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دمحم ینید /  ياهرواب  تیوقت   - 13 یعقر .  هحفص   80 دنز /  ینشل  میهاربا  یتسه /  هناد  رُد   - 12 یعقر .  هحفص   216 روپ /  دمحا  یلع 
 / يدورگنل سمـش  ناوید  تارطاخ /   - 15 یعقر .  هحفص   116 یحاتف /  روپ  لاـنیز  تئارق /  رنه   - 14 يریزو .  هحفص   128 يرالاس / 

ییاضر یبتجم  يونعم /  ياشگ  لکشم   - 17 یعقر .  هحفص   72 این /  یمیرک  یلع  دمحم  نآرق /  رد  وجتسج   - 16 يریزو .  هحفص   224
ؤس لهچ  نافرع /  دیشروخ   - 19 یعقر .  هحفص   128 يدورگنل /  يرخف  ترصن  تقلخ /  زاجعا  ع )   ) یلع  - 18 يریزو .  هحفص   388 / 
هللا تیآ  ناناوجون /  ناـناوج و  ماـکحا   - 20 یعقر .   150 يدـحوا /  يزمر  هّرـس /  سّدـق  ینیمخ  ماما  زا  ینافرع  یقـالخا و  باوج  لا و 

 / نآرق رون  زا  ياـه  هولج   - 22 يریزو .  یناردـنزام /  یحلاـص  هللا  تیآ  دلج 2 /  هریـصبلا ،  حاتفم   - 21 یعقر .  یناردـنزام /  یحلاص 
حیـضوت هلاسر   - 24 یعقر .  هحفـص   128 یفاچ /  یمتـسر  یلع  ناـناوج /  ياـشگهر   - 23 هحفـص .  یعقر 216  این /  كاـپ  میرکلادـبع 

رد روضح  لامج  مالّسلا 26 -  هیلعراهطا  همئا  یثارم  حیادم و  يدمحا /  نیچلگ   - 25 یناردنزام .  یحلاص  یمظعلا  ۀیآ ا . . .  لئاسملا / 
 . یبیسم یلعناوضر  حوصن /  هبوت  ای  نتشیوخ  هب  نتشگزاب   - 27 نایمداخ .  نیسح  دیس  مالسالا  ۀجح  تبیغ /  هنیئآ 

اهتشون یپ 

ص ج 2 /  باتفآ /  گنهرف  ر.ك :   ...، هغالبلا جهن  - 3 ص 39 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 2 ص 144 . ج 1 ، ملکلا ،  ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
ناتسا زکرم  تشر ،  رهش  یبرغ  بونج  رد  هک  نموف  ناتـسرهش  - 5 ص 739 . ج 2 /  باتفآ /  گنهرف  ر.ك :  هغالبلا ،...  جـهن  - 4 . 739

يارب زیخلصاح و  رایـسب  نآ  یـضارا  و  رادروخرب ، رتملاس  ياوه  بآ و  زا  رزخ  يایرد  هرانک  طاقن  رگید  هب  تبـسن  و  تسا ،  عقاو  نالیگ 
ّتیمها نالیگ  هب  ناجیابرذآ  هار  رد  نتفرگ  رارق  تهج  هب  و  تسا ،  بساـنم  رایـسب  مشیربا  مرک  شرورپ  ياـچ و  نوتوت و  جـنرب و  دـیلوت 

تسا هدوب  ناگدازماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  كاپ  هلالس  ادخ و  يایلوا  هّجوت  دروم  یبهذم و  يرهـش  زابرید  زا  دراد . ینایاش 
-4 میهاربا .  هدازماـما  - 3 قاحـسا .  هدازماما  - 2 یقت .  هدازماـما  - 1 دراد : ترهـش  ناماس  نآ  رد  ریز  ياه  هعقب  اـه و  هدازماـما  نفدـم  و  ، 

هعقب - 10 بوقعی .  دیـس  هعقب  - 9 طختسد . هعقب  - 8 رادوـلج . ریپ  هعقب  - 7 یلع .  دیـس  هدازماما  - 6 ازریم . هدازماـما  - 5 مشاه .  هدازماـما 
هدومن هعماج  میدقت  زین  ار  يراوگرزب  نادنمشناد  ناماس  نیا  رازم . هاش  هعقب  - 13 یلع .  دمحم  هعقب  - 12 نم .  ؤم  ریپ  هعقب  - 11 نابایک . 

هک یتشر ،  ینموف  اضر  خیش  اقآ  موحرم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  فلا -  مینک :  یم  هراشا  نانآ  زا  يدنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا 
نادرگاش زا  هک  ینموف ،  یلع  خیـش  اقآ  موحرم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ب -  تسا .  هدوب  یتشر  هّللا  بیبح  ازریم  همّالع  نادرگاش  زا 

ۀجح ج -  تسا .  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  هدومن و  ریرقت  ار  ناشیا  سرد  ثحابم  زا  يرایسب  هدوب و  یتشر  هّللا  بیبح  ازریم  همّالع  زاتمم 
ياه هدافتسا  البرک  ياملع  زا  هدوب و  هتسجرب  نیسرّدم  نیدهتجم و  زا  هک  يریاح ،  ینموف  رفعج  خیش  جاح  موحرم  نیملـسملا  مالـسالا و 
خیـش جاح  موحرم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  د -  تسا .  هدوب  لوغـشم  ینید  تامدـخ  تعامج و  هماقا  هب  اج  نامه  رد  و  هدرب ،  ناوارف 

ترجاـهم نارهت  هب  یناهفـصا و ... یقارع ،  نیدلاءایـض  راوگرزب  تاـیآ  دزن  فرـشا  فجن  رد  لیـصحت  زا  سپ  هک  ینموف ،  رفعج  دّـمحم 
وبا دیس  جاح  موحرم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ه -  تسا .  هتـشاد  لاغتـشا  نآرق و ... ریـسفت  ینید و  تامدخ  تعامج و  هماقا  هب  هدومن و 

هب هاگنآ  درب ، هدافتسا  نامز  نآ  ياملع  زا  هدرک و  ترفاسم  نارهت  هب  تشر ،  نموف و  رهـش  رد  لیـصحت  زا  سپ  هک  ینموف ،  بیرا  مساقلا 
ج 6، نادنمـشناد ،  هنیجنگ  يزار ،  فیرـش  دّـمحم   .) تخادرپ ینید  تامدـخ  تعامج و  هماقا  هب  اجنآ  رد  درک و  تعجارم  دوخ  هاـگداز 
اب قباـطم  خـیرات 1317 ه ش .  رد  هک  تاجانم  نیا  - 7 ص 2 . تجهب ،  هللا  ۀیآ  یناگدـنز  رب  يرظن  يرذـگ و  هوزج  - 6 ص 112 116 .)
 . تفرگ رارق  هدنراگن  رایتخا  رد  يوقت )  نیسح  دّیـس  ياقآ  بانج   ) تجهب هللا  تیآ  ناکیدزن  زا  یکی  طسوت  هدش ،  هدورـس  1359 ه ق . 

ص 3 هوزج ،  ص 316 و  ج 1 ، نالیگ ،  ریهاشم  يرفظم ،  اضر  - 9 ص 315 . ج 1 ، يرفظم ،  اضر  نالیگ ،  ریهاشم  ص 2 و  هوزج ،  - 8
تعجارم يرمق  خیرات  ینارهت )  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح   ) اقآ نادرگاش  زا  یکی  هّتبلا  هام 1373  يد  تاعالطا 17  همانزور  و  و 4 و 6 ،

مق هب  هر ))   )) يدرجورب ياقآ  هک  یلاس  نامه  رد  نم  : )) دـندومرف دوخ  اقآ  دـندش  رّکذـتم  دـندرک و  نییعت  ق .   . ار 1364 ه ناریا  هب  اـقآ 
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یغارم راّیط  دومحم  - 11 ص 3 . هوزج ،  - 10 لاس )). نامه  رخاوا  نم  دـندمآ و  لاـس  لّوا  ناـشیا  مدومن ،  تعجارم  ناریا  هب  دـش ، دراو 
هیآ هک  دـنامن  هتفگان  و 26  ص 25  هداز ،  نسح  همّـالع  تـفرعم ،  نامـسآ  رد  - 12 و 16 . ص 15  ناـفراع ،  هوـسا  هداز ،  نسح  قداـص 

نسح همّالع  تفرعم ،  نامسآ  رد  - 13 تسا .  عقاو  ماعنا  هروس  هیآ 91  رخآ  رد  تسا ،  هط ))  نامثع   )) ّطـخ هب  هک  ینآرق  رد  قوف  هفیرش 
همّدقم زا  هتفرگرب  - 16 ص 84 . هداز ،  نسح  همّالع  تفرعم ،  نامـسآ  رد  - 15 تسا .  هدوزفا  هدـنراگن  ار  لخاد ] [  - 14 ص 26 . هداز ، 

زا یکی  هتبلا  - 18 ص 271 و 272 . ج 1 ، نادنمشناد ،  هنیجنگ  يزار ،  فیرـش  دّمحم  - 17 ص 3 7 . یناپمک ،))  لماک  ناوید   )) باـتک
ترـضح مراد  دای  هک  هنوگ  نآ  دـنا : هتـشون  هدـنراگن  يارب  هراب  نیا  رد  ینارهت )  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح   ) تجهب هللا  تیآ  نادرگاش 

یم تکرـش  دنوخآ  موحرم  ياتفتـسا  سلجم  رد  هکلب  دـندرک ، یمن  تکرـش  دـنوخآ  موحرم  سرد  رد  ینیئان  موحرم  : )) دـندومرف داتـسا 
ات 421 ص 411  یشیاشخب ،  یقیقع  هعیـش ،  رادمان  ياهقف  - 19 دش )). راکـشآ  ناشیا  يرکف  یملع و  غوبن  هک  دوب  اجنامه  رد  دـندرک و 
: دراگن یم  نینچ  هدنسیون  يارب  ینارهت )  ياقآ   ) تجهب هللا  تیآ  نادرگاش  زا  یکی  ینیئان ،  موحرم  هتشون  ۀّمُالا ))  هیبنت   )) باتک هب  عجار 

هداد روتسد  دوب و  هدش  نامیشپ  باتک  نیا  فیلءات  زا  ّتیطورـشم  بالقنا  تیهام  ندش  راکـشآ  زا  دعب  ینیئان  موحرم  دنا : هدومرف  یم  اقآ 
اب فداـصم  ناـمز  نآ  هکنیا  اـب  مدوب ،  فجن  رد  هک  لاـس  هدزاود  لوط  رد  نم  دومرف : یم  داتـسا  ترـضح  دـننک . يروآ  عمج  ار  نآ  دوب 
هب ینیئان  ياقآ  هک  یماگنه  دندومرف : داتـسا  ترـضح  زین  و  دش . یمن  ادیپ  دوب و  بایان  رایـسب  باتک  نیا  دوب  ینیئان  ياقآ  ّتیعجرم  نامز 

نیا نتشون  اب  هطبار  رد  اقآ  داوج  جاح  تشاد ،  هّرـس  سّدق  يزیربت  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم  اب  هک  یتاقالم  رد  دندوب ، هدمآ  مق 
ص 956 959. رشبلا ، ءابقن  زا  لقن  هب  ص 195 و 196 ، ًاروطت ، ًاخیرات و  لوصالا  ملع  - 20 دندوب . هدومن  ضارتعا  ینیئان  موحرم  هب  باتک 

هنیجنگ يزار ،  فیرــش  دـمحم  - 22 كدـنا .  فرــصت  صیخلت و  اـب  ص 382 389  هعیــش ،  رادـمان  ياـهقف  یــشیاشخب ،  یقیقع  - 21
: دـنا هدومرف  موقرم  هدـنراگن  يارب  ینارهت )  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح   ) اقآ نادرگاش  زا  یکی  - 23 ص 227 . ج 3 ، نادنمـشناد ، 
: دومرف یم  داتسا  ترضح  اریز  دوش ، دای  زین  يزونز  سّردم  یلع  اقآ  موحرم  زا  يا  هبوکداب  موحرم  هفسلف  دیتاسا  نمـض  رد  تسا  بسانم 

داتسا ما .  هدناوخ  سرد  مه  وا  شیپ  دومرف : ناشیا  دیا ؟ هدومن  كرد  مه  ار  سّردم  یلع  اقآ  امش ، ایآ  هک  مدیسرپ  يا  هبوکداب  موحرم  زا 
فیرش دّمحم  - 24 تسا .  هدرک  كرد  زین  ار  سّردـم  یلع  ّالم  سرد  ناـشیا  هک  متـسناد  یمن  اریز  مدرک ،  بّجعت  یلیخ  نم  دومرف : یم 

 ، هرقب هروس  - 27 هیآ 14 . دعر ، هروس  - 26 ص 88 . تیاور 12 ، ج 2 ، راونالا ، راحب  - 25 ص 227 . ج 3 ، نادنمـشناد ،  هنیجنگ  يزار ، 
نادنمـشناد هنیجنگ  باتک  بحاص  - 29 صیخلت .  اـب  ص 305 320 ، ج 1 ، نادنمـشناد ،  هنیجنگ  يزار ،  فیرـش  دمحم  - 28 هیآ 156 .

صیخلت اب  ص 344 353 ، ج 1 ، نادنمشناد ،  هنیجنگ  يزار ،  فیرش  دمحم  - 30 دوش . عوجر  تسا ،  هدرب  مان  ناشیا  زا  باتک  دودح 18 
نیا - 34 ص 207 . ج 1 ، توکلملا ،  راوـنا  - 33 ناتـسبات 76 . مود ،  هرامـش  مود ،  لاس  تاسبق ،  هلجم  - 32 ص 3 و 6 . هوزج ،  - 31 . 

شـشوک هب  زین  ناناوجون ))  يارب  ماکحا   )) و ناوناب ))  يارب  ماکحا   )) هلاسر - 35 دنا . هدومرف  هدنراگن  يارب  ینیکـشم  هللا  تیآ  ار  بلطم 
هللا تیآ  یناگدـنز  رب  يرظن  يرذـگ و  هوزج ،  - 36 تسا .  هدـش  هتـشون  ناشیا  يواتف  ساسا  رب  یتشدـبآ  مرگ  دّـمحم  اضریلع و  نایاقآ 

ص ج 1 ، توکلملا ،  راونا   ، ینارهط ینیـسح  نیـسح  دمحم  دیـس  - 39 نامه .  - 38 و 9 . ص 8  ناـمه ،  - 37 ص 9 . تـجهب ،  یمظعلا 
 ، ینارهط ینیـسح  نیـسح  دـمحم  دیـس  - 41 ص 11 . تــجهب ،  یمظعلا  هللا  تــیآ  یناگدــنز  رب  يرظن  يرذـــگ و  هوزج ،  - 40 . 207
ار بلطم  نیا  - 44 هیآ 69 . توبکنع ،  هروس  - 43 ص 75 . ناگرزب ،  رـضحم  رد  نایورغ ،  نسحم  - 42 ص 207 . ج 1 ، توکلملاراونا ، 

هللاءاشام دّیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  موحرم  دنزرف  ار  بلطم  نیا  - 45 دندرک . لقن  هدنراگن  يارب  يرایدنفـسا  مالـسالا  ۀجح  بانج 
ِءاِطْتمِاب ِّالا  ُكَرْدـُیال  ٌرَفَـس  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا  َیِلا  َلوُصُولا  َّنِا   : )) تسا نینچ  ثیدـح  لصا  - 46 دنا . هتـشون  هدنراگن  يارب  يراوزبس  فیرش 

بـش نداد  رارق  بکرم  اـب  زج  هک  تسا  یترفاـسم  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هب  لوـصو  .(( ) َیِطُْعی ْنَا  ْنِسُْحی  َْمل  َعَـنْمَی  ْنَا  ْنِسُْحی  َْمل  ْنَـم  ِلـْیَّللا .
دوخ زا  ار  يراد  هدـنز  بش  تارمث  دـناوت  یمن  دـیادزب ، دوخ  زا  ار ) باوخ  كاروخ و  دروخ و   ) دـناوتن هک  سک  ره  دوـش . یمن  لـصاح 
نیا - 49 شیاریو .  اب  ص 280 و 281  ج 14 ، یسانش ،  ماما  ینارهط ،  نیـسح  دمحم  همالع  - 48 هیآ 6 . لّمّزم ،  هروس  - 47 دهد ). نورب 
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ص يونعم ،  تامارک  قلطم ،  يوسوم  سابع  دیس  - 50 دنا . هتشون  هدنراگن  يارب  يدهلا  ملع  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج  ار  بلاطم 
بجاو و تامّلسم  لماش  عرش ،  تامّلسم  : )) دیوگ یم  ترابع  نیا  حیـضوت  رد  يدزی  هیقف  يدمحا  نسح  دّمحم  هللا  تیآ  - 51 43 و 44 .

ًاـصوصخ ناضمر  كراـبم  هاـم  بش  رد  سک  ره  دـندومرف : يزور  دـیآ  یم  مداـی  تساـهنآ .  ود  ره  ناـشیا  روظنم  و  دوش ، یم  بحتـسم 
و تسا ،  یبحتسم  تامّلسم  زا  نیا  و  دوش )). یم  نآرق  فراعم  مهف  بجوم  دراد و  راثآ  یلیخ  دناوخب  ار  اْنلَْزنَا )) ّانِا   )) هروس ردق ، ياهبش 

ءزج زامن  دوخ  هک  ندـناوخ  تقو  لوا  زامن  دـننام  دوش . یم  عمج  زیچ  کی  رد  ود  ره  یهاگ  و  تسا ،  بجاو  تاملـسم  زا  ندـناوخ  زامن 
هیقف يدمحا  هللا  تیآ  اب  هدنراگن  هبحاصم  راون   .(( ) تسا ّبحتـسم  تاملـسم  ءزج  تقو  لّوا  رد  ندناوخ  زامن  و  تسا ،  بجاو  تاملـسم 

هب اـه  هّچب  ّتیلوفط  ناـمز  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  ناـیرج  زا  هتفرگرب  - 53 نباـغت .  هروس  هیآ 13  زا  هـتفرگرب  - 52 يدزی .) 
-54 تیاور 36 . ص 185 ، ج 14 ، راونالاراحب ، هب  دوش  عوجر  دنداد . ار  خساپ  نیا  ناشیا  مینک و  يزاب  مه  اب  دییایب  دندرک ، ضرع  ناشیا 

نـسحم ياـقآ  باـنج   ) تجهب هللا  تیآ  نادـنمتدارا  زا  یکی  ار  بلطم  نیا  - 55 ص 26 . ءایلوا ، رـضحم  رد  قلطم ،  يوسوم  ساـبع  دـیس 
هیآ 85. نارمع ،  لآ  هروس  - 57 ص 72 74 . ناگرزب ،  رضحم  رد  نایورغ ،  نسحم  - 56 دنا . هداتسرف  هدنراگن  يارب  جرک  زا  یمیهاربا ) 

ياهدورد هک  وا  هزیکاـپ  نادـناخ  دّـمحم و  قح  هب  دـنوادخ ، - 59 هیآ 54 .) هدئام ،  . ) دـنرادن یـساره  يرگتمالم  چـیه  شنزرـس  زا  - 58
ریخ هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  زا  هباحـص )   ) ناگمه - 60 دراد . هاگن  اهـشزغل  همه  زا  ار  ام  امـش و  داب  نانآ  همه  رب  دنوادخ 
ۀجح هبحاصم  راون  - 62 تجهب .  هللا  تیآ  یناگدنز  رب  يرظن  يرذگ و  هوزج  - 61 مدومن .  یم  لا  ؤس  ّرش  هرابرد  نم  یلو  دندیسرپ ، یم 
يارب يّزعم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  موحرم  زا  لقن  هب  یناحور  ناتسود  زا  یکی  طسوت  هلمج  نیا  - 63 دجما . ياقآ  نیملسملاو  مالسالا 

رد دزی  ناکدرا  عباوت  زا  دابآ  دـمحا  رد  ق .   . لاس 1342 ه هب  يدزی  نیسح  اقآ  دنزرف  روکف ، دّمحم  خیـش  - 64 تسا .  هدش  نایب  هدنراگن 
تالیـصحت ّیط  زا  سپ  ناـکدرا و  هّیملع  هزوـح  دراو  بتکم ،  هرود  ندـنارذگ  زا  دـعب  وا  دوـشگ ، ناـهج  هب  هدـید  یبهذـم  يا  هداوناـخ 

 ، يدزی يریاح  ماظع  تایآ  نوچ :  یناداتسا  دزن  رد  دش و  مق  هیملع  هزوح  راپسهر  یگلاس  تسیب  رد  دیدرگ و  دزی  هزوح  یهار  یتامدقم 
و تسشن .  سیردت  یـسرک  رب  نآ  زا  سپ  دیدرگ و  لیان  داهتجا  هب  هدومن و  لیـصحت  ینیمخ و ...  ماما  يدرجورب ،  يرمک ،  هوک  تّجح 

لاس هدعقیذ  متشه  هعمج  زور  رد  ماجنارس  و  تخادرپ .  یم  ینارنخـس  هباطخ و  هب  یملع  دنلب  هاگیاج  يونعم و  لئاضف  تالامک و  همه  اب 
هب رفاو  هقـالع  قشع و  وا  زراـب  ياـهیگژیو  زا  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  مق ))  ناخیـش   )) هربـقم رد  تسب و  ورف  ناـهج  هب  هدـید  ق .   . 1394 ه
زا شیب  لاملا ،  تیب  لاوما  یعرـش و  تاهوجو  فرـصم  صوصخ  هب  شیاهراک  ماـمت  رد  نینچ  مه  دوب . مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا 

يوس زا  هک  تسا  یسک  تّما  ماما   : )) تفگ یم  راوگرزب  نآ  هرابرد  تشاد و  ینیمخ  ماما  هب  يدایز  هقالع  زین  و  درک . یم  طایتحا  هزادنا 
 ، مرح ناگراتس  باتک  زا  هتفرگرب   .(( ) میشاب وا  نابیتشپ  یماح و  راتفر  لامعا و  همه  رد  دیاب  ام  و  تسا ،  دَّیوم  جع )  ) رصع یلو  ترضح 

يزور - 67 ناـمه .  - 66 ص 26 . ءاـیلوا ، رـضحم  رد  قلطم ،  يوسوم  ساـبع  دیـس  - 65 فرـصت .)  صیخلت و  اـب  ص 157 165  ج 2 ،
نیا رد  پاچ  تهج  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  هرابرد  یبلاطم  ات  متساوخ  ناشیا  زا  مدیـسر و  ینیکـشم  هللا  تیآ  ترـضح  تمدخ  هدنراگن 
نایب ار  الاب  تاکن  هدرتسگ ،  بلاطم  نتـشون  زا  یهاوخ  رذـع  راک و  نیا  ماـجنا  رد  هدـنب  قیوشت  نمـض  ناـشیا  دـنیامن . هئارا  میارب  باـتک 
يارب ناـشیا  ار  نخـس  نیا  - 70 یهاش .  ورـسخ  داتـسا  اـب  هبحاـصم  راون  - 69 تـیاور 33 . ص 205 ، ج 1 ، راونـالاراحب ، - 68 دندومرف .

رب يرظن  يرذگ و  هوزج ،  - 73 تلاسر .  همانزور  - 72 يدزی .  هیقف  نیسح  دمحم  هللا  تیآ  اب  هبحاصم  راون  - 71 دندومرف . نایب  هدنراگن 
مامت هب   ] صلاخ ناگدنب  رگم  - 75 ص 117 . ج 6 ، نادنمشناد ،  هنیجنگ  يزار ،  فیرش  دمحم  - 74 ص 12 . تجهب ،  هللا  تیآ  یناگدنز 

. دـیرفآ قیالخ  يارب  ار  نیمز  - 77 هـیآ 76 .) ناـمه ،   . ) لِـگ زا  ار  وا  و  يدــیرفآ ،  شتآ  زا  ارم  - 76 هیآ 83 .) هروس ص ،  .) وت دوـجو ]
ص 69 نامه ،  - 80 ص 64 67 . نایورغ ،  əƠ حم ناگرزب ،  رضحم  رد  - 79 هیآ 1 و 2 . يروش ،  هروس  - 78 هیآ 10 .) نمحر ،  هروس  )
ص 16 و نایورغ ،  نسحم  ناگرزب ،  رضحم  رد  - 83 ص 57 . نامه ،  - 82 ص 52 . بوبحم ،  يوس  هب  یعاس ،  يدهم  دیـس  - 81 و 70 .

يدهم دیس  مالّـسلا 86 - هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ص 77 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 85 ص 16 و 71 و 100 . نامه ،  - 84 و 100 .  71
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ج 48، راونالاراحب ، - 89 ص 48 . ءایلوا ، رضحم  رد  قلطم ،  يوسوم  سابع  دیـس  - 88 نامه .  - 87 ص 56 . بوبحم ،  يوس  هب  یعاـس ، 
لوصا - 90 تسا .  هدـمآ  ُۀَّنَْجلا )) ُهَلَف   ، )) تیاور رخآ  رد  دروـم  ود  ره  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تیاور 4  ص 266 ، و ج 102 ، ص 317 ،

هدمآ دنک ) متخ  ار  نآرق  سک  ره  و  (( ) َنآْرُْقلا َمَتَخ  ْنَم   )) ترابع تیاور  زاغآ  رد  هک ،  توافت  نیا  اب  تیاور 5  ص 604 ، ج 2 ، یفاک ، 
یم نیلقث ))   )) فیرـش ثیدح  هژیوب  تایاور  نیماضم  زا  هتفرگرب  هکلب  تسین ،  تیاور  ًارهاظ  تروص  نیا  هب  ظافلا  نیا  هتبلا  - 91 تسا . 

يدهم دیس  - 94 فّرصت .  اب  ات 31  ص 28  هلاس ،  تفه  رتکد  زا  یتارطاـخ  - 93 تیاور 37 . ص 534 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 92 دشاب .
هب یعاس ،  يدهم  دیـس  - 98 نتفگ .  ُهّللا )) َّالِإ  َهلِإال   )) رایـسب - 97 نامه .  - 96 نامه .  - 95 ص 52 و 57 . بوبحم ،  يوـس  هب  یعاـس ، 
دیس هلآ 100 - هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  لقن  هب  تیاور 58 ، ص 391 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 99 ص 52 و 57 . بوبحم ،  يوس 

 ، یسلجم همالع  موحرم  كولـس  ریـس و  تاداقتعا و  هلاسر   . ) تسا نموم  جارعم  زامن  - 101 ص 51 . بوبحم ،  يوس  هب  یعاس ،  يدـهم 
-105 هیآ 69 . توبکنع ،  - 104 ص 189 . ج 78 ، راونالاراحب ، - 103 ص 51 . بوبحم ،  يوس  هب  یعاس ،  يدهم  دیـس  - 102 ص 29 .)

يوس هب  یعاس ،  يدهم  دیـس  - 108 ص 1 . رمحا ، تیربک  - 107 نامه .  - 106 ص 52 و 53 . بوبحم ،  يوس  هب  یعاس ،  يدهم  دـیس 
هروس - 112 ص 16 . ءایلوا ، رـضحم  رد  قلطم ،  يوسوم  ساـبع  دیـس  - 111 ص 56 . ناـمه ،  - 110 ناـمه .  - 109 ص 55 . بوـبحم ، 

هب دوـش  عوـجر  اـیند ، زا  تلحر  ماـگنه  رد  ص )   ) مرکا لوـسر  شیاـمرف  زا  خـساپ  رد  باّـطخ  نب  رمع  نخـس  - 113 هیآ 23 . يروـش ، 
-115 هیآ 3 . هدئام ،  هروس  - 114 تیاور 268 . ص 88 ، و ج 25 ، تیاور 22 ، و ص 474 ، تیاور 21 ، ص 473 ، ج 22 ، راونالاراحب ،

ترابع - 118 هیآ 18 . سنوی ،  هروس  دنتسه . دنوادخ  دزن  رد  ام  عیفـش  نانیا  - 117 هیآ 119 . هبوت ،  هروس  - 116 هیآ 55 . هدئام ،  هروس 
ْتَعَمَد َو  َُکْبلَق  َعَشَخ  ْنِاَف   : )) تسا هدـمآ  اـجنآ  رد  دـشاب ، یم  تیاور 32  ص 199 ، ج 101 ، راونـالاراحب ، تیاور  زا  ینعم  هب  لـقن  قوف 

 ، تسا هزاجا  نذا و  هناشن  نیا  دش ، دولآ  کشا  تمشچ  درک و  ادیپ  عوشخ  تلاح  تلد  رگا  سپ  ْلُخْداَف ))...  نْذِْالا ،  ُۀَمالَع  َوُهَف  َُکْنیَع ،
هام لامعا  نانجلا  حیتافم  هب  . ) دوش یم  ماجنا  بجر  هام  مهدزناپ  زور  رد  نآ  ياعد  هک  صوصخم  یلمع  - 119 وش ... مرح ]   ] لخاد سپ 

نینم ؤملاریما  ترایز  رد  تراـبع  نیا  نیع  ص 311 ، فیرـش ،  ياهمرح  ترایز  لوخد  نذا  نانجلا ،  حـیتافم  - 120 دوش ). عوجر  بجر 
دناـم یمن  هدیـشوپ  يو  زا  يا  هّرذ  نزومه  - 121 تیاور 18 . ص 283 ، ج 100 ، راونـالاراحب ، هب  دوش  عوـجر  تسا  هدـش  دراو  زین  (ع ) 

هیآ زا  یتمسق  تسه ؟  يدایز  زاب  ایآ  - 123 ص 61 68 . بوبحم ،  يوس  هب  یعاس ،  يدهم  دیـس  - 122 هیآ 3 .) زا  یتمسق  ءابس ، هروس  )
 ، هروس ص هیآ 12 و  زا  یتمسق  فارعا ،  هروس   ) يدیرفآ لِگ  زا  ار  وا  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  - 125 دینک . هدجس  - 124 هروس ق .  ، 30
زا لقن  هب  . ) دـنادرگ یم  هاگآ  دـناد  یمن  هک  يروما  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، لمع  دـناد  یم  هچنآ  هب  سک  ره  - 126 هیآ 76 .) زا  یتمسق 
یم تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  ًامّلسم  دنشوکب  ام  هار  رد  هک  یناسک  - 127 ص 189 .) ج 78 ، راونالا ، راحب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  . ) دوش یم  تیافک  دناد  یمن  هچنآ  زا  دنک  لمع  دـناد  یم  هچنآ  هب  سک  ره  - 128 هیآ 69 .) توبکنع   . ) مینک
-131 ثعبم .  زور  ياعد  زا  ص 211 ، نانجلا ،  حیتافم  تایلک  - 130 تبوبحم ص 69 78 . يوس  هب  یعاس ،  يدهم  دیـس  - 129 (. 533

ماما زا  لقن  هب  . ) دنادرگ یم  هاگآ  دناد  یمن  هک  يروما  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک ، لمع  دناد  یم  هچنآ  هب  سک  ره  - 132 هیآ 69 . توبکنع ، 
یم تیاـفک  دـناد  یمن  هـچنآ  زا  دـنک  لـمع  دـناد  یم  هـچنآ  هـب  سک  ره  - 133 ص 189 .) ج 78 ، راونالا ، راـحب  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

یفاک لوصا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  . ) دیشاب ادخ  يوس  هب  نایعاد  ناتنابز  ریغ  اب  - 134 ص 533 .) ج 6 ، ۀمکحلا ،  نازیم  .) دوش
يروما زا  ار  وا  دنوادخ  دنک ، لمع  دناد ، یم  هچنآ  هب  سک  ره  - 136 ص 9 . مراهچ ،  هرامش  شیپ  تئیه ،  هلجم  - 135 ص 77 ). ج 2 ، ، 

دناد یم  هچنآ  هـب  سک  ره  - 137 ص 189 .) راون ج 78 ، الا  راحب  ع ،)   ) قداص ماما  ياـه  هدومرف  زا  . ) دـنادرگ یم  هاـگآ  دـناد  یمن  هک 
نانآ ًامّلسم  دنـشوکب ، ام  هار  رد  هک  یناسک  و  - 138 ص 533 .) ج 6 ، ۀمکحلا ،  نازیم  . ) دوش یم  تیافک  دناد  یمن  هچنآ  زا  دـنک ، لمع 
نیمه هب  دیـشاب . دـنوادخ  يوس  هب  ِنایعاد  ناـتنابز ،  ریغ  اـب  - 139 هیآ 99 .) توـبکنع ،  هروـس   . ) مینک یم  تیادـه  دوـخ  ياـههار  هب  ار 

دروخرب هک  دینک  تساخرب  تسشن و  یناسک  اب  - 140 تیاور 9 .) ص 77 و 78 ، یفاک ج 2 ، لوصا   ) مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نومضم 
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ترخآ هب  امش  لیامت  تبغر و  بجوم  نانآ  لامعا  و  امـش ، شناد  ینوزفا  بجوم  ناشراتفگ  و  دروآ ، ادخ  دای  هب  ار  امـش  نانآ ،  ندید  و 
دنتـسرپب ارم  هـکنیا  يارب  زُج  ار ، سنا  ّنـج و  - 141 ص 39 ). یفاک ج 1 ، لوصا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شیاـمرف  زا  هتفرگرب  . ) ددرگ

ص نایورغ ،  نسحم  ناگرزب ،  رـضحم  رد  - 144 هیآ 42 . نامه ،  - 143 هیآ 238 . هرقب ،  - 142 هیآ 56 .) تایراذلا ،  هروس   . ) مدـیرفاین
و تیاور 9 ، ص 6 ، و ج 38 ، تیاور 41 ، ص 38 ، ج 37 ، و 68 و ، تیاور 66 ، ص 306 ، ج 26 ، راونـالاراحب ، دوش ؛ عوجر  - 145 . 99

هیآ سی ،  هروس  - 147 هیآ 156 . هرقب ،  هروس  - 146 تیاور 5 . ص 265 ، و ج 85 ، تیاور 113 ، ص 77 ، و ج 40 ، تیاور 17 ، ص 11 ،
ص 20. ج 1 ، نآرق ،  توکلم  راونا  ینارهط ،  ینیـسح  دّمحم  دیـس  - 149 هیآ 18 . توبکنع ،  هروـس  و  هیآ 54 ، رون ، هروـس  - 148 . 60

نازیم زا  لقن  هب  ص 327  ج 71 ، راونالا ، راحب  - 151 ص 70 و 71 . ناتـسبات 1378 ، پاچ  تماعز ،  يوگلا  يدابآ ،  یلع  دـمحم  - 150
ص 543. ج 7 ، ۀمکحلا ، 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
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ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

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

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

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

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

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