
http://www.ghaemiyeh.com






يرادیب ای -  ظاقیا -  باب 

: هدنسیون

یغارم داصتقا  حلاص  ازریم 

: یپاچ رشان 

لابقا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يرادیب ای -  ظاقیا -  7باب 

باتک 7تاصخشم 

هدنسیون لاح  7حرش 

هللادسا ازریم  اقآ  بانج  بوتکم  باوج  رد  8همدقم :

هدیسرن روهظ  هب  هک  9یتاراشب 

یئاهب نیغلبم  غیلبت  ياهشور  زا  10یکی 

نیعلا ةرق  باجح  12فشک 

تیئاهب رد  توکسلا  15قح 

ازریم داهرف  زا  يا  16هرطاخ 

تیهولا 17ياعدا 

ءاهب ضقانتم  17راتفگ 

تیئاهب سلجم  هب  تبسن  يراصنا  خیش  لمعلا  19سکع 

هاش نیدلارصان  22رورت 

هاش نیدلارصان  روتسد  هب  ءاهب  نارادفرط  ندش  23هتشک 

وا دروم  رد  ناشیا  مکح  دمحم و  یلع  اب  املع  26هرظانم 

تیئاهب زا  29تشگزاب 

تیئاهب نارس  30ياهگنرین 

هرامش 760 31همان 

تسا رتهب  شمدع  ددرگ  فالتخا  ببس  هک  33ینید 

باب ییادخ  رب  ءاهب  35تداهش 

يدنفا سابع  38تیهولا 

نیوزق رد  42يربمغیپ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


اکیرمآ هب  يدنفا  سابع  46رفس 

ءاهب تازجعم  46زا 

ءاهبلادبع قافن  ای  46هیقت 

تیئاهب نارس  یلام  51داسف 

نارهط نالاهنون  تکرش  زا  52یبوتکم 

نایئاهب 53تاسلج 

نایئاهب تالالدتسا  57تفاخس 

61اجابات

هیئاهب تاهبش  عفد  رد  ءاملع  زا  ءاتفتسا  62دنچ 

( لیبسلس  ) هب صلختم  یئاهب  غلبم  64تایوجه 

69یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  70هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


يرادیب ای -  ظاقیا -  باب 

باتک تاصخشم 

یغارم داصتقا  حلاص  ازریم  هدنسیون :
لابقا رشان :

یسراف باتک : نابز 
180 هحفص : دادعت 

1307 راشتنا : لاس  یعقر -  باتک : هزادنا 
83863 باتک : دک 

هدنسیون لاح  حرش 

نادزی مانب  يرسلا  موقلا  دمحی  حابـصلا  دنع  يرکلا  نع  یعد  نیع  ای  تنا  يری و  شرعلا  اوذف  سانلا  منی  نا  يرولا  ماق  دقف  یموق  سفن  ای 
دوخ تادییأت  تاقیفوت و  هشیمه  هتشادن و  رب  دوخ  ناگدنب  زا  ار  شتیانع  رظن  يهظحل  هک  تسا  ازس  ار  يدنوادخ  شیاتس  ساپـس و  كاپ 

تـسا قیال  ار  ص )  ) هللا دبع  نبا  دمحم  ترـضح  مانا  يهدیزگرب  مالـس  تاولـص و  دیامنیم و  هدومن و  یقیقح  دهاجم  ره  لاح  لماش  ار 
نیبم هک  راوازـس  قداص  یبن  نآ  يایلوا  هب  مارکا  تایحت و  هتخارفا و  رب  قافآ  للق  رد  ار  شتیادـه  مالعا  هتـشک و  هللا  دـنع  نم  ثوعبم  هک 
نایاش مارتحا  دننابات و  هدنشخرد و  مالسا  تناید  ءامس  رد  عطاس  یمجن  حئال و  يرمق  نوچ  کی  ره  هتـشک و  هینابر  ماکحا  هیهلا و  تایآ 
يهبون هب  کی  ره  هدیدرگ و  رقتسم  اهنآ  دوجو  هب  تیمالـسا  ناکرا  رختفم و  ءایبنالا  ۀثرو  ءاملعلا  تعلخ  هب  هک  تسا  مزال  ار  یئاملع  رم 
يرحت قیقحت و  ناونع  هب  ( 1338  ) هنس رد  يهغارم  مان  حلاص  هدنب  نیا  دعب  اما  دندهاج  یعاس و  یناحبس  رما  تسارح  ظفح و  رد  شیوخ 

تسا نیا  یکی  هرضم  تاداع  زا  ام  ناریا  رد  نوچ  نمض  رد  هدمآ  رب  سـسجت  صحفت و  یپ  رد  هتفر و  اهیئاهب  تعامج  نایم  هب  تقیقح 
ققحم صخـش  هک  دننکیم  روبجم  هدرک و  مهتم  ار  وا  اروف  دیامن  دش  دمآ و  هدرک و  یئانـشآ  رگید  بهاذـم  اب  یناونع  هب  یـسک  رگا  هک 

اذهل حضاو  تسا  یلیلد  عنم  ام  یلع  صیرح  ناسنالا  فیرـش  ثیدح  هچنانچ  هحفـص 2 ] دشاب [  لطاب  ول  دیامنب و  ار  يرخا  فرط  بیقعت 
اذـهل مدوب  هدـشن  لخاد  یبلق  نئمطیل  باـب  هب  ناـیاش  روط  هب  نوچ  زین  هدـنب  دـندومن  بوسحم  اـهیئاهب  زا  هدرک و  ریفکت  ار  هدـنب  یلاـها 

یترفاسم ءاجلا  مدرکب  قفوم  متسناوتن  رما  نیا  هب  الماک  دوخ  تیالو  رد  هرخالاب  مدمآ  رد  سـسجت  یپ  زا  هدرک و  بیقعت  ار  یئاهب  بهذم 
ناج وت  نک  شوگ  تمنک  یتحیصن  ( ) تفگ هب  دیسر  بل  هب  شزیزع  ناج  هک  ردپ   ) هلوق مدومن  لمع  يدعـس  لوق  هب  یتدم  هدرک  رایتخا 

( ندـیدرگب رگم  ددرگن  هتخپ  باـبک  ( ) رگد ياـج  هب  ورب  اـجنآ  زا  وش  رفـس  کبـس  ( ) يدـش راـخ  قـلخ  مشچ  رد  هک  راـید  ره  هب  ( ) ردـپ
بیرق ربت ) يافج  هن  يدیـشک و  هرا  روج  هن  ( ) ياـج هب  ياـج  يدـش ز  كرحتم  رگا  تخرد  ( ) رنه هب  دیـسر  یک  درم  دـنکن  را  تحایـس  )

ره رد  هک  هریغ  نیوزق و  تشر و  نادـمه و  نارهت و  یلا  ناجیابرذآ  دودـح  رد  ترفاسم  نیا  مدـینارذگ و  رمع  ترفاسم  رد  لاـس  راـهچ 
تمس هب  یمق  هللا  دسا  دیس  اقآ  بانج  اب  هناتخبشوخ  متشک و  فقاو  ناشریامـض  هب  هدش و  رـشاعم  اهنآ  ياهیئاهب  اب  میقم و  یتدم  یکی 

کی و رماب  ناشیا  اب  هدوب و  يدنفا  سابع  دزن  لاس  هس  تسیب و  هدوب و  اهب  تمدخ  رد  لاس  تشه  هک  مدوب  قیفر  ترفاسم  رد  يرگ  یشنم 
دصقم هحفـص 3 ] زا [  مزادرپ  ناشیا  خـیرات  هب  رگا  دوب و  نایئاهب  هیلاح  میعز  يدـنفا  یقوش  یـصوصخ  ملعم  هدرک و  ترفاـسم  زین  اـپورا 
لیحلا فشک  رد  دوب  اـهیئاهب  مرتحم  زربم  نیغلبم  زا  هک  یتیآ ) ناـخ  نیـسحلا  دـبع  ازریم  اـقآ  ياـقآ   ) دـماجنا لوط  هب  بلطم  فرحنم و 

دراد لامتحا  دناهدومرف و  موقرم  تسا  اطخ  زا  يراع  یتسار و  قدص و  تیاهن  رد  هک  ناشیا  زا  یحرـش  هدیدرگ  رـشن  عبط و  هک  ناشدوخ 
یب لاس و  ود  تدـم  ناشیا  شیپ  رد  يراب  مراذـگب . هعلاطم  ضرعم  هب  نایاش  عون  هب  ار  ناـشیا  خـیرات  مناوتب  رگید  ياـج  رد  زین  هدـنب  هک 
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افیح هک  اهیئاهب  زکرم  ای  دنتـشونیم و  هیلا  تاحفن  رـشان  هللا و  رما  غلبم  ار  هدنب  هک  مدوب  ترفاسم  قیقحت و  غیلبت و  رد  لاس  ود  زین  ناشیا 
رد ادـعب  يدـنفا  یقوش  اب  اذـکه  هدومن و  تیانع  راهظا  هک  مراد  يدـنفا  سابع  زا  زین  یحول  یتح  متـشاد  هبتاکم  هریغ  نارهت و  اـب  تسا و 
رد یباتک  عولط و  نایمالـسا  تداعـس  سمـش  نارهت  قفا  زا  ناهگان  هک  مدوب  تقیقح  ددـص  رد  کیدزن  رود و  زا  هدـش و  میقم  زاب  هغارم 

تـسدب یکرادـم  هدـیناسر و  یلک  هقباس  تیئاهب  هب  هکنیا  هب  رظن  هظحالم  تیؤر و  ضحم  هب  دـیدرگ  رـشتنم  عبط و  نایئاهب  لـیح  فشک 
هدرـسفا و مبلق  نوناک  رد  اهیئاهب  اب  ترـشاعم  يهطـساو  هب  يدامتم  تدم  هک  یتقیقح  شتآ  هتفای و  عقاو  نیع  ار  تاجردنم  مدوب  هدروآ 
زا روفلا  یف  متـشاد  ناشنایم  رد  تسایر  تسد  مدوب  هغارم  یناحور  لفحم  یـشنم  هک  یتلاح  رد  دـیدرگ  روهلعـش  اتعفد  دوب  هدـش  دومخم 

نالعا تیئاهب  زا  ار  دوخ  ضارتعا  هتفرگ  دیـسر  ضبق  در و  ار  اهنآ  ياهرتفد  بیتاـکم و  ماـمت  هاـم  يد  رد 7  هدیـشک  تسد  دوخ  بتارم 
يذغاک تسا  اهیئاهب  يهسردـم  هحفـص 4 ] ریدم [  ناوشیـش  هیرق  رد  هک  دوخ  نز  ردـپ  هب  هلمج  زا  متـشون  یبیتاکم  فارطا  هب  هتـشاد و 

داـفم ال هب  ار  دوخ  تاـعالطا  ینید  ینادـجو و  فیاـظو  هب  رظن  یتسیاـب  مه  هدـنب  دیـسر و  ینـالوط  یبوتکم  ناـشیا  زا  باوج  رد  متـشون 
تـسد رد  او  بوتکم  نامه  تسا  راوشد  تخـس  یئارـس  نخـس  هدـنب  لاثما  يارب  مه  ناونع  یب  اذـهل  مسیونب  هلک  كرتی  ـال  هلک  كردـی 

کی ره  هک  وکین  نسح  ازریم  یجاح  ياقآ  یتیآ و  ياـقآ  ترـضح  قحلا  هچ  رگا  مراـگنیم و  دوخ  تاـقیقحت  زا  يرادـقم  هدومن  ناونع 
تهج هب  اما  تسین  هدـنب  لاثما  تاریرحت  هب  جایتحا  دـناهداد  نخـس  داد  هدومرف و  موقرم  وکین  يهفـسلف  لیحلا و  فشک  هب  موسوم  یباـتک 

ره زا  دـنربب و  یظح  دـنریگ و  رب  یعتمت  یمالـسا  ناردارب  ینید و  ناوـخا  هک  دراذـگیم  راـگدای  هب  ار  هزیج  نیا و  هضیرع  ندوـبن  یلاـخ 
ترذعم زین  اهیئاهب  تارضح  زا  دنیامرف و  ضامغا  هدیشک  وفع  ملق  دنسرب  ینایسن  اطخ و  هب  رگا  دنیامن و  مامشتسا  یئوب  لگ  لثم  یباتک 

نیعتـسن و هب  دوشیم و  ریرحت  ناشدوخ  كرادـم  اب  اریز  دـنریگن  هدروخ  دوش  هتـشون  هدرپ  یب  بلاطم  دراوم  یـضعب  رد  رگا  هک  مبلطیم 
نالکتلا ) هیلع 

هللادسا ازریم  اقآ  بانج  بوتکم  باوج  رد  همدقم :

ضورعم دادو  تبحم و  بتارم  میدـقت  زا  سپ  لیئالا ) دـجملا  وذ  لیلجلا  دیـسلا  اـهیا  ( ) یـضری بجی و  اـم  یلع  هللا  هقف  یغارم و  يردـب  )
دوب نیا  رب  يواح  دمآ  لمع  هب  لماک  عالطا  هحفص 5 ] هجردنم [  بلاطم  رب  دیدرگ و  ترایز  هام  يد  هخروم 19  هیعنم  يهقیلعت  درادیم 
مدق قیقحت  ناونع  هب  لوا  زا  هدنب  هک  تسین  هدیشوپ  رینم  ریمـض  رب  دبال  هدش  رهطا  بلق  نزح  تلع  تیئاهب  ملاع  زا  یناف  ضارعا  ایوگ  هک 

هک تسا  دبال  داد  همتاخ  ار  دوخ  تاشینقت  تاقیقحت و  ناسنا  هک  یتقو  هتبلا  متسجیم  يزار  هناشاک  ره  زا  يرس و  يرـس  ره  رد  هتـشادرب 
ناکی ناکی  کی  ره  هک  هتـسج  یئاهب  رما  هب  یهجوت  لباق  تاداریا  هیحـص  هنقتم  لئالد  هب  هدـنب  هکنیا  هب  رظن  دـیامن  راـیتخا  رادـفرط  کـی 
تقیقح زا  ار  یئاهب  رما  اذـهلف  دـش . دـهاوخ  هراشا  هعیرذ  نیا  رد  کی  ره  زا  يرـصتخم  هللا  ءاشنا  دـهدیم و  یئاهب  رما  نالطب  رب  تداهش 
يهمتاخ رد  دـشاب  هللااب  دـهاجم  هک  لقاع  ره  تسا  یهیدـب  مدومن  ثبـشت  تیمالـسا  ياقثولا  ةورعب  اددـجم  هدـید  يراع  قدـص  زا  يرب و 
یـضعب تاهبـش  تهج  هب  اما  تسین  جاجتحا  هدـنب  رظن  دومن . دـهاوخ  لوبق  ار  یناف  تاداریا  درگنب  یـضرغیب  رظن  هب  رگا  دوخ  تاقیقحت 

يهملک هتسویپ ) ناگناگیب  هب  هتـسج و  يرود  نارای  زا   ) یلحالا کلوق  درادیم  هضرع  باوج  هلمج  هب  هلمج  ار  راک  رـس  يهقیلعت  بلاطم 
هن ناگناگیب  مشچ  هب  ار  رگیدمه  دش  دـنلب  یگناگی  يهدرپ  ارـس  هک   ) دـیوگیم اهب  اریز  تسا  اهب  تاروتـسد  فلاخم  رهاظ  رد  ناگناگیب 

رهاظ تروص  رد  هکلب  هتـسج  يرود  هریغ  رایغا و  یگناگیب و  هملک  نیا  زا  ررکم  رد  ررکم  وخ  بیتاکم  رد  يدـنفا  ساـبع  هوـالع  دـینیب )
ناگناگیب هحفص 6 ] دیاب [  نارای  سپ  : ) دسیونیم دابآ  قشع  نایئاهب  هب  یبتکم  رد  هچنانچ  تسین  دقتعم  ار  يرانک  ینمـشد و  انعم  هن  اظفل 

نایم رد  یقرف  دنرمـش  اهب  تلم  ار  یتما  ره  دـندرک و  راوخمغ  ار  رایغا  لاق  نا  یلا  دـنراکنا  هلخاد  ار  هجراـخ  سوفن  دندرمـش و  انـشآ  ار 
دیئامنب رهاظ  زین  امـش  یتسیاب  تسا و  امـش  يهدـیقع  لوصا  فلاخم  دـنکیم و  توادـع  دـیلوت  اـجنیا  رد  امـش  لوق  نیا  اذـهل  دـنراذگن )

مه دوخ  نادنواشیوخ  اب  دندرک  تسود  همه  اب  هکنیا  ضوع  دعب  دنبیرفب  ار  ماوع  هک  دنسیونیم  روطنیا  رهاظ  رد  اهیئاهب  يامغز  هچنانچ 
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عالطا هدنب  تسا  هتفر  موقرم  هک  يوامـس  بتک  تاراشب  تاراشا و  هب  عجار  رگید  تسا  مولعم  هچنانچ  دنیامنیم  راتفر  یگناگیب  لامک  اب 
ادعب دننکیم  يراک  هابتشا  یسیاسد  هچ  هب  دناهدرک و  ریـسفت  تیئاهب  يارب  یتاریبعت  هچ  هب  ار  بتک  تاراشب  هکنیا  رد  تسا  حیحـص  مراد 

تقیقح يهقراب  ای  لیحلا و  فشک  دـیاش   ) هک هتفر  موقرم  زاب  يرگید  ماـقم  رد  دـیآ  هتفگ  يرواـنهپ  همجرت  ار  نخـس  نیا  دـید . دـیهاوخ 
هتـشاذگ رانک  ار  ضرغ  رگا  لاق  نم  یلا  رظنت  لاق و ال  ام  یلا  ورظنا  فیرـش  ثیدح  هب  رظن  فصنم  صخـش  یلب  هدومن ) لتخم  ار  شنهذ 
هحیحـص كرادـم  دانـسا و  يور  زا  هک  یبلاـطم  رد  اـصوصخ  دـیامنیم  فشک  ار  لـئاسم  نارازه  هتبلا  دـیامن  رکفت  روغ و  یبلطم  ره  رد 

ار همه  یلو  تسا  تسرد  دوخ  ياج  رد  اهنآ  همه  هک  یتلاح  رد  ماهدید  هدناوخ و  هیدر  بتک  دلج  تسیب  بیرق  هدنب  لاح  ات  دوش  هتشون 
زا ریغ  هب  تسین و  راکنا  ياج  ادبا  اجنیا  رد  یلو  هدرکن  اهنآ  ملاوع  هب  یئانتعا  ادـبا  هتفگ و  باوج  ناشدوخ  هب  اههیدر  دوخ  زا  هدومن  در 

نیعلا يأر  هب  دوخ  ار  اهنآ  زا  یخرب  هدـش  جرد  تقیقح  هقراـب  هحفـص 7 ] لیحلا [  فشک  رد  هک  یبلاطم  اریز  هن  ياهراچ  اضر  میلـست و 
بش و تسا  لاس  تشه  اریز  تسا  امش  زا  رتشیب  یناف  یلخاد  تاعالطا  هک  تسا  تیافک  یلاع  ترضح  تداهش  دوخ  ماهدینـش و  هدید و 

دیدرت ياج  يدحا  يارب  تسا و  یتیآ  ياقآ  ياههتشون  زا  ریغ  هک  مراد  یتاداریا  هدنب  مروشحم و  یئاهب  يهیلالدتسا  حاولا و  بتک  اب  زور 
شوج و هب  یهلا  مظعا  رحب  هک  یتقو   ) هک هدش  موقرم  زاب  دومرف : دـیهاوخ  هظحالم  نمـض  نیا  رد  دـشاب  یـضتقم  رگا  هللا  ءاشنا  هن  هبـش  و 
رد نفعتم  هودرک و  وب  ینعی  تسا  هنتنم  تسین  هدنـستم  الوا  دزاس ) رود  دوخ  زا  ار  هدنـستم  هتیم  داـسجا  كاـشاخ و  سخ و  دـیآ  شورخ 

رعاشلا لاق  ام  معن  دـیآ  شورخ  شوج و  هب  هک  دـنرادن  دوجو  یمظعا  رحب  اجنیا  رد  اما  تسا  حیحـص  شدوخ  ياـج  رد  فرح  نیا  یناـث 
زا هیراع  شبآ  دوب و  يرخطصا  هک  تفگ  ناوت  یلو  تسا  بآ  رس  هک  لفاغ  یقاب  یم  ددرگ ز  باریس  هک  بآ  نیا  رـس  زا  تشذگب  دهاز 

ياـنب هدیـسر  اـهیهام  غاـمد  هب  شاهکلهم  تاـنوفع  کـشخ و  رحب  زا  مکمک  تشادـن  یقمع  عبنم و  هکنیا  تهج  هب  یمالـسا  مظعا  رحب 
باریـس اراوگ  بآ  نآ  زا  لـک  هیهلا  رویط  شوحو و  هک  دـنهدیم  تیمالـسا  نیریـش  لـالز و  بآ  فرط  هب  ار  ناـشدوخ  هتـشاذگ  يرود 

اینامور و يهکلم  هحفـص 8 ] هک [  لصاو  اهزورما  همیظع  تاراشا   ) هدش ریرحت  اضیا  دـنیامنیم . یناگدـنز  تحار  تیاهن  رد  دـنوشیم و 
هک دوشیم  هدـش و  هتفگ  نیا  زا  لبق  هک  تسا  یتاراشب  نآ  زا  زین  نیا  دـش ) دـهاوخ  بایفرـش  سدـقا  لحاس  ترایز  هب  راهب  رد  نیطـالس 

دنیامنیم . هدرک و  لوغشم  نآ  اب  ار  اهب  نادنفسوگ  هک  تسا  ظافلا  بلاق  طقف  طقف و  درادن  یساسا  کی  چیه 

هدیسرن روهظ  هب  هک  یتاراشب 

تفتلم ار  يدـنفا  سابع  اهب و  تاراشب  يهیاـپ  هک  مراد  ضورعم  هدیـسرن  روهظ  هب  ادـبا  هک  هقباـس  تاراـشب  زا  یحرـش  هک  تسا  یـضتقم 
تاراشا و هدومن  هدافتـسا  اهنآ  زا  تارـضح  دراد و  دوجو  تاهباشتم  زا  یـضعب  اـنحوی  تافـشاکم  لاـیناد و  باـتک  رد  هلمج  زا  دـیدرک 
رازه و هب  هدش  هتـشون  رخآ  ات  يهیآ 7  لصف 12  لایناد  باتک  رد  هک  ار  زور  تصـش  تسیود و  رازه و  دـنمانیم  يوامـس  بتک  تاراشب 

اهب زورب  هب  ار  دون  تسیود و  رازه و  نینچمه  دـندرک  لالدتـسا  باـب  دبـس  عولط  هب  هدرک و  ریبعت  يرمق  يرجه  لاـس  تصـش  تسیود و 
تسا تسد  رد  رگید  مه  فلاخم  اهبلادبع  زا  يدنـس  زین  صوصخ  نیا  رد  هدوب و  هنـس 1270  رد  اهب  تاراهظا  هک  یتلاح  رد  هتخاس  لیلد 
باسح هب  ابیرقت  هک  تسا  لوسر  ترـضح  تثعب  تیادب  زا  شباسح  لایناد  لوا  توبن  تاراشب  نینچمه   ) دسیونیم روضح  ناسل  حول  رد 

یس و دصیس و  رازه و  سپ  ترجه  تیادب  زا  ینعی  تسیرجه  يهنـس  باسح  هب  یناث  توبن  دوشیم و  داتـشه  تسیود و  رازه و  ترجه 
هدومن یئاهب  خیرات  أدبم  زا  لاؤس  ياهغارم  دیجم  ازریم  یجاح  هچنانچ  دیوگیم  ار  داتفه  هنـس  یئاج  رد  اذکه  و  تسا ) هدماین  زونه  جـنپ 

هادف یحور  یلعا  ترضح  اریز  دشاب  یئاهب  خیرات  هحفص 9 ] يهنس [  لوا  داتفه  ینعی  هن  تصش و  يهنـس  زا   ) هدش هداد  هک  تسا  یباوج 
تفاین و قادصم  لایناد  تاراشب  يهنـس 1290  سپ  تسا ) مظعا  مسا  روهظ  لوا  لاس  هن  زا  دعب  دـندومرف و  روهظ  يرجه  يهنس 260  رد 
ود داتـشه و  تسیود و  رازه و  هب  ار  اهب  روهظ  دوخ  تایعابر  رد  يدـنرز ) لیبن   ) هوالع تسا  دوخیب  دـیامن  لالدتـسا  اـهب  روهظ  هب  هک  ره 

توغاط تبج و  ناجب  ررـش  داتفا  باجح  فشک  نتـشیوخ  هجوز  دومرف  بانج  ریم  نآ  رمع  تشگ  هچ  هاجنپ  دیوگیم  هچنانچ  دناسریم 
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[1  ] يهفرغ رد  شلالجا  دـش  سدـق  ضرا  تحاس  رب  شلاس  كرابم  تشگ  نوچ  هس  هاجنپ و  باحـس  فلخ  زا  دـش  ناـیع  اـهب  دیـشروخ 
لاس هاجنپ  ءاهب  هک  يهنـس 1282  رد  هنردا  رد  هک  دوشیم  دافتـسم  تایعابر  نیا  زا  شلالجا  هش  دـش  هنردا  نوریب ز  یناثلا  عیبر  زا  تسیب 
دوخ نم  نالبلب  يا   ) تسا مولعم  دنکیم  باطخ  نالبلب  هب  دمانیم و  لبلب  ار  شدوخ  هک  یحول  رد  زین  اهب  دوخ  هدرک  باقن  فشک  هتشاد 

لیلج و ممحللا و  تیب  رد  یتقو  رـصم و  رد  یهاگ  مریاس  دـالب  رد  ریـس  جرفت و  هب  یهاـگ  نکیل  ماـش و  زا  هن  اـحطب و  زا  هن  مبرثی و  زا  هن 
تراشب 1335 دـنام  دـماین  تسرد  هک  مه  نیا  سپ  ماهدومن ) باقن  فشک  هنردا  رد  لاح  سراف و  قارع و  رد  یهاگ  زاجح و  رد  یهاـگ 

هحفـص هدرک و [  یناود  بسا  صوصخ  نیا  رد  اهبلادبع  دسرب ) زور 1335  هب  هدرمن  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ   ) دسیونیم لایناد  هک  زور 
یضعب هنـس 1329  رد  هچنانچ  دـش  دـهاوخ  ملاع  رد  یناحور  يرما  تاحوتف  روکذـم  خـیرات  رد  هک  هداد  راشتنا  هدومن و  لزان  حاولا  [ 10

يا  ) دـسیونیم ناـنفا  گرزب  ازریم  اـقآ  طـسوت  يزاریـش  ادـخدک  نیـسحلادبع  ازریم  حول  رد  اـضیا  دوجوم و  بلطم  نیا  هب  عجار  تاـنایب 
مالسلا ةولصلا و  هیلع  یفطصملا  دمحم  لوسر  ترضح  ترجه  موی  زا  شیتادب  هروکذم  يهنس  جنپ  یـس و  دصیـس و  رازه و  یهلا  يهدنب 

ءانثلا ع ع) ۀیحتلا و  کیلع  ددرگ و  لصاح  برغ  قرـش و  رد  هللا  ۀملک  يارب  زا  التعا  ومـس و  عانتما و  ولع و  راثآ  خیرات  نآ  رد  هک  تسا 
یشوخان طحق و  هب  نانچ  ملاع  قلخ  تسا  لهـس  دشن  دوهـشم  يزیچ  دوزف  ارفـص  نیبگنا  هکرـس  اضق  زا  دیـسر  هروکذم  يهنـس  هک  یتقو 

لاؤس رصم  میقم  درک  ياهیئاهب  زا  یصخش  هروکذم  يهنس  زا  ریغ  هب  التعا  ومـس  هب  دسر  هچ  ات  دشن  هدرب  یئاهب  رما  مسا  هک  دندش  التبم 
تسا یسمش  خیرات  نیا  هک  دسیونیم  هدومن و  رداص  یحول  ءاهبلادبع  دش  هچ  دشیم  هداد  تراشب  اهلاس  هک  خیرات  نیا  تارثا  هک  دومن 
هیالا نم  تلئـس  ام  اما  و   ) دوشیم هتـشون  انیع  هک  دـیامنیم  جرد  ار  حول  نامه  يدـنفا  یقوش  اهبلادـبع  تافو  حرـش  رد  هچنانچ  يرمق  هن 

نرق ضقنی  خیراتلا  کلذب  ندل  هیرمقب  تسا  هیسمش  ۀنس  اذه  نیثالث  ۀسمخ و  ةامثالث و  فلا و  يری  نم  یبوط  لایناد  رفس  یف  ةدوجوملا 
( نونمؤملا حرفی  ذئموی  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  راوکالا  ءالمی  نکمتلا و  قح  ضرالا  یف  نکمت  هللا  میلاعت  ۀـقیقحلا و  سمـش  عولط  نم 

تقو نآ  دوشیمن  هحفص 11 ] هدید [  يزیچ  زین  دش  دهاوخ  نیا  زا  دعب  لاس  هن  تسیب و  هک  یسمش  جنپ  یس و  دصیـس و  رازه و  رد  دبال 
خیرات هن  تسا  یئاهب  خیرات  جنپ  یـس و  دصیـس و  رازه و  زا  لایناد  دوصقم  هب  هک  دسیونیم  دش  دهاوخ  اهیئاهب  میعز  هک  رگید  رما  یلو 

دننک لمحت  ار  هدراو  تامحز  دنچیپ و  هن  ندرگ  نانآ  ياههتفگ  زا  هدش  دونشوخ  نادب  اهب  نادنفسوگ  هک  ۀیاهنلا  ریغ  یلا  اذکه  یمالـسا 
يدرک و لیوأت  باب  دیس  هب  ار  لایناد 1260  ربخ  هکنیا  زا  هتشذگ  يدنفا  سابع  ياقآ  دیوگب  هک  دشن  ادیپ  یتریـصب  لها  رفن  کی  مبجعت 

يهمه سپ  تسا  یسمش  رگا  ایآ  يدومن  یـسمش  خیرات  هب  لوحم  تسا  هک 30  ار  يرگید  نیا  دـماین و  تسرد  هک  مه  نآ  اـهب  هب  ار  دون 
تثعب زا  زین  نانآ  دیاب  تسا  تثعب  زا  رگا  اذکه  دوش  بوسحم  يرمق  یتسیاب  زین  نیا  تسا  يرمق  رگا  دشاب و  یـسمش  دـیاب  اهخـیرات  نآ 

مد ره  هک  نیدلارصن  الم  لوق  هب  میئوگب  میناوتیم  هرـس  راهچ  قوب  اجنیا 3  الاح  دـشاب  يرجه  زاب  تسا  ترجه  زا  رگا  ددرگ و  بوسحم 
رد اذهل  دننادنفـسوگ ) اهب  لوق  هب  اهیئاهب  هک   ) یتیآ ترـضح  هتفگ  بوخ  تسیچ  اهيزاب  هقح  نیا  هدحیلع  تروص  هب  دیایم و  یئاون  هب 

هلمج زا  دـنراد  لوبق  حیحـص  اـی  اـطخ و  تفگ  مداتـسا  هچ  ره  دـیامن  ساـسحا  ار  هتـسج  رب  تاـکن  نیا  هک  تسین  يرعـشم  زین  دنفـسوگ 
دـش غورد  اقآ  لوق  هدادن  تصرف  لجا  تفرگن و  رـس  هک  ناریا  هب  تسا  اهبلادبع  ترفاسم  زین  یکی  هدـش  هتفگ  لبق  نامز  رد  هک  یتاراشب 

ام یتقو  دـمآ  میهاوخ  ناریا  هب  امتح  ام  هک  هتفگ  افیح  رد  اهبلادـبع  ار  اقرو  نبا  ناخ  هللا  زیزع  ازریم  اقآ  تسا  جردـنم  شتانایب  رد  هچنانچ 
دش . میهاوخ  دراو  لاح  نآ  رد  دشاب و  بالقنا  تیاهن  رد  هحفص 12 ] ناریا [  هک  دش  میهاوخ  ناریا  دراو 

یئاهب نیغلبم  غیلبت  ياهشور  زا  یکی 

تقو رد  هک  تفگیم  هدرک  هناهب  یهاگ  تشاد  كاسما  تیئاهب  هار  هب  ندرک  جرخ  رد  ینارهط  فا  رقاب  هللارـصن  دیـس  اـقآ  نیا  رب  دـهاش 
هداد دابآ  قشع  ناتسکرت و  ترفاسم  هب  تراشب  هک  يرگید  لوق  کلذک  درک  میهاوخ  راثن  مدرم  هب  ار  لوپ  ياههسیک  يدنفا  سابع  دورو 
هتفگ عابتا  هک  هدنام  اجک  تسا  نایئاهب  میعز  تاراشب  لوق و  لاوقا  نیا  دهدیم  دنه  هب  ترفاسم  يهدعو  احیرص  یحول  کی  رد  نینچمه 
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ناعذا روسفورپ  نالف  ای  درک و  قیدـصت  هکلم  نالف  دنـسیونیم  هک  یتاراشب  نیا  دزرایمن و  زاق  کی  هب  تاراـشب  نیا  یگمه  سپ  دنـشاب 
اهیئاهب تقیقح  رب  لیلد  زاب  دـشاب  هتـشاد  مه  لصا  رگا  ایناث  تسا  فرح  ـالوا  دـش  لـبقم  یئاـهب  نید  هب  روهمج  سیئر  نـالف  اـی  دومن و 

ناطیش رگا  دندرک و  دراو  یسلجم  ره  هب  دنزیمایب و  یصخش  ره  اب  هک  دندازآ  ناریا  یلاها  هب  تبسن  نایئاکیرما  نایئاپورا و  اریز  دوشیمن 
بـصعت دنهدیم و  بیترت  یعمجم  دـنوشیم و  رـضاح  وا  ياهفرح  ندینـش  تهج  هب  دریگ  تسد  هب  یناونع  دورب و  اپورا  هب  مه  ضحم 

یبوخ فرح  یـصخش  زا  هک  یتقو  دنیامن  هارکا  دنتـشگ  سناؤم  سلاجم و  ناشدوخ  بهذم  زا  ریغ  یـسک  اب  رگا  هک  دنرادن  زین  یبهذـم 
ار ناشدوخ  نالطب  هک  ار  یئاهب  رما  رارـسا  دـنوریم  تاحفـص  نآ  هب  هک  زین  یئاهب  نیغلبم  دـشاب  هک  ره  ول  دـننکیم و  سیدـقت  دـندینش 

بوخ یمومع  حلـص  هک  دننکیم  ناونع  هکلب  دـنناوخیمن  ناشیا  رب  ار  یموزخم  دـیبلابا  ثیدـح  دـنیوگیمن و  ناشیا  هب  درادیم  حـضاو 
اذـهل تسا  رتهب  لـقع  ملع و  اـب  نخـس  ره  مهف  تسا و  بجاو  هحفـص 13 ] ءاسن [  اب  لاجر  تاواـسم  تسا و  مزـال  دـالوا  يهیبرت  تسا و 

زا یسکع  غلبم  بانج  اروف  مشابیم  هدیقع  مه  لئاسم  نیا  يارجا  رد  امش  اب  منکیم و  سیدقت  نم  تسا و  حیحـص  دیوگیم  زین  یئاپورا 
صخـش زا  اروف  فرح  نیا  بقاعتم  تسا و  صخـش  نیا  نیمز  قرـشم  رد  لئاسم  نیا  جورم  هزورما  هک  دـهدیم  هئارا  وا  هب  يدـنفا  ساـبع 

دنتسه و یئاهب  اهنیا  هک  دنتسرفیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هتـشاد  رب  هغـضم  هقلع و  تیعمج  اب  یـسکع  میتفگ  ار  شحرـش  هک  قدصم 
ار هیور  نیا  اهنت  هن  نایئاپورا  دنیامنیم  تاهبش  ءاقلا  هدرک  هبتشم  ار  رما  ماوع  زا  یضعب  هب  هداد  ساسا  یب  تاراشتنا  ناریا  رد  هلیـسو  نادب 

یمـسا هب  ار  یکی  ره  هدرک و  تسرد  اهرذـگهر  رد  هک  تسا  ياهسمجم  يورب  اـجک  ره  اـپورا  رد  هکلب  دـنرادیم  ارجا  اـهیئاهب  قح  رد 
هار يهدـننک  داـجیا  ار  یکی  هراـیط و  عناـص  ار  یکی  نوفلت و  عرتـخم  ار  يرگید  فارگلت  عونلا  بر  ناونع  هب  ار  یکی  دـننکیم  سیدـقت 

یئاهب رما  اذهل  دناتسد  رود  ناریا  هب  نوچ  یهتنم  دنیامنیم  سیدقت  هدرک  تسرد  همسجم  دراد  یمسا  رـصتخم  هک  یـسک  ره  هب  نهآ و 
دراو همطل  تیلم  يهعماج  هب  اهنیا  هیاپ  هچ  ات  ناریا  رد  دـننادب  رگا  هک  یتلاح  رد  دـنراک . ناـیم  قرـش  حلـصم  هدرک و  روصت  يزیچ  زین  ار 

يهلاـس رازه  تفه  جـیاتن  یتامدـص  هچ  دـناهتخاس و  قلخ  زا  رفنتم  یمـسم  یب  مسا  نیدـب  ار  همرتـحم  سوـفن  هزادـنا  هچ  اـت  دـناهدروآ و 
يهکلم هللا  ءاشنا  هک  تسا  دیما  درک  دنهاوخن  اهنیا  ملاوع  هب  یهجوت  یندا  هتـشاگنا و  قرـش  ملاع  برخم  ار  اهنیا  دـناهدیناسر  اهیناریا 

دـنیایب و هیتآ  راهب  رد  دـنیآیم  دوجو  هب  اهیئاهب  نهد  باعل  زا  طقف  هحفص 14 ] هک [  یعونـصم  مسا و  یب  نیطالـس  یلعج و  يهروکذم 
تدوع شیوخ  يهندـمتم  يهرومعم  کلامم  هب  هدرک  تیؤر  ار  متـسیب  نرق  نازاس  نید  ياهکیرتنآ  هدومن و  هدـهاشم  ار  اهنیا  تاـهرت 

دـیرگنیم و قوراف  رظن  هب  اهیئاهب  تعامج  رد  امـش  هک  يزیچ  تعامج  هک  دـننامهفب  اپورا  اکیرمآ و  لها  هب  اـسر  يادـص  اـب  دـنیامن و 
یناگدنز خیرات  رد  ادابم  دیئامن  بانتجا  دولآ  رهز  تسا  یئاود  تیرـشب و  عون  هب  تیناسنا و  ملاع  هب  تسا  یکلهم  مس  دـینکیم  سیدـقت 

هب لبق  يدـنچ  هک  یئاکیرما  مناخ  رفن  کی  اب  تاقالم  تسا  بسانم  دـیزیهرپب  دـنیامن و  دـیلوت  ناریا  لثم  یهایـس  هطقن  زین  امـش  کـلامم 
دش لاؤس  تبحص  نمض  رد  هتفر  ناشیا  ندید  هب  يواکجنک  سح  صحفت و  هب  رظن  يزور  دوش . هتشون  دوب  هدمآ  هغارم  هب  یملعم  تهج 

عیادب هب  موسوم  باتک  دلج  ود  اریز  دراد  بذک  يهبنج  ای  تسا  تسرد  دراد  جاور  تیئاهب  دناهداد  راهتـشا  هک  يروط  نیا  اکیرما  رد  هک 
یلیخ دـناهدرک و  روارگ  اهسکع  یـضعب  انمـض  دـسیونیم و  ار  يدـنفا  سابع  ترفاسم  هدرک و  عمج  یناقرز ) دومحم  ازریم  هک   ) راـثالا

دومنیم قطن  دـشیم و  توعد  مارتحا  تیاهن  رد  هشیمه  عماجم  رد  دراد  یبیرغ  ذوفن  اـکیرما  رد  يدـنفا  ساـبع  هک  دوشیم  هداد  تیمها 
رد مدوـخ  نم  میئوـگیم  ار  شقدـص  ناـمدوخ  ررـضب  وـل  دـشاب و  هچ  ره  میرادـن  ضرغ  اـم  هک  دـینادب  ار  نیا  ینـالف  هک  تشاد  راـهظا 
زا یندید  تسا  بوخ  هک  متفگ  ماهقیفر  هب  نم  هدش  دراو  كرویوین  هب  یـصخش  وچمه  میدینـش  دـیارج  يهطـساو  هب  هک  مدوب  كرویوین 

لخاد رفن  نارازه  يزور  تسا  گرزب  یلیخ  اکیرما  اریز  میتفاین  يرثا  میدومن  شدرگ  هچره  و  هحفص 15 ] میتفر [  هتساخرب  مینکب  ناشیا 
تسا و وشیر  یصخش  رفن  کی  میدید  میتفر  شندید  هب  هناخ  نامهم  کی  رد  هتفرگ  ار  وا  سردآ  دیارج  زا  زاب  اددجم  ددرگیم  جراخ  و 

نامه میدـید  میتفد  شندـید  هب  زاب  زور  دـنچ  زا  دـعب  میتشگرب  هتـسشن  یتعاس  دـندوب  شنیمزـالم  هک  دـنراد  روضح  زین  یناریا  رفن  دـنچ 
تـسا دوجوم  هریغ  حلـص و  سلاجم  اکیرما  رد  هشیمه  هدرک  قطن  عماجم  رد  هکنیا  تسین و  یـسک  رگید  دنرکذلا  قوف  دودعم  صاخـشا 
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رد يدنفا  سابع  هک  دشیم  هتـشادرب  سکع  دنرادن  تیئاهب  هب  هقباس  چیه  هک  ساجم  نامه  رد  دندرکیم و  توعد  وا  يدراو  هزات  هب  رظن 
يدـنفا سابع  تاروصت  قوف  اـم  هب  دـنرادن  یئاـنتعا  ملاوع  نیا  هب  ادـبا  اـکیرما  رد  دـهدیم  راهتـشا  دوخ  مسا  هب  هدومن و  جرد  هماـن  رفس 

دـص زا  اریز  دشاب  هدومن  سابتقا  اهنآ  زا  دـهدیم  راشتنا  دوخ  حاولا  رد  هک  بلاطم  یـضعب  هک  دراد  لامتحا  دـنراد  تریـصب  دـنالماع و 
مامت اهیئاهب  لصا  یب  تاراشتنا  هک  دش  مولعم  لئاسم  ریغ  رد  اذکه  دنشوکیم  یمومع  حلص  تهج  هب  اکیرما  رد  هک  تسا  زواجتم  لاس 

میدرک مهف  هک  يزیچ  اذـهل  ربخ  یب  فراعم  زا  هک  تسا  رـصاق  ام  لوقع  نوچ  دـش  دـهاوخن  اهنیا  عبات  یـسک  ـالا  تسا و  هدـعم  روز  هب 
دنچ ره  ار  هلاـن  يراـب  دوشیم  یـشان  اـم  ياـسؤر  اـم  بنج  زا  طـقف  هدربن و  یپ  هلئـسم  نیا  هب  یـسک  اـم  زا  ریغ  رگید  هک  مینکیم  روصت 

تفر و رده  هب  اجیب  ناوج  نآ  تامحز  فیح   ) هتفای میقرت  زاب  نک  دایرف  مدـمآ  گنت  نم  هک  دـیوگیم  هنیـس  مشکرب  ناهنپ  هب  مهاوخیم 
دیروخ و فسأت  هدنب  تامحز  هب  دـیابن  یلاعترـضح  تسویپ ) تلذـم  ضیـضح  هب  تعفر  ماعم  هحفـص 16 ] زا [  تخاـس و  اوسر  ار  دوخ 

دوخ عون  ینب  يادف  ار  دوخ  یناگدنز  لاس  تشه  هک  تفگ  ناوت  هکلب  هدشن  اجیب  هتفرن و  ردـه  هب  متامحز  دـمحلا هللا  اریز  دـیئامن  فهلت 
فـشک دناهدرک  یتاهبـش  ءاقلا  هداد و  انف  داب  هب  ار  هانگ  یب  صاخـشا  نارازه  هلاس  داتـشه  تدـم  نیا  رد  هک  ار  اهیئاهب  تافارخ  هدومن و 

زا يراع و  تقیقح  زا  یلک  هب  تسین  اجنیا  رد  یبهذم  ای  ینید و  تاناونع  دـننادب . قلخ  هک  مراذـگیم  هماع  يهعلاطم  ضرعم  هب  هدومن و 
هن نز  کی  هب  اهیئاهب  میوگب  هک  متـسین  اهنآ  زا  مه  هدنب  تسا و  دوجوم  تسد  رد  هک  یکرادم  دانـسا و  بجوم  هب  دنتـسه  اربم  قدـص 
دق  ) سب تسا و  هملک  نیا  طقف  تامرحم  هب  عجار  سدـقا  باـتک  رد  اریز  مناوت  تاـبثا  زین  میوگب  هدرکن  ادـخ  رگا  دـنناد و  زیاـج  ار  درم 
مه شارف و  مه  دـنناوت  نارگید  نانز  زا  مه  هریغ  هداون و  رتخد و  هریـشمه و  اـب  تروص  نیا  رد  تسا  مولعم  مکئاـبآ ) جاوزا  مکیلع  مرح 

جرد مالـسا  تیعبت  هب  رظن  اهنیا  دـشاب  لالح  اـجنیا  رد  هدوب و  لـالح  اـهنیا  مالـسا  رد  هک  دـنیوگب  باوج  اـهیئاهب  رکا  دـندرک و  هباوخ 
مزال رگا  دیوگب و  ار  همه  یتسیاب  دوب  مزال  رگا  دیامن  مارح  هب  اجنیا  هک  دوب  لالح  مالـسا  رد  ءابآ  جاودزا  سپ  میئوگیم  باوج  هدـشن )
نیا تیباب  يهرود  رد  هچنانچ  هدش  هتـشون  هک  تسا  نیمه  ناشینطاب  هدیقع  هک  تسا  مولعم  تشادن  جایتحا  زین  هملک  نیا  جرد  سپ  دوبن 

هحفص 17 ] تفای [ . میمرت  يهجرد  هب  نیغلبم  ریبادت  هب  دیدرگ و  يریگولج  مکمک  دعب  تفای  عویش  هلئسم 

نیعلا ةرق  باجح  فشک 

دـمآ و رد  هب  دوخ  يهمیخ  زا  باجح  یب  داد و  نییزت  شدوخ  هب  ناردـنزام  سربط  رد  هدومن  ینلع  نیعلاةرق  باـجح  فشک  رد  هچناـنچ 
هدجس بارت  هب  یک  ات   ) تفگ هدیـشک  شریز  زا  ار  هداجـس  دوب و  زامن  لوغـشم  هک  یناردنزام  سودق  یلع  دمحم  ازریم  يهمیخ  هب  تفر 
نعرف دـق  تجوز  تحکنا و   ) تفگ هدومن و  داریا  حیـصف  یقطن  ربـنم  رـس  تفر  دـمآ  و  دـنام ) یهاوـخ  ربـخیب  باـبرالا  بر  زا  هدرک و 

زا یـسک  رگا  دوشیم و  روآ  درگ  اهدعب  نآ  زا  يهخـسن  تسا ) دوجوم  هدنب  شیپ  تسا  يدازآ  تیاهن  رد  هک  نیعلاةرق  سکع  ( ) نادیملا
ةرق نامز  هقطان  لیامـش  سکع   ) تسا ناونع  نیدب  دراد  هک  یخیرات  سکع  تشپ  رد  اریز  تسا  دوخ  یب  دشاب  سکع  نیا  رکنم  اهیئاهب 

نیعلاةرق دوخ  سکع  هک  تسا  مولعم  و  یناجنز ) راگدای  يزیربت  راـطع  میهاربا  دـمحم  هررح  ناضمر 1272  خیرات 2  هب  هلا  اهدیـش  نیعلا 
نآرق تایآ  هک  دنامن  یفخم  دوش  هتشادرب  تاحفص  نآ  رد  دراد  لامتحا  سکع  نیا  هدوب  دادغب  رد  یتدم  تسا  هملسلاما  شمسا  تسا و 

هک یتلاح  رد  دناهدرک  ریسفت  هرهاط  نیمه  هب  ار  تلتق  بنذ  ياب  تلئس  ةدوملا  اذا  هیآ و  هلمج  زا  دناهدرک  ریـسفت  لیوأت و  یـسک  ره  هب  ار 
هک مدوب  نارهت  رد  يدنفا  سابع  تافو  زا  سپ  زین  رخاوا  نیا  رد  لاح  ره  هب  دنیوگ  ار  رکب  رتخد  ةدووم )  ) دوبن هرکاب  تشاد و  دالوا  دـنچ 

اعد و ناونع  هب  يدنفا  یقوش  هک  دوب  تقو  نآ  رد  دنتساوخ  هزاجا  هتـشون  افیح  هب  يذغاک  هدش  باجح  فشک  هب  رـضاح  ناوسن  تعامج 
دیئامن مادقا  رما  نیا  هب  ادابم  ادابم   ) دوب نیا  شنومضم  هک  تشون  يذغاک  تشادرب  يدنفا  سابع  يهریـشمه  دوب  هتفر  شیوس  هب  تاجانم 
باطخ يذغاک  يدنفا  یقوش  دـعب  تسین ) عقوم  الاح  میرآ  رد  هب  میناوتیمن  مدرم  هلک  زا  زونه  درک  یتمکح  یب  هعفد  کی  نیعلاةرق  اریز 
کیرـش نداد  يأر  رد  زین  ار  نانز  تاباختنا  رد  یلو  دـینزن  مد  باـجح  زا  اـتلاجع  هدیـسرن  عقوم  زونه  هک  تشون  هحفـص 18 ] مومع [  هب 

يرادیب ای -  ظاقیا -  www.Ghaemiyeh.comباب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


نارهت هب  هقرو  نیا  ندیـسر  زا  سپ  دیناسر  دنهاوخ  مه  هب  روضح  هنادازآ  سلاجم  رد  هدش و  باختنا  زین  ناشیا  زا  هک  ینامز  دـیآ  دـیئامن 
نانچمه اب  تسا  دوجوم  ماهتشادرب  ناشدرم  نز و  زا  هک  سکع  هرقف  دنچ  یتح  دندشیم و  رضاح  یصوصخ  سلاجم  رد  نانز  زا  یـضعب 

دیع حول  رد  هچنانچ  دنراین  رد  ادص  هکنیا  طرـش  هب  دـهدیم  مکح  يدازآ  هب  مه  رگید  ياج  رد  هتـشون  سدـقا  باتک  رد  اهب  هک  یمکح 
ار دوخ  یئادخ  هدومن و  لزان  نادنفـسوگ  توالت  تهج  هب  دـنریگیم  دـیع  زور  تسا 12  زورون  دیع  زا  دـعب  زور  ود  یـس و  هک  ناوضر 
هلا لامج  رهظ  رتسلا و  باجح  قشامب  يذلا  یلعالا  ءالم  لها  رشب  یهبالا  ملق  ای  نا   ) تسا نیا  وا  دیامنیم و  حیرـصت  اجنآ  باجح  نودب 
یلا عینم  لضف  قفا  نع  رهظ  دق  دیع هللا  اذه  ابحرم  ایق  میظعلا  همسا  قرشم  نع  رمالا  سومش  تقرشا  هب  يذلا  ءایضب  ربکالا  رظنملا  اذه  نع 
امب مکسفنا  یفا  درس  ءاشنالا  لها  ای  اذا  ءامسالا  باجح  فلخ  نع  مدقلا  ناطلـس  رهظ  امب  ءایـشالا  لک  نع  ملقلا  عفر  هیف  دیع  اذه  لان  نا 

رگید میتشادرب  ءایشا  مامت  زا  ار  ملق  دیع  نیا  رد  ینعی  بدالا ) مکح  نعا  زواجت و  نا  مکایا  ناوکالا و  لکایه  یلع  نارفغلا  مئاسن -  ترم 
لامعا بکترم  هزادنا  هچ  مایا  نآ  رد  هک  دننادیم  دنتوبسم  اهیئاهب  يهلخاد  زا  هک  یـصاخشا  تسا و  مولعم  لاوحا  تریـصب  نابحاص  رب 

دش دهاوخ  زین  اهزیچ  ریاس  تسا  یهیدب  دوشیم  يراج  بآ  لثم  تابورشم  ددرگیم  تفایـض  هک  یمومع  سلاجم  رد  دنوشیم و  هعینش 
هک تسا  یبلاطم  نادنچ  اریز  میوگب  اهفرح  نیا  زا  مرادن  لیم  هحفص 19 ] دش [  ضرع  البق  هچنانچ  دوبن و  اهنیا  نتـشون  دوصقم  يراب 

تباث سپ  دنامن  راکنا  لاجم  ادبا  هک  مینکیم  رکذ  ار  یبلاطم  هکلب  دنیآرب  عافد  ماقم  هب  هدـش  رکنم  اهیئاهب  هک  میرادـن  اهنیا  هب  جایتحا 
رد هدرکن و  یئانتعا  اهیئاهب  لوبق  هب  هک  دـش  مهاوخ  هدـش و  سوفن  رازه  نیدـنچ  تیادـه  ثعاب  هکلب  هتفرن و  ردـه  هب  متامحز  هک  دـش 
زین هدنب  هدیـسرن  يروتف  هتفاین و  رییغت  یلاع  ترـضح  یبلق  محارم  هدنب  ضارعا  زا  هک  دـیاهدومرف  موقرم  دـنیامن  یقلت  يدرـس  نوخ  لامک 

ثبع هدنب  دینادب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوشیم  ضرع  هدرپ  یب  هک  ضیارع  نیا  زا  تسین و  هدوبن و  يروصق  دوخ  قباس  تدارا  رد  اذـکه 
زا هدرپ  هرخالاب  هدومن  قمعت  لئاسم  نیا  رد  یتسم  تربخ  ترـصب و  يور  زا  هکلب  ماهدرکن  ضارعا  تیئاهب  زا  هدرک و  اـنتعا  هراوآ  لوق  هب 
زا هن  میامن  تابثا  لیلد  يور  زا  ار  دوخ  هقح  ضیارع  هک  مرـضاح  هریغ  هبتاکم و  رد  دـیاهدومرف  موقرم  هک  ناـنچ  ماهتـشادرب و  راـک  يور 

اهیئاهب لامش و  باحصا  ار  نیملسم  دیاهدید و  یهایس  هکل  هدنب  نبج  رد  ار  تیمالـسا  مسا  هدز  اضیب  ناتک و  سابل  لاثم  رگید  اوه  يور 
هکل تسا و  دیفـس  زاب  هدنب  سابل  الوا  دـیاهدومرف . ضرف  هدـش  ترپ  يهناودـنه  تسوپ  زا  ار  هدـنب  ياپ  هدومن و  روصت  نیمی  باحـصا  ار 
لاح ات  هکلب  دـش  دـهاوخن  رادهکل  مه  نآ  تسا  يربم  يراع و  كوکـش  باـیترا و  بئاوش  زا  دـمحلا هللا  زین  تیمالـسا  هوـالع  هن  دوجوم 
ذخا تیمالسا  نآرق و  زا  هک  لامش  باحصا  نیمی و  باحـصا  بلطم  اما  دش  عفر  تیدحا  ترـضح  ینطاب  تاهجوت  زا  یلو  مدوب  رادهکل 

نآ رد  یلب  دنـشاب  هدرک  ار  نیمی  باحـصا  ياـعدا  هک  یئاـهب  زیچ  هـمه  هحفـص 20 ] یب [  تعاـمج  نیا  رب  ياو  دـننزیم  لاـثم  هدومرف و 
رب یـسک  هک  نیمی  باحـصا  تسا  مالـسا  تعاـمج  ـالعف  دـنیامن  كاـپ  هتباـث  تاداریا  زا  ار  دوخ  هک  دـش  دـنناوت  نیمی  باحـصا  تروص 

هدومن و تقرس  اپورا  رصم و  دیارج  زا  هک  اهب  لثم  هن  دنیامنیم  سابتقا  نآرق  زا  ار  دوخ  تایفشک  هفسالف  هکلب  دش  دناوتن  رکنم  شـساسا 
رد هک  یتیآ  ترضح  لوق  هب  هدنب  و  دشورفیم . نادنفسوگ  هب  هلزنم  تایآ  ناونع  هب  دوخ  حاولا  رد  هدوبر  اهيدنب  شقن  ياهیفاب  نافرع  زا 
رد هک  يرفک  نیا  ددرگ ) مدـمه  قـمحا  هب  هک  یناـمیا  نآ  زا  دـشاب  نیرق  مهف  اـب  هـک  ار  يرفک  مراد  رت  تـسود  ) دـش دـهاوخ  جرد  هـیتآ 

ترپ زین  میاپ  تسا و  اراوگ  شون و  رتهب و  رتشوخ و  یـسب  اهیئاهب  تعامج  هب  تسایر  ناـمیا و  زا  دـش  دـهاوخ  هتفگ  هدـنب  هب  تیمالـسا 
دوخ فرط  نالطب  هحضاو  نیهارب  هنقتم و  يهلدا  اب  کنیا  تسا  اجرب  اپ  یمکحم  يراوتسا و  تیاهن  رد  هکلب  هتـشگن  دروخ  مرـس  هدشن و 
لالض هار  ادمع  هتسناد  هتسناد  هک  تسا  یصاخشا  قح  رد  خلا  مهعمس  یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  يهیآ  مرادیم و  سمشلا  نم  رهظا  ار 
فشک هک  دیتساوخیم  . ) دیاهدومرف موقرم  بوتکم  رخآ  رد  هچنانچ  دنهدن  شوگ  رایـشوه  ققحم و  صخـش  يهقح  بلاطم  هب  دنیامیپ و 
نآرق تاهباشم  تایآ  هب  هدنب  الوا  دیشکب  راب  ریز  هب  دیئامن و  لاسرا  اناغمرا  راک  زور  يهدیدمتـس  نیا  رب  راشفا  تعجارم  زا  سپ  ار  لیحلا 

تقو ادبا  دودرم  دورطم و  ضزعم و  ضغبم و  رفن  کی  تاملک  ءاغـصا  هب  ملوغـشم  تسا  هیهلا  تاملک  یگمه  هک  ۀیروت  لیجنا و  دیجم و 
ار هراوآ  هکنیا  ماهدیـشک و  رانک  هدیمهف و  تقیقح  يور  زا  هک  هدنب  رد  هن  دنک  ادیپ  هحفـص 21 ] قادصم [  اجنیا  رد  هللا  متخ  سپ  مرادن )
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سوکعم ار  یبـلطم  ره  دـنیامنیم و  يراـک  هابتـشا  هک  زکرم  ياـهلاملا  دـحتم  هب  رظن  هک  تسا  نیا  هن  دـیاهدومرف  ضرف  دورطم  دودرم و 
هظحالم ار  لیحلا  فشک  ةرک  ود  هناضرغیب  هک  نآ  زا  دـعب  یلو  مدوب  هدرک  ساـسحا  ناـنچ  زین  هدـنب  دـیاهدومرف  رواـب  دـنهدیم  راـشتنا 

رد یکیراب  تاکن  هک  هدـیدع  تاظحالم  هب  اـما  مدومنیم  يرحت  قیقحت و  لوا  زا  هک  ینعی  دـیامنیم  رکذ  قیقحت  ناونع  هب  مدـید  مدومن 
ادیپ دوخ  تابتاکم  قاروا و  نایم  رد  دومن  دیلوت  هدنب  يارب  بلق  نانیمطا  هک  یبوخ  كردم  ناهگان  مدوب  سسجتم  هدرکن  رواب  دوب  مالک 
یمق هللا  دسا  دیس  اقآ  بانج  هب  یبوتکم  هنس 1339  رفص  رد 22  یتیآ  ياقآ  ترضح  هک  تسا  نیا  نآ  دش و  عفر  زین  هبـش  نیا  هک  مدرک 
باوج زین  ناشیا  هتشون و  یمذ  دزادرپیم  وا  شراگن  هب  الیذ  هک  ياهقباس  هب  رظن  نیما  یجاح  زا  موحرم  هللا  دسا  دیس  اقآ  ایوگ  دسیونیم 

رد هدومن  ناجیابرذآ  ترفاسم  هللا  دـسا  دیـس  اقآ  يهنـس 1336  رد  هک  تسا  نیا  ار  نما  یجاح  هللا  دـسا  دیـس  اقآ  مذ  تلع  دنـسیونیم و 
یـصخش شاداد  اقآ  نیا  دـناهدومرف و  موقرم  یحرـش  لیحلا  فشک  رد  یتیآ   ) هک ار  مان  شاداد  اقآ  رـسپ  يزیربت  مان  یقت  زیربت  زا  تدوع 

یـسک درم و  یگزویرد  تلاح  رد  اریخا  درک  یـسورع  ار  یغرم  ناخ  میهاربا  ازریم  یتح  تشاذـگ و  رما  هار  رد  ار  شیئاراد  مامت  هک  دوب 
دنکیم فداصت  ناجنز  هار  رد  نیوزق  هب  تشگرب  تشادرب  مادختسا  ناونع  هب  دوب ) یگلاس  هدزناپ  نس  رد  هک  زین  یقت  شرسپ  درکن  انتعا 

نیا نیوزق  رد  دنربیم  هارمه  نیوزق  ات  هحفـص 22 ] هدرک [  راوس  هخرچ  راهچ  هب  ار  نز  امحرت  هلا  دسا  دیـس  اقآ  هدنام  هار  رد  هک  ینز  هب 
قوقح ذـخا  ناونع  هب  نارهت  زا  زین  نیما  یجاح  دـنوشیم  یـشاب  میکح  يهناخ  دراو  هس  ره  یقت  هلا و  دـسا  دیـس  اـقآ  یهارمه  هب  زین  نز 

هک مهدب  هک  نز  نیا  هب  دیهدب  لوپ  نموت  هس  ود  نیما  یجاح  بانج  هک  دـنکیم  ناونع  هلا  دـسا  دیـس  اقآ  دوب  هدـمآ  نیوزق  هب  اهینیوزق 
دومنیم دابآ  دجسم  دادیم  یصخش ... مدوب  هدینـش  هک  دوب  هتفگ  نیما  یجاح  دروآ  مهارف  ار  نارهت  ترفاسم  يهلیـسو  شدوخ  يارب  هتفر 

دیـس اقآ  ردـق  نآ  یهدیم  هچب  نز و  هب  ینکیم و  یئادـگ  نم  زا  هک  درم  هدـش  يراک  وچمه  کی  هک  منکیم  رواب  نآلا  مدرکیمن  رواب 
ار هلا  دسا  دیـس  اقآ  نارهت  رد  تفر  هک  دوب  نیا  دیوگیمن  يزیچ  هدنکفا  ریز  هب  رـس  تفخ  تیاهن  رد  ناشیا  هک  دنکیم  دـیقنتار  هلا  دـسا 

بحاـص دـش  یهاـقناخ  دراو  شیوارد  زا  یکی  هک  يونثم  رد  تسا  ياهلئـسم  اـصوصخم  دومن و  وـجه  اـج  ره  رد  هدرک و  سلاـجم  لـقن 
اپ رب  یـشیع  نامهم  شیورد  اب  هداد  کلذ  ریغ  هئـشن و  هب  دروآ  تخورف  هدرب  ار  شیورد  غالوا  یناهنپ  تسین  بیج  رد  يزیچ  دید  هاقناخ 

اهنیا تیعم  هب  زین  غالا  بحاص  تفرب و  رخ  تفرب و  رخ  تفرب و  رخ  دنتفگیم  رکذ  ضرم  هب  دننکیم  شیوارد  هک  يرکذ  انمض  هدرک و 
هک تفگ  هدـش  هچ  هب  نم  رخ  ینالف  هک  ار  نابزیم  درک  ادـص  تسین  غالوا  دـید  غالوا  دزن  دورب  هک  تساخرب  یحبـص  زور  کی  تفگیم 
هب یتح  درک  لقن  اجک  ره  هلا  دسا  دیـس  اقآ  مسا  هب  ار  لثم  نیا  تسا و  رخ  مادـک  یتفگیمن  تفرب  رخ  یئوگیم  تدوخ  تسا  زور  دـنچ 

هحفص رد [  یتیآ  هک  دسیونیم  یتیآ  ترـضح  هب  نیما  نیما  و  [ 2  ] نیما زا  یتیاکش  هتشادرب  هلا  دسا  دیـس  اقآ  هک  دوب  نیا  تفگ  زین  هدنب 
التبم درد  نیمه  هب  يرگنب  هک  ره  رب  يدـش  التبم  شبل  لاخب  وت  هن  اهنت  نم  يـالوم  یلو  ناونعلا ) دـعب   ) هتـشون ار  بوتکم  نیا  باوج  [ 23

هب مه  سفن  نیرخآ  ات  راگدرورپ  تیانع  نوع و  هب  تسا  راودیما  هدیدن و  یتیاکـش  يدـحا  هراوآ  نیا  ناسل  ملق و  زا  زگره  هکنیا  اب  تسا 
هدش دراو  نارهت  هب  هک  یـسک  منکیم  ضرع  یلاع  ترـضح  هب  هتـسب  رـس  اذهعم  دوشن  راهظا  یتیاکـش  راکـشآ  دنام و  رارقرب  لاح  نیمه 
شین بابلالا  ولوا  يهودق  ود  بابحا  ياوشیپ  ود  هلا  هملک  جورم  ود  هلا  قاثیم  زوسلد  ود  هللا  رما  نوتـس  ود  عطقنم  سفن  ود  نآ  زا  دـشاب و 
اریخا یلو  متسنادیم  نایوگ  دب  فرط  هب  ار  قح  دشیم  يدای  اب  تبـسن  یئوگ  دب  هچ  ره  البق  مرادن  غارـس  هک  هدنب  دشاب  هتفاین  يدنزگ  و 

معن یلب و  مرتحم  سفن  ود  نیا  يهنیمز  رد  مدآ  نآ  دشاب و  غلبم  شمـسا  هک  یمدآ  رفن  کی  رگم  هرک  يور  رد  دنامن  رگا  هک  هدـش  تباث 
ای وا  هتبلا  ضقان  ای  تسا  ضقان  اـی  وا  هتبلا  دـشاب  نعط  نعل و  فرط  دـیاب  وا  هتبلا  دـنکن  قیدـصت  ار  ناـشفرخزم  فرح  ره  دـشابن و  فرص 

نیا زا  یکی  ندوب  اب  دنکیم و  میظعت  رفن  ود  نیا  روضح  رد  دشکیم و  ابع  زا  تسد  هک  يدنر  هنهک  نآ  دینادب  سپ  قمحا  ای  تسا  قفانم 
نآ دـیرم  ار  وا  بابحا  رثکا  هک  نادـنچ  دـنکیم  تدارا  راـهظا  یمیدـق  ربکا  درم  نآ  يهنیمز  رد  اـصوصخ  دـیاشگیمن  نخـس  هب  بل  ود 

تامدقم نیا  رب  ءانب  دیناسر  دهاوخ  تلاصا  تاماقم  هب  هدرک و  بانم  بیان  ار  وا  اهتدارا  نیمه  تسا  دنر  هنهک  هچ  دنسانشیم  ترـضح 
هحفص غیلبت [  تمدخ و  مسا  هب  یسک  ره  یلو  درادن  ررض  دنوشن  دیرم  ابحا  دارفا  رگا  دش  دیرم  دیاب  تسین  یسک  زا  ریصقت  هک  دش  تباث 
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دش نانچ  نوچ  تسین  یـسک  ناشیا  زا  رتراوگزب  مدقا و  قبـسا و  هک  دننادب  لک  ات  دیامن  یگدنب  راهظا  دیاب  هتبلا  تسا  موسوم  هلا  رما  [ 24
يراـب هنب  غاز  شیپ  دـنب  رگج  اـی  وش  یـضار  هصغ  شیوتب و  اـی  داد  رد  نت  تفرب  رخ  تفرب و  رخ  تفرب و  رخ  هب  دـیاب  سپ  دوشیم  نینچ 

دح هدـنام و  لامجا  هتوب  رد  مناـمیا  رفک و  اذـهل  یتدارا  یب  هن  ماهدرک و  راـیتخا  ار  تدارا  بناـج  هن  ضغب  هن  ماهدوب  بح  فرط  هن  هدـنب 
زاب مراودیما  یلو  دـنک  هولج  قلطم  رفک  ای  فرـص  نامیا  تروص  هب  دـیآ و  ردافح  يهدرپ  زا  دوش و  سنا  نج  نیا  یک  ات  هتفرگ  ار  طسو 

دوصقم رخآ  یلا  ددرگ ) مدـمه  قمحا  هب  هک  ینامیا  ات  مراد  رتتسود  دـشاب  نیرق  مهف  اب  هک  ار  يرفک  هدـنب  اریز  نمؤم  هن  مشاب  رفاک  مه 
هب هک  یتابتاکم  هرخالاب  اـت  دومنیم  تقیقح  يرحت  هدوب و  یقیقح  دـهاجم  لاـح  ره  رد  یتیآ  ياـقآ  هک  تسا  نآ  یئارـسهصق  هک  نیا  زا 
درط هتفگ و  درودب  ار  ناشیا  هراوآ  هکلب  دنتشاذگ  شیور  هب  ار  درط  مسا  هک  دنتشادن  ياهراچ  رگید  نانیمطا  بلس  زا  سپ  تشون  لفاحم 
هکلب هدرکن و  تیافک  هدـیدع  تاحفـص  مراد  ضورعم  باوج  مهاوخب  رگا  هتفر  موقرم  هک  یلالدتـسا  عقوم  یب  تایآ  ریاـس  هب  دومن  درو 

( میوشن لخاد  ناشیا  يهدیرج  هب  ام  هک  تسا  نآ  دـیما  هداد  ربخ  لبق  زا  هرکذ  لجا  قحا  نایافویب  متلق  نا  یلا  دـهدیمن  تعـسو  مه  تقو 
زا رتشیب  ار  هروتـسم  ياهغورد  لـئاسو و  نوچ  دـندوب  يدـنفا  ساـبع  لوح  رد  هک  صاخـشا  تسا  لـیذ  رارق  هب  ناـیافویب  حول  زورب  حرش 

هحفص يرگوفر [  رد  اهبلادبع  هک  یئاجنآ  زا  یلو  دنتشاذگیم  ظاقیا  يانب  دندیمهفیم و  دنوشیم  رثأتم  هدینش و  رو  رود و  هک  یئاهنآ 
نارازه زور  ره  ماـنغا  هب  تیهولا  ریرـس  هب  شـسولج  ودـب  زا  تسا . ندرک  رپ  زا  ندرک  وکین  راـک  دـنیوگیم  مه  نآ  تشاد  تراـهم  [ 25

رد اذـهل  تشاگنیم  هبوجا  زین  وا  دـش ) دـهاوخ  هدـش و  هراشا  يرـصتخم  هچنانچ   ) دیـسریم ءاـهب  باـب و  تاـملک  تاداریا  رد  بیتاـکم 
رگید نیا  زا  دعب  هک  تسنادیم  درکیم و  فیوخت  دیدهت و  دیعو  دـعو و  عاونا  هب  ار  هدـش  رادـیب  صاخـشا  تشاد  یئاضیب  دـی  يرگوفر 

جردنم كاژ  رثکد  همانتحایس  رد  هچنانچ   ) نکنالرتنا سیوس و  رد  يزاب  مناخ  زا  ریغ  وا  نیشناج  دش و  دهاوخ  هتشادرب  راک  يور  زا  هدرپ 
تسناوت  دهاوخن  رگید  يزیچ  تسا )

تیئاهب رد  توکسلا  قح 

نیغلبم زا  ار  قدـصا  نبا  شدوخ  رـصع  رد  دـیراد و  ظوفحم  اهنآ  رـش  زا  ارابحا  دـش  دـنهاوخ  رهاظ  نایافویب  هک  داد  ربخ  تشادرب  اذـهل 
هار زا  ار  قودـص  نبا  دومن  رومأم  ار  رداـهب  ناـخ  هللا  زیزع  ازریم  يدـنفا  ساـبع  یلو  درد  هب  ار  هدرپ  تساوخیم  تسا  روهـشم  فورعم و 

حدم رد  هتفرگ  توکسلا  قح  هک  دش  هلاوح  نیما  یجاح  زا  زین  ناموت  هاجنپ  یهام  دش و  رظن  سبح  اجنآ  رد  دروآ و  زاریش  هب  ناتسودنه 
دمآ نارهت  هب  درک  تکرح  زکرم  زا  هزاجا  نودب  يدنفا  سابع  توف  زا  سپ  رخاوا  نیا  رد  تسه  مه  زونه  دیاشگن و  بل  اهیئاهب  حدق  و 

هب ددرگ  رب  هک  دیسر  وا  هب  يدنفا  سابع  هریـشمه  زا  یبوتکم  دندومن  عنم  شرـشاعم  زا  ار  رگید  مه  دندناوخ و  شـضقان  انلع  اهیئاهب  هک 
تسا لاس  یس  هک  دیئامن  ءاهبلادبع  هب  یـسأت  امـش   ] دوشیم هتـشون  شترابع  نیع  هک  تشون  يزیچ  زین  نارهت  یناحور  لفحم  هب  زاریش و 

ار تیئاهب  تافارخ  هتشگرب  هک  دیئامنب  هحفـص 26 ] بیقعت [  دایز  ینعی  دوب  نیا  شدوصقم  هتـشاد ] هاگن  هدرپ  ریز  رد  ار  سوفن  هنوگ  نیا 
هدومن و فشک  ار  اهنآ  لیح  هک  دیامرف  ثوعبم  شیوخ  تردق  زا  سوفن  هک  تسا  مزال  ملاع  يادـخ  يارب  هکنیا  زا  لفاغ  دـیئامن  نالعا 

هزجعم نایافویب  ظفل  هب  یئوگ  نیـشیپ  هب  عجار  يدـنفا  سابع  لوق  خـهک  دـش  تباث  سپ  دـنراد  مـالعا  ار  ناـشندرتسگ  ماد  تلم  مومع  هب 
مدوب هتـشون  هدنب  هکنیا  رد  دوشیمن و  تقیقح  رب  لیلد  نیا  درادن و  وا  هب  صاصتخا  دناوتیم  ار  یئوگشیپ  نیا  سک  همه  دـش و  دـناوتن 
ظافلا ایوگ  هللا  ءاهب  ترـضح  تایآ  هک  دوشیم  موهفم  نانچ  دـیاهدومرف  موقرم  اباوج  تسین ] ناـیم  رد  یلمع  ظاـفلا  بلاـق  زا  ریغ  هب   ] هک

رافک هملک  نیا  الوا  تسا  یلمع  ظافلا  ینعی  نیلوالا  ریطاسالا  وه  نا  هک  دـنتفگ  ار  هملک  نیا  زین  لوسر ص  ترـضح  هب  الوا  تسا  یلمع 
عیدـب يزیچ  وت  تسا  نیلوا  ياـههتفگ  دـناهتفگ و  ناربمغیپ  وت  زا  لـبق  ار  اـهنیا  دـنیوگیم  هکلب  دـیوگیمن  ار  نآرق  تاـیآ  ندوب  یلمع 
ظعاو ینعی  تسین  هدوبن و  نادـیم  رد  یلمع  تسا  ظفل  طقف  اـهیئاهب  هتفگ  هک  منکیم  ضرع  هکلب  ماهتفگن  یلمع  زین  هدـنب  ياهدرواـین و 
سفن ود  دوبن و  دوهشم  يزیچ  لمع  عقوم  رد  یلو  نالف  نالف و  تسا و  مزال  قافتا  تسا و  بوخ  داحتا  دنیوگیم  الثم  دنتـسه . ذعتم  الب 
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طقف هک  تسا  نیا  دشن  طوبرم  نیلوالا  ریطاسا  هب  هلئـسم  نیا  سپ  مما  گنن  لعف  رد  دـنملع و  رخف  لوق  رد  هن  طبترم  دـحتم و  رگیدـکی  اب 
لمع و مدـع  قافن و  ضرم  نیا  هک  دـیئامرف  روصت  هکنیا  هن  راـبتعا  زا  یلاـخ  لـمع  عقوم  رد  دنـسیونیم  دـنیوگیم و  تسا  ظاـفلا  بلاـق 

ناماس نیا  لثم  اج  همه  هکلب  میاهدید  مه  اب  يرخا  طاقن  زیربت و  رد  هک  تسا  هحفص 27 ] دوجوم [  ناجیابرذآ  ياهیئاهب  نیب  رد  قالخا 
ددرگن ادـیپ  يرگید  بحم  یـسفن  افیح  اکع و  رد  دوشیمن  تفای  دـحتم  سفن  ود  تسا  اهنیا  لماع  ظعاو و  هک  نیغلبم  نایم  رد  تسا و 

سرادـم رد  نیملعم  نداد  سرد  لثم  تسا  ظافلا  بلاق  هک  تسا  تباث  سپ  درک  مهاوخ  جرد  يرخا  هلاسر  رد  ار  دوخ  تایئرم  هللا  ءاـشنا 
هب تفگ  ناوت  زین  یلمع  و  دوشیمن . دوجوم  يرانید  دوجو  ملاع  رد  یلو  دننکیم  ملق  اب  ار  ناموت  اهنویلم  باسح  بورغ  ات  حبـص  زا  هک 

فرـص و اب  یلک  تریاغم  هک  راکـشآ  طالغا  هب  رظن  دینادیم  هللا  دـنع  نم  هک  اراهب  حاولا  تایآ و  هک  نانچ  هتخاس ) ینعی   ) راک رـس  لوق 
نیبرقملا نیز  بانج  هب  سپ  امهلاثما  نم  ریثک  مه  ریغ  و  ضرالا ) لها  اـی  مکـسفنا  نسدـقتلف   ) اـی و  یهبـالا ) ملق  اـی  نا   ) لـثم تشاد  وحن 

هب رگا  دـنام و  یقبام  دـنداد و  راشتنا  عبط و  ار  اهنآ  هدرک  تسرد  دوخ  مغ  رب  نیز »  » هک یئاهنآ  دـیامن و  حیحـصت  هک  دـش  هداد  هزاجا 
هظحالم مه  ریغ  تارادـتقا و  تاقارـشا و  نیبم و  باتک  سدـقا و  باتک  لـیبق  زا  هعوبطم  بتک  اـب  هدـش  هتـشون  میدـق  زا  هک  هیلـصا  خـسن 

بلاطم اریز  تسا  یلمع  میوگیمن  نم  یلو  دش  نکمم  زین  نتفگ  یلمع  تروص  نیا  رد  سپ  درک  دیهاوخ  قیدصت  ار  هدـنب  لوق  دـیئامرف 
اهب ناقیا  طساوا  رد  هک  تسا  نیا  ار  اهب  مالک  يدنفا  سابع  ياهيرگوفر  هلمج  زا  تسا  رامـش  یب  اهب  باب و  ياهيراک  تفاثک  رایـسب و 
ماقم هب  هنـس  داتفه  تدم  رد  دنامب  ظوفحم  تسوبی  يهبلغ  زا  دوخ  ندعم  رد  رگا  هک  دـیئامرف  هظحالم  یـساحن  هدام  رد  الثم   ) دـسیونیم
دوخ ماقم  هب  هدـش و  ضیرم  هحفـص 28 ] تسوبی [  يهبلغ  يهطـساو  هب  هک  دننادیم  بهذ  ار  ساحن  دوخ  یـضعب  هچ  رگا  دسریم  یبهذ 
سم لیلق  تدم  نیا  رد  هک  تسین  يزیچ  وچ  مه  چیه  هک  دناهتفرگ  داریا  ملعا  هب  صاخـشا  هدش و  ادیپ  طلغ  شیـسراف  رد  ادـعب  هدیـسرن )

يرگوفر رد  ار  تاملک  نیا  لاثما  هچنانچ  هداتفا  بتاک  ملق  زا  هتفگ و  لاس  رازه  داتفه  اهب  هک  دـیوگیم  يدـنفا  سابع  اذـهل  ددرگ  بهذ 
دوخ يهمیدق  تداع  اب  دندروآ  نامیا  سدقم  روهظ  نیا  رب  هک ... یـصاخشا   ] دـیاهدومرف موقرم  اضیا  دـنکیم . لامعتـسا  زین  باب  تاملک 

نآ نید  نکل  تسا و  حیحص  درادن ] یتبسن  قحب  لامعا  نیا  دنیامنیم  راتفر  اجنیا  رد  تداع  نامه  هب  زین  مسر  الا  نامیالا  نم  یقبی  هک ال 
یسولپاچ و زا  ریغ  هب  دیامن و  تیبرت  ار  سوفن  تسناوتن  هک  ینید  دیامن  دیلوت  هفلتخم  ماوقا  نایم  رد  جازتما  دهد و  بولق  فیلأت  هک  تسا 
تسرپ و توهـش  صاخـشا  وریپ  هک  تسا  اهام  سفن  ياوه  زا  تسین  ادخ  دزن  زا  دهدن  هجیتن  يزیچ  یقالخا  دب  یفاصنایب و  یتورمیب و 

لامعا نیرـشاعم  نیرـصاعم و  هک  یتروص  رد  میهدیم  رارق  كرـش  هللااب  ذوعن  هتـسناد  كردـی  عبنم ال  بیغ  تاذ  هدـیدرگ و  تسود  ایند 
میروآیمن  ور  هب  هدرک و  بیذکت  ار  لئاق  هدرک  شوگ  رد  هبنپ  ام  دنهدیم  اهنآ  قالخا  يدب  رب  تداهش  هدرک و  حیرشت  ار  اهنآ 

ازریم داهرف  زا  يا  هرطاخ 

دـش و يریگ  یباب  هاش  نیدلارـصان  مکح  يرایتسد و  هب  نارهت  رد  یجلکنـس  قداص  دیـس  اقآ  ياوتف  هب  هک  یعقوم  هنس 1300  رد  هچنانچ 
الم یناـگیاپلگ و  لـضفلاوبا  ازریم  اـقآ  ناراـتفرگ  هلمج  زا  تسا  رـشتنم  اـهیئاهب  دوخ  ناـیم  رد  خـیراوت و  رد  هک  تسا  یباـتک  نآ  حرش 

هدرک لاؤس  هتشاد  روضح  زین  هاش  نیدلارصان  يومع  هحفص 29 ] ازریم [  داهرف  هنطلسلا  بیان  قاطنتسا  عقوم  رد  دوب  يدابآ  دمحم  ياضر 
بیغ تاذ  ار  اهب  ام  دیوگیم  اضر  الم  مینادیم  ینیسح  تعجر  ار  اهب  ار  ام  هک  دیوگیم  لضفلاوبا  ازریم  دینادیم  هچ  ار  اهب  امش  هک  دوب 

یئفوص ار  تلم  ره  هدرک و  ولغ  تسا  برـشم  یفوص  صخـش  نیا  الاو  ترـضح  هن  دـیوگیم  لـضفلاوبا  ازریم  مینادیم  كردـی  ـال  عبنم 
نیمه داقتعا  ار  نامهمه  منیشنیم  روامـس  ياپ  هک  یتقو  مسق  ادخ  هب  الاو  ترـضح  دیوگیم  اضر  الم  زاب  مینادیمن . بیغ  تاذ  ام  تسه 

ياپ عقوم  هک  الاح  یلو  دش ) دهاوخ  هراشا  ادعب  . ) میناوخیم شوخ  ناحلا  اب  هک  میراد  یفیناصت  راعـشا و  اهب  ندش  بیغ  تاذ  هب  تسا و 
امـش هک  یـصخش  نیا  دیوگیم  ازریم  داهرف  تسا . ناکما  يادخ  اهب  هک  مراد  داقتعا  هدنب  یلب  دنیوگیم  برـشم  یفوص  ارم  تسا  قوپاق 

نم هک  دنکیم  لقن  لضفلاوبا  ازریم  دش  ادخ  اجک  زا  مدوب  برشم  مه  هدرک و  مادم  برش  وا  اب  ینامز  ناریمش  رد  نم  دینادیم  ادخ  ار  وا 
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تـسین عومـسم  رجاف  قساف و  لوق  مالـسا  عرـش  رد  ـالاو  ترـضح  تفگ  هتـسشن  وناز  رـس  هب  اـضر  ـالم  مهدـب  باوج  هچ  هک  مدوب  ریحتم 
ياقآ هتـشون  هب  هک  تسا  اضر  الم  نیمه  دوشیمن ) تباث  ءاهب  قح  رد  تداهـش  نیا  اذـهل  دـندومن  رارقا  دوخ  قسف  هب  نوچ  الاو  ترـضح 

نیمدـقتم زا  هک  مان  مشاه  ریم  اقآ  هدـش  عقاو  زین  هغارم  رد  هیـضق  نیا  لثم  دومن  فرـصت  ار  دوخ  رتخد  لیحلا  فشک  هحفص 59  رد  یتیآ 
هب دـندمآ  هک  تسا  دوـجوم  دوـشیم  هتـشون  وا  طـخ  هب  باـتک  نیمه  ناـنع و  مـه  هدـنب  اـب  تیمالـسا  رد  وا  دـیفح  نـالا  تـسا و  اـهنیا 
هچ رگا  دـهدب و  يرگید  هب  دـعب  هدروخ  ار  وا  هویم  دوخ  لوا  دـیاب  هتـشاک  هک  یتخرد  هحفص 30 ] ناسنا [  تفگ  شرتخد  يراگتـساوخ 

ردان ییخ  هک  نایئاهب  دارفا  قالخا  لامعا و  زا  رظن  عطق  يراب  تسا . تسرد  هک  دـهدیم  دـییأت  ار  یتیآ  لوق  فرح  نیا  یلو  هدـشن  لماع 
هدرک و اهچ  دادغب  رد  يدنفا  سابع  هک  مهد  حرـش  ار  تیئاهب  يامعز  هعیاش  يهعینـش  لامعا  رگا  دـشاب  قالخالا  حیحـص  یکی  هک  تسا 

دش دنهاوخ  ینابصع  اهیئاهب  تسا  نیا  رب  دبال  دناهتـشاذگ  دناهتـشاذگ و  یقالخا  دب  یفرـشیب و  زا  دوخ  يارب  ملاع  رد  یمان  هچ  نارگید 
ات راذگب  نامز  نیا  رگج  زوس  نیا  راتفگ و  نیا  حرش  اذهل  یسیونیم  هدید  هدینش و  نیربتعم  زا  هک  ار  دوخ  تاعومـسم  تایئرم و  ارچ  هک 

دیامن  یتیآ  ترضح  تافیلأت  هب  عوجر  دشاب  بلطم  نیا  حرش  بلط  هک  ره  رگد  تقو 

تیهولا ياعدا 

باتک زا  باوج  دنیامن  راکنا  اهیئاهب  هنیآ  ره  رگا  هک  دوشیم  جرد  دنکیمن  تیهولا  ياعدا  هدرپ  یب  هک  اهب  دوخ  تاملک  زا  هرقف  دـنچ 
دوجوم زین  شرهم  عجس  رد  دیوگیم و  هدیسرن  عبط  هب  بلغا  زونه  هک  زوس  باتک  باتکلا  ۀحتاف  باتک  رد  هلمج  زا  دوشهتفگ . ناشدوخ 

تئرذ يرماب و  تادوجوملا  تقلخ  يذـلا  اـنا  ینا  میظعلا  ناطلـسلا  اـنا  ـالا  ـال  هللا  اـنا  ینا  میحرلا  نمحرلا  اـنا  ـالا  هلا  ـال  هللا  اـنا  ینا   » تسا
بیلدـنع تنغ  ءامـسلا و  قفا  نع  سمـشلا  تقرـشا  يرماب  میکحلا و  میلعلا  انا  ءاش و  اـم  یلع  ردـتقملا  اـنا  يدـنع و  نم  ادوج  تاـنکمملا 
صمقلا اذه  یف  مدقلا  جذاس  اقبلا و  توربج  یف  هللا  نوطب  یلعلا و  توکلم  یف  هللا  روهظ  ءآدبلا و  توسان  یف  لامجلا هللا  اذه  نأب  سدقلا 

نوکا امویق و  ازیزع  اردتقم  ادیرم  ایح  امئاد  ایقاب  ادمـص  ارتو  ادـحا  ادرف  هحفـص 31 ] اهلآ [  لوا  لک  لوا  نم  تنک  کلذـک  اضیبلا  رینملا 
مایا هک  دـسیونیم  اهیئاهب  تهج  هب  یئاعد  رگید  ياج  رد  اضیا  و  ادوبعم » انئاک  امئاد  اـیح  ادـبا  ـال  زا  ارداـق  اـملاع  اـمکح  اـکلم  اـناطلس 

يرولا نیب  کلـضف  روهظ  يربکلا و  ۀیالاب  کلئـسا  ینا  مهللا  . ] دننک اعد  وا  هب  هک  دهدیم  میلعت  روط  نیا  دنناوخب  راحـسا  فرط  ناضمر 
رونالا سدـقالا  کمـساب  اکـسمتم  یهلا  ای  ینارت  کقلخ  نیب  کلـضف  تاروهظ  نع  یبیخت  کئاقل و ال  ۀـنیدم  باب  نع  ینورطت  ـال  ناـب 

یلع كرحتت  یتلا  کتارعـشب  کلئـسا  ینا  مهلا  لاق  نا  یلا  یلوالا  ةرخالا و  یف  نم  هب  ثبـشت  لیذب  اثبـشتم  یهبالا و  یلعلا  مظعالا  زعالا 
یمیقت ناب  ءاشنالا  توکلم  یف  یناعملا  کسم  ۀحیار  تعوضت  اهب  یلعالا و  کملق  حاولالا  تاحفـص  یلع  كرحتی  امک  هجولا  تاحفص 

اکـسمتم یهلا  ای  ینارت  کیحو  نع  اوضرعا  کتایاب و  اولداج  نیذـلا  تاراـشا  هعنمت  ـال  دوقعلا و  هبقعی  ـال  نأـش  یلع  كرما  ۀـمدخ  یلع 
یلعا یلع  كرما  طاطـسق  لابجلا و  یلعا  یلع  كدـجم  ءانجب  کیلئـسا  ینا  مهلا  یهبـالا  یلعلا  مظعـالا  زعـالا  رونـالا  سدـقالا  کمـساب 

لالتالا ]

ءاهب ضقانتم  راتفگ 

نیا هک  دمهفیم  دشاب  هتـشاد  روعـش  رـصتخم  هک  یـصخش  ره  دنیامنیم  یئاهاعدا  هدومن و  لزان  لصفنم  یحول  رگید  یئاج  رد  هوالع  و 
دیدحت هب  نم  ناگدـنب  يا  وگب   ) هک دـنکیم  رما  ار  وا  هدومن و  لزان  رجاهم  مان  دـمحا  هب  هک  حول  نیمه  نمـض  رد  هدوب و  طبخم  صخش 

 ] باریس ار  ناگنشت  لزی  مل  هک  تسا  هکلهم  يداو  رد  هعیقب  بارس  لثم  دیلقت  هک  هچ  دیزاسیم  دلقم  دیقم و  ار  دوخ  يوه  دیلقت  سفن و 
دینم سدق  ناوضر  راجشا  امش  لاق  نا  یلا  دیئآ  رد  مهلاثم  یب  لاوز  لاسلـس ال  لالز  هب  هتـشادرب  مشچ  یناف  بارـس  زا  هدومن  هحفص 32 ]

زا ار  متمکح  تاـملک  مدومن ..... تیبرت  دوخ  لاوز  یب  تمحر  ناـسین  هب  مدوـمرف و  سرغ  هکراـبم  ضرا  رد  دوـخ  تمحرم  تسد  هب  هک 
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ارات هب  هدومن  عطق  ار  وا  هتبلا  دراذگن و  یقاب  ناتسب  رد  ار  هسبای  هرجش  ناتسب  کلام  ره  هک  مدومرف  میرم  رسپ  هب  هک  ونـش  مبلق  روهظ  ناسل 
حایرا هثیبخ و  سفنا  مومـس  زا  ار  دوخ  نم  تیانع  سدـق  ناوضر  راجـشا  يا  سپ  تسا  ران  قیال  روخ و  رد  یـسبای  بطح  هک  هچ  دـنکفا 

کی گرب  دیرادکیراب و  همه  دیوگیم  رگید  ياج  رد  هضقانتم  هلمج  ود  ( ) دیئامن ظفح  تسا  نیلفاغ  نیکرشم و  هب  ترـشاعم  هک  همیقع 
همه ناشدوخ  زا  ریغ  هک  یتلاح  رد  نیکرشم  اب  ترشاعم  زا  دنکیم  عنم  اجنیا  یلو  ناحیرلا  حورلاب و  اهلک  نایدآلا  عم  اورـشاع  راسخاش و 

دورمن و دادـش و  ملظ  هب  الهج  ياملع  هکنیا  ولو   ) دـیوگیم قدـصا  نبا  حول  رد  ءاـملع  قح  رد  هچناـنچ  دـیزا  لـب  دـننادیم  كرـشم  ار 
راجشا ات   ) دنیامنیم ظفلت  ۀحارصلااب  كرـشم  دجم و  ام  رگید  ياج  رد  و  دندوشگ ) تسد  هچنانچ  دیناشکب  تسد  دودرم  دیزی  نوعرف و 

رد ینارون  سدـق  لامج  یناحور  هداب  نابلط  يا  لاق  نا  یلا  ددرگن  مورحم  هیـسنا  تاحور  هیـسدق و  تاـخفن  زا  دوبعم و  هب  دوج  زا  دوجو 
قارـشا روهظ  لحم  هب  دـیئامنن و  مورحم  ار  ناج  لد و  مشچ  دـیامرفیم  ینارت  رظنا  باجح  یب  یناحور  هرجـش  زا  ینادمـص  سدـق  ناراف 

دیوگیم ار  دوخ  روهظ  تمظع  رگید  ياج  رد  و  نودصقت ) حورلا  رطش  یلا  متنا  لعل  هللا  ناسل  مکحصنی  کلاذک  دیباتـشب  شلامج  راونا 
اذه ءاشیام  لعفی  شرع  یلع  يوتسملا  هسمب   ) تسا نیا  وا  و  هحفص 33 ] دنکیم [ . عولط  قافآ  زین  هعفد  کی  لاس  رازه  دصناپ  ره  هب  هک 

کئلوا باذـک  عدـم  لک  نوبقعتی  ءایربکلا و ال  ۀـمظعلا و  ناسل  قطن  امب  الا  نولکتی  ءاهبلا ال  لهال  ءامـسآلا  کـلام  هللا  يدـل  نم  باـتک 
ۀجحلا تمتدق  قافالا  ۀلبق  یلا  نیلقم  هسفنب  هوعد  هیلا  اوتفتلتآل  قعان  ءادن  نوعمـست  فوس  راتخملا  مهبر  ۀیانع  نم  ۀماقتـسآلا  قیحر  اوبرش 

دابعلا یبرت  سفنل  یبوط  رادـتقالا  ۀـمظعلا و  سومـش  تقرـشا  هنم  يذـلا  قفالا  اذـه  یلا  راونالا  تهتنا  قحلاب و  ترهظ  یتلا  ۀـجحلا  هذـهب 
لک یف  رهظب  روهظلا  اذـه  دالبلا  ندـملا و  یف  هللا  رما  رقتـسی  ـال  دـحا  موی  لـک  يرهظی  ول  لـق  حاولـالا  ربزلا و  یف  تلزن  یتلا  هللا  دودـحب 
نیا هن  ای  دوشب  ادخ  دناوتیم  رـشب  هک  مرادن  راک  نم  رگید  باجحالا ) انعفرا  عانقلا و  انفـشک  کلاذک  ةدـحاو  ةرم   5 ..... ۀنس فلا  ةاسمخ 

نیسحمالغ خیش  اقآ  ياقآ  باطتسم  ترضح  هچنانچ  دنیامن  تباث  یملع  نیهارب  اب  هک  تسا  ملع  نابحاص  هدهع  هب  شطسب  حرش و  هلئسم 
هک ره  دوشیم  رشن  عبط و  هدومرف و  یفاک  یفاش و  تانایب  لئاسم  نیا  هب  عجار  یتناید  تارکذت  رد  یمالسا  تئیه  يهطساو  هب  يزیربت  اقآ 

اهیئاهب اروف  دندومن  تباث  شدوخ  لوق  هب  ار  اهب  تیهولا  هکنیا  ضحم  هب  اریز  دیامرف  عوجر  هروبزم  تالاقم  هب  تسا  نکمم  دشاب  بلاط 
ریما ترـضح  نینچمه  هللا  فرع  دقف  ینفرع  نم  قحلا و  يأر  دقف  ینأر  نم  دیامرفیم  هدرک  تیهولا  ياعدا  زین  ربمغیپ  هکنیا  هب  دـنودیم 

رد اذهل  دننکفایم  هابتشا  هب  ار  فرط  اروف  تاملک  نیدب  نیضرآلا  تاومسلا و  قلاخ  انا  دیامرفیم  هجیتن  هبطخ  رد  هچنانچ  هدومرف  اعدا  زین 
بیغ تاذ  هکنیا  هب  رظن  میتسه  ادخ  هک  دندومرفن  تقو  چیه  ریما  ترـضح  ای  مرکا و  ربمغیپ  هک  تسا  مزال  یطـسب  حرـش و  صوصخ  نیا 

قح كاـنفرع  اـم  دـیامرفیم  مرکا  ربـمغیپ  دوـخ  دودرم و  بلطلا  دودـسم و  لـیبسلا  دـنیامرفیم  تسا و  هحفـص 34 ] لاحم [  نتخانـش  ار 
نم هک  هدومرفن  ربمغیپ  الا  دوشیم و  زئاف  هللا  نافرع  هب  تخانـش  ار  وا  سک  ره  هک  تسا  بیغ  تاذ  ضیف  يهطـساو  ربمغیپ  اذـهل  کتفرعم 
نیا رب  یضعب  ءارآ  یتح  دنددرتم و  نآ  مقس  تحص و  رد  املع  تسا  دوجوم  تاملک  نیا  هییجنتت  هب  روهشم  هبطخ  رد  هکنیا  متسه و  ادخ 

دوشیمن ادـخ  زاب  دـشیم  ضرا  تاومـس و  قلاخ  زین  ریما  ترـضح  رگا  نیا  رب  هوـالع  تسین و  ریما  ترـضح  زا  روبزم  يهبطخ  هک  تسا 
زا يهیورشب  نیسحالم  يهمان  ترایز  رد  هک  اهیئاهب  لثم  هن  دشاب  هتشاذگ  سدقم  تاذ  نآ  دوجو  رد  تیقلاخ  هوق  دنوادخ  تسا  نکمم 

جرد هلاـقم  نیا  رد  لیـصفت  نیا  حرـش  هچناـنچ  دنیـشنب  تسناوتیمن  شتیهولا  تخت  رد  دـنوادخ  يدوبن  وت  رگا  هک  دـنناوخیم  اـهب  لوـف 
هب جاتحم  اریز  تسناد  میهاوخن  ادخ  ار  ادخ  نآ  ام  دشاب  سلاج  تیبوبر  تخت  رد  يهیورشب  نیـسح  الم  دوجو  هب  هک  یئادخ  دش  دهاوخ 
هب تافـص  نیا  زا  تسا  زاین  یب  تاـیفیک و  نیا  زا  تسا  هزنم  تاـملک و  نیا  زا  تسا  سدـقم  هک  میراد  یئادـخ  اـم  دوشیم  دوخ  قولخم 
هللا وه  لق  حئال و  تسا  لیلد  ام  لوق  رب  ضرالا  یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  هل  مون  ۀنس و ال  هذخأت  مویقلا ال  یحلا  وه  آلا  هلا  هللا آل  مئاق  هسفن 
دنع نم  هک  يزیچ  یلب  نوملعی  هرماب  لک  هل و  قولخم  لک  حضاو  تسا  یناهرب  دحا  اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  دمصلا  هللا  دحا 

فیرعت رد  یلو  رارق  نم  اهلام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  ةرجـشک  ۀـثیبخ  ۀـملک  لـثم  داد  دـهاوخن  يرمث  قاـفن  فـالتخا و  زا  ریغب  دـشن  هللا 
ةرجشک هبیط  هملک  [ ) هحفص 35 ءآیربکلا [  ۀمظعلا و  هل  هلوق  دیامرفیم  نآرق  رد  دنوادخ  تسا  روهشم  تیتمالسا  رد  هچنانچ  قح  يهملک 
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يزیچ داحتا  قافتا و  جازتما و  فالتئا و  زا  هکنیا  دوجو  اب  تسا  نآ  کحضم  نیح ) لک  اهلکا  یئوتعامسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هبیط 
یظح ناـفرع  ملاوع  زا  هرهب و  ملع  ملاـع  رد  هک  رـسکنس  ناسیـس و  رعـشم  یب  نادنفـسوگ  زا  رفن  دـنچ  هک  یعقوم  تسین  فرح  زا  ریغ  هب 
هدـش عمج  افیح  هب  دـننکیم ) دـیقنت  میاد  نیملـسم  نتفر  ترایز  زا  ناشدوخ  هک  یتلاح  رد   ) دوخ يامعز  روبق  تراـیز  ناونع  هب  دـنرادن 
قباس ياههرود  رد   ) اـکع رد  يهنـس 1328  رد  رخآلا  يدامج  رد 7  ددرگیم  جرد  انع  هک  دـیامنیم  داریا  لصا  یب  یقطن  يدـنفا  ساـبع 

لظ رد  ار  یعمج  دـندشن  قفتم  دـحتم و  فیاوط  للم و  مامت  حیـسم  ترـضح  روک  رد  الثم  تفاین  ققحت  قلخ  نیب  رد  مات  قاـفتا  داـحتا و 
نامور نامور  دنام  نانوی  نانوی  تلم  تفای  لاوز  هلیلق  تدم  رد  دعب  دش  لصاح  تیادـب  رد  یتفلا  کی  اهنآ  نایم  رد  تفرگن  همیخ  کی 

كرت و فئاوط  نیب  رد  ناقرف  روک  رد  فالتئا  جازتما و  نایم  تسا  قرف  دش  لصاح  فالتئا  کی  دشن  رـصاح  جازتما  دنام  نادلک  نادـلک 
ماوقا تسا  تیادب  زونه  هک  هکرابم  رما  نیا  رد  نکل  دـش  لصاح  قافتا  ردـق  نیا  مه  تشگن  لئاز  هنـس 1300  رد  نیابت  نیا  برع  سرف و 

دوش هداد  ماـت  جازتما  دـنوشب و  موق  کـی  تلم و  کـی  هک  ندـش  جازتما  نیبلا و  تاذ  فیلأـت  ناـیم  تسا  قرف  دـهدیم  جازتما  ار  هفلتخم 
ینارهط یناهفـصا  تسه  كرت  تسه  برع  متـسه  هک  سلجم  نیا  رد  هداد  جازتـما  هنوگچ  رما  نیا  یناـمز  كدـنا  رد  دوـشیم  هظحـالم 

هحفص تبرش [  یکی  هک  ار  بآ  حدق  رد  الثم  نکمم  لاوز  ار  فالتئا  نوچ  فالتئا  هن  هدرک  ادیپ  جازتما  رگیدکی  هب  اهنیا  تسه  ینیوزق 
تقو نآ  دنوش  حدق  کی  لک  دوش و  هتـسکش  ماج  نیا  هک  یتقو  یلو  دوش  لصاح  فالتئا  ینک  عمج  نوچ  ومیل  تبرـش  یکی  دنق و  [ 36

سلجم نیا  دـمحلا هللا  میاهدـش  عمج  تطاسب  تیاهن  رد  یگداـس  تیاـهن  رد  صولخ و  تیاـهن  رد  دـمحلا هللا  تسا  هدـش  لـصاح  جازتما 
يهیلاح عاضوا  جازتما  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  یفالتئا  راثآ  هک  یتلاح  رد  دـش ) دـهاوخ  هچ  دـعب  هک  تسا  مولعم  رگید  تسا  ملاع  يهنومن 

ود اهیئاهب  نادمه  رد  هچنانچ  هن  دوجوم  زین  یفالتئا  تسا  لهـس  هدشن  جازتما  حئال  تسا  یلیلد  حضاو و  تسا  يدـهاش  ناریا  رد  نایئاهب 
دنرادن و مه  فالتئا  ادبا  یمالـسا و  یناقرف  ياهیئاهب  يرگید  رد  دنوشیم و  عمج  يدوهی  یمیلک  ياهیئاهب  یکی  رد  دنراد  هناخرفاسم 

نارهت رد  اذـکه  تسا  هدـنام  ذوفن  الب  هدـشن و  رمث  رثم  دـهدب  فیلأت  هفیاط  ود  نیا  نایم  رد  هکلب  هک  هتـشون  بیتاکم  اهبلادـبع  تارک  هب 
رگا دنناسر و  مه  هب  روضح  رگید  مه  سلاجم  رد  هک  دوشیم  عوقولا  ردان  دـنراد  هدـحیلع  سلاجم  یکی  ره  یتشدرز  یناقرف و  یمیلک و 

فیلأت مه  شدوخ  لیماف  رد  نیا  رب  هوالع  دش  دـهاوخن  هدـشن و  لصاح  ادـبا  جازتما  مکح  درادـن و  تیونعم  تسا و  يروص  مه  دـنناسر 
مه هب  هک  تسا  یقئاقح  اـی  یتاـئارتفا  دنـسیونیم و  هک  تسا  مذ  رگید  مه  زا  اـفیح  رـصم و  دـیارج  رد  ماودـلا  یلع  تسین  لـصاح  بولق 
رد لک  یحیـسم  ای  یمالـسا  فیاوط  مویلا  یلو  دیامنیم  دایرف  داد و  دوخ  ناردارب  زا  يدـنفا  سابع  بیتاکم  رد  هچنانچ  دـنیوگیم  رگید 
هن تسا  يداژن  هحفـص 37 ] ترفن [  یهاگ  ددرگ  ثادـحا  یترفن  رگا  دـنراد و  يونعم  جازتما  عمج و  یعمجم  رد  تبحم  تفلا و  تیاـهن 
رد ینعی  تسا  یلم  بصعت  هکلب  تسین  بهذم  يور  زا  دراد  دوجو  هک  يرفنت  دوجوم  داحتا  تفلا و  هعیـش  هنـس و  لها  نایم  الثم  یبهذم 

بارعا اهیناریا و  نیب  یلم  توادـع  اذـهل  دـینازوس  ار  ناریا  يهناخباتک  تفای و  ـالیتسا  ناریا  رب  باـطخ  نبا  رمع  یناـث  هفیلخ  هک  یناـمز 
یسنج و تابصعت  البق  دیاب  مهبولق  یف  سیل  ام  مهتنـسلاب  نولوقی  تسا  ساسا  یب  یلک  هب  اهیئاهب  تارهاظت  هک  دش  تباث  سپ  دش  دیلوت 

دناوت یک  شخب  یتسه  زا  هتفایان  تاذ  دنزادرپ  نیریاس  حالصا  يارب  تقو  نآ  ات  دنـشاب  دقاف  دوخ  ار  يداژن  یـسایس و  ینطو و  یبهذم و 
زا نمحر  ترضح  لیبس  رد  هک  سوفن  رازه  تسیب  ایآ   ) دیاهدومرف موقرم  هدروآ و  لیلد  ار  یئاهب  رما  نیلبقم  رگید  شخب  یتسه  دوش  هک 

هدافتسا تهج  هب  مه  اهنیا  نالف و و .... لثم  دندوب  تاجرد  یلاع  نیدهتجم  تاداس و  ءاملع و  زا  اهنآ  زا  يرایسب  هتشذگ و  لام  ناج و 
دندومن ) یناشفناج  ناشدوخ  يدام 

تیئاهب سلجم  هب  تبسن  يراصنا  خیش  لمعلا  سکع 

میامن تباث  تسا  نکمم  زاب  مشاب  هتـشاد  راکنا  رگا  دنتـشادن و  یعالطا  تیئاهب  تیباب و  ملاع  زا  هروکذم  سوفن  هک  منکیمن  راکنا  هدـنب 
یحدق حدم و  شیتفت  مدع  هب  رظن  اهنیا  هب  تبـسن  دـشاب و  هدوبن  فوشکم  وا  رب  اهنیا  رما  تقیقح  هک  ار  یـسک  ره  یئاهب  تعامج  اریز 
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هک دـننامهفیم  ماوع  هب  جرد و  ار  اهنآ  یماسا  تسا ) ام  اب  تسین  ام  رب  هک  ره   ) هکنیا ناونع  هب  هدـناوخ و  ناشدوخ  زا  ار  وا  دـیامنن  رهاظ 
نیمظاک رد  ار  هماقم  هللا  یلعا  يراصنا  یـضترم  خیـش  اقآ  بانج  هچنانچ  تسا  ام  زا  مه  هنطلـسلا  نامهب  هلودـلا و  نالف  اـی  ملاـع و  نـالف 

هب رظن  خیش  دوب  هدرک  هحفص 38 ] توعد [  زین  ار  موحرم  خیش  هدومن و  دقعنم  یسلجم  ءاهب  هیلع  رب  ینارهط  نیسحلا  دبع  خیـش  هک  یتقو 
هدافتسا عقوم  نیا  زا  تارضح  اروف  دوب  هتساوخرب  سلجم  زا  دوصقم  عامتـسا  ضحم  هب  درک  ناوتن  فرـص  تاهرت  ره  هب  هک  شتقو  تمیق 

هب هضیرع  هک  دـندرک  لقن  ار  يزاریـش  نسح  ازریم  اقآ  بانج  هکنیا  ای  دنتـشاد و  روکذـم  ناقیا ) ینعی   ) لاخ هلاسر  رد  ار  خیـش  مسا  هومن 
تسا غورد  مامت  هک  یتلاح  رد  هدمآ  رد  لاخ  يهلاسر  شبتک  نایم  زا  هخسن  کی  شتافو  عقوم  رد  یتح  هداتـسرف و  يدنفا  سابع  روضح 

زا ردقچ  هک  دش  روبجم  يرگید  نآ  تسا  ام  زا  مظعا  رادهپـس  تسا و  ام  زا  مظعا  ردص  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  هک  دـندرک  ناونع  دـعب  و 
یـسفن اهنیا  زا  دروخ و  ناـشدوخ  لوق  هب  رظنار  نیما  اـضر  مـالغ  یجاـح  لوپ  ناـموت  رازه  داتـشه  زین  يرگید  نیا  داد و  فلت  هب  اـهنآ 

ماهتفگ اهفرح  نیا  زا  تارک  زمل  زمغ و  هب  زین  هدنب  دوخ  هوالع  دنیامنیم  شدالوا  اب  یـشکمشک  رخاوا  نیا  رد  ایوگ  دنـشکب  دنتـسناوتن 
يارب هدیدع  نینس  نیا  رد  هک  يدنفا  سابع  اهب و  باب و  تاحاولا  مامت  هک  دش  رداص  يدنفا  یقوش  زا  یحول  لاسراپ  هلئـسم  نیا  رب  دهاش 
تسا همزال  بلاطم  ياراد  هک  اهنآ  زا  یخرب  دوش و  لاسرا  زکرم  هب  هتشادرب  يهخسن  هیلـصا  حاولا  يور  زا  هتـشگ  دراو  يدلب  رهـش و  ره 
اهنآ هک  مدرک  بجعت  دوب  جرد  يهغارم  مالسالا  نیما  مالسالا و  خیـش  رکذ  هک  یئاج  هب  مدیـسر  خاسنتـسا  نمـض  رد  هدنب  دسرب  عبط  هب 
دنتفگ دناهدش  رکذ  اجنیا  ور  هچ  زا  اهنیا  مدرک  قیقحت  اهیئاهب  زا  دندوب  تیئاهب  ودع و  ادعا  تسا  لهس  دناهدشن  دراو  تیئاهب  هریاد  رد 
تبحص تبـسانم  هب  میدوب  یملاع  سلجم  رد  تیئاهب  زا  ضارعا  زا  دعب  نیا  زا  شیپ  يدنچ  لاح  ره  هب  دندوب  نمؤم  ناشیا  رـسرس  رد  یلب 

رد ابیرقت  هک  درک  راهظا  همدقم  هحفص 39 ] نودب [  دوب  مالسالا  نیما  مالسالا و  خیش  رظان  هک  یمان  یلقنیـسح  یجاح  دمآ  نایم  هب  یئاهب 
دمحم اقآ  اب  روبزم  ياـقآ  بهذـم  نیا  یگزاـت  هب  رظن  دـمآ  هغارم  هب  غیلبت  ناونع  هب  يدرجورب  لاـمج  اـقآ  داـیز  مک و  يزیچ  هنس 1300 

نم رهظا  ار  ناشرفک  يراصنا  ياقآ  متـشه  بش  دـمآ  نایم  هب  تبحـص  باـب  ره  زا  هدـش و  رـضاح  اـهنیا  هسلج  رد  بش  تشه  يراـصنا 
تفتلم هدنب  دومن  رارف  بانب  هب  هنابش  هتسناوتن  تماقتسا  رگید  روبزم  لامج  اقآ  هک  میتساوخرب  سلجم  زا  تعامج  اب  هتشاد  تباث  سمـشلا 

رد دناهتشون  یحول  کی  ره  مسا  اب  هک  دناهتـشون  نیدراو  یماسا  اب  ار  سلاجم  حرـش  هتـشون و  هضیرع  اهب  هب  اهنیا  اهزور  نامه  هک  مدش 
ناشتیمها هب  رظن  ار  یماسا  یـضعب  هک  مدیمهف  ار  اهنیا  تاراهظا  اهفرح و  يهیام  هیاپ و  هدـنب  رگید  دنتـشادن  تامادـقا  ادـبا  هک  یتلاح 

میمهفب ار  صاخـشا  ندرک  ادـف  ناج  لام و  يهیاپ  هکنیا  تهج  هب  و  دـنیامن . هبتـشم  ار  رما  ماوع  هب  ادـعب  هک  دـنیامنیم  رـشتنم  اـصوصخم 
زا یضعب  داد  دوخ  هب  یتبسن  درک و  قیفلت  یتاملک  دومن و  اپ  رب  شروش  باب  دیـس  یتقو  منکیم  ضرع  اذهل  میـسیونب  یتامدقم  میروبجم 

دنناروشب ار  ماوع  هلیسو  نیدب  دنهدب و  یتروص  دوخ  ياهراک  هب  نمـض  رد  هک  دندیورگ  یـصخش  ضارغا  هب  رظن  رگید  سوفن  بالط و 
دنتـشاد نامز  نآ  يارما  ءاملع و  هک  یتسایـس  ءوس  هب  رظن  قیرهچ  وکام و  رد  ار  باب  دیـس  نیب  نیا  رد  دـننک  زارحا  دوخ  يارب  یتاماقم  و 

هب زین  سوفن  زا  یـضعب  باب  یـسوبحم  نامز  رد  اذهل  ددرگ  يریگولج  باب  دیـس  هیفخ  دصاقم  زا  هلیـسو  نیدب  دیاش  هک  دـندومن  فیقوت 
دنـشاب هدیمهف  یئوب  هکنیا  نودب  دنرب  یپ  ار  باب  يهلئـسم  تقیقح  هک  دشن  نکمم  ینعی  دندنام  ربخ  یب  عوضوم  لصا  زا  هدیورگ و  مسا 

هک زیربت  سربط و  هحفص 40 ] ناجنز و [  رد  هک  يرادقم  ببس  نیدب  دندرکن  یهاتوک  ناشعمق  علق و  رد  هدش و  تسد  مه  تلود  اب  املع 
ار اهنآ  راکرـس  لثم  لالدتـسا  عقوم  رد  دندوب و  عالطا  یب  یلک  هب  باب  رما  تایفیک  زا  زین  یقاب  دـندش  هتـشک  تسا  جردـنم  خـیراوت  رد 

دادیم تصرف  لجا  رگا  هکنیا  زا  لفاغ  دندش  یضار  نتشک  هب  هچ  يارب  اهنیا  دنتشک و  ارچ  ار  اهنیا  دوبن  یتقیقح  رگا  هک  دندروآ  لیلد 
ادعب هچنانچ  دنامیمن  میقتـسم  تباث و  رفن  کی  هک  میظعلا  یلعلا  هلا  دندربیم و  یپ  دش  دـهاوخ  رکذ  هیتآ  رد  هک  باب  دیـس  تاهرت  هب  و 

عبطلاب ناشدوخ  هدیدن  یتقیقح  هدومن  صحفت  سـسجت و  رایـشوه  صاخـشا  هتفر  هتفر  دش  لصاح  ناگهدـنام  یقاب  يارب  یتینما  رـصتخم 
یئاهب ملاع  رد  یتعاس  الا  دـنکلاس و  دـنراد  تیئاهب  ملاع  رد  هک  يدام  هدافتـسا  هب  رظن  دـناهدرک  تماقتـسا  هک  یئاـهنآ  دندیـشک و  بقع 

جرد الیذ  رفن  دنچ  یماسا  تسا  یلیخ  هدـش  هیمـست  نیـضقان  هب  اهیئاهب  نایم  رد  دـناهدرک و  ضارعا  املع  هک  یئاهنآ  دـندرکیمن  ثکم 

يرادیب ای -  ظاقیا -  www.Ghaemiyeh.comباب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


يدـهم دیـس  اقآ  شدـنیوگ و  راتفگ  ریپ  ادـعب  موسوم  هللا  مسا  بقل  هب  دوب و  زربم  یغلبم  هک  تسا  يدرجورب  لامج  اـقآ  هلمج  زا  دوشیم 
ینیوزق و داوج  تسا و  یجهد  ربکا  یلع  دیـس  اقآ  يرگید  شدـنیوگیم و  یجمه  الاح  دنتـشاد  بقل  هللا  مسا  مه  ناـشیا  هک  دوب  یجهد 

نیوکت رفـس  هب  هلمج  زا  تسا  دوجوم  هدـنب  رد  هتـشون و  تیئاهب  رد  ینـش  تـالاقم  هک  یناهفـصا  هللا  دـسا  ازریم  یئوخ و  لـیلج  لـیلخ و 
نیا دوب و  ناشیا  نیمزتلم  زا  اکیرما  هب  يدـنفا  سابع  ترفاسم  نامز  رد  هک  دـیرف  رتکد  تسا  ناـشیا  رـسپ  هتـشاد و  موقرم  طوسبم  یحرش 
راـثآ زین  رگید  رفن  دـنچ  تسا و  یناوچخن  ربکا  یلع  ازریم  دراد و  بقل  دیهـش  نبا  دیهـش  دـمحم و  یلع  ازریم  شمـسا  هک  تسا  قدـصا 

دنتـشادن رب  راک  يور  زا  هدرپ  زین  هدع  هحفـص 41 ] دنتـشک [  يراک  هسیـسد  کی  هب  ار  کی  ره  تشگ  ساسحا  ناشتانجو  زا  هک  ضارعا 
یب تاداس  نیا  زا  الاح  مدوب  ناملسم  نم  رگا  تفگیم  ررکم  رد  ررکم  هک  مراد  ناشیا  زا  یطوسبم  حرش  هک  یمق  هللا  دسا  دیس  اقآ  لاثما 
دوب هدش  ریپ  هوالع  میامنیم و  شیاسآ  تحارتسا  لامک  رد  مشاب  اجک  ره  رد  هدش و  هجوت  لباق  یئاهب  رما  لظ  رد  یلو  مدـشیم  اپ  رس و 
هناخ رد  رمع  رخاوا  رد  هراچیب  اذهل  درکیمن  یئانتعا  یـسک  دـشیم و  نیفرط  دودرم  درادرب  شدوخ  يور  زا  ار  هکل  نیا  تساوخیم  رگا 

اما دش  دهاوخ  هتـشون  رگید  ياج  رد  یناف  ملق  زا  یطوسبم  حرـش  ناشیا  هب  عجار  هللا  ءاشنا  درپس  ناناج  هب  ناج  یماقم  مئاق  ناخ  اقآ  ازریم 
هب تارضح  دنتشون  رگا  ای  دنتشونن و  ار  ناشدوخ  تاشراذگ  عیاقو و  هک  یئاج  نآ  زا  هدرک  ضارعا  یئاهب  رما  زا  ارـسای  انلع  هک  یئاهنیا 

نیا رد  هللا  دمحلا  هیبیرال  تادییأت  زا  یلو  دوب  هدنام  هدیـشوپ  روتـسم و  لاح  ات  اذـهل  دـندروآ  شیپ  یعناوم  شعبط  رد  يراک  هسیـسد  ره 
بوکنم ناشدوخ  نیـشتآ  ياههبرح  اـب  هدومن و  بولغم  ار  سنا  نیطایـش  هتـسکش و  ار  مسلط  نیا  هک  دـندش  قفوم  یتیآ  ترـضح  رخاوا 

نارهت يرما  تارابخا  رد  هدوب و  روهـشم  نیغلبم  زا  تارـضح  هدـیقع  هب  زین  ناشیا  هک  وکین  نسح  ازریم  یجاـح  ترـضح  اذـکه  دـنتخاس 
يهفسلف هب  موسوم  یباتک  هدومن  ضارعا  افیح  رصم و  ناتسودنه و  هب  ینالوط  یترفاسم  زا  سپ  رخاوا  نیا  رد  هدش و  رکذ  ررکم  ناشمسا 

دراو لح  سیاسد و  نیمه  فشک  يارب  دنیوگیم  وکین  ياقآ  اساسا  هک  یتروص  رد  تسا  رـشتنم  هدمآ و  رد  عبط  زا  هکنیا  هتـشون و  وکین 
تشاد دهاوخ  زارد  رس  هتشر  نیا  مرادیم و  موقرم  طوسبم  یحرـش  هدنب  کلاذک  دنتفرگ  دوخ  شیر  هب  هتـسنادن  اهنآ  هدش و  تارـضح 

رد قح  يادف  هن  دناهتـشگ  تلاهج  يادف  هدش و  يربخ  یب  لهج و  زا  یـشان  هحفص 42 ] تارـضح [  نداد  ناج  لام و  هک  دش  تباث  سپ 
روکذم بلطم  هک  تسا  نیا  یکی  دراد  هبنج  ود  هک  اهیباب  ندش  هتـشک  رد  ماهدرک  ذخا  میدق  دـیارج  زا  هک  یخیرات  تسا  بسانم  اجنیا 

نیقی يهجرد  هب  اهنیا  ات  دـندادیمن  تصرف  هک  دنتـشاد  شطع  هزادـنا  هچ  اهنیا  نتـشک  رد  نامز  نآ  یلاها  هک  دـیامنیم  تباث  ار  لـبق 
نخان اهکرت  لوق  هب  نوچ  اما  تنطلس  مالسا و  نمشد  دنتلم و  تلود و  هاوخدب  هشیمه  تارضح  هک  دنکیم  تباث  ار  نیا  يرگید  دنسرب و 
هدـیدع تاحاولا  رد  دـننزیم و  تیمولظم  مسا  هب  تلود  نید و  هب  ار  ناشدوخ  تاـمطل  دـننزیم و  تیمولظم  زا  مد  هشیمه  اذـهل  دـنرادن 
دنرادـن تکلمم  یقرت  زج  یئوزرآ  دـنتلم و  تلود و  هاوخریخ  موـلظم  بزح  نیا  هک  هدـش  تباـث  لـکرب  دـمحلا هللا   ) هک دـنهدیم  راـشتنا 

رد هن  دنراد و  هلخادم  تایـسایس  رد  هن  هدرکن  زورب  يدصق  ءوس  هدشن و  یمایق  تلم  تلود و  هیلع  رب  مولظم  بزح  نیا  زا  لاح  ات  هچنانچ 
هچ مینادیم  ام  زین  دنیامنب و  ار  ناشدوخ  راک  هک  دنتسه  یتصرف  کی  دصرتم  هشیمه  اهنیا  هک  دنکیم  تباث  خیرات  نیا  یلو  تاعامتجا )

هلخاد رابخا  لیئ 1268  ناقچیـس  لاس  قباطم  مارحلا  ةدعقیذ  هام  مهد  هبنـشجنپ  خیرات  هب  هیقافتا  عیاقو  همانزور   ) دـنراد رـس  ریز  يدـسافم 
دوهش حوضو و  روط  هب  یغبنی  امک  تیفیک  تقیقح  لصا  نوچ  هتـشذگ  يهتفه  رد  هرمن 82  نارهت  هفالخلا  راد  ناریا  يهسورحم  کلامم 

ترـضح یلعا  كرابم  دوجو  هب  تبـسن  يرکنم  دصق  تین  ءوس  زا  هک  دودرم  ثیبخ  رفن  دنچ  نآ  يهمدقم  دوب  هدیدرگن  دوهـشم  مولعم و 
درک بهذم  تخبدب ال  یقـش  یعمج  هک  هحفص 43 ] تسا [  نیا  لامجا  نآ  لیـصفت  دوب  هدش  هتـشون  لامجا  روط  هب  دنتـشاد  یهاشنهاش 
دوخ لمع  يازس  هب  دوب  هدرک  عارتخا  هللا  لزنا  ام  ریغب  یبهذم  هیضام  هنس  رد  هک  ار  يزاریش  باب  دمحم  یلع  دیـس  تعباتم  يوریپ و  هدمآ 

دندرکیم راکشآ  رگا  دنناسرب و  ار  دوخ  بهذم  تقیقح  دنتسناوتیمن  لم  نایدا و  مولع  هدعاق  قفاوم  نوچ  دندوب  هدرک  داهنشیپ  هدیـسر 
رفک و ضحم  همه  داتفا  تسد  هب  هک  اهنآ  ماکحا  تاجتـشون و  بتک و  زا  یـضعب  هنانچ  دوب  دوهـشم  مولعم و  حوضو  روط  هب  نآ  نالطب 
هب دننک  راکشآ  دوب  تیهولا  يوعد  یلات  هک  ار  دوخ  راثآ  رفک  بهذم  دنتسناوتیمن  یملع  يهثحابم  دونش و  تفگ و  رد  دوب  ضحم  رفک 
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تخات و ماقم  رد  دوخ  لطاب  بهذم  يوعد  هب  هک  دننک  اپ  رب  یبوشآ  دنیامن و  تنطلس  يازجا  رد  یئهنخر  دیاش  هک  دنداتفا  تنطلس  لایخ 
یلعخیش الم  اهنآ  بطق  سیئر و  هک  هیامورف  زغم  یب  یعمج  دنریگ  رب  یعتمت  مدرم  لام  هب  يزادنا  تسد  زا  هدمآ  رب  تراغ  بهن و  زات و 

هب دـنچ  ینت  باب  نآ  عابتا  باحـصا و  زا  هتـشاد و  بقلم  میظع  ترـضح  هب  ار  دوخ  دومنیم  اعدا  ار  قباس  باب  تباین  دوب و  يزیـشرت  مان 
ناخ ییحی  رسپ  ناخ  نامیلس  یجاح  یکی  هلمج  زا  هک  هتفیرف  مه  ار  سوه  ماخ  شابوا  طاولا و  رارشا و  زا  یـضعب  هدروآ  درگ  دوخ  رود 

يروش روش و  ياـنب  هیفخلا  یلع  هدـمآ  عمج  همـشچرس  هب  روهـشم  يهلحم  رد  نارهت  هفـالخلاراد  رد  ثیبـخ  نیا  يهناـخ  رد  دوب  يزیربـت 
هب هدرک  بختنم  دندش  بلطواد  هک  اهنآ  زا  رفن  هدزاود  دنتشامگ  یهاشداپ  ترـضح  یلعا  دوجو  بیـسآ  دنزگ و  دصقب  تمه  هتـشاذگ 
هب یبیـسآ  دنبایب  تسد  دـنناوتب و  هک  تقو  ره  اج و  ره  نارواین  رد  هدـمآ  هک  دـنداد  دراک  هچناپط و  همق و  لیبق  زا  برح  حالـس  کی  ره 
رما نتشذگ  ضحم  هب  هحفص 44 ] هک [  دندوب  ایهم  هدامآ و  ناخ  نامیلـس  يهناخ  رد  دادعتـسا  لامک  اب  زین  دوخ  دنناسرب و  كرابم  دوجو 

دنیاشگب  نیملسم  ءآمد  کفس  زات و  تخات و  هب  تسد  عامتجا  تئیه  هب  بهذم  ياعدا  مسا  هب  هدمآ  نوریب 

هاش نیدلارصان  رورت 

دندوب هدش  راوس  راکش  مزع  هب  یهاشداپ  ترضحیلعا  راک  رس  هک  یتقو  رد  مرکملا  لاوش  رهش  مشش  تسیب و  هبنشکی  زور  رد  هک  دوب  نآ 
همچاس هک  اهنآ  زا  یکی  هلمج  زا  هک  دـندرک  یلاخ  هچناپط  دـنچ  هتخات  یهاشداپ  يراوس  بسا  رـس  رب  اـباحم  یب  هناروهتم  ناتخبدـب  نآ 

روخآ و ریما  ناخ  هللا  دسا  ماظعلا  ءارمالا  ۀجیتن  لیبق  زا  نارکاچ  نکل  دوب  هدیـشارخ  مه  ار  یهاشداپ  كرابم  ندب  يردق  هناد  دـنچ  تشاد 
ریگتسد ار  نیعل  ءایقشا  نآ  زا  رفن  ود  هریغ  فراعم و  مظاعا و  ریاس  یشاب و  یچکیـشک  کلملا  ماظن  کلامملا و  یفوتـسم  ناقاخلا  یبرقم 

دندـش ریگتـسد  هدـنز  هک  رفن  ود  نآ  زا  تفرگ  شیپ  رارفلا  سئب  هار  بوچ  گنـس و  غـیت و  برـض  زا  اوـعد  ناـمه  رد  مه  یکی  هدرک و 
هزاجا بسح  رب  دنتشاد و  فوقوم  ار  راکش  تمیزع  یهاشداپ  ترضحیلعا  راک  رس  نآ  زا  دعب  دناهدوب  باب  نیعبات  زا  اهنیا  هک  دش  مولعم 
رتنالک ناهاج  یلاع  هلودلا و  بجاح  یـشاب و  نادوجآ  ناقاخلا  برقم  هب  هدمآرب  صحفت  سـسجت و  ماقم  رد  هرهاق و  تلود  يایلوا  هیلع 
ناشارف هلودلا و  بجاح  ناقاخلا  برقم  هام  رخآ  زور  رد  هکنیا  ات  دندروآ  تسد  هب  ار  موق  نیا  ياسؤر  هک  دش  مکح  رهـش  نایادـخدک  و 

تئیه دودرم  ناخ  نامیلـس  یجاح  يهناخ  رد  یگمه  هک  دـندومن  لصاح  اهنآ  نمکم  عمجم و  زا  راضحتـسا  تیلوقعم  لامک  رد  یهاـش 
اجنآ رد  رارـشا  نآ  زا  رفن  هدزاود  اب  ناخ  نامیلـس  یجاح  دنتفر  هناخ  نآ  رـس  رب  هدرک  رایخا  یعمج  اب  ار  هلحم  يادخدک  دنراد  یعامتجا 

 ] اهنآ زا  ناشاقفر  ریاس  یماسا  دندش  راتفرگ  رفن  هدزاود  نیا  هک  نآ  زا  دـعب  دـندرک  رارف  رگید  ياهاج  اههار و  زا  یقبام  هدـش  ریگتـسد 
دندروآ و هتفرگ  رفن  جنپ  راهچ  هس  يزور  یهاشداپ  ناشارف  اب  رتنالک  یشاب و  نادوجآ  ناقاخلا  برقم  امویف  اموی  دش و  مولعم  هحفص 45 ]
دـنتخاس و رـضاح  مه  ناشقباس  ياقفر  زا  هتخاس  رـضاح  ار  اهنآ  ماع  عمجم  رد  اـصوصخم  هیلع  تلود  ياـیلوا  دـندروآ  هک  ار  مادـک  ره 

تلود نید و  هب  تبسن  هلودلا  بجاح  ناقاخلا  برقم  زا  هک  ینایامن  تمدخ  هلمج  زا  دنتـشاد  للدم  داهـشالا  سؤر  یلع  ار  ناشیا  ریـصقت 
زا دعب  داتسرف  هلودلا  بجاح  دومنیمن و  يدحا  هب  ار  دوخ  دوب و  یفخم  هشیمه  هک  دوب  روبزم  یلع  خیـش  الم  ندروآ  تسد  هب  دش  رهاظ 
هب دـندروآ  هدرک  ریگتـسد  دـندوب  هارمه  هک  شباحـصا  زا  رفن  دـنچ  اـب  دوـب  هدـمآ  ناریمـش  تاـهد  زا  یکی  هب  هدرک  رارف  رهـش  زا  هـکنآ 

ریگتسد اقحال  اقباس و  هک  ار  وا  باحصا  دندومن و  راضحا  ار  وا  هلئـسم  شیتفت  قیقحت و  يارب  مظعا  ردص  بآم  تلالج  بانج  صوصخ 
نوعلم نآ  عینـش  لمع  نیا  یناب  كرحم و  لصا  هک  دندومن  مولعم  داهـشالا  سؤر  یلع  سلجم  نامه  رد  دـنتخاس و  رـضاح  دـندوب  هدـش 

تخادنا و هچناپط  دیناسر و  یهاشداپ  نویامه  يراوس  بسا  هب  ار  دوخ  لوا  زور  هک  یمان  قداص  دـمحم  دـش  موهفم  هلمج  زا  تسا  هدوب 
هفیاط نیا  زا  دوب  هداد  وا  هب  یقش  نآ  دوخ  ار  برح  يهحلسا  بابـسا و  هدوب و  نوعلم  نیا  دوخ  رکون  تخاس  رهاظ  ار  اهتراسج  عون  نآ 
هدیعب تایالوب  لمتحی  تفاین  زورب  اهنآ  زا  دناهتشاد  یقیفر  عقاولا  یف  مه  رگا  دشن  مولعم  یقبام  رفن  ود  یس و  دندش  راتفرگ  یقـش  هلاض 
تلود راتخم  ریزو  بآم  تلالج  بانج  هک  هدنکرز  رد  يرون  مان  یلع  نیـسح  ازریم  اهنآ  زا  یکی  هلمج  زا  دنـشاب  هدش  يراوتم  يرارف و 
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هحفص 46 ] دنتسناد [  هکنیا  ضحم  هب  هیلا  يزعم  بانج  دوب  هدرک  رارف  دندوب  اجنآ  رد  هیسور  يهیهب 

هاش نیدلارصان  روتسد  هب  ءاهب  نارادفرط  ندش  هتشک 

وا ترافس  عابتا  هدومن  نغدق  روفلا  یف  تیلوقعم  لامک  اب  هتشاد  روظنم  یعرم و  ار  نیتلود  داحتا  طیارش  تسا  راثآ  تلالض  موق  نیا  زا  و 
ناشیا تیلوقعم  عون  نیا  روهظ  زا  هیلع  تلود  ياـیلوا  یهاـشداپ و  ترـضح  یلعا  راـک  رـس  دنداتـسرف و  هیلع  تلود  ياـیلوا  دزن  هتفرگ  ار 
نالطب زا  هتـشذگ  هکنیا  هب  رظن  دـنداد و  ماعنا  ناشیا  ناگداتـسرف  هب  مظعا  ردـص  بآم  تلـالج  باـنج  هدرک  لـصاح  يدـنماضر  لاـمک 
لصاح نآ  زا  تارکنم  تایهنم و  ریاس  لام و  بهن  مد و  کفس  زا  سان  مومع  تراسخ  هک  دنتفرگ  شیپ  یتراسج  لطاب  يوعد  بهذم و 

نیا لتق  ماع  صاخ و  ریپ و  انرب و  فیرـش و  عیـضو و  ایارب و  ایاعر و  رادم و  رهپـس  رابرد  نارکاچ  الـضف و  ءاملع و  زا  مدرم  هفاک  دشیم 
یضعب ۀهجب  دوبن  ریصقتیب  هک  یمق  نیسح  ازریم  دندوب  صاخشا  نیا  هک  ار  اهنآ  زا  رفن  شش  دنتسناد  بجاو  ار  هشیپ  تلالـض  نیدسفم 

اقآ رسپ  هللا  دبع  اقآ  وا و  هداز  هریشمه  دومحم  ازریم  یلع و  نامیلس  ازریم  يرون و  یلع  نیـسح  ازریم  دنتـشاد و  هاگن  ار  وا  باوج  لاؤس و 
ترضح یلعا  اذهل  دنشاب  هتـشاد  تکرـش  يروش  دسافم و  نیا  رد  اهنآ  هب  هک  دشن  مولعم  قیقحت  هب  یناسارخ  داوج  ازریم  رفعج و  دمحم 

یهاشداپ رابرد  نارکاچ  الـضف و  املع و  ار  اـهنآ  هیقب  دـننامب و  دـلخم  دـبؤم و  سبح  رد  هک  دـندومرف  اـهنآ  سبح  هب  مکح  یهاـشداپ 
نیا زا  تیعر  ای  رکون  فنـص  زا  هقرف  کی  ار  یکی  ره  هدرک  میـسقت  دوخ  نایم  رد  فانـصا  هبـسک و  راجت و  زا  رهـش  لها  عیمج  اـمومع و 

ار دوخ  تسنادیم و  باب  صاخ  بیان  ار  دوخ  دوب و  يهلاخ  هقرف  نیا  سیئر  سار و  هک  یلع  خیش  الم  دندیناسر  ناشدوخ  يازـس  هب  رارق 
تعیرش مکح  بسح  رب  الـضف  املع و  دوب  همیظع  هنتف  نیا  ثعاب  یناب و  ردصم و  و  هحفص 47 ] أشنم [  هتخاس و  بقلم  میظع  ترـضح  هب 

هب ناگدازهاش  دوب  بهذم  نآ  نیعباتم  رارشا و  زا  هک  ار  یناسارخ  نسح  دیس  دندیناسر  دوخ  يازس  هب  دنتـسناد و  بجاو  ار  وا  لتق  هرهاط 
ضحم لوا  رد  کلامملا  یفوتـسم  ناـقاخلا  برقم  ار  يدزی  نیدـباعلا  نیز  ـالم  دـنتخاس  لوتقم  رجنخ  دراـک و  هلولگ و  ریـشمش و  برض 

همق رجنخ و  دراک و  هچناپط و  اب  مهلک  مارک  ناسیون  رکشل  ماظع و  نایفوتسم  نآ  زا  دعب  هدز  هچناپط  اب  دوخ  تلود  تیمح  نید و  بصعت 
ماظن ار  وا  هجراخ  روما  ریزو  ناخ  دیعـس  ازریم  کلملا و  ماظن  ناخ  مظاک  ازریم  ناقاخلا  برقم  ار  یناسارخ  نیـسح  الم  دندرک  هزیر  هزیر 

هب رجنخ  دراک و  همق و  گنـس و  اب  ود  ره  عابتا  نآ  زا  دـعب  دز و  ناخ  دیعـس  ازریم  رگید  هچناپط  نآ  زا  دـعب  دز و  دوخ  هچناپط  اب  کلملا 
رب یمیظع  هنتف  بهذم  نیمه  يوعد  هب  دوب و  نیمظاک  رد  یتدم  هک  یمظاک  هب  روهـشم  يزاریـش  باهولادبع  ازریم  دندیناسر  دوخ  يازس 

اهبش نیمظاک  رد  هک  داد  تداهش  دوب  رضاح  اجنآ  رد  دمتعم  قثوم  ءاملع  زا  یکی  دندروآ  ار  وا  هک  تعاس  نامه  رد  اقافتا  دوب  هدرک  اپ 
دندش تراسج  بکترم  هدمآ  نارواین  هب  هک  دوب  یـصاخشا  هدزاود  هلمج  زا  تفگ و  اهطوبرمان  اهلیاطال و  هتفریذـپن  مدرک و  توعد  ار  وا 

ریاس هیلا و  يزعم  باـنج  نارـسپ  ناـخیلع  ازریم  ناـخ و  یـسوم  ناـخ و  راـقفلاوذ  مظعا و  ردـص  باـنج  ردارب  ناـخیلق  رفعج  ناـهاجیلاع 
ار وا  ریـشمش  همق و  مخز  هچناپط و  گنفت و  هلولگ و  برـض  هب  ناشیا  تامالغ  نارادـگنفت و  تاج  هلمع  هلمج  ماـمعا و  ینب  ناـبوسنم و 

فاحـص یلع  الم  دلو  یمق  هللا  حتف  الم  دنداتـسرف  رارقلا  راد  هب  هدرک  هزیر  هزیر  هحفص 48 ] دنداتـسرف [ . رارقلا  راد  هب  هدرک و  هزیر  هزیر 
دندرک نشور  هدز  عمش  ار  وا  ندب  نویامه  يودرا  رد  دوب  هدیشارخ  ار  كرابم  ندب  يردق  وا  هچناپط  يهمچاس  هناد  دنچ  لوا  زور  رد  هک 

داتفا و روفلا  یف  دز  دوب  هتخادنا  یهاشداپ  ترـضحیلعا  راک  رـس  هب  وا  هک  اج  نامه  هب  همچاس  اب  هچناپط  هلودـلا  بجاح  ناقاخلا  برقم  و 
برـض هب  نویامه  رابرد  ءارما  نیناوخ  ار  ینارهط  صابع  خیـش  دـندرک  ناراب  گنـس  هدومن و  هچراپ  هچراپ  همق  اـب  هناخـشارف  هلمع  ریاـس 

عیمج رد  هک  تشاد  ناعذا  رارقا و  دوخ  دوب و  رفن  هدزاود  نآ  هلمج  زا  هک  يدابآ  فجن  رقاب  دمحم  دنداتسرف  كرد  هب  ریـشمش  هچناپط و 
دمحم دنتخاس  شلوتقم  رجنخ  دراک و  همق و  اب  تولخ  هلمع  عیمج  نویامه و  روضح  ناتمدخـشیپ  تسا  هدوب  هیباب  هلاض  هفیاط  تابراحم 
قامخت اب  دعب  هدرک  لعن  لوا  یهاشداپ  لبطـصا  تاج  هلمع  ریاس  یهاشداپ و  هصاخ  روخا  ریم  ناخ  هللا  دـسا  ناقاخلا  برقم  اریزاربش  یقت 

نابیان یشاب و  یچراج  یـساقآ و  کشیا  ناقاخلا  برقم  ار  يدابآ  فجن  دمحم  دندیناسر  شنارای  هب  رجنخ  همق و  نهآ و  هلیوط و  خیم  و 
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هک ار  يزیربت  دمحم  ازریم  دنداتسرف  نیلفاسلا  لفسا  هب  هریغ  رپ و  شش  نیزربت و  برـض  هب  نارواین  رد  روضح  هلمع  ریاس  نایـشابزوی و  و 
دوب رهاظ  وا  ندـب  رد  هقباس  تابراحم  زا  رایـسب  مخز  رثا  تسا و  هدوب  اج  ره  رد  ناردـنزام  ناجنز و  زیربت و  رد  هیباـب  تاـبراحم  عمج  رد 

ریت هتخاس  گنفت  هلولگ و  هحفص 49 ] فده [  يراک  رس  نامالغ  ناتمدخشیپ و  مالغ  نایشابزوی و  یشاب و  یچکیشک  رس  ناقاخلا  برقم 
وا مشچ  کی  ناپچهراپمخ  لوا  ار  يدابآ  فجن  یلع  دمحم  دندرک  ناسکی  كاخ  اب  قامچ  بوچ و  گنـس و  اب  نآ  زا  دعب  هدرک و  ناراب 
اب تفای  میمرت  قوف  رد  وا  لیصفت  هک  ار  يزیربت  ناخ  ییحی  رسپ  ناخ  نامیلـس  یجاح  دندز  شتآ  هتـشاذگ  هراپمخ  ناهد  هب  دعب  هدنک  ار 

لها هراقن و  اب  هتخورفا و  هدز  عمش  ار  اهنآ  ندب  هدرب  رهش  هب  هناخـشارف  بیان  نسح  اقآ  دوب  ییحی  دیـس  یـصو  هک  يزیربت  مساق  یجاح 
ناشارف میظعلادبع  هاش  هزاورد  نوریب  رد  ات  هدش  رهش  رد  مدرم  ناراب  گنـس  زا  عنام  هدنادرگ و  اهرازاب  هچوک و  رد  قلخ  ماحدزا  برط و 

هجنپ و ناریما  یـشاب و  نادوجآ  ناقاخلا  برقم  ار  يدزی  نیـسح  دیـس  دـنتخیوآ  هزاورد  راهچ  هب  هدرک  هراپ  راـهچ  ار  اـهنآ  شعن  بضغ 
همق و برـض  هب  یهاش  ناشارف  دوب  دوهعم  رفن  هدزاود  نآ  هلمج  زا  هک  ار  یـشاک  يدهم  اقآ  دندینارذگ  ریـشمش  هب  ناگنهرـس  ناپیترس و 
هب هدرک  هچراپ  ود  ار  وا  شعن  دش  هتـشک  باکر  نیمزتلم  تسد  هب  لوا  زور  هک  یلعخیـش  الم  رکون  یناجنز  قداص  دندومن  كاله  رجنخ 

عیفر ازریم  دـنتخاس  ار  شراک  هزین  رـس  ریـشمش و  هب  نونفلاراد  هسردـم  یلاها  ار  نارهط  نکاـس  يدـنوامد  ینب  ازریم  دـنتخیوآ  اـههزاورد 
هلولگ فدـه  نایچ  كروبنز  هکنآ  زا  دـعب  ار  ینیوزق  دومحم  ازریم  دـندومن  لـصاو  كرد  هب  هرادـغ  هچناـپط و  اـب  ماـظن  هراوس  ار  يرون 

ابا مامه  ماما  بقل  هب  ار  وا  هدحالم  نآ  توکسا و  عباوت  زا  هک  ار  ینالیم  نیسح  هحفص 50 ] دندومن [  هراپ  هراپ  هرادغ  اب  دندرک  كروبنز 
كرد هب  هدرک و  کبـشم  راوهرجنپ  ار  وا  ثیبـخ  دـسج  هزین  رـس  اـب  هدرک  چـیپ  زین  جاوـفا  نازابرـس  دـندوب  هدرک  بـقلم  نیـسحلا  هللادـبع 
هاجیلاع ار  يزاریش  یلعفطل  دندروآ  رب  شراگزور  زا  رامد  هرادغ  برض  هب  باکر  رـضاح  نایچپوت  ار  ینیوزق  میرکلا  دبع  الم  دنداتـسرف 

امومع رهـش  یلاها  ار  يهسمخ  فجن  دنداتـسرف  دوخ  نیدـناعم  دزن  گنـس  بوچ و  دراک و  رجنخ و  اب  يراکرـس  نارطاش  یـشاب و  رطاش 
تارک هب  هک  ار  یـشاک  رجات  یناج  ازریم  یجاح  دـندرک  رثـآلا  مودـعم  تشم  همق و  رجنخ و  دراـک و  بوچ و  گنـس و  اـب  هدرک  عاـمجا 

اب عامجآلاب  هبـسک  راجتلا و  کلم  يدهم  اقآ  هاجیلاع  دوب  هدومن  تردابم  ماوع  ياوغ  اب  هتفای و  یئاهر  زاب  هدرک و  هبوت  مولعم و  وا  دادـترا 
دندیناسر لتق  هب  هکرابم  هناخراک  هلمع  ریاس  ناخ و  هللا  رصن  ناقاخلا  برقم  ار  يهسمخ  نسح  دنداتسرف  منهج  هب  بزح  بابـسا  هنوگ  ره 

اجنیا رد  اـهب  یلع  نیـسح  ازریم  هکنیا  زا  سپ  یهتنا )  ) دنداتـسرف كرد  هب  هدوـمن  رادـبآ  ریـشمش  هـمعط  راـجاق  ناـیاقآ  ار  هیاـپهم  دـمحم 
روما رد  نایئاهب  هک  دومن  ریگاـج  ناـهذا  رد  هلیـسو  نیدـب  اولتقت ) نا  نم  ریخ  اولتقت  نا  و   ) تفگ تشادرب و  یناونع  ادـعب  دـید  یتامدـص 

ترافس هک  دش  مولعم  هروبزم  خیرات  نتم  رد  دش  دهاوخ  جرد  ادعب  هیلاح  تنطلس  ریرس  رب  زین  ناش  تیدض  نکیل  دنرادن  هلخادم  یسایس 
زا نیرومام  هب  یتح  هداتسرف و  نارهط  هب  نیتلود  هدهاعم  تهج  هب  هدرک و  ریگتـسد  هدنکرز  رد  ار  یلع  نیـسح  ازریم  هحفص 51 ] سور [ 

نمـض رد  دـیوگیم و  مانغا  هب  رگید  زرط  هب  ار  بلطم  نیا  هک  يدـنفا  سابع  قطن  زا  هلمج  کی  تسا  مزـال  دـش  هداد  ماـعنا  تلود  فرط 
یلیخ سور  نیقلعتم   ) تسا نیا  نآ  ددرگ و  مولعم  زین  شیاهفرح  ریاس  يهیاپ  توافت و  هک  میامنیم  جرد  دـنکیم  تباث  ار  اـهب  بتارم 

هک مدوب  هتـشون  هدنب  هکنیا  هب  رظن  رگید  دندومرفن ) لوبق  كرابم  لامج  سور  توخارپ  رد  دـنورب  هک  كرابم  لامج  زا  دـندرک  شهاوخ 
فیاطل زا  رظن  هک  دنـشابیم  هدوب و  رـضاح  الام  ادـج و  ماظع  يالوم  نآ  يهبوت  لوبق  رد  مارتحـآلا  زعلاوذ و  نیدـهتجم  مـالعا و  ياـملع 
دنوادخ میئامنیم  دیجم  نآرق  تایآ  هب  رظن  نوچ  الوا   ) هتـشگ موقرم  اباوج  دـیدرگ  نکمتم  یمالـسا  بابق  لظ  رد  هدـیرب و  اهنآ  لیحلا 

مه دـنوادخ  شیامرف  تسا و  يدـبا  یفن  نل  هملک  نوچ  هبوت  يا  هنم  لبقی  نمف  انید  مالـسالا  ریغ  عبتی  نم  دـیامرفیم و  یلاـعت  كراـبت و 
یبتک و يهمان  تلاکو  ماظع  ياملع  هچنانچ  رگا  دیامرفیمن  لوبق  هیآ  نیا  ینعم  رهاظ  هب  تبـسن  ار  هدنب  يهبوت  دنوادخ  اذل  تسا  قدـص 

ناشیا رـضحم  رد  دشاب  تباث  رما  نیا  نالطب  رگا  صحفت  قیقحت و  زا  سپ  زین  هدنب  ررـض  هچ  دنـشاب  هتـشاد  تسد  رد  دنوادخ  زا  یکردم 
ادـبا ماهدومن  هدـهاشم  هدـید و  یغبنی  امک  ار  ایند  دـب  بوخ و  هدـنب  دنرـضاح  هک  ـالام  اـبح و  یهگناو  میاـمنیم  يراـج  ار  هبوت  يهغیص 

منکیم ضرع  اباوج  بالک ) اهبلاط  ۀـفیح و  ایندـلا  مبلاط  يدمرـس  يدـبا و  ملاـع  هب  مرادـن و  هتـشادن و  اـنتعا  یناـف  ملاـع  نیا  فراـخزب 
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الوا دیآ  هحفـص 52 ] هتـساوخ [  كردم  دـنوادخ  فرط  زا  ار  املع  تلاکو  یناث  رد  دودـسم و  دوخ  يور  هب  ار  هبوت  باب  یلاع  ترـضح 
دیازت رد  شمهف  لماکت و  رد  شلقع  زور  هب  زور  تسا  هیرـشب  تانؤش  لهج و  رد  قرغتـسم  دـنکیم  یگدـنز  ملاع  رد  هک  یمادام  ناسنا 
تـسا تقیقح  يوجتـسج  یلـصا  دوصقم  ینطاب و  هدارا  یلو  دـیامنیم  یـشم  دوصقم  ندیـسر  هب  رظن  ـالهاج  ار  یکلـسم  هک  یتقو  تسا 

رد هچناـنچ  تسا  لوبق  هبوت  هلحرم  نیا  رد  تاـینلاب  لاـمعالا  تسا  لـماع  یتسرپ  تقیقح  تین  هب  اریز  تسین  مومذـم  صخـش  نیا  لاـمعا 
مکنم لمع  نم  هنا  ۀمحرلا  هسفن  یلع  کبر  بتک  مکیلع  مالـس  لقف  انتایآب  نونمؤی  نیذـلا  کئاج  اذا  دـیامرفیم و  دـنوادخ  دـیجم  نآرق 

مث ۀـلاهجب  ءوسلا  نولمعی  نیذـلل  هللا  یلع  ۀـبوتلا  امنا  دـیامرفیم  رگید  ياج  رد  میحر  روفغ  هناف  هدـعب  نم  حلـصا  بات و  مث  ۀـلاهجب  ءوس 
هر نیا  دنتفگ  وا  هب  ای  دیمهف  ار  شکلـسم  هار و  ياطخ  هک  یتقو  یلو  امیکح  امیلع  هللا  ناک  مهیلع و  هللا  بوتی  کئلواف  بیرق  نم  نوبوتی 

ادیپ قادصم  هروبزم  يهیآ )  ) تقو نآ  دـشاب  کلاس  شقباس  قیرط  رد  زاب  رگا  بلطم  نیا  مهف  زا  دـعب  تسا  ناتـسکرت  هب  يوریم  وت  هک 
هب ار  شدوخ  هک  یـسک  یلو  دزیخیم  رب  اروف  دز  ادص  رادیب  یـصخش  هتفرگ  ار  وا  باوخ  تسا و  باوخ  رد  یـسک  هچنانچ  درک  دـهاوخ 

مرادـن عامتـسا  تقو  دودرم  ضرعم  رفن  کی  تاملک  ءاغـصا  هب  هک  دـیوگیم  دـیامنن و  هجوت  انتعا و  دـننک  ادـص  هچ  ره  دـنزیم  باوخ 
یلو دـندوب  تلفغ  باوخ  رد  اهیئاهب  زا  یـضعب  لاح  ات  اتقیقح  دناهتـشاد  موقرم  بکرم  درفم و  لهج  رد  یطوسبم  حرـش  یتیآ  ترـضح 

دنرادن و قیقحت  هب  لیم  هک  یـصاخشا  دناصقانت  رد  زور  هب  زور  دنوشیم و  رانک  ناراکمه  تسیچ  تلع  هک  دنیامن  مهف  دیاب  نیا  زا  دعب 
هعلاطم و هک  دراد  ررض  هحفص 53 ] هچ [  الا  تسرپ و  تقیقح  هن  دنتسرپ  اوه  دنیامنیم  رورغم  ار  دوخ  یلاخ  کشخ و  تاملک  یضعب  هب 

نم ییحی  ۀنب و  نع  کلذ  نم  کلهیل  دنهد  باوج  هعطاس  نیهارب  اب  الا  دنراد و  لوبق  تسا  قح  رگا  دـنیامن  نیـضرعم  تاملک  عامتـسا  ای 
دنتـساوخ یـضعب  اریز  هدادن  باوج  هزاجا  يدنفا  یقوش  اذهل  دنرادن  دـشاب  تقیقح  يور  زا  هک  یعنقم  باوج  هکنیا  هب  رظن  ۀـنیب  نع  یح 

دـسیونن و باوج  یـسک  هک  داد  دـیکا  رما  اذـهل  تسین  ینوناـق  باوج  هک  دوب  تفتلم  راـک  بیع  هب  نوچ  زکرم  یلو  دنـسیونب  یباوج  هک 
یسک ره  ینعی  هنم  لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  عبتی  نم  دیامرفیم و  دنوادخ  دیاهدومرف  روصت  جک  امـش  ار  روبزم  هیآ  ینعم  نیا  رب  هوالع 
نایدا رد  روظحم  نیا  تسین  وا  يارب  یجرخ  دـیامن  لوبق  ار  مالـسا  رگا  ـالا  ادـبا و  دوشیمن  لوبق  وا  زا  دـنک  لوبق  ار  ینید  مالـسا  زا  ریغ 

ار املع  یبتک  يهمان  تلاکو  هکنیا  دش و  دهاوخن  لوبق  هتبلا  ددرگ  یبنجا  بهاذم  وریپ  مالسا  زا  ریغ  یـسک  ره  هک  دباییم  قادصم  هریاس 
یگدیـسر هیعرـش  رما  وا  هب  مالـسا  ماکحا  بجوم  هب  ءایبنالا  ۀثرو  ءاملعلا  دنتـسه  ءایبنا  نیـشناج  ءاملع  هتبلا  دیاهتـساوخ  كردـم  ادـخ  زا 

هک تسا  تجح  مامتا  قیرط  هب  مه  نیا  هدـش  ضرع  لام  اناج و  هکنیا  مالـسلامهیلع  همئا  ربمغیپ و  نیـشناج  دـنیاملع  هزورما  دـنیامنیم و 
ءاش نم  لبقیلف و  ءاش  نم  غالبلا  الا  یلع  مهیلع و  ام  ددرگ و  عفر  مه  نآ  دشاب  سنا  نیطایـش  ماد  رد  تماقا  ثعاب  يدام  ملاوع  انایحا  رگا 

دـشاب حیحـص  رگا  باـب ) دیـس   ) یلوا يهطقن  ترـضح  يهماـن  هبوت  عوضوم  رد   ) دـیاهدومرف موقرم  اـضیا  نیلبقملا و  یلو  هللا  نا  ضرعیلف 
یبن هعبرا  نم  ۀمالع  ۀعبرا  انمئاق  یف  نا  دبای  قادصم  يده  يهمئا  ياهربخ  لک  دیاب  هک  دـش ، شومارف  كرابم  رطاخ  زا  فیرـش  ثیدـح 

قادصم دیاب  مه  هیقت  و  هحفص 54 ] نجس [  ماقم  نامه  هیقتلا  نجسلا و  فسوی  نم  ۀمالعلا  و  ص ...)  ) دمحم فسوی و  یسیع و  یسوم و 
هب دیدومرف  رکذ  هک  یثیدح  هکنیا  باوج  تسا ) لومعم  روهشم و  کبهذم  کباهذ و  کبهذرتسا و  ثیدح  زونه  مالسا  رد  هچنانچ  دبای 

ریبعت و تمالع  کی  نیا  لثم  مه  ار  اهنآ  دبال  دبای  قادـصم  زین  یعبار  هک  هدـشن  تباث  هثالث  تمالع  الوا  تسین  طوبرم  باب  يهمان  هبوت 
سک هچ  یک و  مدرک  ار  اعدا  نیا  هک  مدروخ  نم ... هک  دیوگب  دنک و  اجتلا  سامتلا و  هک  دراد  مزال  اجک  هیقت  هوالع  دیاهدومرف و  ریـسفت 

رد نایدورمن  شتآ  نیفـصنملا  نم  تنک  نا  مهنم  دـحاب  تأف  دـناهدومن  مادـقا  ار  راک  هنوگ  نیا  یئاج  رد  مارک  يایلوا  ماـظع و  ياـیبنا  زا 
تفگیم هک  درک  ناوت  راکنا  یسوم  ترضح  نتـشک  رد  ار  ناینوعرف  تامادقا  ای  تشادن و  دوجو  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  لباقم 

ترضح نتفر  راد  هب  تسا  روتسم  ییحی  ترضح  ندش  هدیرب  رس  ای  تسا و  غورد  ایرکذ  ترضح  ندش  همین  ود  ای  یـسوم و  لتقا  ینورذ 
ءادهشلا دیس  ابع  لآ  سماخ  ترضح  تداهش  تیفیک  ای  تسا و  یندرکن  رواب  تیذوا  ام  لثم  هب  یبن  يذوا  ام  ای  تسا و  هبش  لحم  یـسیع 

تیاـهن رد  شراـصنا  ناوعا و  شلاـیع و  باحـصا و  ماـمت  هک  موـلعم  ریغ  ملاـع  لـها  زا  يدـحا  يارب  اـنثلا  ۀـیحتلا و  فـالآ  مهیلع  هیلع و 
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ترضح نآ  تادهاجم  رب  تداهش  لک  هک  تسا  نویدام  نویهلآ و  نومع  نابز  درو  نالا  یلا  هک  دندش  زئاف  يربک  تداهـش  هب  تماقتـسا 
هبوت نیع  اراکذـن  دنتـسیز  گنن  هب  دنتـشگ و  يروآ  گنن  لمع  وچمه  بکترم  هللااب  ذوعن  اهنیا  زا  کی  مادـک  دـننکیم  سیدـقت  هداد و 
تسا دوجوم  شطخ  سکع  هتشون و  شدهع  تیالو  نامز  رد  موحرم  هاش  نیدلا  رـصان  هب  دوخ  ياضما  طخ و  هب  هک  ار  باب  دیـس  يهمان 

ره رد  ار  دوخ  تمحر  تاروهظ  هک  هقحتـسم  هلها و  وه  امک  دمحلا هللا  یحور  كادف  [ ) هحفص 55 دیئامرف [  هظحالم  هک  دراگنیم  الیذ 
روهظ هب  هک  هدومرف  دوخ  تمحر  تفأر و  عوبنی  ار  ترـضح  نآ  لثم  هک  ادـمح  مث  ادـمحف هللا  هدـینادرگ  لماش  دوخ  دابع  هفاـک  هب  لاـح 

هک تسین  يدصق  ار  فیعـض  هدـنب  نیا  هک  هدـنع  نم  هللا و  دهـشا  هدومرف  نایعاد  رب  محرت  نامرجم و  رب  رتس  ناگدـنب و  زا  وفع  شتفوطع 
دنوادـخ دـیحوت  هب  نقوم  مبلق  نوچ  یلو  تسا  فرـص  بنذ  مدوجو  هسفنب  هچ  رگا  دـشاب  وا  تیالو  لها  ملاع و  دـنوادخ  ياضر  فالخ 

مراد و ار  وا  تمحر  دـیما  تسا  دـنع هللا  نم  لزن  ام  لک  رب  رقم  مناـسل  تسا و  وا  ۀـیالو  لـها  ۀـیالو  و  ص )  ) وا لوسر  هوبنب  هرکذ و  لـج 
لاح ره  رد  هدوبن و  نایـصع  مضرغ  هدش  يراج  ملق  زا  هدوب  وا  ياضر  فالخ  هک  یتاملک  رگا  ماهتـساوخن و  ار  قح  ياضر  فالخ  اقلطم 
یلا بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتسا  دشاب  یئاعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قلطم  ار  هدنب  نیا  ار و  وا  ترـضح  مبئات  رفغتـسم و 

مالسلاهیلع هللا  ۀجح  ترضح  يهصاخ  تباین  یعدم  تسین و  يرما  چیه  هب  لیلد  هدش  يراج  ناسل  زا  هک  تاملک  تاجانم و  یضعب  رما و 
نانچ ترـضح  نآ  یهاشنهاش و  فاطلا  زا  یعدتـسم  رگید  ياـعدا  هن  هدوبن و  یئاـعدا  نینچ  ار  هدـنب  نیا  تسا و  لـطبم  یعدا  ضحم  ار 

دمحمای  یلع  ای  رهم ) لحم   ) مالسلا دنیامرف و  زارفرس  دوخ  تمحر  تفأر و  طسب  تایانع  فاطلا و  هب  ار  وگاعد  نیا  هک  تسا 

وا دروم  رد  ناشیا  مکح  دمحم و  یلع  اب  املع  هرظانم 

نویامه و مزب  رد  امش  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  اذه  وه  مرادیم و  جردنم  دناهتشون  باب  دیـس  طخ  يالاب  رد  هک  ار  املع  میکح  کلاذک 
ياملع زا  یعمج  روضح  هرـصن و  هددـس و  هللا و  دـیا  لاوز  یب  تلود  دـهعیلو  هحفـص 56 ] الاو [  فرـشا  باون  روضح  رد  نومیم  لفحم 

تسین و لوبقم  يرطف  دترم  يهبوت  لتق و  بجوم  تسا و  امـش  دادـترا  ثعاب  هناگادـج  کی  ره  هک  يدرک  يدـنچ  بلاطم  هب  رارقا  مالعا 
امـش هب  يرطف  دترم  ماکحا  لمأت  الب  دوشب  عفر  ههبـش  نآ  رگا  هک  تسا  غامد  طبخ  يههبـش  تسا  هدش  امـش  لتق  ریخأت  بجوم  هک  يزیچ 
رهم عجس  ( ) ینیسحلا ینسحلا  مساقلاوبا  ینغلا  هللااب  قثاولا  ( ) ینیسحلا ینـسحلا  رغـصا  یلع   ) ةرهطملا ۀعیرـشلا  مداخ  هررح  دوشیم  يراج 

هب باب  يهیسود  يهمیمضب  شدهع  تیالو  نامز  رد  هک  تسا  موحرم  هاش  نیدلا  رصان  يهضیرع  سکع  يور  زا  زین  بوتکم  نیا  و  املع )
دوب هدش  رداص  نایرج  اضق  نامرف  باب  باب  رد  موش  تکرابم  ياپکاخ  نابرق   ) تسا دوجوم  هس  ره  طخ  سکع  هدش و  هتـشون  هاش  دمحم 
ناخ مظاک  هب  هدروآ  هیمورا  زا  ریجنز  اب  داتـسرف  لصحم  نویامه  مکحلا  بسح  دـنیامن  وگتفگ  وا  اب  هدرک  راـضحا  ار  نیفرط  ياـملع  هک 

دنتـشون باوج  رد  دهتجم  بانج  دننک  دینـش  تفگ و  نیبم  نید  نیناوق  نیهارب و  هلدااب و  هدمآ  هک  تشون  دـهتجم  بانج  هب  هعقر  درپس و 
زا دعب  تسا  سمالا  نم  حضوا  سمـشلا و  نم  رهظا  رفک و  نید  یب  صخـش  نیا  تاریرحت  هظحالم  نیدمتعم و  زا  یعمج  تاریرقت  زا  هک 

دومن و راضحا  ار  یلق  یضترم  الم  دنوخآ  دمحم و  الم  دنوخآ  بانج  اذهل  تسین  دینـش  تفگ و  رد  ادجم  یعاد  فیلکت  دوهـش  تداهش 
عومـسم هک  دیـسرپ  دومحم  الم  یجاح  لوا  دنداتـسیا  زین  ناخ  مظاک  ییحی و  ازریم  ناـخ و  نالـصا  ریما  مـالغ  نیا  نارکون  زا  سلجم  رد 

یلب تفگ  تست  يربمغیپ  ندوب و  ماما  رب  لـیلد  هک  هحفص 57 ] تاملک [  یـضعب  مباب و  متـسه و  ماما  بیان  نم  یئوگیم  وت  هک  دوشیم 
لیلد هب  تسا  مزال  امـش  رب  نم  تعاطا  تسا  تسار  دیاهدینـش  ماهتفگ و  هچنآ  متـسه و  باب  متـسه و  ماـما  بیاـن  نم  يهلبق  نم و  بیبح 

هوک هب  هکنآ  داد  باوج  تسیک  هدـنیوگ  دندیـسرپ  تسا  هتفگ  تسا  هتفگ  هکنآ  ماهتفگن  نم  ار  تاملک  نیا  نکل  ادجـس و  بابلا  اولخدا 
هب هدـنب  تسا  هتفگ  ادـخ  ار  اـهنیا  تسین  ناـیم  رد  ینم  یتخبکین -  زا  اور  دوبن  ارچ  یتخرد -  زا  قحلا  اـنا  دـشاب  اور  هدرک -  یلجت  روط 

ار وا  راظتنا  نونک  ات  مالسا  ردص  زا  هک  یسک  مسق  ادخ  هب  دوشیم و  قلخ  نم  نالا  دشیم  قلخ  وا  زا  تقو  نآ  متسه  روط  رجـش  يهلزنم 
رکنم ملاع  رازه  لهچ  هک  تسا  باتک  مادک  رد  ثیدح  نیا  دندیـسرپ  منم  دش  دـنهاوخ  وا  رکنم  املع  زا  رازه  لهچ  هکنآ  منم  دیـشکیم 
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اما يرمالا  بحاص  رارق  نیا  زا  وت  بوخ  رایسب  تفگ  یلق  یـضترم  الم  تسه  هک  رازه  راهچ  دشابن  رازه  لهچ  رگا  تفگ  تشگ  دنهاوخ 
ناینج رازه  چـنپ  لهچ و  اب  نج  سنا و  يابقن  دومرف و  دـنهاوخ  روهظ  هکم  زا  ترـضح  نآ  تسا  بهذـم  يرورـض  تسه و  ثیداحا  رد 
ياصع وک  دوب  دـهاوخ  بانج  نآ  اب  اضیب  دـی  نامیلـس و  نیگن  یـسوم و  ياصع  دواد و  هرز  لیبق  زا  ایبنا  ثیراوم  دروآ و  دـنهاوخ  نامیا 
يدمآ نذا  نودب  هک  يدرک  طلغ  تفگ  دمحم  الم  دنوخآ  بانج  متـسین  اهنیا  ندرواب  نوذأم  نم  هک  داد  باوج  اضیب  دـی  وک  یـسوم و 
عورـش منکیم و  لزان  هیآ  دوخ  ياصع  يارب  زا  هک  تسا  نیا  نم  زاجعا  تفگ  يراد  هچ  تامارک  تازجعم و  زا  هک  دندیـسرپ  نآ  زا  دعب 

ۀیآ اصعلا  هذه  قلخ  امک  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  حوبـسلا  سودقلا  هللا  ناحبـس  میحرلا  نمحرلا  مسب هللا  هرقف  نیا  ندناوخ  هب  درک 
ضرالا هاگ  نآ  ناوخب  روسکم  دنتفگ  دناوخ  حتف  هب  هحفص 58 ] ار [  تاومـس  ءآت  دناوخ  طلغ  وحن  هدعاق  هب  ار  تاملک  بارعا  هتایآ  نم 

درک ضرع  درک و  قیفلت  مناوت  زا  مه  نم  دـشاب  تاـیآ  يهلمج  زا  تارقف  لـیبق  نیا  رگا  درک  ضرع  ناـخ  نالـصا  رما  دـناوخ  روسکم  ار 
دراو ثیدح  رد  هک  دیـسرپ  دومحم  الم  یجاح  نآ  زا  دعب  دش  لجخ  رایـسب  باب  ءاسملا  حبـصلا و  قلخ  امک  ءاصعلا  قلخ  يذلا  دمحلا هللا 
تفگ نومأم  انسفنا  يهیآ  دندومرف  ترضح  تسیچ  امش  دج  تفالخ  رب  لیلد  هک  دومن  لاؤس  مالـسلاهیلع  اضر  بانج  زا  نومأم  هک  تسا 

نآ زا  دعب  تفگن  باوج  هدومن  لمأت  یتعاس  امن  نایب  ار  دصقم  نکب و  قیبطتار  باوج  لاؤس و  نیا  انئانبا  الول  دومرف  ترـضح  انئاسن  الول 
تسنادن دندومن  لاؤس  وهس  کش و  لیبق  زا  هقف  هیهیدب  لئاسم  زا  یتح  تسناوتن  نتفگ  باوج  دندیـسرپ  مولع  ریاس  هقف و  زا  دنچ  یلئاسم 

نآ هک  تسا  ثیدح  رد  هک  اریز  درک  یلجت  روط  هب  هک  مرون  نامه  نم  هک  درک  زاغآ  ینعم  یب  ياهنخـس  نآ  زا  زاب  دنکفا  ریز  هب  رـس  و 
نیگمرـش رتشیپ  زا  رتشیب  هدوب  یلق  یـضترم  رون  دـیاش  هدوب  وت  هعیـش  نآ  هک  اجک  زا  تفگ  مالغ  نیا  تسا  هدوب  نایعیـش  زا  یکی  رون  رون 

دومن لوقعم  هیبنت  هدز  طوبضم  بوچ  ار  باب  هدرک  راضحا  ار  مالسالا  خیش  بانج  دش  مامت  وگتفگ  سلجم  نوچ  دنکفا  ریز  هب  رس  دش و 
سوبحم و نالا  دـنکن و  اهطلغ  نیا  زا  رگید  هک  هدرپس  مه  رهم  هب  اپ  مازتلا  درک و  رافغتـسا  هبانا و  دوخ  ياـهطلغ  زا  تشگزاـب و  هبوت و  و 
رد روبزم  يهمان  هبوت  تسا  نویامه  رما  رما  تسا  هادـف  نیملاعلا  حور  يرایرهـش  نویاـمه  سدـقا  ترـضح  یلعا  مکح  رظتنم  تسا  دـیقم 

تقو ات  اج  چیه  رد  تسا و  طبض  یتلود  ویشرآ  رد  لصا  هتـشادرب و  لصا  يور  زا  یـسکع  هدمآ و  رد  رخاوا  نیا  رد  دوب  یتلود  يهنیزح 
جردنم باب  تالاوحا  ۀیلک  خیراوتلا  خسان  هیراجاق  دلج  رد  هچنانچ  هدشن  هدینـش  روبزم  هحفـص 59 ] یتلود [  هنازخ  زا  همان  هبوت  نیا  زورب 

هب رظن  دعب  دیئامن  وحم  ار  نیا  اروف  هک  تفگ  يدنفا  سابع  لوا  همان  هبوت  نیا  زورب  ضحم  اذـهل  تسین  چـیه  همان  هبوت  هب  هراشا  یلو  تسا 
تفگ میاهدرک  تباث  قلخ  هب  ار  امـش  ام  هک  دـنامهفب  اهیباب  اهیلزا و  هب  دـیامن و  تباث  ار  اـهب  شردـپ  دوخ و  یتسدرت  تداـشر و  هکنیا 

موحرم هک  مدینـش  دعب  مدومن  جرد  انیع  هدیـسر و  هدنب  هب  هک  دوب  هدرک  طبـض  زین  هللا  دسا  دیـس  اقآ  دیهدن  هئارا  ابحا  هب  دیراد و  ظوفحم 
یئاهب یباب و  نید  رد  تماقتـسا  لاـجم  رگید  هماـن  هبوت  نیا  ندـید  زا  سپ  هدرک  جرد  شباـتک  رد  هدروآ و  تسد  هب  مه  نوارب  روسفورپ 

یتح دیئامن  لاوس  صوصخ  نیا  رد  نارهط  يزکرم  لفحم  زا  تسا  نکمم  تسین  هتخاس  دش  هتـشون  هکنیا  و  دنام -  دهاوخن  يدـحا  يارب 
ياقآ همان  هبوت  لثم  همان  هبوت  نیا  هدومرف و  جرد  ار  اهنیا  هلمج  دـنچ  وکین  هفـسلف  رد  زین  وکین  نسح  ازریم  یجاـح  ریهـش  لـضاف  باـنج 
یقوش شیپ  هب  وکین  نسح  ازریم  یجاح  هطـساو  هب  هدومن و  هبوت  ندش  درط  زا  سپ  هراوآ  هک  دـنداد  راشتنا  لوا  هک  تسین  لصا  یب  یتیآ 

هبوت تساوخ  دـعب  دومن  تفلاخم  سک  ره  هک  هتـشون  دوخ  همان  تیـصو  رد  يدـنفا  سابع  هکنیا  هب  رظن  زین  يدـنفا  یقوش  داتـسرف  يدـنفا 
هدنب هدش  عیزوت  عبط و  لیحلا  فشک  باتک  هک  ادعب  دندرک  درط  زین  ار  نسح  ازریم  یجاح  اذهل  دیئامنن  لوبق  وا  زا  ار  يرذع  چیه  دـیامن 

ار همان  هبوت  نامه  تسا  بوخ  تسا  حیحـص  داتـسرف و  يدـنفا  یقوش  شیپ  هب  همان  هبوت  هراوآ  رگا  هک  متـشون  نارهط  یناحور  لـفحم  هب 
نیا دـمآ و  باوج  هحفـص 60 ] یتدـم [  زا  سپ  تسا  ضرغ  رب  ینبم  صخـش  نیا  تاراهظا  دـننادب  همه  هک  دـیئامن  نـالعا  هدومن و  عبط 
دوب دهاوخن  هدوبن و  انتعا  لباق  ادبا  شلاثما  وا و  توادع  ناتهب و  وا  رتفا  دـیدوب  هدومن  هراشا  یب .. هراوآ  همان  هبوت  هب  عجار   ) روبزم تاملک 
لیبق نیا  هتبلا  دش  سدقم  ناتسآ  هب  تمدخ  لوغشم  دومنن و  انتعا  روما  هنوگ  نیا  هب  دیاب -  دنتیم و  دوخ  تقلخ  رب  یسک  ره  دناشف ... هم 
هراوآ هب  عجار  هدیـسر و  ادیدج  یمومع  سدقم  حول  دومرف  دهاوخ  هطاحا  ار  ملاع  هللا  رما  دیـسر و  دـنهاوخ  دوخ  لامعا  يازج  هب  سوفن 
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یب رعـش  نیدب  طقف  دوب  غورد  ناشفرح  نوچ  دومرف ) دـنهاوخ  ترایز  زین  بانج  نآ  دوشیم و  رـشن  عبط و  بیرق  نع  دـنیامرفیم  یتانایب 
كرادم و يور  زا  تشون  مهاوخ  هتـشون و  هچ  ره  هدـنب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـیدومرف  هظحالم  هچ  نانچ  دـندوب  هدرک  تیافک  عوضوم 

يور زا  اهنیا  يزاس  نید  هک  منامهفب  قلخ  هب  هکنیا  يارب  زا  ضحم  ماهدرک  عمج  هتشاذگ و  هیام  ناموت  دصیـس  بیرق  هک  تسا  يدانـسا 
تسا کحضم  یلیخ  دنزاسیم  فرحنم  تیناسنا  تیمالسا و  میقتسم  طارـص  زا  هدومن و  اوغا  ار  سانلا  ماوع  عون  هچ  تسا و  ياهشقن  هچ 
ذخأم یب  مه  یـضعب  اضق  زاو  دـناهداد  تبـسن  اهیئاهب  قح  رد  لاح  ات  هک  اهفرح  یـضعب  زا  یمالـسا  سلاجم  رد  هدـنب  هک  یتروص  رد 

نیهارب اب  دوشیم  ثبـشت  هک  تسا  شیـشح  هلزنم  هب  اهنیا  دـیامنیم و  لالـضا  ار  قلخ  اـهفرح  نیا  تعاـمج  هک  منکیم  دـیقنت  تسین 
هدـنب هب  تبـسن  نارازه  اـهیئاهب  هلخاد  زا  هک  دوـشیم  عومـسم  یلو  تسین  اـهفرح  نیا  هب  جاـیتحا  تسا  ناـسآ  اـهنیا  باوـج  هعطاـس 

داتـسرفیم ار  شنانز  زا  یکی  بش  ره  مدوب  هتفرگن  نز  نم  هک  یمادام  اهنیا  هک  دـیوگیم  سلاجم  رد  ینالف  هک  دـنیوگیم  دـنهدیم و 
لثم دـهدیم و  یتبـسن  یـسک  ره  داد  تسد  زا  ار  ترخآ  تـفرگ و  هحفـص 61 ] ار [  ایند  هک  دنیوگیم  یـضعب  مدـشیم و  شارفمه  هک 

زا هلـصاو  بیتاکم  بجوم  هب  مسیدقت  یقالخا و  راتفر  هدنب و  يهلاس  تشه  ناحتما  هک  یتلاح  رد  دـننکیم  روصت  دورطم  زین  ارم  نارگید 
دـشاب ههبـش  یـسک  يارب  هچنانچ  رگا  دـنهدیم و  هداد و  مراتفر  نسح  رب  تداهـش  لک  هک  تسا  تباث  یناحور  لـفاحم  نارهط و  اـفیح و 

مدوب هغارم  یناحور  لفاحم  یـشنم  مدوب  هدادن  بلطم  نیا  زورب  مدوخ  هک  يزور  ات  هوالع  دش  دـهاوخ  هئارا  دوجوم و  هحیحـص  كرادـم 
هب هرمن  یتسرد  تیاهن  رد  هدرک و  راضحا  ار  تارـضح  رفن  دـنچ  عالطا  هب  هسفنب  دوخ  هک  دوب  یناف  لـیوحت  رد  قاروا  بیتاـکم و  اذـکه 

یتـلود و تارادا  هب  یتاهبـش  ءاـقلا  دـناهداد و  اریخا  هک  اهتبـسن  هلمج  زا  ماهتفرگ  یناـحور  لـفحم  زا  دیـسر  ضبق  هداد و  لـیوحت  هرمن 
زا لفاغ  دیامنیم  تبحـص  هناطلـس  هکلم و  هللا  دلخ  يولهپ  ترـضحیلعا  هیلع  هب  هدرکن  ادخ  ینالف  هک  تسا  نآ  دناهدرک  روما  نارادمامز 

دنربیم ار  ترـضح  یلعا  مسا  نیهوت  اب  بیتاـکم  رد  هیفخ  رد  یلو  هداد  ملق  هب  تسود  تلود  ار  دوخ  رهاـظ  رد  هک  دـننایئاهب  دوخ  هکنیا 
دنسیونیم شناطلس  ناریا و  زا  حدق  مذ و  هرئاس  لودب  دش و  دهاوخ  هتشون  ترضح  یلعا  هب  عجار  ناشتاملک  نیع  نمـض  نیا  رد  هچنانچ 

دنیامنیم حشرت  یـضعب  زا  هک  تسا  اهنآ  یـصخش  ضارغا  طقف  طقف و  دهدب  دنب  هب  یتبـسن  یـسک  ره  يراب  دـنناوتن  يراک  هابتـشا  سپ 
یمالسا ناتسود  مومع  ناشدوخ و  تداهش  هب  هدنب  ناشیا و  نماد  هللا  دمحلا  یلو  دنداد  ءادفلا  هتامدخل  یحور  یتیآ  ترـضح  هب  هچنانچ 

تاهرت و فرـص  ار  دوخ  تاقوا  یتدـم  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  ام  ثول  دـش  دـهاوخن  ثولم  ناشتائارتفا  ثول  زا  تسا و  سدـقم  كاپ و 
هک هحفـص 62 ] یتایفـشک [  هب  رظن  دـش  دـهاوخن  هجیتن  یب  دـمحلا هللا  مه  نآ  هدرک  رادهکل  ار  ام  یناگدـنز  هک  میاهدومن  اهنآ  تافارخ 
نم دش و  دهاوخن  اوغا  ماوع  زا  یسک  رگید  میاهتسج  ار  نالـض  بطق  لامـش  بطق  ضوع  هب  وکین  ياقآ  لوق  هب  میاهدومن و  هدنب  ناشیا و 
مث نیمیلاب  هانذـخ  لیواقالا ال  ضعب  انیع  لوقت  نم  دـیامرفیم و  دـنوادخ  هللا  تسا ال و  يزاس  نید  مه  ینآرق  تایآ  ایآ   ) دربالا کمالک 

تمواقم ار  هللا  رما  لیـس  نینمؤملا  ظاقیا  هب  دـنهاوخیم  امـش  عشاخ  عضاخ و  مظعا  روهظ  نیا  رب  ملاع  نیطالـس  نونکا  نیطولاـب  هاـنعطقل 
دیوگیمن مالسا  هب  یسک  الوا  میحرلا ) باوت  هنا  هیلا  بتو  هللا  نع  فخ  کیلع و  یبحل  کیلا  تررح  یتلا  تاملکب  رـصبلا  عجراف  دیئامن 

هدومرف هچنانچ  دنوادخ  دنکیم و  یمالسا  هسدقم  تناید  تابثا  ناشتالاقم  نیع  یلو  هتشون  هیدر  نیـضرعم  هچ  رگا  تسا  هتخاس  نید  هک 
الوا هتفر  موقرم  هک  هیآ  نیا  اما  تسا  ولع  راشتنا و  رد  زور  هب  زور  دیامنیم و  هدومرف و  ظفح  نزهار  نانمیرها  رش  زا  ار  تیمالـسا  هشیمه 

انعطقل تسین  هانعطقل  تسا  نیمیلاب  هنم  انذخآل  تسین  نیمیلاب  هانذخ  تسا ال  ول  تسین و  نم  یلوا و  هدش  هتشون  اوهـس  شحاف  طلغ  راهچ 
مث نیمیلاب  هنم  انذـخ  ـال  لـیواقالا  ضعب  اـنیلع  لوقت  ول  و   ) دوشیم هک  تسا  هطوقنم  ءاـت  اـب  نیتولا  تسین  فلؤم  ءاـطاب  نیطولا  تسا  هنم 
زا ینطاب  ضارغا  هب  یصخش  هک  یتقو  تسا  نینچ  یلب  تسا  هللا  ۀملک  هک  دهدیم  تداهـش  هملک  نیع  اتقیقح  یناث  رد  نیتولا ) هنم  انعطقل 

دنوادخ هللااب  ذوعن  دـیامن و  عطق  ار  شندرگ  گر  هک  تسا  مزال  دـنوادخ  يارب  هتبلا  درک  هابتـشا  ار  قلخ  تخاس و  ینید  دوخ  نهد  باعل 
تاـملک اـب  هک  دـیامرفیم  ثوعبم  ار  یناـف  هرذ  نیا  هراوآ و  لاـثما  هکلب  دـنک  عـطق  ار  شگر  دوـخ  سوـسحم  تسد  اـب  هک  درادـن  مسج 

يربک هحفـص 63 ] تلذم [  هب  هدرکن و  يوریپ  یـسک  رگید  تقو  نآ  هک  دنراد  فوشکم  ار  ناشهفیثک  تناید  نالطب  ناشدوخ  يهفیخس 
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هچ تسا و  ذخأم  هچ  يور  زا  اهیئاهب  هوای  ياهفرح  نیا  منادیمن  هدش  هتشون  ررکم  زین  اجنیا  هک  نیطالس  يهملک  اما  دنوشیم و  التبم 
نیعز هک  تفگ  ناوت  طقف  نیطالـس !!! مادک  دنیوگب  ار  ساسایب  لصایب و  ذـخأمیب و  ياهفرح  نیا  هک  دـنکیم  روبجم  ار  ناشیا  زیچ 

هک داد  تیبرت  رتخد  هب  هک  يردام  نآ  لثم  دـیئامن و  لامعتـسا  گرزب  ياههملک  نم  لثم  دوخ  لاوقا  بیتاکم و  رد  هک  هداد  میلعت  نایئاهب 
فرح هک  درک  روصت  زن  هراـچیب  رتخد  اـمن  لامعتـسا  گرزب  هملک  هکلب  نزن  تسپ  ياـهفرح  زا  داـماد  شیپ  هاـگهلجح و  هب  دورو  عقوم 
داماد قاطا  هب  دـمآ  دـش  دـهاوخ  عقاو  داریا  لحم  هک  تسنادـن  رگید  هریغ و  رتش و  شیماج و  ندـگرک و  لـیف و  زا  تسا  تراـبع  گرزب 

دننز و مد  تیعر  زا  القا  دـنهاوخیمن  زین  نایئاهب  الاح  درک  شنوریب  هدرک  ضرعت  داماد  هک  گرزب  تاناویح  یماسا  نتفگ  هب  درک  عورش 
دنرادن یئاهب  ملاع  هب  یهجوت  یندا  زین  نیطالـس  نیمزالم  تسا  لهـس  نیطالـس  هکنیا  زا  لفاغ  دنروآیم  ملق  هب  نیطالـس  زا  دنفابب  غورد 

یلع منزیم  مدـق  یئاهب  ملاع  رد  هدـنب  هک  تسا  لاس  تشه  رعـشم  یب  یتاـهد  رفن  دـنچ  ياوغا  يارب  تسا  ياهسیـسد  تاـملک  نیا  طـقف 
لـصاو هیقاب  هعیرـشب  هدیدج  سوفن  هدرک و  هداعلاقوف  یقرت  هللا  رما  مایا  نیا  رد  دمحلا هللا  هکنیا  زا  دننکیم  رپ  ار  اهلآملا  دحتم  لاصتالا 

هدشن دایز  لاس  تشه  نیا  رد  رفن  کی  هک  یتلاح  رد  هدرک  ادیپ  قادصم  اجاوفا  هللا  نید  یف  نولخدی  دـناهدومن و  لابقا  هللا  رما  هب  هدـش و 
سوفن غیلبت  رد  هک  يهلمج  دش  دهاوخ  هراشا  دوخ  عقوم  رد  مراد  ناشیا  زا  زین  یحرش  هک  ناوید  رینم  میهاربا  ازریم  بوتکم  زا  هلمج  کی 

 ] یحوبذم تکرح  دـیدوب  قوبـسم  هچنانچ  هرذ  نیا  دـیاهدرب  فیرـشت  هک  يزور  زا  يراب   ) تسا نیا  دـسیونیم  یناف  هب  لصایب  هدـیدج 
نعذـم قدـصم و  عضاخ و  دراو و  يدـتبم  سوفن  یلاعت  هلـضفب  تسا  دـقعنم  غیلبت  لفحم  یلحم  رد  رـصع  هزور  همه  دراد و  هحفص 64 ]

هولج راظنا  رد  دناهتـشگ و  زئاف  عیدـب  تایحب  رفن  تسیود  هکلب  اـهبلا  دـبع  يدـنفا ) ساـبع   ) دودو تعلط  دوعـص  دـعب  زا  ینعی  دـندرکیم 
نکآل دـندرک  یـسلجم  يربنم و  تاثبـشت  روج  همه  هداتفا  هلزلز  نیملـسم ) ینعی   ) نیدـناعم ناکرا  رب  هلولو  املع  لـفاحم  رد  هدرک  یبیرغ 

یهتنا ) دنام  میقع  ناشدصقم 

تیئاهب زا  تشگزاب 

هب رخاوا  نیا  رد  دندوب  هدیورگ  البق  هک  یصاخشا  سکعلاب  هکلب  دشاب و  هدرک  قیدصت  مه  رفن  کی  مرادن  غارـس  ناجیابرذآ  رد  نم  یلو 
ازریم اقآ  بانج  هلمج  زا  دناهدیـشک  بقع  اهنآ  بیتاکم  ظافلا و  تاملک و  نتـشادن  ساسا  هدـیدع و  تایانج  تانایخ و  زورب  يهطـساو 

اب اریخا  دشیم  دراو  ناشیا  مسا  هب  افیح  اکع و  زا  بیتاکم  رد  دوب  اهیئاهب  يهقوجرـس  زیربت  رد  یتدم  هک  دوب  هادـف  یحور  رادـکنب  یلع 
ناخ میهاربا  ازریم  دندناوخ و  ضقان  ار  وا  امومع  زیربت  ياهیئاهب  درک و  تجوازم  هدش  رکذ  البق  هک  یئوخ  لیلخ  لیلج و  نامه  نارتخد 
ازریم اقآ  دوخ  زا  یحرـش  زین  هدنب  دندرک و  شریفکت  دنوشیم  هدیمان  هللا  تاخفن  رـشان  کی  ره  هک  یلع  ردیح  ازریم  قوف و  روبزم  یغرم 

شنارـسپ نالا  دومن و  تافو  یمالـسا  هدیقع  رد  درک و  هبوت  بآ  ود  نایم  رد  دـمآ  هرخآلاب  تشون  مهاوخ  دوخ  خـیرات  رد  ماهدینـش  یلع 
زا یتـقو  رد  تسا  روضح  ناـسل  هب  بقلم  هک  تسا  يزاریـش  دـیحو  ناـخ  فسوی  ازریم  اـقآ  باـنج  رگید  دـنرانک  رد  یلک  هب  هک  دنتـسه 

تشادـن و لباقم  یبنجا  ناسل  يوامـس و  بتک  یخیرات و  تاعالطا  مامت  رد  دـنمانیم و  رـصع  دـیحو  ار  وا  هک  دوب  اـهیئاهب  زربم  نیغلبم 
تسا و لوغـشم  شیوخ  روما  هب  هیئاضر  رد  نالا  دیـشک  بقع  هدیجنـس و  ار  اهنیا  هیامرـس  هک  ادعب  دـش  مازعا  غیلبت  هب  اکیرما  رد  یتدـم 
هک یبآودنآیم  نسحم  دیس  اقآ  اذکه  دنرجزنم  شیاوزنا  يهطساو  هب  الماک  اهیئاهب  یتح  درادن و  تیئاهب  ملاوع  هب  هحفص 65 ] یئانتعا [ 

ریغب دناهدرک  ضارعا  لک  دندوب  تیئاهب  رد  یلیلج  لیماف  هک  یهوکش  يهفیاط  زین  نینچمه  دنرانک  رد  زین  شنارسپ  دومن و  ضارعا  اریخا 
رد هک  صاخـشا  مامت  دـسریم و  شرافـس  مالـسا  هب  تبـسن  داـیقنا  يهملک  شلیماـف  زا  تسا و  کـلاذ  نیب  بذـبذم  مه  نآ  رفن  کـی  زا 

لضاف یناوج  هک  دوب  ییانب  یلق  سابع  ازریم  اقآ  هلمج  زا  دنرادن  تیئاهب  ملاع  هب  یهجوت  ادبا  هتشگ و  فرـصنم  لک  دندوب  اهنیا  فارطا 
مظان تسا  اهیئاهب  فرط  زا  هک  تیبرت  هسردـم  رد  نارهط  رد  اریخا  دوب  ملعم  نیوزق  ناتـسیس و  رد  یتدـم  هدومن  یترفاسم  دوب  رایـشه  و 
یلیخ یمالسا  ملاع  رد  شراک  ایوگ  تفر  ناتسودنه  هب  هتفگ  دوردب  هرخالاب  هدرب  یپ  اهنیا  سیاسد  يهیاپ  هب  لاس  دنچ  رد  الماک  دش و 
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یقالخا دب  زورب  يهطساو  هب  تسا  هدرک  لیصحت  لوقعم و  یناوج  هک  ینشور  نسحمالغ  ازریم  اقآ  زین  هدرک و  زاب  يهسردم  هتفرگ و  الاب 
بوسحم اهنیا  يالـضف  زا  هک  يزیربت  هداز  الم  یـضترم  ازریم  اقآ  بانج  اذکه  تسا و  دوجوم  نآلا  هدیـشک و  بقع  یلک  هب  اهیئاهب  زا 

نأش رد  یناحورلا ) غلبملا  اهیا  ای  کب  یحرم  یحرم   ) دناهدرک لزان  شراختفا  هب  تاحاولا  دراد و  اهنیا  فیرعت  رد  یبرع  راعشا  دشیم و 
ملع هللادـبع  دیـس  اقآ  تشاد  ریهـش  یمـسا  ناجیابرذآ  تیئاهب  رد  قباـس  هک  نیرتربتعم  زا  یکی  اـضیا  هدرک  ضارعا  یلک  هب  تسا  ناـشیا 
زین یهجوت  یندا  دـسریم و  تواضق  هب  جـنایم  رد  نالا  ضارعا و  تیئاهب  زا  یلک  هب  فرط  نیا  هب  لاس  راهچ  زا  هک  تسا  یجنایم  يدـهلا 

رد رکنم  ضرعم و  نالا  یلو  دـندوب  تیئاهب  لوبقم  لوا  هک  دنتـسه  یناـسک  زین  هغارم  رد  بیدا و  لـضاف و  تسا  یـصخش  قحلا  درادـن و 
ود دندرک و  یتامادقا  وا  لام  میسقت  رد  اهیئاهب  هک  ییانب  هحفص 66 ] زاس [  تعاس  مان  دمحم  ازریم  یصخش  تافو  يهطـساو  هب  دنملق و 

نیا رد  دـشاب  یـضتقم  رگا  هللا  ءاـشنا  دـش  اـپ  رب  یـشروش  دـندروخ و  هتفرگ  شنز  تسد  زا  يرفن  هس  ود  دـمآرد  نیمز  زا  هک  لوپ  فرظ 
رد يرفن  دـنچ  نالا  هدرک و  ضارعا  لک  دودـعم  رفن  دـنچ  يانثتـسا  هب  بانب  نایئاهب  اریخا  دـش  دـهاوخ  هتـشون  طوسبم  یحرـش  صوصخ 

دیجم ازریم  یجاح  لیماف  هچنانچ  دناهدش  نیدتم  یمالـسا  نیدب  یخرب  هدیدرگ و  ضرقنم  دنچ  یلیماف  دنراد و  كولـس  یـشم و  فوصت 
تیمالـسا رد  نالا  یبن  یجاح  رـسپ  یلع  دـمحم  ازریم  یجاح  افحا  دودو و  ازریم  یجاح  باـهو و  ازریم  یجاـح  شرادرب  هغارم و  میکح 

دـش دـهاوخ  لوطم  يرفـس  لصفم و  یخیرات  مرب  مسا  هدـش  عقاو  هدودـعم  نینـس  نیا  رد  هک  ار  اهنیا  لاثما  مهاوخب  رگا  دـنراد و  یـشم 
زین اهنآ  دناهدیورگ  البق  هک  نانآ  ددرگیم  مولعم  ناشیاهراک  دوشیم و ... فشک  یئاهب  يهفیثک  رارـسا  زور  هب  زور  هک  تسنیا  دوصقم 

فیـس ریم  اقآ  مشاه  ریم  اقآ  دیدوب  يدودعم  هدع  امـش  دوخ  اصوصخم  دنروایب و  دیدج  صاخـشا  هک  دسر  هچ  ات  دـننکیم  دامتعا  بلس 
ریغ تمظع  نآ  هب  یلیماف  زا  العف  دندرک و  تافو  تیمالـسا  ملاع  رد  هدرک  ضارعا  لک  مه  هریغو  نیدلا  ردب  ریم  اقآ  لالج  ریم  اقآ  نیدلا 

هب فطع  ار  ملق  دنیامن  لوغشم  ار  قلخ  هکنیا  تهج  هب  دنرادن  ذوفن  ناریا  رد  نوچ  الاح  تسا  هدنامن  تیئاهب  رد  یـسک  یلاع  ترـضح  زا 
تهج هب  دننکیم  قلخ  ظفل  ملاع  رد  هک  تسا  ناشیا  نهد  باعل  زا  طقف  دـش  ضرع  هچنانچ  دـنهدیم و  لصایب  تاراشتنا  هدرک و  برغ 

میامنیم و جرد  دننکیم  رپ  نآ  اب  ار  تاحفـص  قاروا  تسا  لاس  دنچ  هک  يدنفا  یقوش  لصایب  تاملک  زا  يرادقم  هضیرع  ندوبن  یلاخ 
هچ ره  زین  اـهیئاهب  هحفـص 67 ] دندش [  فرـصتم  مالـسا  لها  ار  دادغب  تیب  هک  هدیـسر  یعقوم  رد  نادنفـسوگ  هب  یقوش  زا  بوتکم  نیا 

تسا  لیذ  رارق  هب  دادغب  تیب  لیصفت  اما  دننکیم  راذنا  فیوخت و  لصایب  یماسا  نامه  اب  تقو  نآ  دادن  هجیتن  دندرک  تامادقا 

تیئاهب نارس  ياهگنرین 

هب ار  اهب  یلع  نیسح  ازریم  يهنس 1270  رد  ابیرقت  دیآ  تسد  هب  عوضوم  لصا  ات  دوش  هتفگ  یئاهب  يامعز  ياهگنرین  زا  یحرـش  اتمدقم 
هطساو هب  ادعب  هک  دندوب  نکمتم  یتدم  دادغب  رد  دندومن  دیعبت  لزا  شردارب  اب  ناریا  زا  دش  ضرع  البق  هک  هاش  ندروخ  ریت  هیضق  هطـساو 
ناشیا دننک  رگید  دالب  هب  نوگرـس  دادغب  زا  ار  اهنیا  هک  دومن  اضاقت  هیکرت  تلود  زا  ناریا  تلود  تایلاع  تابتع  نیرئاز  هب  تاهبـش  ءاقلا 

یسک ره  هک  تشاذگ  رارق  ار  زاریش  دادغب و  همظعم  هکم  ضوع  هب  ار  جح  دوخ  ماکحا  رد  اهب  دنداتـسرف و  يرخا  راید  هب  هدومن  لوبق  زین 
هب ار  اهب  ینوکـسم  هناخ  دادـغب  رد  باب و  هناخ  زاریـش  رد  دـیامن  ترفاسم  عاطتـسا  تروص  رد  دـش  کیدزن  رهـش  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هب 
هب یحول  دـش و  فرـصتم  ار  دادـغب  هناخ  هدـیدع  یـسیاسد  هب  يدـنفا  سابع  تفگ  عادو  ار  ملاع  ءاـهب  هک  دـعب  دـنک  فاوط  هبعک  ضوع 

حالـص وچمه  نم  اذـهل  تسا  تلم  هب  عجار  نوچ  دـننک  انب  اـهنت  ار  هناـخ  نیا  دـنهاوخیم  دنتـسه  رفن  دـنچ  هک  دومن  رداـص  نادنفـسوگ 
ندرگ اهنز  هریپ  هراچیب  هک  دندرک  عمج  لوپ  ناموت  رازه  نیدـنچ  زاریـش  دادـغب و  نیتیب  هناعا  مسا  هب  دـنیامن  تکرـش  مومع  هک  منادیم 
تهج هب  رتـسچنم  لـها  زا  یلـسارکارون  هب  موسوم  زین  ینز  کـی  دنداتـسرف  اجنادـب  دـننکیم  اـنب  هکم  هکنیا  ناونع  هب  هتخورف  ار  ناشدـنب 

یئاـپورا نز  فلز  هریل  نیدـنچ  هب  منکیم  تکرـش  مه  نم  هک  داتـسرف  شیوخ  هدـیرب  ياـهوسیگ  زا  يرادـقم  لوـپ  ضوـع  هب  دنخـشیر 
هحفص يزیچ [  اهيزاب  هقح  نیدب  اهیئاپورا  هکنیا  زا  لفاغ  نیا ! ینعی  تیناحور  دینیبب  هک  دنتخاس  جردنم  اهلآملا  دحتم  رد  هدیرخار و 
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راگیس هب  ندز  شتآ  تهج  ناشقیفر  هب  تیربک  لوعفم  هن  دنوشیم  لعاف  لوکأم  هن  دنوشیم  لکآ  هشیمه  دنداتسا  دننکیمن  فرص  [ 68
هب طقف  ای  دنتشاذگ  یجرخ  ایآ  هک  ملاعلا  هللاو  اهلوپ  نیا  يروآ  عمج  زا  سپ  يراب  دنهدب . یغلبم  موهوم  یمـسا  هب  هدنام  اجک  دنهدیمن 

تارـضح زا  زاب  املع  ار  روبزم  هناخ  هلئـسم  نیا  زا  دـعب  دوب  هدـش  توف  يدـنفا  سابع  تقو  نآ  ات  اریز  تفر  يدـنفا  یقوش  تاشیعت  جرخ 
دنداد  راشتنا  ار  لیذ  لآملا  دحتم  زین  نارهت  لفحم  دومن و  نارهت  هب  یفارگلت  يدنفا  یقوش  لاح  نیا  رد  دنتفرگ 

هرامش 760 همان 

زا لصا  كراـبم و  فارگلت  بجوم  هب  مهتاـقیفوت  تماد  یناـحور  يهسدـقم  لـفاحم  ياـضعا  يهمرکم  تاوذ  مرتحم  روضح  هرمن 760  )
ادـعا عورـشمان  زیگنا و  داسف  تامادـقا  يهطـساو  هب  رداـص و  مظعا  تیب  عوضوم  رد  يدـعاسم  ریغ  مکح  دادـغب  همکحم  سدـقا  تخاـس 

ملاع مامت  رد  یهلا  يابحا  هکنیا  هب  رظن  دتفا  نیفلاخم  فرـصت  هب  كرابم  تیب  نآ  تسا  نکمم  هتـساوخن  يادخ  میخو و  رایـسب  تیعـضو 
هب تسا  ینمتم  دنراد  هتـشاد و  تسا  یئاهب  یمـسر  سدقم  ناکم  تقیقح و  سمـش  قارـشا  لحم  هک  كرابم  تیب  نیا  هب  ار  قلعت  ياهتنم 

مرتحم ياهلوسنوق  هطـساو  هب  هدومرف  تسا  هدـمآ  لـمع  هب  [ 3  ] هکرابم هضور  دـیلک  هب  عجار  اـقباس  هچنآ  ریظن  یتامادـقا  تیروف  لاـمک 
هحفـص 69] تلادـع [  بتارم  هب  ار  مرتحم  ماـقم  نآ  هعجارم و  اـفارگلت  اـبتک و  ددـغب  میقم  سیلگنا  یلاـع  رومأـم  هب  هطقن  ره  رد  سیلگنا 

تیلقا للم  هب  تبـسن  دروم  ره  هک  هلداع  تلود  نآ  يوررپ  تیناسنا  تیامح  تفطالم و  هقباـس  یمظع و  ياـیناطیرب  همیخف  تلود  يرورپ 
تیب دادرتسا  رد  هطوبرم  همکحم  هب  همزال  رماوا  رودـص  قح و  قاقحا  ياعدتـسا  هتخاس  رکذـتم  هجوتم و  دناهتـشاد  زاربا  نایئاهب  اصوصخ 

نیعلطم و هدـیدرگ و  ققحم  توبثم و  زین  هیلوا  مکاـحم  رد  هکناـنچ  دادـغب  مظعا  تیب  هک  دـیهد  حرـش  انمـض  هدومن و  ناـیئاهب  هب  روـبزم 
یقوش ترضح  هب  لقتنم  اتناید  انوناق و  دعب  هدوب و  هللا  ءاهب  ترضح  یکلم  یفرصتم و  ینوکسم و  يهناخ  دنهدیم  تداهـش  زین  نیفـصنم 

هک تسا  ملاع  نایئاهب  عمج  یتناپد  یمـسر  لحم  نیرب  سدـقم  تیب  نیا  هوالعب  هدـیدرگ و  ملاع  نایئاهب  مومع  عاطم  سیئر  ینابر  يدـنفا 
زا یعمج  هدیدرگ  فوشکم  یئاهب  یعرـش  هیـضق  نیا  هکنیا  هب  رظن  تسا و  هدش  بجاو  ضرف و  نایئاهب  زا  نکمت  نایحاص  رب  نآ  ترایز 

ثبشتم و تاکیرحت  داسف و  هنتف و  لئاسو  هب  دناهدمآ  رب  ددص  رد  دنراد  ار  تیدض  لامک  نایئاهب  اب  هطقن  ره  رد  هراومه  هک  هعیش  رصانع 
عیمج رب  هلئـسم  نیا  دنیامن و  مورحم  دوخ  یتناید  لحم  نیرتسدقم  زا  ار  یئاهب  تلم  فرـصتم و  ار  تیب  هتخاس  هبتـشم  همکحم  رب  ار  رما 

یبهذـم و بصعت  فرـص  هب  بلط  بوشآ  یعمج  سیلگنا  هلداع  تلود  هطلـس  ذوفن و  لحم  رد  هک  دوب  دـهاوخ  نارگ  رایـسب  ایند  نایئاهب 
لامیاپ ار !! همیظع  تلم  کی  ملـسم  قح  هناضرغم  تاثبـشت  همکحم و  هب  تاهبـش  ياقلا  هطـساو  هب  دـنوش  رداق  یئاـهب  تناـید  اـب  تیدـض 

هناخلوسنوق هک  یطاقن  رد  دنیامرف 1 - تاعارم  ار  لیذ  بتارم  تسا  ینمتم  یناحور  هسدقم  لفاحم  زا  مهم  مادـقا  نیا  ماجنا  يارب  دـنیامن 
دوش 2- هرباخم  هتـشون و  افارگلت  مه  ابتک و  مه  تراـبع  رییغت  اـب  قوف  نیماـضم  تسه  هحفص 70 ] یناپمک [  میـس  هناخفارگلت  سیلگنا و 

لفحم ياضعا  مامت  حـضاو  ياضما  اب  هدومن و  هیهت  یـسراف  هب  طقف  ـالا  هسنارف و  اـی  یـسیلگنا و  همجرت  اـب  رودـقملا  یتح  ار  بتک  حرش 
اب لفحم  یشنم  ياضما  هب  ار  یفارگلت  هضیرع  دنیامرف 3 - دادغب  لاسرا  اهاضما  قیدصت  زا  سپ  هک  هدومرف  سیلگنا  مرتحم  لوسنوق  میلست 

لوسنوق قیدصتب  هدومرف  هیهت  ینیتال  فورح  یـسراف و  نابز  هب  لقاال  ای  هسنارف و  ای  یـسیلگنا و  نابز  هب  لحم  نایئاهب  مومع  فرط  زا  دیق 
هرباـخم هک  هتخادرپ  هناـخلوسنوق  هب  ار  فارگلت  هجو  دـیامن  لوبق  هناـخلوسنوق  هک  یتروـص  رد  دـنیامرف 4 - هرباخم  هدـناسر  لحم  مرتحم 

هناخلوسنوق هک  یطاقنرد  دیئامرف 5 - هرباخم  دادغب  هب  یناپمک  مسا  هب  ناتدوخ  لفحم  رهم  یـشنم و  ياضما  قیدصت  زا  سپ  الا  دـنیامرف و 
اجنآ زا  هک  دـیئامرف  لاسرا  دـشاب  اجنآ  رد  هناـخلوسنوق  هک  یکیدزن  لـحم  یناـحور  لـفحم  هب  هیهت و  یبتک  هضیرع  طـقف  تسین  سیلگنا 
مامت - 7 تسین . مزال  فارگلت  دوش  افتکا  یبتک  هضیرع  نامه  هب  درادـن  دوجو  سیلگنا  یناپمک  هناخفارگلت  هک  یطاـقن  رد  دوش 6 - مادقا 

لمع و همتاخ  ات  یتح  دـنام  روتـسم  هنامرحم و  هروبزم  تامادـقا  هیلک  دـیآ و  لمع  هب  مارتحا  تمکح و  بدا و  تیاـعر  اـب  تامادـقا  نیا 
یبتک و ضیارع  هحفـص 71 ] داوس [  تایلمع و  هجیتن  زا  ار  لفحم  نیا  مادـقا  همتاخ  زا  سپ  دوشن 8 - رشتنم  ناتـسود  نیب  رد  هجیتن  روهظ 
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ناتسود فرصت  هب  مظعا  تیب  هتشگ  لماش  هیهلا  تادییات  یناحور  هسدقم  لفاحم  مادقا  تمه و  هب  میراودیما  دنیامرف  رـضحتسم  یفارگلت 
یناحور لفحم  لفحم ) رهم   ) یناحور ربکا  یلع  لفحم  یشنم  هام 1340  نابآ  میظعلا 13  هرما  ۀمدخ  یلع  مکایا  هللا و  اندیا  دیآ  رد  یهلا 

يرـس بقل  لادـم و  نآ  درک و  اضاقت  اهسیلگنا  زا  يدـنفا  سابع  هک  تسا  یلادـم  ناشن و  نآ  رثا  رب  مه  تاروتـسد  نیا  احیـضوت  نارهت 
رد هللا  دمحب  یلو  دنعلبب  یبهذم  رئاعـش  مسا  هب  مه  ار  مدرم  تویب  كالما و  دننک  ادیپ  سرتسد  اج  ره  هک  دـش  تساوخرد  نیا  يارب  طقف 

یمـسا عقاو  رد  هک  دالب  لفاحم  هکنیا  زا  سپ  دنرادن . اهنآ  هب  يرظن  رگید  دناهتخانـش و  ار  ناشبلقت  مه  اهسیلگنا  دندشن و  قفوم  دادغب 
اما تسه  یئاهب  رفن  ود  رفن و  کی  طـقف  هک  تسه  اـهاج  اـسب  تسا و  لکـشتم  یلع  زورون  یلقنا و  دراد  زا  یمـسم و  ـالب  موهوم و  تسا 

یناپمک میس  اب  هدرک  یفازگ  جراخم  دروخیم  درد  هب  عقاوم  نیا  رد  هک  دنراد  رـضاح  هدومن  یکاکح  یناحور  لفحم  مسا  هب  يرهم  کی 
يدنچ زا  سپ  دنتـسیرگن  يدیق  رظن ال  هب  هدرکن  یئانتعا  تارهاظت  نیا  هب  یـسک  هناتخبدب  یلو  دندومن  هرباخم  دادغب  هب  ار  ینیقلت  تاملک 

هرمن 760 لاملا  دحتم  بیقعت  رد  لاملا  دـحتم  هرمن 921   ) دنیامن بیقعت  هرابود  هک  دش  رداص  لیذ  لآملا  دـحتم  اددـجم  دـشن  هجیتن  هک 
مومع عالطا  ضحم  ار  كرابم  فارگلت  دزاسیم و  رـضحتسم  ار  مهادـف  انحور  یناحور  يهسدـقم  يهللجم  ياضعا  مومع  مرتحم  رطاوخ 

تاشیتفت يهجیتن  قارع  رـسیمک  رـس  زا  افارگلت  ابتک و  هک  دینک  دـیکأت  ارابحا  یناحور  یچاود  نارهت   ) دـیامنیم هحفـص 72 ] جرد [  ابحا 
دیامرفیم رما  كرابم  فارگلت  رد  هچنانچ  دیامنیم  شهاوخ  لک  روضح  زا  مارتحا  لامک  اب  و  یقوش ) دـنیامن  راسفتـسا  امرتحم  ار  ناشیا 

لامک اب  ار  ناشیا  تاشیتفت  تاقیقحت و  يهجیتن  قارع  یلاع  رومأم  یماـس و  بودـنم  زا  اعیرـس  هرمن 760  لآملا  دحتم  تاجردـنم  قباطم 
سیلگنا تلود  مرتحم  ياهلوسنوق  قیدـصتب  تافرگلت  بیتاکم و  ناکما  تروص  رد  تسا  مزـال  دـنیامرف و  لاوس  اـفارگلت  اـبتک و  مارتحا 

هرما ۀـمدخ  یلع  هللا  مکدـیا  دوش  هرباخم  قیدـصت  نودـب  تسین و  قیدـصت  هب  جاتحم  ناـکما  مدـع  تروص  رد  ددرگ و  هرباـخم  دـسرب و 
نآ دشن  يهجیتن  هب  جتنم  دومن و  لیمحت  يوناث  جراخم  زین  تامادقا  نیا  نارهط ) یناحور  لفحم  یناحور  ربکا  یلع  لفحم  یـشنم  میظعلا 

( فوس  ) ظفل هب  اج  دنچ  رد  دیامنیم و  شفیوخت  اپورا  نیذفتنم  اب  دـیقنت و  ار  قارع  کیلم  تفاب و  مه  هب  ار  لیذ  تاملک  یقوش  هک  دوب 
البق هک  یقوش  دیدهت  لصا و  یب  تاملک  نیع  تسا  نیا  دنروخن  مر  یبوکنم  یبولغم و  نیا  زا  هک  دهدیم  ار  نادنفسوگ  تداعس  تراشب 

لـسوت هنیتم و  يهعنقم  بابـسا  هب  کسمت  هدیدع و  تارباخم  هدیدش و  تاجاجتحا  دوجو  اب  مایا  نیا  رد  اریخا  و   ) لاق نا  یلا  هدـش  هراشا 
دومنن و ار  قافآ  زین  ناوریپ  توعد  تباجا  هللا  دـیا  قارع  کیلم  هعطاـق  جـجح  همکحم و  هلدا  هیفاـک و  نیهارب  هماـقا  هیمـسر و  لـیاسو  هب 

قافن لها  تایدعت  سیاسد و  تمواقم و  رب  دـنارن و  نابز  رب  یـضارتعا  هملک  مظعا  تیب  نیبصاغ  رب  درکن  نایئاهب  هیبلق  فطاوع  هب  یئانتعا 
هبلاغ تیشم  لاح  دادن  نیبوکنم  تیلست  نیفوهلم و  نیکـست  رد  یباوج  دوشگن و  هحفـص 73 ] بل [  نیمولظم  قح  قاقحا  رد  تساوخن  رب 

مما تکوش  يوق  ناراد  مامز  نالد و  فاص  ناکاپ و  بولق  رب  میظع  رما  نیا  تفرعم  یئاسانـش و  رون  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  راتخم  يـالوم 
ترارح نیا  میرکلا  هدـعول  امامتا  جـیردت  هب  ات  ددرگ  نایامن  رهاظ و  هیلاع  رئاود  تاماقم  نآ  رد  یـشبنج  تکرح و  دـنکفا و  وترپ  هبیرغ 

زا ددرگ  نامیا  هلعـش  هب  لدـبم  هتـشگ  ثادـحا  دـنتقیقح  بلاط  فصنم و  ضرا و  يایوقا  زا  هک  هبیرغ  مما  ناتـسد  ربز  بولق  رد  هک  هیلوا 
تیادـه مچرپ  دـنزادرپ  ینابرق  یناشف و  ناج  هب  هدومنن  افتکا  یهاوخ  ریخ  تدـضاعم و  هب  دـنراذگ و  نامیا  هصرع  هب  مدـق  فاصنا  ماقم 

ارون و قفالا  اذه  نم  هللا  رهظی  فوس  دنیامن  لامیاپ  ار  مولظ  دـناعم  دودـل و  سکاعم  ره  نابوکاپ  نانز و  هرعن  دـنریگ و  تسد  هب  ار  يربک 
املک انمایا و  نورکذی  اموق  هللا  رهظی  فوس  نیصلخملا و  هوجو  یئضتست  هللا و  یلع  ربکتـسا  نم  راثآ  وحمت  سمـشلا و  ملظت  امهب  ةردق و 

رد سوفن  رفن  دـنچ  لتق  هلئـسم  رد  یناونع  وچمه  کی  اضیا  نیبم )... بنذ  مرج و ال  ریغب  انوملظ  مه  نیذـلا  نع  انقح  نوبلطی  انیلع و  درو 
هکلم هللا  دلخ  يولهپ  هاشنهاش  يرایرهش  سدقا  ترضحیلعا  روضح  هب  ضیارع  تافارگلت و  ناریا  یحاون  مامت  زا  دندرک و  تسرد  مرهج 

رگا دنتـسین  هجوت  لباق  اریز  دندومرف  راتفر  تلادع  ياضتقم  هب  هدومنن  اهنیا  ناش  هب  هجوت  ادبا  زین  هناهاش  تاذ  دنتـشاد  میدقت  هناطلـس  و 
هب ناشدوخ  رهاظت  هب  رظن  هضیرع  لفحم  مسا  هب  دالب  مامت  زا  هک  دنداد  روتسد  زاب  تنطلس  ریرـس  هب  يولهپ  ترـضح  یلعا  سولج  رد  هچ 

هکنیا زا  دعب  هدومن  روما  هحفص 74 ] نارادمامز [  ترضحیلعا و  زا  يدیقنت  يدنفا  یقوش  زین  یحول  کی  رد  دنیامن  ضرع  کیربت  ناونع 
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تارباخم تامادقا و  نیا  دوجو  اب   ) هلوق هدرک  يرگوفر  هملک  رخآ  رد  دیمهف  دـهاوخ  ار  شنیهوت  يرعـشم  بحاص  ره  هتفر و  اطخ  هدـید 
موکحم و قیلی  یغبنی و  اـمک  تلادـع  راـبرد  رد  دندیـسرن و  دوخ  هحیبق  هعینـش  لاـمعا  يازج  هب  دنتـشگن و  هذـخاؤم  نیمرجم  نیکرحم و 

دنتشگ صلختسم  نیکرحم  نیرصقم و  زا  یضعب  نانآ  هفیخس  تادیدهت  ءوس و  ءاملع  زا  یتشم  تعافش  هب  سکعلاب  هکلب  دنتشگن  روهقم 
داقتنا و دوصقم  نیرـسخالا  نم  مهنا  الا  مهب  الک  مهیلع  مکحی  موقل  ابت  لزان  یلعا  ملق  زا  ناشقح  رد  هک  یـسوفن  دـننانآ  دـنتفای  تاـجن  و 
لوصا و ریاغم  هک  یئهملک  هب  هانگیب  نامولظم  نیا  اشاح  مث  اشاح  هدوبن  لیلج  میلقا  نآ  مرتحم  نارادـمامز  ماکح و  رب  ضارتعا  فییزت و 

یمرش یب  هجرد  هچ  ات  دوخ  دصاقم  تفرشیپ  يارب  ناسنا  هک  هللا  ناحبـس  یهتنا ) ( ) دنیامن هوفت  یلعا ... ملق  هحرـصم  تادیکات  تامیلعت و 
 ] دناهداد ماجنا  توریب  رد  دوخ  يالوم  اب  هک  ار  یلاعفا  يزاریش  ناخ  نارـسپ  رب  داب  اراوگ  سپ  درب !! راک  هب  دناوتیم  یئورود  هطلاغم و  و 

هحفص 75 ]

تسا رتهب  شمدع  ددرگ  فالتخا  ببس  هک  ینید 

هک ینید   ) دنکیم داریا  شقطن  رد  دوخ  يدنفا  سابع  دیرواین  دراو  همطل  هیلم  تدحو  هب  دـیئامنن و  حـضتفم  ار  ناتدوخ  نایئاهب  يا  يراب 
زا رادـقم  هچ  فالتخا ؟ ای  هدومن و  داحتا  دـیلوت  ملاع  رد  تیئاـهب  ادـخ  هب  ار  امـش  تسا ) رتهب  نید  نآ  مدـع  هتبلا  دددرگ  فـالتخا  ببس 

تسا سب  دناهتـشگ  التبم  ایالب  تابوقع و  عاونا  هب  هدیدرگ و  تمـصعیب  تفع  اب  صاخـشا  اسب  دناهدش و  لوتقم  مسا  نیدب  هیکز  سوفن 
افواب رای  يا   ) کباتک یف  تمقر  یتلا  تاـملک  نم  دـیراذگ و  ناـیم  هب  یفاـصنا  دـیئامن و  ناـیناریا  ناریا و  هحفـص 76 ] لاح [  رب  یمحرت 

رد منکیم  ضرع  نیففطملل ) لیو  یئاـمنیم  هنزاوم  هسیاـقم و  يهیدمـص  علاـطم  تاراـشب  هیهلآ و  تاـملک  اـب  ار  هراـچیب  هراوآ  تاـملک 
ار هراوآ  تاملک  دیاهدومرف  رما  دش  دهاوخ  زاتمم  هلئـسم  نیا  رد  نیمث  زا  ثغ  لطاب و  زا  ار  قح  هک  دیداد  تسد  هب  یبوخ  نازیم  تقیقح 
زا هبترم  رازه  هتـشون  هک  یتافینـصت  تافیلأت و  تیئاهب  ملاـع  رد  هراوآ  هک  میرادـن  راـک  ـالاح  میئاـمن  هسیاـقم  هنزاوم و  هیهلآ  تاـملک  اـب 
هب یبرع  راعـشا  هراوآ  ملق  زا  هک  افیح  يهعبطنم  ریفنلا  هدـیرج  همجرت  رد  ضرع  نیا  رب  لـیلد  تسا  رتهب  زاـتمم و  اـهیئاهب  میعز  تاـملک 

شرابرهوگ عبط  رثا  زا  یگزات  هب  هک  يریشمش  يهماکچ  کلذک  دیئامن و  هجوت  هدومرف  موقرم  هک  یئاهرثن  هتفای و  لیدبت  یـسراف  راعـشا 
یناعم هن  دراد و  یملع  يههجو  هن  هک  تسا  ینعمیب  تافارخ  تافرخزم و  اپ  ات  رس  زا  هک  اهب  هیئاق  روزع  هدیـصق  اب  دیرگنب و  هدش  هتـشون 

هسیاقم و دنیوگیم  رگیدـمه  هب  رـسرس  رد  هدـیمهف  ار  شطلغ  زین  اهیئاهب  تسا و  رفک  ضحم  ضحم و  رفک  الک  یفاوق  هن  عجـس و  هن  و 
حشر نم  هولالا  لک   ) هدومرف ءاهب  رعـش  نآ  هب  هراشا  لیحلا  فشک  رد  یتیآ  ترـضح  ددرگ  رهاظ  مالک  ود  ره  توافت  هک  دیئامرف  هنزاوم 

رد ءاهب  اضیا  یتبوبر !!) لظ  یف  تاهج  لک  نع  اوعرس -  امیف  نیصلخملل  یبوطف  تبرت -  یمکح  حفط  نم  بوبرلا  لک  و  تهلأت -  يرما 
ای هله  هله  هله  دـمآ  ارمح  يهساک  اب  مه  اون  گنچ و  اب  تراـشب  اـی  هله  هله  هله  دـمآ  یلع  سودرف  زا  اـقب  روح   ) هک دیارـسیم  اـج  کـی 

هحفـص دمآ [  ادخ  دزن  زا  نیکمن  لعل  اب  نیکـشم  يوسیگ  اب  تراشب  ای  هله  هله  هله  دمآ  اون  صقر و  اب  یئاف  هزم  اب  یناج  هزمغ  اب  تراشب 
اب یهبا  هنراب  اقر  يهمغن و  اب  تراشب  ای  هله  هله  هله  دمآ  ام  لد  رهب  شنوگژم  ریت ز  دص  شیوربا  فیـس ز  ود  تراشب  اب  هله  هله  هله  [ 77

ادوس يوسیگ  اب  اضیب  يهفک  اب  تراشب  ای  هله  هله  هله  دمآ  انف  هلمج  شربب  اهلد  شهر  هب  اهناج  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  اول  لبط و 
افو بذج و  اب  تراشبای  هله  هله  هله  دمآ  احیسم  حور  اب  یتوهال  هردس  زا  يدواد  هغن  نیا  تراشب  ای  هله  هله  هله  دمآ  یـسوم  ردژا  نوچ 
رد ناج  همغن  نیا  تراشب  ای  هله  هله  هله  دمآ  انـس  روط  اب  اقل  حبـص  زا  يدـه  رون  اب  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  اهقرـشم  زا  امع  روش  اب 

قـشاع نیا  تراشب  ای  هله  هله  هله  دمآ  یبوط  هخاش  زا  یهلا  روح  نیا  یلـصو  هدژم  اب  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  لبلب ال  زا  ناناج  لزنم 
رب تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  امـس  ریم  زا  اضق  ریت  نابیبح  ردـص  رب  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  ادـف  قوشعم  هر  رد  یبارت  ریط  نیا  یناـف 

تراشب ای  هله  هله  هله  دمآ  ابس  رهش  زا  يزان  دهده  اب  سدق  همان  نیا  تراشب  ای  هله  هله  هله  دمآ  افو  شرع  زا  افج  فیس  ناقشاع  ندرگ 
ای هله  هله  هله  دـمآ  هاش  هدـعاس  زا  یقارع  نحل  اب  يزاجح  زاب  نیا  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  اضیب  دـی و  اب  یهلا  رما  زا  یقاب  ههجو  نیا 
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ادـص تفگ و  اب  یـسدق  نبلگ  زا  ینعم  لبلب  ناه  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  یندا  تحاس  زا  یجاهب  هبذـج  اب  یجارعم  هعلط  نیا  تراشب 
یم تسم  نیا  نادزی و  دـهاش  نیا  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  ایـض  رون و  اب  احور  نیدـم  زا  ارون  هقرو  نیا  تراـشب  اـی  هله  هله  هله  دـمآ 

تراشب ای  هله  هله  هله  دـمآ  يربک  تیأر  اب  قح  لالجا  رهوج  نآ  قح  لامج  فرـص  نآ  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  یلوت  ماج  اب  ناناج 
ناک شراثن  هب  اهلد  شلاصو  هب  اهناج  تراـشب  هله  هله  هله  دـمآ  یمظع  تمحر  هحفـص 78 ] ای [  دوهعم  ۀهجو  نآ  دوصقم  تعلط  نآ 

لامک رد  ناج  لد و  زا  بح  شتآ  هب  ناناج  لامج  ناقـشاع  ات  دمآ  یقاب  نشلگ  زا  عیدـب  رکذ  نیا  تراشب  ای  هله  هله  هله  دـمآ  یلع  بر 
یهلا سدق  نطو  دنیآ و  روش  هب  نافرع  يهبعک  نافکاع  نآ  يهبذج  زا  دیاش  هک  دنوش  لوغـشم  نآ  هب  شوخ  ياهنحل  عیادـب  هب  نانیمطا 
رگید یحول  رد  اذکه  دیآیم ؟ تسد  هب  یبلطم  هچ  دش و  لصاح  هجیتن  هچ  هچ ؟ ینعی  تاملک  نیا  ادخ  هب  ار  امـش  دنیامرفن ) شومارف  ار 
بعلت سمشلا  تناک  ءآملا و  یلع  عقاولا  شرع  یلع  انیوتـسا  ناتـسبلا و  انلخد  انا  مظعالا  مدقالا  وه  میهاربا  یجاح  بانج  م ر   ) دنیوگیم
یمـسا رکذ  نیمیلا  نع  ةرم  انعمـس  میظعلا و  شرع  لوح  فئاطلا  حورلا  رازتها  نم  كرحتت  اهناک  اهراونا  كرحتت  راجـشالا و  لـالخ  یف 
رظنملا هللا  هلعج  يذلا  ماقملا  رصقلا  ان  دراو  هنم  انجرخ  مث  نیـضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  یلع  نمیهملا  یمـسا  راسیلا  نع  يرخا  میظعلا و 

بر هللا  باتک  یف  هب  اودـعو  امب  مهرـشبن  ناکمالا و  یف  نم  نایحالا  لک  یف  رکذـن  اـنا  نیدـقارلا  نم  مهرثکا  موقلا  نکل  رـشبلل و  ربکـالا 
نم نوکتل  یلع  الا  یملق  كربخی  کلذـک  دـیعب  لهاج  لـک  نم  هب  اورما  اـم  اوذـخا  معئآرو و  نع  هرما  هللا و  حـصن  اوذـبن  مهنا  نیملاـعلا 

هک مهد  حرش  حول  رازه  رگا  اذکه  میظعلا ) كرما  یلع  امیقتسم  ینلعجت  ناب  حایرالا  رخسمای  کلئسا  لق  رمالا و  لبحب  کسمت  نیفراعلا 
تسا نالاپ  اپ  ات  رـس  زا  هک  يدنفا  سابع  تاملک  اب  اذکه  تسا  نکمم  دیآیمن  تسد  هب  زین  یبلطم  یندا  تسا  رتنیگنر  يرگید  زا  یکی 
جورم نیا  هللا . تاحفن  رـشان  يا  یهبا . توکلم  رد  يدانم  نیا  ناـمیپ . رب  تباـث  يا  هک  هدـیرب . هحفـص 79 ] دوخ [  ياههدرم  تماـق  رب  هک 

زیچ نالف  وت  مسا  زا  نالف  نم  مسا  تسا و  نالف  وت  مسا  نامهب  يا  ناـف و  يا  و  مما . رالاسهپـس  يا  و  مومرع . شیج  دـئاق  يا  و  هللا . ۀـملک 
دـش دهاوخن  دیاع  یکچوک  بلطم  کی  يدـنفا  سابع  حول  رازه  زا  دـیئامرف  هظحالم  تسرد  رگا  یـشاب ) نالف  دـیاب  سپ  دوشیم  قتـشم 
کی دنتـسیایم و  توکـس  تلاح  رد  دنناوخیم و  سلاجم  رد  ناحلا  ادـص و  اب  نآرق  تایآ  لثم  هنینأمط  لامک  اب  زین  دنفـسوگ  ياههدرم 

دومحم ازریم  تلاـح  دروآ  داـی  هب  دـش  رکذ  هک  دـئاق  هملک  نیا  يراـب  دـشخبیم ؟! رمث  هچ  دراد و  ینعم  هچ  اـهنیا  رخآ  دـیوگیمن  رفن 
نیغلبم زا  نهپ و  شیر  تشاد و  رـس  هب  هماـمع  دوـب  غورف  لـها  زا  صخـش  نیا  مرادیم  جرد  هحفـص  نیا  رد  حـیرفت  تهج  هـب  ار  یغورف 

ارس هک  متسج  یهاگآ  شبلق  ریامـض  هب  مدیـسر و  شتمدخ  هب  يزور  دنچ  دوب  افیح  مزاع  هک  نادمه  رد  هنس 1341  رد  دشیم  بوسحم 
ار هملک  نیا  هلمج  زا  مراذگیماو  ناگدننک  هعلاطم  هب  ار  ریبعت  هدومن  رکذ  اجنیا  هک  مراد  دنچ  یبلاطم  بلطم  نیا  رب  لیلد  دوب  هدـش  هبنتم 
ای ینارهط و  یحبص  ازریم  یناراف و  باهش  دیـس  اقآ  يوترپ و  ناخ  دمحم  ازریم  یمق  هللا  دسا  دیـس  اقآ  مدوبن  زین  اهنت  مدینـش و  وا  نهد  زا 

تفگ یغورف  يراب  میتشادرب  نادـمه  رد  مه  اب  مه  یـسکع  دنتـشاد و  روضح  زین  ینامرک  یقارـشا  ناخ  دـمحم  ازریم  لـصالا و  یناـشاک 
هک یعقوم  رد  هللا  دسا  دیس  اقآ  هوالع  و  دیمد ) دیاب  مد  مادک  زا  اران  رس  دراد و  هچ  بل  ریز  يدنفا ) یقوش  ینعی   ) ناوج نیا  مینیبب  میورب  )

رخاوا نیا  رد   ) هداجـس هحفـص 80 ] هجـس و [  بحاص  دوب و  رانک  رد  بابحا  زا  یلک  هب  هک  درکیم  لـقن  دوب  هتفر  ناـسارخ  تاحفـص  هب 
( هینالاپ  ) تاملک نامه  زا  هک  دسریم  يدنفا  سابع  زا  صخـش  نیا  هب  یحول  تاقوا  زا  یتقو  تسین  وا  خیرات  دوصقم  يراب  هدومن ) تافو 

هناوید راکـشآ  دنیبیم  هک  ار  تاملک  نیا  دومحم  ازریم  هراچیب  مما  رالاسهپـس  رادرـس و  یمرمرع و  شیج  دـئاق  وت  هلمج  زا  دوجوم  وا  رد 
دومحم ازریم  مدید  هدش  رادیب  تسا  دـنلب  يوه  ياه و  ياهادـص  مدـید  مدوب  هدـیباوخ  دوب  بش  فصن  هک  درکیم  لقن  شقیفر  دوشیم 

راوید هب  يدگل  کی  مرمرع  شیج  دئاق  نم  نم  نم  دیوگیم  بیهم  یلیخ  يادص  اب  دنکیم  هدبرع  قاطا  رد  راولـش  نهاریپ و  اب  هک  تسا 
میدرگرب درم ! تلذ  لامک  اب  رخآ  دیباوخن و  حبص  ات  هراچیب  دنزیم  راوید  هب  يدگل  زاب  مما  رالاسهپس  نم  نم  نم  دیوگیم  زاب  دنزیم و 

هراوآ تاملک  اب  میرگنب و  دیسیونیم  هیهلا  تاملک  امش  هللااب  ذوعن  هک  ار  باب  دیـس  تاملک  تیئاهب و  تیباب و  يادتبا  هب  بلطم و  لصا  هب 
یندا یتح  باب  دش و  دهاوخ  رتهب  رتالاب و  باب  زا  هجرد  اهنویلیم  دنکب  یتعیرش  عیرشت  دهاوخب  هراوآ  رگا  هک  دید  میهاوخ  مینکب  قیبطت 
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جرد باتک  نامه  هبطخ  زا  يرصتخم  هدرک  عوجر  باب  دیـس  هعبـس  هلدا  باتک  هب  اهنآ  هلمجزا  دش  دناوتن  زین  لیلج  صخـش  نیا  درگاش 
باب و نادنفسوگ  هظحالم  يارب  تسا  جردنم  باتک  نامه  نمـض  رد  تسا و  خیرات  هب  عجار  هک  یـسراف  تاملک  زا  زین  يردق  منکیم و 
یقـالخاو و یبدا  یملع و  ههجو  مـالک و  تسالـس  ملق و  ینیریـش  زا  رظن  عطق  هک  لـیحلا  فشک  باـتک  اـب  هک  مسیوـنیم  مه  ریغ  اـهب و 

حضاو هدنب  لوق  قدص  ات  هک  دنیامرف  قیبطت  هدومن  هنزاوم  هسیاقم و  اهنآ  اب  ار  اهیئاهب  هدومرف و  رکذ  حابص  نسح  زا  یخیرات  اب  یفـسلف 
رد باب  تغل  باتک  زا  ریغ  هب  هک  تسا  یتاغل  يوتحم  مامت  الوا  هحفص 81 ] باب [  دیس  هعبس  هلدا  باتک  هبطخ  تسا  نیا  ددرگ  راکشآ  و 

روهظ هب  ار  اهب  دشاب  مه  هللا  روهظ  رگا  هللا و  روهظ  هن  تسا  مئاق  يدهم و  روهظ  امش  لوق  هب  باب  نیا  رب  هوالع  دوشیمن  یتفای  بتک  چیه 
تسا طلغ  باب  یئادخ  دوشب و  دناوتن  ادخ  زاب  باب  دیـس  رگید  تروص  نیا  رد  دینادیم  مظعا  روهظ  رـشبم  ار  باب  دیئامرفیم و  ریبعت  هللا 

دش  دهاوخ  ریرحت  ادعب  زین  باب  یئادخ  رب  اهب  تداهش  دومرف و  دیهاوخ  هظحالم  ار  باب  تیهولا  لیذ  هبطخ  رد  نونکا  اما 

باب ییادخ  رب  ءاهب  تداهش 

درفلا هللا  مسب  دارفلا  درفلا  هللا  مسب  درافلا  درافلا  هللا  مسب  دارفلا  درفلا  هلا  مسب  دارفلا  درفلا  هللا  مسب  درفلا  درفلا  هللا  مسب  درفلا  درفلا  هللا  مسب 
درفملا درفملا  هللا  مسب  درفملا  درفلا  هللا  مسب  دوریفلا  درفلا  هللا  مسب  دیرفلا  درفلا  هللا  مسب  دورفلا  درفلا  هللا  مسب  دورفلا  درفلا  هللا  مسب  دورفلا 

درفلا درفلا  هللا  هللااب  درفتـسملا  درفلا  هللا  مسب  درفتملا  درفلا  هللا  مسب  درفتملا  درفلا  هللا  مسب  نادرفلا  درفلا  هللا  مسب  دراـفملا  دراـفملا  هللا  مسب 
هللا هللااب  دوریفلا  درفلا  هللا  هللااب  دـیرفلا  درفلا  هللا  هللااب  دورفلا  درفلا  هللا  هللااـب  ددارفلا  درفلا  هللا  هللااـب  دراـفلا  دراـفلا  هللا  هللااـب  درفلا  درفلا  هللا  هللااـب 
هللا هللااب  درافتملا  درفلا  هللا  هللااب  درتفملا  درفلا  هللا  هللااب  نادرفلا  درفلا  هللا  هللااب  درافملا  دراـفملا  هللا  هللااـب  درفملا  درفملا  هللا  هللااـب  درفملا  درفملا 

دارفلا يذ  درفلا  هللا  مسب  دارفلا  يذ  درفلا  هللا  مسب  درفلا  يذ  درفلا  هللا  مسب  درفلا  يذ  درفلا  هللا  مسب  درفلا  يذ  درفلا  هللا  مـسب  درفتملا  درفلا 
هللا مسب  درفلا  يذ  درفلا  هللا  مسب  درفالا  يذ  درفلا  هللا  مسب  دارفـالا  يذ  درفلا  هللا  مسب  دراـفالا  يذ  درفلا  هللا  مسب  ءآدرفلا  يذ  درفلا  هللا  مسب 
يذ درفلا  هللا  مـسب  نـیدارفلا  يذ  درفلا  هللا  مـسب  دراوــفلا  يذ  درفلا  هللا  مــسب  دورفلا  يذ  درفلا  هللا  مــسب  هحفــص 82 ] ةدرفلا [  يذ  درفلا 
يذ درفلا  هللا  مسب  درفالا  يذ  درفلا  هللا  مسب  تادارفلا  يذ  درفلا  هللا  مسب  دـیرافملا  يذ  درفلا  هللا  مسب  درافتملا  يذ  درفلا  هللا  مسب  نیدرافلا 

دارفلا يذ  درفلا  هللا  هللااـب  درفلا  يذ  درفلا  هللا  هللااـب  درفلا  يذ  درفلا  هللا  هللااـب  درفلا  يذ  درفلا  هللا  هللااـب  تدورفلا  يذ  درفلا  هللا  مـسب  تادارفلا 
هللا هللااب  ةدارفلا  يذ  درفلا  هللا  هللااب  درفالا  يذ  درفلا  هللا  هللااب  دارفالا  يذ  درفلا  هللا  هللااب  دراـفالا  يذ  درفلا  هللا  هللااـب  ءادرفـالا  يذ  درفلا  هللا  هللااـب 

مهللا لق  تدورفلا  يذ  درفلا  هللا  هللااب  تادارفلا  يذ  درفلا  هللا  هللااب  ءآدرفالا  يذ  درفلا  هللا  هللااب  تادارفلا  يذ  درفلا  هللا  هللااـب  دورفلا  يذ  درفلا 
ءاشت نم  نزعتل  ءاشت و  نم  نعزنتل  ءاشت و  نمع  ۀیدرفلا  نع  زنتل  ءآشت و  نم  ۀیدرفلا  نیتوتل  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  دارف  تنا  کنا 

ام قلخت  ییش  لک  توکلم  کتضبق  یف  ءاشت و  نم  نرقفتل  ءاشت و  نم  نینغتل  ءاشت و  نم  نل  ذختل  ءاشت و  نم  نرـصتل  ءاشت و  نم  نلذتل  و 
ام قلخت  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومـسلا و  نادرف  تنا  کنا  مهللا  لق  اردـتقم  ءاشن  ام  یلع  تنک  کنا  ءاشت  امل  ءاشت  امب  ءاـشت  فیک  ءاـشت 
ام نردـقتل  ءاشت و  نمع  درفلا  نع  زنتل  ءاشت و  نم  درفلا  نیتوتل  نیدارفلا  نادرف  تنا  کنا  مهللا  لق  نیدرفالا  درفا  تنا  کنا  كرماب  ءاـشت 
نم هدارفا  ناطلـس  کیلم  نع  عنتمی  نا  ردـقن  نیدارفا  يذ  لک  قوف  درفا  هللا  لق  اردـتقم  ءاشت  ام  یلع  تنک  کنا  ءاشت  امب  ءاشن  اـمل  ءاـشت 

هحفـص عنتمی [  نا  ردـق  نا  درفا  يذ  لک  قوف  درفا  هللا  لق  ادـیرف  ادراف  ادارف  ناک  هنا  امهنیب  ام  ضرالا و ال  یف  تاومـسلا و ال  یف  دـحا ال 
تاومـسلا و نیدارف  ادـیرف و هللا  ادراف  ادارف  ناک  هنا  امهنیب  ام  ضرالا و ال  یف  تاومـسلا و ال  یف  دـمحا ال  نم  هدارفا  نادرف  دـیرف  نع  [ 83
تاومـسلا و نادرف  دـیرف  دریفم و هللا  نادرف  هللا  امهنیب و  ام  ضرـالا و  تاومـسلا و  ءآدرف  دـیرف و هللا  دراـف  دارف  هللا  اـمهنیب و  اـم  ضرـالا و 

انا الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  ادرتفم  ادارف  هل  لوا  يذـلا آل  لوا  نم  تنک  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  دراـفتملا  درتفم  دارف  هللا  اـمهنیب و  اـم  ضرـالا و 
انا آلا  هلا  هللا ال  انا  یننا  ادرتفم  ادارف  هلا  لوا  يذـلا ال  لوا  نم  تنک  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  ادرتفم  ادارف  هل  رخآ  يذـلا ال  رخآ  یلا  ننوکـال 
انا آلا  هلا  هللا ال  انا  یننا  ادرتفم  ادارف  هلا  لوا  يذـلا ال  لوا  نم  تنک  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  ادرتفم  ادارف  هل  رخآ  يذـلا ال  رخآ  یلا  ننوک  ال 
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انا الا  هللا  هللا ال  انا  یننا  ادـیرف  ادراف  ادرف  لازالا  لزا  یف  تنک  انا  الا  هللا  ـال  هللا  اـنا  یننا  ادرتفم  اـنادرف  هل  رخآ  ـال  يذـلا  رخآ  یلا  ننوک  ـال 
حرـصم ای  رمـضم و  هبطخ  نیا  رد  هچنآ  هفیثکلا  هتافرخزم  هفیخـسلا و  هتاملک  رخآ  یلا  ادـیرف )!( ) ادرتفم  ادرف  لازت  ـال  لزت و  مل  ننوکـال 

طلغ دهاش  عضوم  هب  البق  هک  مرادیم  ضورعم  یحرش  اتمدقم  دوشیم  هتـشون  زین  شیاهیـسراف  هکنیا  تسا  یفاک  ام  دوصقم  يارب  تسا 
تـسا مولعم  لحن  للم و  خیراوت  همه  يور  زا  لیئارـسا  ینب  مسیونیم  ار  باب  تاملک  نیع  دعب  دـنناسر  هقباس  باب  دیـس  یخیرات  شحاف 

روهـشم وا  مسا  هب  روبز  هک  تسا  اسی  نبا  دواد  زا  ادتبا  دناهتفای و  تنطلـس  مالـسلاهیلع  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  تعیرـش  للظ  رد  هک 
يایبنا زا  هدمآ و  دواد  یسوم  ترـضح  زا  دعب  دایز  مک و  يزیچ  لاس  دصناپ  ابیرقت  دشابیم و  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  ردپ  تسا و 

زا دعب  لاس  دصـشش  هدوب و  لاس  دصناپ  رازه و  مالـسلاامهیلع  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  نیب  ام  تسا و  بوسحم  لیئارـسا  ینب 
بتک و  هحفـص 84 ] تسین [  روتـسم  عالطا  نابحاص  زا  يدرف  رب  هک  تسا  يزیچ  نیا  هدیدرگ و  ثوعبم  ص )  ) ام ربمغیپ  یـسیع  ترـضح 

لاس دصناپ  دواد  تما  رد  نک  رظن   ) دسیونیم هداد و  رارق  یسوم  زا  لبق  لاس  دصناپ  ار  دواد  هتشادرب  باب  دیـس  ياقآ  تسا  ولمم  خیراوت 
دندروآ و نامیا  دندوب  روبز  تریصب  تمکح و  لها  هک  یلیلق  دش  رهاظ  یسوم  هک  دعب  دندیـسر  لامک  هب  هکنآ  ات  دندش  تیبرت  روبز  رد 
هک تدوخ  تلاح  لثم  دننک  قح  اب  هرباکم  دنتساوخیم  هک  دوب  نیا  هن  دنتسنادیم  ققحم  ار  دوخ  ادخ  دوخ و  نیب  ام  لک  دندنام و  یقبام 

رگا هک  نک  روصت  دوخ  لثم  مه  ار  دواد  تما  يوشب  نمؤم  یئامن و  لصاح  نیقی  هک  يرادیم  تسود  هکلب  تسین  قحاب  هرباکم  تضرغ 
دوش رفاک  هکنآ  هنوگچ  درکیمن  نامیا  نود  روطخ  نآ  تما  زای  دحا  هداد  ربخ  دواد  هک  تسا  ربمغیپ  نامه  یـسوم  هک  دـندومنیم  نیقی 

رد دنتـسه  یقاب  روبز  فورح  رد  زونه  هتـشذگ و  لاس  داـتفه  تسیود و  رازه و  ود  روهظ  نیا  لوا  اـت  یـسوم  روهظ  موی  زا  هکنآ  لاـح  و 
یئیـش نایدوهی ال  دزن  دننکیم  اعدا  هک  یئادـخ  دوخ و  نیب  ام  نیبب  لاح  دـنب  لاثم  هک  دـننکیم  نامگ  يادـخ  دوخ و  نیب  ام  دوخ و  نید 

هداد هدعو  هچنآ  دندیسر و  لامک  هب  هکنآ  ات  دندش  تیبرت  لاس  دصناپ  یسوم  تما  رد  هدومن  رظن  نینچمه  لک و  قلاخ  دزن  هنوگچ  تسا 
دج لامک  همه  یقبام  هدروآ  یسیع  هب  نامیا  دندوب  تریصب  تمکح و  لها  زا  هک  یلیلق  دش و  رهاظ  یسیع  روهظ  زا  ناشیا  هب  یسوم  دوب 

نالا ات  هک  دـندنام  دـندومنن و  نیقی  یلو  دـنروآ  نامیا  هتفگ  یـسوم  هچنآ  هب  هک  دنتـساوخیم  ادـخ  دوخ و  نیب  ام  دـندومن و  ار  دـهج  و 
دننکیم هک  یئاعدا  هک  نیبب  لاح  دننادیم  باثم  ار  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب  هداد و  ربخ  یـسوم  هک  ار  يربمغیپ  دنرظتنم  زونه  دناهدنام و 

هحفص 85] نیسحمالغ [  ازریم  اقآ  ادعب  رخآ  یلا  هداد ) ربخ  یسوم  هک  تسا  ربمغیپ  نامه  یـسیع  هک  میدرکن  نیقی  ام  ادخ  دوخ و  نیب  ام 
يرگوفر هداد و  باوج  يدـنفا  سابع  تسا  عون  هچ  نیا  دـسیونیم  ار  دواد  هلئـسم  باب  دیـس  هکنیا  دـنکیم  لاؤس  هتـشادرب  یبانب  میکح 
تداهـش باب  دیـس  تاملک  نیع  تسا و  رگیدـمه  یفانم  الک  هک  درآیم  فرح  نایم  هب  مالـسا  قح  رد  ار  رافک  تاهابتـشا  اروف  دـنکیم 

هب  ) تسا نیا  ورکذم  یـصخش  لاؤس  باوج  رد  يدنفا  سابع  بوتکم  هدوب  دوجوم  رگید  يدواد  هن  هداتفا و  بتاک  ملق  زا  هن  هک  دـهدیم 
ادبا دنچ  ره  دیسر  امـش  يهمان  نامیپ  رب  تباث  يا  هللا  وه  یهبالا  هللا  ءاهب  هیلع  یبانب  بیبط  نیـسحمالغ  ازریم  بانج  نیما  بانج  يهطـساو 

تسا دادو  بح و  ندعم  نآ  هب  دآؤف  حور و  تبحم  هب  رظن  نیا  ددرگیم و  موقرم  باوج  رصتخم  نیا  دوجو  اب  یلو  تسین  ریرحت  تصرف 
دـصناپ اما  تسا و  بوتکم  نیا  نمـض  رد  باوج  نآ  تروص  هدـیدرگ  موقرم  رگید  صخـش  هب  لصفم  باوج  ار  دواد  ترـضح  تیاکح 

هدوب دصناپ  رازه و  لصا  تسا  بتاک  طلغ  زا  نیا  تسا  صوصنم  یلعا  ترضح  حاولا  رد  حیسم  ترضح  یسوم و  ترـضح  نیب  هک  لاس 
هچنانچ نیا  زا  دـشا  لب  دـناهدوب  نیـضرعم  هنوگنیا  هشیمه  يراب  صوصنم  دـصناپ  رازه و  حاولا  ریاس  رد  هچنانچ  هداتفا  بتاک  ملق  زا  یلو 

منهج بطح  نودـبعت و  ام  متنا و  لزان  هکرابم  يهیآ  نیا  هک  دینـش  یتقو  لئاو  نب  صاـع  هلمج  زا  مالـسلاهیلع  لوسر  ترـضح  ناـمز  رد 
دیامرفیم تحارص  هب  دوب و  میظع  ربمغیپ  حیسم  ترضح  هک  دیامرفیم  نآرق  رد  تحارص  هب  اریز  هلوقب  ظقـس  دق  ادمحم  نا  هللا  تفگ و 

سپ دنران  رد  ود  ره  دوبعم  دباع و  هک  تسا  صوصنم  هیآ  نیا  رد  دنتـسه و  وا  تیهولا  هب  دقتعم  دننکیم و  حیـسم  تدابع  نایحیـسم  هک 
يرجح یتابن و  یناویح و  ياهدوبعم  هکراـبم  يهیآ  رد  دوصقم  هکنیا  لاـح  تسا و  منهج  هحفص 86 ] بطح [  هللااب  ذوعن  حیسم  ترـضح 
یهوک زا  یناویح  رگا  هک  درک  ضرع  دش  رضاح  لوسر  ترضح  رد  شیپ  رگید  ياج  رد  يراب  لقعلا  يوذ  زا  یناسنا و  [ 4  ] دوبعم هن  دوب 
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نیا درک  ضرع  تسا  سجن  مارح و  دندومرف  تسا  كاپ  لالح و  ایآ  وا  تشوگ  درک  ضرع  ادخ  دندومرف  هتشک  ار  وا  یک  دریمب  دتفیب و 
هظحالم نامدرم  يا  هک  دروآرب  دایرف  تسا  لالح  كاـپ و  دـندومرف  تسا  هنوگچ  وا  محل  یـشکیم  يربیم و  رـس  وت  هک  ار  يدنفـسوگ 

هچ نیا  تسا  لالح  كاپ و  دشکب  وا  هک  ار  يدنفسوگ  تسا و  مارح  تسا و  سجن  دشکب  ادخ  هک  ار  يدنفسوگ  دیهدب  فاصنا  دینک و 
توما يذلا ال  یحلا  انا  یلع  لاق  ناقرفلا  یف  كرابم  شیامرف  اما  رایسب  تاضارتعا  لیبق  نیا  زا  يراب  یلقع  یب  هچ  نیا  تسا و  یفاصنایب 
ناقرف نآ  رب  تسا  لطاب  قح و  نیب  قراف  هک  ياهملک  ره  تسا  هدش  قالطا  زین  تاروت  رب  هچنانچ  دراو  یهلا  بتک  عیمج  رب  ناقرف  يهملک 

نبا یکی  تسا  لیعامـسا  ود  لیعامـسا  نآرق  رد  یتح  هتـشگ  عقاو  هددـعتم  يایبنا  رب  دـحاو  مسا  یناحور  بیبح  يا  يراب  دوشیم  قالطا 
زا رایسب  هچ  تفای  دیهاوخ  دینک  تعجارم  روکذم  نآرق  رد  ود  ره  تسا و  لیئارسا  ینب  يایبنا  زا  رگید  لیعامـسا  مالـسلاامهیلع و  میهاربا 

يایبنا نینچمه  دوه و  هللا  یبن  لثم  هقان  بحاص  حلاص  هللا  یبن  لثم  دندش  روکذم  نآرق  رد  یلو  دندوبن  روکذـم  تاروت  لیجنا و  رد  ءایبنا 
یـسر باحـصا  هچنانچ  مسا  حیرـصت  نود  نم  روکذـم  هراشا  هب  یئایبنا  نینچمه  دوجوم و  ریغ  نآرق  رد  یلو  روکذـم  تاروت  رد  يریثک 

روکذم هحفص 87 ] ناقرف [  رد  هن  لیجنا و  رد  هن  تاروت و  رد  هن  ناشمسا  دندش و  ثوعبم  سرا  دور  رانک  رد  هک  دندوب  یئایبنا  دیامرفیم 
رکذ یلعا  ترـضح  حاولا  رد  هللا  وه  روکذـم  تراـبع  نیا  دوواد  ترـضح  صوصخ  رد  هن  ردنکـسا و  ياـبحا  زا  یکی  حوـل  رد  رخآ  یلا 
اسی نبا  دواد  ترضح  هکنآ  لاح  تسا و  ایس  نبا  دواد  دوصقم  هک  نانچ  نامگ  ار  یضعب  دوب  یـسوم  ترـضح  زا  شیپ  هک  تسه  يدواد 

ینادان لهج و  رکذ  هللا  رفغتـسا  ربانم  رـس  رب  دـندومن و  هناهب  ار  نیا  دـننیمک  رد  هک  نیـضرعم  نیلغم و  اذـهل  دوب  یـسوم  ترـضح  زا  دـعب 
تسا لیعامـسا  ود  هکنانچ  یـسوم  زا  دعب  يرگید  یـسوم و  ترـضح  زا  شیپ  یکی  تسا  دواد  ود  هک  تسا  نیا  لاح  تقیقح  اما  دندرک 

اـسی نبا  دواد  دوصقم  دـیاهدومن  موقرم  هک  ترابع  نیا  رد  اما  تسا  لیئارـسا  ینب  يایبنا  زا  رگید  لیعامـسا  میهاربا و  نبا  لیعامـسا  کـی 
تسا و دواد  ترـضح  دوخ  یکی  دـیامرفیم  هک  یـسماخ  ورهظ  دوب  یلعا  ترـضح  زا  شیپ  نرق  رـصع و  دـنچ  رازه و  ود  اـبیرقت  تسا و 

ترضح مایا  رد  كرابم  لامج  اریز  كرابم  لامج  یسماخ  یلعا و  ترضح  رگید  لوسر و  ترـضح  يرگید  حیـسم و  ترـضح  يرگید 
هجوت هروکذـم  تاملک  نوطب  هب  تسرد  هک  تسا  ینمتم  فاصنا  بابرا  زا  لاح  رخآ ) یلا  دنتـشگ  قاـفآ  روهـشم  ءادـفلا  هل  یحور  یلعا 

اهوهس و نیا  زا  دشن  هللا  دنع  نم  هک  یـصخش  هتبلا  تسین و  یکـش  هتفر  اطخ  هب  باب  دیـس  هکنیا  لوا  دنجنـسب  ار  مالک  تافانم  دنیامرف و 
ترضح یسوم و  ترضح  نیب  هک  لاس  دصناپ  دیوگیم  هدرک  يرگوفر  يدنفا  سابع  تحارص  نیا  دوجو  اب  یلو  دنکیم  یلیخ  اهنایسن 
دـصناپ هکنیا  زا  سپ  باب  دیـس  هک  یتلاح  رد  تسا  لاس  دصناپ  رازه و  لصا  تسا  بتاک  طلغ  نیا  تسا  باب  دیـس  باتک  رد  هک  یـسیع 

رازه و ود  نم  روهظ  ات  یسوم  روهظ  نامز  زا  هک  دنسیونیم  شبقع  رد  دنسیونیم  ار  یسیع  یسوم و  ترـضح  هحفص 88 ] نیب [  ام  لاس 
دوب روط  نآ  رگا  اریز  تسا  باب  دیـس  هتـشون  نیع  هکلب  هدشن  طلغ  بتاک  ملق  زا  هک  دـنکیم  تباث  بلطم  نیا  دوب و  لاس  داتفه  تسیود 

هچ رگا  میرادن  راک  تسه  دواد  ود  هکنیا  رد  دشن و  حیحص  يرگوفر  نیا  سپ  نالف  رازه و  ود  هن  دسیونب  لاس  دصیس  رازه و  هس  یتسیاب 
دواد هک  یتلاح  رد  داد  ربخ  ار  یـسوم  دوخ  روبز  رد  دواد  هک  دـسیونیم  باب  دوخ  اما  دـهدیمن  ناشن  رتشیب  دواد  کـی  زا  ریغ  هب  خـیرات 
بتک اهیئاهب  هک  يدوجوم  ۀـیروت  باـتک  میرادـن  یکـش  نیا  رد  زین  هچناـنچ  نآ  زا  لـبق  هن  دوب  یـسوم  تعیرـش  لـظ  رد  روبز  بحاـص 
رایسب اهفرح  لیبق  نیا  زا  يراب  تفرگن  هک  دش  مولعم  يرگوفر  رد  زین  گنر  نیا  سپ  دهدیم  هلئسم  نیا  رب  تداهـش  دننادیم  ینامـسآ 

نانچ دشاب  ادخ  دوخ  هللااب  ذوعن  ای  دشاب و  ادخ  فرط  زا  دناوتیم  عون  هچ  دشاب  هزادنا  نیا  وا  یخیرات  یملع و  يهطاحا  هک  یصخش  تسا 
وا امش  هک  باب  ترضح  نامه  هتشون  هکنیا   ) دهدیم تداهش  لیذ  قیرط  هب  باب  قح  رد  تسا  اهیلزا  هب  عجار  هک  عیدب  باتکرد  اهب  هچ 
زا یـضعب  رد  هک  امـش  نیدشرم  لثم  دیاهدومن  هیقت  ای  دینادیمن و  یلعا  بر  امـش  هک  دوشیم  مولعم  هملک  نیا  زا  دـینادیم  یلعا  بر  ار 
یف نم  لک  امـش و  دنتـسرفیم  دوخ  تقیقح  تابثا  رد  هلوعجم  بتک  هتـشپ  هتـشپ  فارطا  هب  دنیوجیم و  يربت  دـنیامنیم و  راکنا  عضاوم 

یلعاب اجعم  اغلبم  املکتم  احیـصم  اخرـصم  اجـضم  ایدانم  الئاق  ارکاذ  اقطان  انعذـم  افرتعم  اتقوم  انک  انا  دـننادب  اـعیمج  ضرـالا  تاومـسلا و 
مئال و ۀملک  مظعالا و  رـس  اهبلا و  حور  اقبلا و  توه  ءایلعلا و ال  توربج  یلعلا و  توکلم  یهتنملا و  ةردس  یلعالا و  بر  وه  هناب  توصلا 
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فرع ام  دوجولا و  رهظ  ام  هالول  هیدمصلا  علطم  مظعملا و  هحفـص 89 ] رحبلا [  ممالا و  بر  منمنملا و  زمر  مرکالا و  لکیه  مدقلا و  رهظم 
راهنالا و ترج  راجلا و  تجوم  هب  اهیلع و  نم  ضرـالا و  اـهیف و  اـم  ءامـسلا و  تقلخ  دـق  همـساب  هللااـت  دوبعملا  لاـمج  زرب  اـم  دوصقملا و 

بح شطع  نم  يداوف  نکـسی  نل  هل  رخآ  يذلا ال  رخآ  یلا  هفـصی  ول  هللا  وف  نمحرلا  لامج  رهظ  نایدالا و  تققح  هب  راجـشالا و  ترمثا 
اهب ملق  زا  هک  یئهیورشب  نیسح  الم  يهمان  ترایز  رد  رگید  ياج  رد  اضیا  و  لیمجلا ) زیزعلا  سدقملا  هسفن  فیکف  هتافص  هئامـسا و  رکذ 
دوخ تخت  رد  ادخ  يدشیمن  وت  رگا  هک  دنابسچیم  هیورـشب  نیـسح  الم  هب  ار  وا  یئادخ  یلو  هداد  باب  یئادخ  رب  تداهـش  هدش  هتـشون 

شرعلا نیمی  نع  سدـقلا  ءآمـس  نم  تلزن  هتمحر  لوا  ءآیربکلا و  نمکم  نع  رهظ  حور  لوا  لق   ) دـیوگیم هچناـنچ  دنیـشنب  تسناوتیمن 
دهـشا ءآنن  الا  توکلم  یف  مظعالا  مسا  ءاقبلا و  توربج  یف  مثالا  ۀـملک  ءاضمالا و  لکیه  ءاضقلا و  رـس  ای  کیلع  یلعـالا  یلعلا  اـنبر  رقم 

ناوکالا و لهال  ۀیلوالا  ۀیشم  ترهظ  کب  نمحرلا و  همسا  شرع  یلع  ناحبـسلا  لامج  يوتـسا  يذلا  تنا  کناب  یناسل  یـسفن و  یتاذب و 
کنا دهشا  ریدقلا و  زیزعلا  ردتقملا  نمیهملا  هللا  رما  رهظ  کب  نانملا و  زیزعلا  کبر  ندل  نم  لضفلا  ءامس  نم  سودرفلا  ۀمغن  تلزن  کب 

نا یلا  ۀیدمصلا  رارسا  زرب  ام  ۀیوهلا و  لامج  رهظ  ام  كالول  هیهلآلا  قفا  نع  تقرشا  سمش  لوا  ۀیدحالا و  لامج  نع  رهظ  رون  لوا  تنک 
و یلعالا ... یلعلا  همساب  بیغلا  لامج  رهظ  کب  و  هئاقل ... هبرق و  یطاش  یلا  سفن  لصو  ام  هلامج و  هللا و  سفن  دحا  فرع  ام  كآلول  لاق 

لامج تفرع  نمحرلا و  کبر  تناما  تلمح  تنا  کنا  دهـشا  و  راـحبلا ... ترهظ  اـم  ضرـالا و  تنکـس  اـم  ءامـسلا و  تعفر  اـم  كـالول 
داقتعا باب  دیـس  هب  اهب  هک  دـنامن  یفخم  هتاـملک  رخآ  یلا  هحفـص 90 ] تنا [ ) الا  دـحا  هفرع  ام  يذـلا  موی  یف  هللا  ءاقلب  ترق  ناحبـسلا و 

باـب یئادـخ  رب  تداهـش  دـیامن  تباـث  نادنفـسوگ  هب  ار  دوخ  تیهولا  هکنیا  هب  رظن  یلو  هدرک  زورب  عـقاوم  یـضعب  رد  هچناـنچ  تشادـن 
لزا ییحی  ازریم  نارادفرط  هب  لوبمالـسا  هب  هنردا  رد  شورف  وکابنت  یلع  دمحم  اقآ  لوق  زا  هک  ار  اهب  عیدب  باتک  یـسک  رگا  هک  دـهدیم 
باب دیـس  هکنیا  تهج  هب  دیامن  قیدـصت  ار  باب  دیـس  هکنیا  رگم  تشادـن  هراچ  هک  دـش  دـهاوخ  تفتلم  هتکن  نیدـب  دـشاب  هدـید  هتـشون 
یتح دشاب و  دیاب  باب  دیس  زا  دعب  لاس 2001  کی  رازه و  ود  هنس  ثاغتسم  دش و  دهاوخ  رهاظ  هللا  رهظی  نم  ثاغتسم  هنـس  رد  دیوگیم 

اهب نس  اریز  دش  دهاوخن  قح  مه  باب  يهتفگ  اهب  سپ  دسرب  هللا  هرهظی  نم  هب  هسردم  رد  دیاب  بوتکم  نآ  هک  دسیونیم  باب  هب  بوتکم 
قباطم نیا  سپ  هتفای  دـلوت  باـب  جـنپ  یـس و  رد  هدـش و  دـلوتم  اـهب  هس  یـس و  تسیود و  رازه و  رد  تسار  رتگرزب  باـب  زا  زین  لاـس  ود 

نآ دیدوب  هدومن  لاؤس  دوهعم  حول  صوصخ  رد   ) تسا نیا  دنکیم  ریسفت  ریبعت و  رگید  یئاج  رد  يدنفا  سابع  ار  هسردم  نیا  دیآیمن و 
هلیـسو ار  نیا  اـهیئاهب  تارـضح  دوش  كراـبم  روضح  میدـقت  هللا  رهظی  نم  بتکم  رد  هک  دـناهدومن  موقرم  یلعا  ترـضح  تسا  یحوـل 

لامج نوچ  سپ  ددرگ  كرابم  روضح  میدقت  هناخ  بتکم  رد  هضیرع  نیا  ات  دشاب  لفط  دیاب  هللا  رهظی  نم  هک  دـناهدومن  ناهذا  شیدـخت 
يهسردم تسین و  نایبص  بتکم  هللا  رهظی  نم  بتکم  هک  دـنیامرفیم  باتک  رد  كرابم  لامج  دنتـسین  هللا  رهظی  نم  دـندوبن  لفط  كرابم 

هک ار  یلعا  ترـضح  حول  بتک  نآ  رد  دـیامرفیم  ناکمالا  یف  نم  كاردا  زا  سدـقم  هک  تسا  نایب  یناعم و  بتکم  نآ  هن  نادان  لاـفطا 
نادان نایبص  بتکم  هللا  رهظی  نم  بتکم  هک  دـناهدومرف  ماهوا  نینچ  اهیئاهب  تارـضح  يراب  مدومن  هدـهاشم  دوب  هیهلا  يهعیدـب  يهیدـه 

دبع نیا  ار  ءادفلا  هل  یحور  یلعا  ترـضح  كرابم  حول  نآ  میظعلا  لهجلا  اذه  نم  مهل  اعـست  مهل و  اقحـس  هحفـص 91 ] مهلابت و [  تسا 
يهتفگ اهب  هکنیا  رب  لیلد  هوالع  و  مدش ) هیدـه  نیا  لماح  ینعی  درک  كرابم  روضح  میدـقت  هناخ  بتکم  رد  فداصتلاب  قارع  رد  يزور 

اهنآ نایم  رد  هللا  رهظی  نم  هک  تسا  نکمم  اریز  دـینکن  طاول  یخوش و  اههچب  اب  هک  دـسیونیم  ناـیب  رد  باـب  هک  تسا  نیا  تسین  باـب 
توربج نم  لزن  دق  هللا  حولا  اذه   ) دیوگیم اهب  ثاغتـسم  يهنـس  صوصخ  رد  يراب  دبای ! قادصم  هملک  نیا  دوبن  کچوک  هک  اهب  دـشاب 

ثاغتـسملا یف  یمـساب و  قطان  هنا  فلالا  دعب  رهظی  يذلا  نیرـساخلا و  نم  هنا  يدـعب  اروهظ  رظتنی  نم  هناطلـس  لج  هلوق  رادـتقآلا  ةزعلا و 
یئیش لکب  هنا  ردق  یلعالا  روهظلا  اذه  دحا  فرع  ام  نیـضرالاو  تاومـسلا  بر  هللا  انا  یناب  یندهـشی  نم  یتأی  باب 2001 ) دیس  زا  دعب  )

یهتنا ) میلع 

يدنفا سابع  تیهولا 
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يدنفا سابع  تیهولا 

رد هچنانچ  تیدوبع  هفاـفل  ریز  رد  دـناهدرک  اـعدا  زین  ناـشیا  هک  دوش  هتفگ  يدـنفا  ساـبع  تیهولا  رد  مه  یحرـش  هک  تسین  بساـنم  یب 
تاحاولا هراپ  هب  رظن  اهب  زا  دعب  هک  یئاجنآ  زا  یلو  کلاذ  ریغ  هیبارس و  دلولاو  هیبوبرلا  اههنک  رهوج  هیدوبعلا  هک  دیامنیم  حیرصت  یحول 

هب شردارب  اب  راک  لوا  رد  اما  داتفا  تیهولا  لایخ  هب  دوب  هتـشاذگ  هعیدو  دیامنب  یئادـخ  دـناوتب  هک  تاملک  یـضعب  نیا  قح  رد  هکـشردپ 
سابع ياهيراک  بارخ  هدرپ  یب  دیارج  هطـساو  هب  شکچوک  ردارب  یلع  دـمحم  ازریم  دومن و  تفلاخم  مانغا  تسایر  ینیـشناج و  تهج 
نمـض رد  تشاذگ  دصرت  تحت  رد  هدش و  نونظم  هیکرت  تلود  یتدم  هک  تخاس  مهتم  شتـسایس  رد  هلخادم  هب  درک و  نالعا  ار  يدـنفا 

شیورد یصخش  تشادن و  هیعاد  نم  ردپ  هحفص 92 ] هک [  درک  نالعا  هنادوخیب  زین  ار  شردپ  یقیقح  تالاوحا  یلع  دمحم  ازریم  نالعا 
شردپ یئادخ  تسا  نکمم  تسا  لهـس  هک  شدوخ  یئادخ  دید  يدنفا  سابع  ببـس  نیدب  هتخاس  ادـخ  ار  وا  دوخ  هطـساو  هب  مردارب  دوب 

تشاذگ و دوخ  هب  ار  یئاهبلا  دبع  بقل  ددرگ  مانغا  یتسـس  ثعاب  دورب و  نیب  زا  هدرب  ورف  نادنفـسوگ  هکلب  ات  هدیـشک  تمحز  یتدم  هک 
هللا نصغ  دـندرکیم  روصت  ثلاـث  يادـخ  اـهیئاهب  اریز  دـسیونن  رگید  یبـقل  یـسک  مسا  نیا  زا  ریغ  هب  رگید  هک  دوـمن  دـیکأت  حاوـلا  رد 

زا زین  اهنیا  ءدبم  دنتشونیم و  هریغ  رمالا و  هل  نم  يرولا و  یلوم  ترضح  ءآمسالا و  هلوح  فاط  نم  ترضح  مرکالا و  هللا  رس  مظعالا و 
هلوح فاط  نم  مودـقب  [ 5  ] ءابلا ضرا  فرـشت  نمل  ادـمح  رادـتقالا  ۀـمظعلا و  هنأش  یلاعت  هللا  وه   ) دـسیونیم یحول  رد  هک  دوب  اـهب  دوخ 
نصغ [ 6  ] لامج سمش  نم  هفقاو  نجسلا  باب  نم  جرخ  قرشا و  رهظ و  حال و  علط و  امب  تانکمملا  لک  تارذلا  ترشب  کلذب  ءامـسالا 

رطاف انبر  یلاعت  یلاعت  يرخا  تحرف  نجـسلا و  ضرا  تردکت  کلذـب  رخآ  ماقم  یلا  اهجوتم  میدـقلا  موقالا  هللا  رـس  میظعلا و  مظعالا  هللا 
توکلم ۀضبق  یف  ءآشی  ام  یلع  ردتقملا  وهل  هنا  لبق  نم  حاولالا  یف  هلزنا  ام  رهظیل  نجسلا  باب  حتف  هناطلسب  يذلا  ءایشالا  قلاخ  ءآمـسلا و 

بقل هئآدن و  ءآغصاب  فرشت  عمـسی  هلامج و  هب  ترق  نیعل  همودقب و  تزاف  ضرالا  یبوط  مث  یبوط  میکحلا  میلعلا  ردتقملا  وه  ءآشنالا و 
وهل هنا  ابیرق  هئاقلب  قرـشی  ناب  یلاعت  كرابت و  هللا  لئـسن  هراثآ  لمح  حولل  ءآنبث و  كرحت  ملقل  هرکذـب و  بحر  دـصل  هبح و  ةوالح  قاذ 

رد تفر  توریب  هب  هدمآ و  نوریب  اکع  سلجم  زا  لوا  يهعفد  يدنفا  سابع  هک  هتـشون  اهب  یتقو  رد  ار  حول  نیا  بیجملا ) ردـتقملا  عماسلا 
سابعو دسیونیم  يهمان  تیصو  لثم  رگید  یحول  نینچمه  وا  هدوب !! لئاق  شرسپ  تیهولا  هب  اهب  دوخ  هحفص 93 ] تفگ [  ناوت  حول  نیا 
مـسالا روهظب  ملاعلا  یف  نم  مدـقلا  ناسل  رـشب  دـق  رادـتقالا  قفا  نم  قرـشملا  همـس   ) تسا نیا  وا  دـنکیم و  باـطخ  مظعا  مسا  ار  يدـنفا 

یلدع و طارص  یتیاده و  جارس  یتیشم و  رحب  یلضف و  ءآمس  يرما و  قرـشم  یتاذ و  علطم  یـسفن و  وه  هنا  ممالا  نیب  هل  دهـشی  مظعالا و 
ناک دق  هرکنا  يذلا  یتینادرفب و  فرتعا  یتینادـحوب و  رقا  یلامج و  راونا  نم  ءاضا  یهجو و  یلا  هجوت  هیلا  هجوت  يذـلا  یماکحا و  نازیم 

یتمرکم ءآوه  یلا  نودـحوملا  راط  نوصلخملا و  بذـجنا  اهنم  یتلا  يرمخ  یتمحر و  قیحر  یلـضف و  رثوک  یتبحم و  لیبس  نع  امورحم 
نببـسم نانفا و  ناصغا و  دیاب  هکنآ  هللا  تیـصو   ) دیوگیم اهب  شدـهع  حول  رد  نونکملا ) حول  یف  لزن  امب  هانملع  نم  الا  اهب  علطا  ام  یتلا 

هللا هدارا  نم  یلا  اوهجوت  لاملا  یف  ءدبملا  باتک  یضق  لاصولا و  رحب  ضیغ  اذا  سدقالا  باتکیف  هانلزنا  ام  اورظنا  دنشاب  مظعا  نصغب  ارط 
لـضفلا انا  اندـنع و  نم  الـضف  رمالا  انرهظا  کلذـک  هدوب  مظعا  نصغ  هکرابم  هیآ  نیا  زا  دوصقم  میدـقلا  لصالا  اذـه  نم  بعـشنا  يذـلا 

شدوخ اهب  ریبخ ) میلع  ندل  نم  ارما  مظعالا  دعب  ربکالا  انیفطـصا  دق  میکحلا  رمالا  وه  هنا  هماقم  دعب  ربکالا  نضغلا  ماقم  انردق  دـق  میرکلا 
هللا نصغ  يهخاـش  ینعم  هب  نصغ  دراذـگیم  هعیدو  شرـسپ  يارب  ار  یگرزب  ماـقم  دـنکیم و  حیرـصت  حاولا  نیا  رد  ار  دوخ  تیهولا  زین 

هک ددرگ  تباث  ات  دوشیم  هتـشاگن  شیاهدیرم  تاداقتعا  تاملک و  زا  زین  يرادقم  تسا  یفاک  شردپ  تاملک  اتلاجع  ادخ  يهخاش  ینعی 
ردنا راک  درک  دصناپ  راک  دیوگیم  يدنفا  سابع  هب  باطخ  هدش  هراشا  البق  هک  یمق  هللا  دسا  دیـس  اقآ  دننادیم  ادخ  زین  ار  يدـنفا  سابع 

تیدوبع و جات  هدومن  ار  یئایربک  لیلکا  تمـصع  هالک  اضیا  هل  و  یئهدرک -  ناهنپ  زاـب  یئاـیربک  زا  یئهدرک  هحفص 94 ] یگدنب [  سابل 
رسپ یتسه  يرسپ  ار  ادخ  لد  ناج و  هکنآ ز  يا  اضیا  و  دراد -  ردپ  ادخ  اناج  وت  مسرب  اجک  امسا  يدب  ادخ  حیلم  نبا  حیسم  دراد -  رـسب 

ودع ز  ) ریجنز ریز  لیبدرا  رد  دیوگیم  اهب  هب  يرتبوخ -  منک  تشیاتـس  هچ  ره  زا  منکچ  اما  شیاتـس  تمنک  مهاوخ  يردـپ  ام  رب  ادـخ و 

يرادیب ای -  ظاقیا -  www.Ghaemiyeh.comباب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


تحب تاذ  یبیغ  یفخم  زنک  دیوگ ) یهدس  میعن  زین  و  [ ) هحفـص 95 رارقا [  ماهدرک  وت  تاذ  تدحو  هب  ارچ  درادیمن  رب  قوط  نم  ندرگ 
سابع هب   - ) دـمآ زاس  راک  رای  يروفاـص  يهخفنا  هب  يرون  خرهم  رهم  يروط  ملکم  نآ  دـمآ -  زاـینیب  راـی  یبیعیب  يادـخ  نآ  یبیرـال 

ار اهب  یئادخ  دوب  نیغلبم  زا  یکی  هک  بیلدنع  دمآ  زاب  هرهچ  اب  یئاهبا  نبا  ودبع  یئانیـس  یـسوم  نآ  یئاسیع  سدـق  حور  دـیوگ ) يدـنفا 
رهاظ و دش -  دوهشم  رهاظ و  بیغ  ناطلس  تعلط  دش -  دوج  قفا  زا  راکشآ  دوجو  سمش  دش -  دولوم  دیع  هک  ربخ -  يرادن  رگا  دیوگ 

 - بیغ نونکم  تعلط  رون -  ماج  اب  دمآ  حور -  يابهـص  یقاس   ) لاصفنالا ریغ  نم  لاصتالا  ریغ  نم  دش  دوبعم  دـباع و  صیمق -  کی  رد 
دـش وا -  شیپ  رد  دجاس  روشنلا -  موی  کلام  تسـشن -  مظعا  شرعب  روط -  یـسوم و  قلاخ  قلخ -  هب  يدانم  هتـشک  روهظ -  صیمق  ربب 

 - تفرگ ناـکما  تروص  بویعلا  بیغ  ترـضح  تشگ -  هدرپ  یب  رهاـظ و  بوبرلا -  بر  تعلط  دومن  یتـیگ  هب  هولج  لـالج -  توکلم 
سبح رد  هللا  دـسا  دیـس  اقآ  لاؤس -  یب  دـنک  اـطع  غیردیب -  دـنک  مرگ  بویع -  رتس  دومن  شیوخ  راتـس  مساـب  بوجو -  سدـق  رهوج 

درک ادج -  دیدرگب  لصا  زا  بعـشنم  وا  عرف  ارون -  ار  ناهج  درگ  اهب  سمـش  وترپ  اهب -  تشگ  امعز  یفخ و  زنک  ادخ  دش  دیوگ  نارهت 
ار و اهب  هدیدرگ  هدنب  راثد -  شیوخ  نت  هب  يدومنب  ار  یگدنب  ءآمـسب  هشیمه  عرف  دوب  هکیدوجو  اب  افو -  دهع و  دوش  هک  اهبا  هدـنب  دوخ 
 ] تسا دـح  یب  راعـشا  دایز و  بلاطم  يدـنفا  سابع  تیهولا  رد  يراـب  میدـق -  لـصا  زا  بعـشنم  دـشب  تشگ  وا  عرف  میرک -  بر  اـم  هب 

رگا هک  تسا  نیا  رب  ناشهدـیقع  یتح  دـننادیم و  ادـخ  زین  ار  يدـنفا  سابع  اهیئاهب  هک  تسا  راورخ  يهنومن  تشم  دوصقم  هحفص 96 ]
یئادخ اهب  هک  يروط  نامه  دنراد  يدنفا  یقوش  صوصخ  رد  ار  هدیقع  نامه  انیع  دنک و  یئادخ  تسناوتیمن  اهب  دـشیمن  يدـنفا  سابع 
هتشاذگ يدنفا  یقوش  شرسپ  يارب  شکلد  ریغ  همان و  تیـصو  رد  انیع  زین  يدنفا  سابع  تشاذگ  هعیدو  شرـسپ  هب  تاملک  يهفافل  رد  ار 

لیـصحت يدـنفا  سابع  هب  تبـسن  رهاظ  تروص  رد  الوا  تسا  نکمم  نتفگ  رتالاب  يدـنفا  سابع  زا  ار  يدـنفا  یقوش  رگید  هبترم  رد  یتح 
نانفا ار  باب  ریاشع  ماوقا و  تسا  بوسنم  باب  دیس  هب  ردپ  فرط  زا  دراد و  تبسن  اهب  هب  شردام  فرط  زا  ایناث  تسا  هدش  تیبرت  هدرک و 

رد اذـهل  يدـنفا  سابع  رتخد  شردام  تسا  يزاریـش  نانفا  يداه  ازریم  ارهاظ  نیا  ردـپ  دـنمانیم  ناصغا  ار  اـهب  هیرذ  لـیماف و  دـنیوگیم 
دقف هرما  اصع  نم  دیئامن  تبظاوم  تیاهن  ار  يدنفا  یقوش  هینابر  هردس  ود  هرمث  هکرابم و  هرجش  ود  عرف  دیاب   ) دسیونیم شاهمان  تیـصو 
اهبلا ةولـصلا و  ءآنثلا و  هیحتلا و  و   ) دـسیونیم رگید  ياج  رد  و  قحلا ) رکنا  دـقف  هرکنا  نم  هللا و  نع  ضرعا  هنع  ضرعا  نم  هللا و  یـصع 
ةدیرف ةرهوج  عدبا  نیتینابرلا و  نیترجـشلا  یتلک  نم  بعـشنم  هینامحرلا  ۀـسدقملا  ةردـسلا  نم  نایر  رـضن  لضخ  كرابم  نصغ  لوا  یلع 
مولظم نیا  يدوقفم  زا  دعب  نابرهم  نارای  يا   ) دسیونیم يدنفا  یقوش  يهیصوت  رد  اضیا  نیمطالتملا ) نیرحبلا  لالخ  نم  ءالتت ال  ءآمصع 
تابثا هکرابم  يهسدقم  هرجـش  ود  زا  هک  هدرـسود  عرف  هب  هجوت  یهبا  لامج  يابحا  هللا و  رما  يدایا  هکرابم و  هردـس  نانفا  ناصغا و  دـیاب 
هحفـص هللا [  رما  یلو  زاتمم و  نصغ  هللا و  تیآ  اریز  دنیامن  يدنفا  یقوش  ینعی  هدـمآ  دوجو  هب  هینامحر  يهحود  عرف  ود  نارقا  زا  هدـش و 

وا و يهلالـس  رد  ینعی  رکب  دـعب  ارکب  هدـعب  نم  هللا و  تایآ  نیبم  تسا و  هللا  ءابحا  هللا و  رما  يدایا  ناـنفا و  ناـصغا و  عیمج  عجرم  و  [ 97
یهبا و لامج  تنایـص  ظفح و  تحت  رد  دوش  لیکـشت  سیـسأت و  مومع و  باختنا  هب  هک  یمومع  لدع  تیب  هللا و  رما  یلو  سدـقم و  عرف 

هللا فلاخ  دقف  مهفلاخ  هفلاخ و  نم  تسا  هللا  دنع  نم  دنهد  رارق  هچنآ  تسادفلا  امهل  یحور  یلعا  ترضح  زا  ضئاف  تمـصع  تسارح و 
دحج دقف  هدحج  نم  هللا و  لداج  دقف  هلداج  نم  هللا و  عزان  دقف  مهعزان  نم  هللا و  ضراع  دقف  هضراع  نم  هللا و  یصع  دقف  مهاصع  نم  و 

هیلع هللا و  رهق  هیلع  هللا  بضغ  هیلع  هللا  نع  دـعتبا  بنتجا و  لزتعا و  دـقف  هنع  لزتـعا  قرتـفا و  زاـحنا و  نم  هللا و  رکنا  دـقف  هرکنا  نم  هللا و 
شدنیوگیم ایلع  هقرو  هک  زین  اهب  رتخد  اما  و  رخآ ) یلا  دنام  نوصم  ظوفحم و  هللا  رما  یلو  وه  نم  تعاطا  هب  هللارما  نیتم  نصح  هللا  ۀمقن 

رتخد یگلاس  داتـشهرد  روط  نامه  اذهل  دیامن  یئوشانز  ات  درکن  قلخ  يوفک  وا  يارب  ادخ  هک  دـنیوگیم  تسین و  هرهبیب  یئادـخ  نیا  زا 
نوچ يدش -  ماوت  اهبلا  دبع  مناخ  يدـمآن -  اتکی  درف  دوخ  ادـخ  رگ  دیارـسیم -  دوخ  يونثم  رد  هللا  دـسا  دیـساقآ  هچنانچ  تسا  موسوم 

رـس رد  میداتفا  رود  دوصقم  زا  تفر  تسد  زا  بلطم  يراب  بلطم  هب  عوجر  دیرفان -  وا  روخ  ردنا  قح  يوفک  دیرف -  بر  رب  تسه  هیبص 
یتلاح رد  میئامنیم  جارختـسا  شدوخ  تاملک  زا  ار  باب  تیهولا  مه  نمـض  رد  هک  میراد  ثحب  هراوآ  تاملک  اب  نایئاهب  تاـملک  قیبطت 
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یسراف تاملک  زا  دنکیم  شرکذ  تمظع  نیدب  اهب ) ینعی   ) یناث يادخ  یلع  نیسحازریم  هک  باب ) ینعی   ) صخـش نیا  یئادخ  يهیاپ  هک 
زین باوخ  رد  اهیئاهب  ار  عیدب  باتک  ای  هعبـس و  يهلدا  بتک  نیا  دـنهد و  فاصنا  نیفـصنم  دـیدرگ  مولعم  دـش  رکذ  البق  هک  شایبرع  و 

تسا و تمیق  رپ  بایمک و  یلیخ  شیاههخـسن  هوالع  هدـشن  عبط  هک  اریز  مدروآ  تسد  هب  یتامحز  هب  هدـنب  یلو  هحفص 98 ] دناهدیدن [ 
تسین مه  نادنمشناد  زا  یکی  يهملک  تسا  لهس  هللا  هتملک  اهنیا  هک  داد  دنهاوخ  تداهـش  دوخ  دننیبب  دوخ  فاصنا  اب  اهیئاهب  رگا  هتبلا 

تحارـص هب  هک  یتاملک  دید  دهاوخ  دیامن  عوجر  یلقرای ) شوخ  راتفگ   ) باتک هب  دشاب  بلاط  باب  دیـس  نیگنر  تاملک  هب  یـسک  ره  و 
فاصنا قح  تقیقح  هب  مهدیم  مسق  ار  امـش  اقآ  بانج  خلا ) نیلفاکلا  لفکلاوذ و  هللا  مسب   ) هلمج زا  دنکیم  تباث  ار  شیوخ  لئاق  نالطب 

هدیقع رد  دوشب ؟ قح  دناوتیم  دشاب  تاملک  نیا  بحاص  هک  یصخش  دیئامرف  قیبطت  هتشاذگ  نایم  هب  دیاهدومرف  رما  نوا  هب  ار  هدنب  هک  ار 
یلع اب  هدنب  لوق  قدص  رب  نآرق  دننکیمن و  اطخ  دنتسه و  اربم  سدقم و  نایسن  وهـس و  زا  هینامحر  يایلوا  هیهلا و  يایبنا  هک  تسا  نیا  ام 

یحوالا وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  يوغ و  اـم  مکبحاـص و  لـض  اـم  يوه  اذا  مجنلا  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  دـهدیم  تداهـش  ءادـنلا 
ام یحوا  ام  هدـبع  یلا  یحواف  یندا  وا  نیـسوق  باق  ناکف  یلدـتف  یند  مث  یلعالا  قفالاب  وه  يوتـساف و  ةرم  وذ  يوقلا  دـیدش  هملع  یحوی 
یب هعفد  کیار  لیحلا  فشک  هدومرف و  قیبطت  یتیآ  ترـضح  تاملک  اب  ار  صخـش  نیا  تاملک  تروص  نیا  رد  يأر ) امب  دآؤفلا  بذـک 

هتـشاد یهنک  ررـض و  ریخ  لمع  نیا  هب  باکترا  هاگ  ره  ددرگ و  زاـتمم  نیمث  زا  ثغ  دـتفا و  رب  هدرپ  تقیقح  يور  زا  اـت  دـیئامن  هناـضرغ 
هدومن لزان  لزا  ییحی  ازریم  راختفا  هب  هک  باب  دیـس  تاملک  زا  يرـصتخم  اضیا  مدرگ  رادهدهع  هدنب  ار  شهنک  هک  موشیم  دهعتم  دـشاب 

الا هلا  هنا ال  هحفص 99 ] هللا [  دهش  بوبحملا  زیزعلا  هللا  یلا  مویقلا  نمیهملا  هللا  دنع  نم  باتک  اذه  بوبحملا  زیزعلا  همسب   ) دیامنیم جرد 
ام قلخی  یئیـش  لک  توکلم  ۀـضبق  یف  تومی  یح ال  وه  هنا  ییحی و  تیمی و  مث  تیمی  ییحی و  دـعب  نم  لـبق و  نم  رمـالا  قلخلا و  هل  وه 

تنا الا  هلا  هنا ال  یلع  دهشا  مث  بوبحملا  زیزعلا  انا  وه  الا  هلا  هنا ال  یلع  دهـشاف  لزالا  مسا  ای  نا  ریدق  یئیـش  لک  یلع  ناک  هنا  هرماب  ءاشی 
امل هللا  رما  اذه  هسفن  رهظم  هل  رخآ  يذلا ال  رخآ  یلا  قلخی  ام  لک  هل و  لوا  يذلا ال  لوا  نم  قلخ  ام  یئیـشلک  هللا  قلخ  دق  مویقلا  نمیهملا 
راهن لیل و  لک  یف  یـسفن  نع  لتا  میکحلا و  مالعلا  وه  هنا  هرماب  ءاشی  فیک  ءیـش  لک  یف  هدـنع  نم  هسفن  رهظم  هللا  مکحب  قلخی  قلخ و 

یف نا  لاق و  نا  یلا  عبنملا  ناطلـسلا  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  لقف  تئـش  نا  ردـتقملا و  مالعلا  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  نینمؤملا  هللا  داـبع  مث 
هب تسا  لهـس  دـیوگیم  ادـخ  ار  شدوخ  دوشیم  مولعم  دـش  رکذ  هک  تالمج  نیا  رد  دـیوجلا ) دواجلا  داوجلا  کبر  مسا  فاکلا  ضرا 
دب ادخ ال  منم  هک  وگب  مه  وت  یتساوخ  رگا  هنیآ  ره  ینعی  هللا  انا  یننا  لقف  تئش  نا  دیوگیم و  هچنانچ  دهدیم  یئادخ  هزاجا  زین  نارگید 

اهنیا ناگدنب  یئادخ  ياهششخب  لذب و  نیا  لباقم  رد  دیمهف و  دهاوخ  ار  اهنیا  مالک  تدورب  دش  رکذ  هک  اهنیا  زا  تریصب  لها  تسا 
اهنیا ياعدا  يهیاپ  رب  ات  دوشیم  هتشون  ارکذت  دوب  نیغلبم  زا  هک  اقرو  ازریم  راعشا  زا  رعش  دنچ  هچنانچ  دناهدرک  یئادخ  ياعدا  ابیرقت  مه 

میهابشا زا  هزنم  دحا  لثم  میلاثما  زا  سدقم  دمص  هبش  میهارمه  لزی  مل  هجو  هولج  اب  میهللا  هجو  سمـش  رون  وترپ  ام  هلوق -  دوش  هدرب  یپ 
بولق زار  زا  میهاشنهاش  ناگدنب  هدـنب  ام  ام  يهدـنب  زا  یناگدـنب  همه  ناهاش  میهام  ار  اقل  تقیقح  سمـش  ام  میجوم  ار  اقل  تیوه  رحب  ام 

هحفـص 100] میهاگرخ [  نآ  ناگـصاخ  مرحم  ام  میناوضر  نآ  ناریاط  مدـمه  ام  میهاگآ  ناـکف  نک  روما  رـس  زو  میربخ  اـب  ناـجو  سنا 
رد میهللا  الا  هلا  ینعم ال  ام  نیبم  كرـش  هدـیدب  ام  تروصرد  میهاگرد  نآ  مداخ  هر  كاخ  اـم  تساـم  هر  كاـخ  سمـش ز  رـصب  لـحک 

یئادـخ ياعدا  تیباب  لظ  رد  هک  صاخـشا  دراد  یقطن  يدـنفا  سابع  هوالع  میهاج  یلاع  ردـق  عیفرردـص  ام  اـقرو  يا  اـنف  رقف و  کـلامم 
یهللا هرهظی  نم  یهللا و  انا  ینا  ياـعدا  هک  رفن  ءآدفلا 20  هل  یحور  یلعا  ترـضح  زا  دعب  تسا  نیا  وا  نیع  دهدیم و  یحرـش  دناهدرک 
قارشا نم  رب  هقیقد  جـنپ و 25  تعاس  بشید  هک  تفگیم  یکی  الثم  درکیم  قارـشا  یکی  یتفریم  شیپ  یه  یتفریم  سپ  یه  دـندرک 

یلع دیس  هلمج  زا  دوب  نیـسح  الم  هلمج  زا  دوب  یمعا  دیـس  هلمج  زا  دنتـشاذگ  رانک  ار  اهنآ  عیمج  دش  رهاظ  كرابم  لامج  هکنآ  ات  دش 
یلع کی  ناهفـصا  رد  دوب  یلیعامـسا  خیـش  کی  زاریـش  رد  دوب  يدانق  ناوج  کی  هلمج  زا  نارهت  رد  دوب  یـصخش  کی  هلمج  زا  دوب  وبا 
کی هاشنامرک  رد  دوب  یئاغوغ  ازریم  کی  دوب  هدرک  اعدا  مه  یـسرچ  مرتحم  ازریم  نیا  یتح  اعدا  زا  دعب  اعدا  لصتم  دادغب  رد  دوب  یناید 
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هب دوریم و  هار  راقو  اب  حنـش و  حنـش  هک  مدید  هعفدـکی  دوب  يرخ  هلک  يهکدرم  کی  تشاد  ناگدام  يهناخ  کیدزن  اونان  دوب  یمیهاربا 
بوخ و رایسب  متفگ  تشاد  هزم  یلیخ  هدش  قارـشا  بشید  هک  تفگ  دمآ  درک  وگتفگ  تفر  تسا  ربخ  هچ  نیبب  ورب  متفگ  ناج  اقآ  ازریم 
دندرک و هبوت  اهنیا  يهمه  مشاه  الم  یجاح  یقارن  دـمحا  الم  یجاح  رـسپ  رگید  یـصخش  کی  دوب  یئاسوم  ازریم  یجاح  کی  نینچمه 

تفگیم رعـش  تیب  ود  یکی  الثم  دوب  هکرعم  یلیخ  دش  یم  دنلب  راسی  نیمی و  زا  هک  دوب  هللا  انا  ینا  يادن  یه  تاقوا  نآ  رد  دـندش  عجار 
تخادنا رود  دـیاب  ار  اهنیا  تسازیچ  هچ  اهنیا  دـیامنب  تمدـخ  هدرک  مایق  سدـقم  ناتـسآ  تیدوبع  هب  دـیاب  ناسنا  هصالخ  درکیم  اعدا 

نیا هدومن  تمدخ  سدقم  ناتسآ  هب  ینامحر  يرکف  و  هحفص 101 ] ینارون [  یبلق  كاپ و  سفن  کی  اب  درک  راک  دیاب  درک  تمدخ  دیاب 
( نوظفاحل هل  انا  رکذـلا و  انلزن  نحن  انا   ) دوب هدرک  رکذ  باتک  نیا  رد  رون ) هب   ) یمـسم دوب  هتـشون  یباتک  ییحی  ازریم  یهلا  تقفـش  تسا 

هللا رما  سوفن  نیا  متسه  یلعا  ترـضح  هدنب  نم  هک  دسیونب  نآ  ياج  دنک و  وحم  ار  نیا  وگب  هک  دندومرف  ومع  اقآ  هب  كرابم  لامج  دعب 
زا یـضعب  هدز  بآ  هب  یگنر  یکی  ره  نان  يارب  همه  دناهداتفا و  يزاس  نید  رکف  رد  اهیلیخ  نامز  نآ  رد  دـندوب  هتفرگ  نایبص  يهبعلم  ار 

گنـشق مان  هللا  دبع  زین  هغارم  رد  لبق  يدـنچ  هلمج  زا  هدـماین  ذـغاک  يور  هب  زونه  یخرب  رکذ  هدـش و  جرد  مایا  خـیراوت  بتک  رد  اهنآ 
هدیروش یلاها  هدومن  بیقعت  ار  يربمغیپ  شور  مکمک  هدوب  رـصاعم  باب  دیـس  اب  هدش و  یعدم  ار  تیباب  هدرک و  ماما  تباین  ياعدا  هدمآ 

زین روکذم  صخـش  هدومن  هزجعم  بلط  هرخالاب  دناهتـشگ  دیرمرخ  هدیورگ و  هبرجت  یب  سوفن  زا  يرادـقم  هدـید  تداع  قراوخ  یـضعب 
شتراکب هتفرگ و  ار  يرتخد  دوعوم  بش  رد  دـیدرگ  رظتنم  ناتدوخ  هناخ  رد  کی  ره  درک  مهاوخ  رمقلا  قش  بش  نالف  رد  هک  هداد  لوق 

دناهدمآ  لمع  هب  قاقشنا  نامه  زا  هک  دندوجوم  صخش  نآ  دافحا  نالا  هدش  يراوتم  يرارف و  هنابش  هدومن  قش  ار 

نیوزق رد  يربمغیپ 

یح هک  تسا  نکمم  زین  نالا  مدید و  مدوخ  هدنب  هک  نیوزق  رد  دوب  هتفرگ  شیپ  ار  هیور  نیا  یمان  لیعامسا  نیوزق  ياهوخاد  زا  زین  یکی 
راهظا يدـش  ربمغیپ  اـجک  زا  وت  مدیـسرپ  دـهدیمن  شوگ  یـسک  یلو  منکیم  يربمغیپ  هک  تسا  لاـس  هدزیـس  تفگیم  دـشاب  دوجوم  و 

بیغ يادـخ  اب  دندیـشک  نامـسآ  هب  ارم  هدـش و  دـنب  نم  بلق  رد  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  یلاگنچ  مدرکیم  يرایبآ  ناـبایب  رد  هک  تشاد 
یغارچ مدید  هدمآ  نیمز  هب  نم  هداد  زین  تاروتسد  یـضعب  نک  تیاده  تیبرت و  ارم  دایع  ورب  هک  هحفص 102 ] دومن [  رما  هدرک  هرکاذم 

ءایبنا هک  دش  لاؤس  تسا  نمؤم  منز  ارچ  تفگ  دیرادن  نمؤم  زونه  متفگ  ماهدرک  تلاسر  غالبا  همه  هب  زور  نآ  زا  تسا و  نشور  مبلق  رد 
یلیخ دـش و  خـلت  شتاقوا  میدرک  حـیرفت  میدوب  هک  رفن  دـنچ  هرخالاب  نیبب  ایب و  مراد  مه  نم  تفگ  يراد  هچ  وت  دـنراد  عیارـش  ماکحا و 

اهیئاهب نالا  هچناـنچ  دـش  دـهاوخ  لزاـن  یهلا  رهق  باذـع و  نـالا  هک  درکیم  روصت  تشاد  ینمؤم  رگا  هنیآ  ره  درکیم  هاـگن  ینابـصع 
هب هیـصوت  يدـنفا  ساـبع  هک  ار  يدـنفا  یقوـش  بلق  اریز  دـش  دـنهاوخ  هایـس  رهق  يهقعاـص  هب  داـصتقا  وـکین و  اـی  یتـیآ و  هـک  دـنرظتنم 

نیا زا  هصالخ  دیمهف  دیهاوخ  یعقوم  رد  متسین  هرخسم  لها  نم  هک  دنامهفیم  زین  لیعمسا  وخاد  يراب  دناهدرک  ریگلد  هدومن  شاهظحالم 
يرادـقم دـناهدش و  یماقم  بحاص  اهب  باب و  دیـس  لثم  هتفرگ  ناشگنر  اهیـضعب  یهتنم  اهرزه  دـص  هن  کی  هن  تسا  داـیز  سوفن  لـیبق 
اهیـضعب دـنریگیم  هتفرگ و  هفلتخم  ساسا  هب  ار  ناشیا  عفانم  هکلب  هتـشاذگ  بسک  راـک و  زا  ار  سوفن  هدرک و  تسرد  دوخ  يارب  دـیرم 

دننکیم یئادخ  ياعدا  زور  ره  تسا  دایز  سوفن  لیبق  نیا  زا  هیفوص  شیوارد  نیب  رد  دـناهدنام  عاعـشلا  تحت  رد  دـننکب  يراک  هتـسناوتن 
مامت هب  هدرک و  ریـس  ایبنا  مامت  ابو  مدوب  مدآ  ملاع و  نیوکت  زا  لبق  ماهدرک و  قلخ  نم  ار  اهب  هک  تفگ  هدـنب  دوخ  هب  اـهنآ  زا  یکی  یتح 

دوبن و القا  یملع  تبحـص  کی  يادا  رب  رداق  دوب و  مولعم  سوفن  زا  يرایـسب  هب  شتالاح  يهقباـس  هک  یتلاـح  رد  مطیحم  هدوجوم  ءایـشا 
نم اـضیا  دنـشارتیم و  دوخ  يارب  ادـخ  کـی  یلکـش  هب  زور  ره  دـنماوع و  بلغا  ناریا  تعاـمج  هک  درک  ناوت  هچ  یلو  تشادـن  يداوس 

هدافتـسا هدنب  زا  میامن و  يزاس  نید  هک  دـنهدیمن  دـناهدادن و  هحفـص 103 ] لوپ [  هدنب  هب  هک  دـینادیم  بوخ  امـش   ) همیرکلا مکتباتک 
نا نظت  له  موشیم  قفوم  ادعب  هللا  ءاشنا  ددرگ  لماش  دییأت  قیفوت و  رگا  ماهدـشن  زئاف  یهلا  لیبس  رد  یتمدـخ  هب  نونک  ات  اریز  دـناهدومنن 
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فوس اریهظ  ضعبل  مکـضعب  اونوکت  ول  اوعیطتـست و  نلوا  ردقت و  نل  نیبذاکلا  نیـضرغملا و  هاوفا  نع  جرخت  یتلا  تاملکب  هللا  رون  یفطت 
امـش نتفرگن  لوپ  یلو  دنهدیمن  لوپ  امـش  هب  هک  منادیم  هدنب  هکنیا  باوج  هیلا ) اوربکتـسا  هللا و  نع  اوضرعا  نیذلا  رهقلا  ۀقعاص  ذـخأی 
یلاس هب  اریخا  دیاهدش و  بولسم  دوخ  یئاراد  مامت  زا  هک  دناهدرک  هابتـشا  یعون  امـش  هب  ار  رما  اما  دنریگیمن  لوپ  هک  تسین  نیا  رب  لیلد 

رد اهنآ  يدام  هدافتـسا  هب  تسا  تیافک  نیا  دـنکیم  هرادا  ار  مهم  لغـش  هن  تشه  رعـشم  یب  فاصنا و  یب  ياـهیئاهب  رب  ناـموت  داتـشه 
تارادا رد  هک  مهدیم  لوق  امش  هب  هدنب  ددرگ  لماش  مه  قیفوت  رگا  دنریگیم و  قوقح  ناموت  داتفه  تصش  یهام  امـش  لاثما  هک  یتلاح 

زا نارهت  رد  یسنارفنک  اهیئاهب  نیعم  ياهلحم  زا  ریغ  هب  هتشذگ  لاس  دسرب  امش  هب  ناموت  یـس  ناموت و  لهچ  یهام  سرادم  ای  یتلود و 
دراد هدافتـسا  ینالیم  ربکا  یلع  ازریم  اقآ  ناموت  داتفه  بیرق  یهام  دنتفرگ و  نیغلبملا  قح  ناموت  رازه  تشه  هدومن و  تالایا  ناگدنیامن 

ات هدادن  مه  زونه  دوب  عجار  هدنب  هب  هک  هیلا  راشم  زا  ار  هللا  دسا  دیساقآ  يهلاوح  ناموت  داتفه  نیا  دوجو  اب  یلو  دنکیم  راک  لفحم  هب  هک 
هک دندومرف  هلاوح  هللا  دسا  دیـس  اقآ  نارهت  زا  هدنب  تعجارم  نیح  رد  ادعب  دوب  هتفرگ  هللا  دسا  دیـس  اقآ  زا  دقن  لوپ  اریز  مناوت  لوصو  یک 

يهطساو هب  یلاس  یلخاد  جراخم  زا  هوالع  يراب  دوجوم  تسد  رد  هلئـسم  نیدب  عجار  زین  یکرادم  مریگب و  دوخ  تهج  هب  ار  روبزم  هجو 
رفـس 25 ره  رد  تاجانم  اعد و  مسا  هب  هریغ  اپورا و  هب  شترفاسم  رد  هک  دوریم  يدـنفا  یقوش  هب  ناریا  زا  طقف  هریل  رازه  نیدـنچ  گـناب 

ادبا دنراد  رما  نیا  رد  يدام  هدافتسا  هک  یصاخشا  دش  تباث  سپ  دنکیم  شیوخ  سوه  اوه و  جرخ  هریل  هحفص 104 ] رازه [  رازه و 30 
رد نیدت  يور  زا  هک  یـصاخشا  اریز  داد  دنهاوخ  گرب  خاش و  یعون  هب  زور  ره  دوشب و  هدناوخ  ناشتـسد  يوت  هک  دش  دنهاوخن  یـضار 

چیه رد  دناهدز و  بلاق  هب  تابلقت  نارازه  هک  رهد  ياهیلابا  زا ال  همه  یقاب  سانلا  ماوع  زا  دنتسه  يدودعم  هدع  دنیامن  یناگدنز  تیئاهب 
هرهچ هک  يزور  نآ  اـت  دنتـسه  دنرمـشیم و  هلیـسو  یـصخش  ضارغا  هب  ار  هلئـسم  نیا  اذـهل  دـنرادن  مارتحا  رقو و  ناـکم و  لـحم و  اـج 

اقآ یگتـسکشرو  ربخ  دوشیم  هدناوخ  دیارج  يهطـساو  هب  اهزور  نیمه  رد  هچنانچ  تفگ  دنهاوخ  دوردب  زین  نانآ  دیاشگب  خر  ناشلامآ 
بوخ اتقیقح  تشادن  یناث  تیئاهب  رد  رگید  صخـش  نیا  ناموت 8000  رازه  داتـشه  نارهت  يهیرـصان  رد  شورف  اود  ناخ  یلعمالغ  ازریم 

نیا رگید  دیبیرفب و  ار  ماوع  رفن  کی  هک  دینک  ریـسفت  تایآ  دیئامن و  لیوأت  ثیدـح  یه  دـندرک  رادـیب  ار  مدرم  بوخ  دـنداد و  یناحتما 
نالطب متـسیب  نرق  نازاس  نید  دوخ  يهیرفک  تاـملک  هب  هکلب  کـلاذ  نع  هللا  رفغتـسا  منکیمن  هللا  رون  ءاـفطا  نیـضرغم  تاـملک  هب  هدـنب 

دوخ هک  مراذـگیماو  فاصنا  تواکذ و  بابرا  هدـهع  هب  لوحم  ار  قیدـصت  نیریاس و  تاملک  اب  هن  مرادیم  للدـم  تباث و  ار  ناـشدوخ 
نآ زا  تسین و  قح  هناتخبدب  دنناوتن  داریا  یئوم  رـس  دنوشب  عمج  ملاع  قلخ  مامت  میلهـس  ام  دـشاب  قح  رگا  هتبلا  دـنیامن و  هسیاقم  قیبطت و 
نیا زین  نالا  دـننزیم و  لوگ  اهنادـب  سابع  ازریم  ادـخ و  ازریم  ار  نادنفـسوگ  لاح  ات  هک  میاهدـید  میاهدینـش و  یلیخ  روبزم  ياهفوس 

ترابع هب  دراوم  یضعب  رد  تقو  نآ  هتفاین  قادصم  دناهتفگ و  فوس  راب  نارازه  هک  سب  زا  دیوگیم و  یقوش  رگید  ناونع  هب  ار  تاملک 
همادا ار  هلئـسم  نیا  میهاوـخب  رگا  تسین و  غورد  تراـشب  نیا  رگید  هـک  هحفـص 105 ] ینعی [  دنـسیونیم  بوذکم ) ریغ  دعولا  اذـه  نا  )
هقعاص نامه  تسا  نیا  تسین و  ریـسفت  حرـش و  هب  جایتحا  تسا  دوجوم  اهفوس  نیا  زا  اهاج  یلیخ  دوب  دـهاوخ  لئاط  الب  لیوطت  مهدـب 

لزنت لالحمـضا و  هب  زور و  هب  زور  دناهتـشگ  هرخالا  ایندلا و  ریخ  هک  هتفای  قادصم  نادنفـسوگ  تعامج  رد  دهدیم  هدعو  هک  یهلا  رهق 
دهاوخ دیازت  رو  انآف  انآ  هدش  دیلوت  ناشنیب  رد  هک  یقافتا  تسا  یهیدـب  تشاد و  دـنهاوخن  دـنرادن و  یقافتا  داحتا و  یئاج  رد  دـنوریم و 

هک منکیم  اـیح  تقیقح  رد  دـیاهدومرف  جرد  یبـلطم  رگید  هتوق و  هللا و  لوحب  دـنکرب  نیمز  يور  زا  ار  رـش  نیا  يهشیر  یلک  هب  هک  دـش 
تسا و قارشا  رد  هراومه  تیمالسا  تقیقح  سمش  هک  مرادیم  ضورعم  احیولت  نکل  مراد و  هضرع  امش  دوخ  هب  اددجم  ار  بلطم  نامه 
هک مرادیم  جردنم  هلاقم  نیا  رد  ار  امش  تاملک  نیع  هدنب  هتفر  موقرم  یحرـش  زین  بوتکم  رخآ  رد  ارابکتـسا  اولع و  الا  نیملاظلا  دیزی  ال 
هب دـنیامن و  تقد  تسین  جراخ  ظافلا  بلاق  زا  طقف  هدـش  ضرع  البق  هچنانچ  یلاخ  کشخ و  تاملک  هب  دـنیامرف و  هظحالم  بابلالا  ولوا 

باب و تالیاطالاب  هکنآ  ای  تسا و  لهج  ءاظع  رد  دنزیم  مدق  تیمالـسا  هریاد  رد  هکنآ  تساهام  زا  کی  مادـک  تاملک  نیا  رهظم  دـننیب 
رد هتـشگ و  فرحنم  تیمالـسا  میقتـسم  طارـص  زا  هدـش و  شوخلد  نانآ  هیاپ  یب  تاراشب  هینالاپ و  تاملک  هب  هدرک و  رورغم  ار  دوخ  اهب 
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دنلب و ماقم  زا  دیزغل و  شیاپ  هوک  هلق  زا  هک  یصخش  نینچمه  و   ) امـش بوتکم  رخآ  تاملک  نیع  تسا  نیا  تسا و  کلاس  لهج  تملظ 
زین هراوآ و  کلاذک  دبای  تاجن  تکاله  زا  ات  دزادنیب  كاشاخ  سخب و  ار  شتـسد  راچان  دبال  دـیطلغ  عینـش  کیرات و  لادوگ  کی  عیفر 

تملظ و دـمآ  نایم  هب  یتاـملظ  هحفـص 106 ] بش [  دـش و  فرحنم  میقتـسم  هداج  زا  تفرگ و  راـبغ  ار  شمـشچ  نشور  زور  هک  یـسک 
نکمم هدش  رود  یئزج  میقتـسم  هداج  رگا  دـنزیم  دایرف  دودیم و  وس  ره  هب  دوخ  ناج  فوخ  میب و  زا  دومن  هطاحا  فرط  ره  زا  یکیرات 

اهتشد و اههوک و  رد  هک  تسا  یهیدـب  هدـش  دـیعب  رود و  یلک  هب  الا  دـبای و  تاـجن  تکـاله  دـیق  زا  دـسرب و  شداـیرف  هب  یـسک  تسا 
مهب اپ  تسد و  دـش  بآ  قرغ  یـصخش  نوچ  دوشیم و  ناگدـنرد  يهمعط  شنینزان  دـسج  هکلب  رثالادوقفم و  هنـسرگ  هنـشت و  اـهارحص 

هدشن صالخ  زونه  دوخ  دهد  یـصالخ  ندـش  قرغ  زا  ار  وا  هک  دـهاوخیم  تسود  صخـش  دـهد  یئاهر  بادرگ  زا  ار  دوخ  هک  دـنزیم 
زا هداد و  تسد  زا  ار  میقتـسم  طارـص  هدـش و  الب  بادرگ  قرغ  شدوخ  نوچ  هراچیب  هراوآ  دـیامن  قرغ  دـنهاوخیم  مه  ار  قیفر  هراـچیب 

رود و هداج  زا  هراچیب  نآ  هک  دننادیمن  رصنع  تسس  ناناوج  یضعب  دیبایرد  ارم  هک  دنزیم  دایرف  هتسویپ  تلذم  ضیضح  هب  تعفر  هبترم 
هب یخرب  دبای و  تاجن  ددرگ و  رب  یضعب  تسا  نکمم  دنوریم  شبقع  زا  هتفر  تملظ  ردنا  تملظ  هدش  التبم  الب  نافوط  هب  هتـشگ و  دیعب 
ران هکلب  دشن  نکمم  دندومن  مایق  یهلا  رون  ءافطا  رب  هیلع  تلود  ود  هک  دـینادیم  بوخ  امـش  مهیلع  هللا  ۀـمحر  دوش  كاله  زین  شهارمه 

هدومرف نشور  شوماـخ و  ار  برغ  تملظ  هتـشگ  رهاـظ  قرـش  زا  هدوـمرف  روـنم  ار  نیمز  هرک  عـیمج  هک  هزادـنا  هب  تشگ  رو  هلعـش  یهلا 
هب دیاهدش و  یقیقح  ناملـسم  رگا  يزیزع  ینیع و  رون  یهبالا  ۀنج  ضرال  لک  يرت  دیامرف و  رونم  نشور و  ار  ملاع  شـشبات  رون  بیرقنع 

هناسل هدی و  نع  نوملسملا  ملس  نم  ملسملا  هک  هچ  دیئامن  رظن  فرص  باتک  ریرحت  زا  هجوت و  هیهلا  تایآ  هب  هرابود  دیرظتنم  دوعوم  مئاق 
هب هشیپ  تلالـض  موق  نیا  زا   ) هک دیدوب  هدومرف  موقرم  افو  اب  رای  يا  رکفت  دـنبم » وت  دوخ  ناکد  ددـنب  هب  دوخ  هیام -  یب  عاتم و  یب  رجات  »

ار هدنب  هک  مدوبن  رظتنم  اتحارـص  هملک  نبا  هب  امـش  زا  ینادجو  مارتحا  تهج  هب  هقیقحلا  یف  هدـنب  الوا  مدـیرب ) هشیر  هحفص 107 ] یلک [ 
یبن هلمج  هدژم  مظعا  روهظ  نیا  هکنیا  ای  دـشاب و  غورد  هللااب  ذوعن  ایبنا  فحـص  بتک و  تارایخا  ای  ایناث  یئامن  بوسحم  نیلـضم  زا  وربور 

ناگهتفخ عمـس  رب  انلع  ار  یهبالا  ءاهب  ای  هرعن  بیرقنع  نانملا  کلملا  هللا  لوحب  نمحرلا  هللا  ءاشنا  اذک )  ) دـشاب هدوب  للم  لک  نیا  دـصقم 
مشاب و زئاف  اقل  فرش  هب  هک  متشاد  لیم  موشیم  یمسم  دوخ  مسا  هب  میامنیم و  رایـشه  ار  ناشوهدم  رادیب و  تلفغ  باوخ  زا  هدیناسر و 

عبتا یلع  کیلع و  مالسلا  دیدرک و  غیلبت  یناج  رای  نآ  رب  هک  یناف  یبلق  ریامـض  تسا  نیا  دش  عنام  تیلوئـسم  نکیل  دوش  تبحـص  اهافش 
ملع و بابرا  هب  لوحم  ار  نیا  باوج  میاـمن  ترداـبم  باوج  هب  مهاوخیمن  يرخا  بلاـطم  نیا  رد  نیبملا ) غـالبلا  ـالا  اـنیلع  اـم  يدـهلا و 

تاذ رد  ار  تیهولا  هکنآ  ای  تسا و  لوغـشم  یمالـسا  فراعم  هب  هکنآ  هدـیزغل  شیاپ  هوک  يهلق  زا  یـسک  هچ  دـننیبب  هک  مرادیم  تفرعم 
نالطب و هربتعم  هحیحـص  كرادـم  هب  هکنآ  تسا  كرحتم  یلفـس  تاکرد  ردو  هتـشگ  ترپ  شیاپ  دـنادیم  یقوش  سابع و  اهب و  باـب و 

هدرپ رد  دـیامنیمن  عامتـسا  ار  هقح  بلاطم  هدرک و  شوگ  رد  هبنپ  هکنآ  ای  تسا و  لهج  ءاطغ  رد  دـیامنیم  تباـث  ار  نیکرـشم  تاـفارخ 
زا رظن  فرـص  ياضاقت  هدـش و  رکذ  هناسل  هدـی و  نع  نوملـسملا  ملـس  نم  ملـسملا  ثیدـح  هکنیا  بابلالا و  یلوا  ای  اوفـصناف  تسا  مهو 
زا زونه  هوالع  نورفاکلا و  ملـس  هن  دیامرفیم  نوملـسملا  ملـس  اریز  هدـش  دراو  نیملـسم  قح  رد  ثیدـح  نیا  الوا  هدـیدرگ  باتک  ریرحت 
ای دش و  دـهاوخ  هجوتم  اهیئاهب  هب  يرطخ  هدـنب  تامادـقا  زا  ادابم  دـنیامرف  روصت  هک  تسین  روصتم  يدـحا  يارب  يرطخ  هدـنب  تامادـقا 

ترـضح اب  هدنب و  تارکاذم  تاریرحت و  يهجیتن  رد  سکعلاب  هکلب  درک  دهاوخ  هحفص 108 ] ناشیا [  هب  تبسن  یئانتعا  یضرعت و  یسک 
رد اضاقت  رگید  دنراکنا  هن  هجوت  لباق  ادبا  هک  دش  دهاوخ  لصاح  هداعلاقوف  يدرـسنوخ  کی  مه  ریغ  وکین و  نسح  ازریم  یجاح  یتیآ و 

انیبان هک  ینیب  رگا  رعاشلا -  لاق  ام  معن  دیامن  توکس  دنک  عفر  ار  یئهبش  دناوتب  ناسنا  تسا  یفاصنایب  یهز  نیا  هدش  باتک  ریرحت  مدع 
عفر رد  ناکمالا  یتح  هک  تسا  مزال  بجاو و  مه  ریغ  یمالـسا و  دارفا  زا  یـصخش  ره  رب  تسا -  هانگ  ینیـشنب  شوماخ  رگا  تسا  هاچ  و 

مالعا و ياملع  زا  هدیدع  ءاتفتسا  صوصخ  نیا  رد  هچنانچ  تسا  داهج  زا  توکس  نیع  مالسا  رما  رد  دنیامن  توکس  رگا  دنـشوکب و  هبش 
میقتـسم طارـص  زا  هک  یـصاخشا  ات  دراگنب  ار  دوخ  تاـعالطا  هک  تسا  ضرف  مزـال و  یـسک  ره  ارب ي  دوجوم و  تسد  رد  مارک  ياـهقف 
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دنتاوهـش رد  کمهنم  هک  اهب  باب و  تییهولا  هب  هن  دنوش  ثبـشتم  یمالـسا  نیتم  لبح  هب  دـندرگرب و  يدـه  هار  هب  دـناهدش  فرحنم  یهلا 
هب بلطم  نیا  رد  یلو  دـنیامن  رادـیب  ار  ناگتفخ  هدز و  یهب  الا  ءاهب  ای  هرعن  انلع  هک  تسا  نیا  نایئاهب  یبلق  يایاون  بوتکم  رخآ  رد  يراـب 

قباـس هک  یترارح  لاعتـشا و  اریز  دـندرکن  قفوم  یهبـالا  ءاـهب  اـی  نتفگ  هب  زین  هیفخ  رد  دـنربب و  روـک  هب  ار  وزرآ  نیا  هک  دـسریم  مرظن 
تسا يدام  هدافتسا  طقف  هک  دناهدیمهف  ناشهمه  اریز  هدش  تدومخ  تلاسک و  هب  لیدبت  رگید  الاح  دنتشذگیم  ناج  لام و  زا  دنتـشاد و 
دومن دـهاوخ  رکذ  ادـعب  هک  یبلطم  دـیؤم  رد  هلاقم  حول و  کی  توالت  زا  سپ  دوشیم  دـقعنم  نایئاهب  فرط  زا  هک  یـسلجم  ره  هچناـنچ 
نویلیم تصـش  دـننکیم و  انب  راکذالا  فرـشم  اکیرمآ  رد  تسا  لاس  تسیب  تعامج  هک  دـمآ  ناـیم  هب  هللا  لوسر  اـی  يهملک  هک  ینیبیم 

عمج هناعا  دناهدروخ  تسکـش  اهیناملآ  ددرگ  مامت  ات  دیهدب  هحفـص 109 ] هناعا [  تسا  مامتان  مه  زونه  هدش و  عمج  مسا  نآدب  رالود 
رد لبق  لاسراهچ  دننکیم و  رانبا  زاریـش  دادغب و  نیتیب  دنرخیم و  ار  لمرک  هوک  شوح  لوح و  یلو  ددرگ  هداتـسرف  اجنادـب  هک  دوشیم 

هناخ اهیئاهب  زا  یعمج  هتـشگ  عقاو  هلزلز  تبرت  رد  لبق  لاس  تفه  دـنراد  مزـال  هناـعا  هدرک  بارخار  ناـیئاهب  يهناـخ  هدـمآ  لیـس  زیرین 
لوپ یمـسق  هب  هتفه  ره  رد  هدـنام و  بحاصیب  ناشاهنز  دناهتـشک  ار  اهیئاهب  هتخیر  ناناملـسم  مرهج  رد  لبق  لاس  ود  هدـیدرگ و  بارخ 
اهنآ رب  هناعا  دنروخیم و  ار  اهنیا  افیح  نارهت و  ياهروخ  تفم  هک  دناهدش  تفتلم  ار  اهکیرتنآ  نیا  همه  رگید  دـننکیم  عمج  ار  مدرم 
وچمه ای  دنتـسرف و  هناعا  اهنآ  هب  ناریا  ياهیئاهب  هک  دـنیامنیم  لوبق  ار  گنن  نیا  تقوچیه  ناـملآ  ادـخ  هب  ار  امـش  نارگید  هب  هن  تسا 
هروبزم طاـقن  زا  کـی  چـیه  هب  روبزم  ياـههناعا  هک  دوشیم  هدـیمهف  اـجنیا  زا  هللاو و  ـال  دنـشاب  جاـتحم  ناریا  هب  هک  دوشیم  عـقاو  يزیچ 

صخالاب ناجیابرذآ  رد  هدیدش  تاقییـضت  راشف و  هدیدع و  تابالقنا  هدیدم  تدم  نیا  رد  اریز  رـصتخم  یلیخ  مه  دسرب  رگا  دسریمن و 
رد یسمش  يهنـس 1301  رد  دوش  یفالت  ار  هدراو  تامدص  نیا  هک  هداتـسرف  تاحفـص  نیا  هب  يرانید  یـسک  مادک  هتـشگ  عقاو  هغارم  رد 

ار اهیئاهب  زا  رفن  ود  هتخیر و  تموکح  هب  تعامج  اهملع و  اب  هتـسب و  نیکاکد  رهـش  یلاها  مامت  تساوخ  رب  یبوشآ  اغوغ و  هغارم  دـالب 
هک مدقم  ناخ  ردنکسا  رصان  رادرس  تسا  بلاط  ار  تکلمم  تینما  هشیمه  تلود  هکنیا  هب  رظن  دندومن  لتق  ياضاقت  نآرق  ندنازوس  يارب 

تهج هب  داتسرف  زیربت  هب  ار  رفن  ود  نآ  هدومن  بوشآ  زا  يریگولج  دوب  بوصنم  تموکح  هب  تسا  یسفنلا  میلس  صخـش  هغارم و  لها  زا 
رد هحفص 110 ] ار [  رـصان  رادرـس  هک  دناهتـشون  یبیتاکم  نارهت  هب  هرقف  دنچ  دننادیم و  دوخ  زا  نارگید  لثم  ار  هیلا  يزعم  تامادقا  نیا 

بتک هب  اهیئاهب  هک  یئاجنآ  زا  تسا  نیا  ندـنازوس  نآرق  هیـضق  دـنیامن  غیلبت  دـنوضع  یلم  ياروشلاراد  رد  تلاکو  تمـس  هب  هک  نارهت 
یـسک اریز  دنرادیمن  هاگن  ار  نآرق  ثیداحا و  بتک  مارتحا  ادبا  دننکیم و  دراو  نهو  مسق  همه  نطاب  رد  یلو  دـقتعم  رهاظ  رد  یمالـسا 

رد لاس  رخآ  رد  هک  يزابـشتآ  تالآ  نآرق  قرو  زا  اذهل  تشاد  دهاوخ  هگن  ار  نآرق  مارتحا  اجک  دنیب  اور  عبطلا  یند  ره  هب  ار  یئادخ  هک 
نیا تارـضح  هک  دندوب  هدیناسر  یلاها  هوالع  هب  فشک و  ار  هلئـسم  نیا  زین  ساسح  مدرم  زا  رفن  دنچ  دـندوب  هتخاس  تسا  لوادـتم  هغارم 

تشگ رجنم  دیعبت  هب  هرخالاب  دش  اپ  رب  اروشاع  لثم  میظع  یشروش  هدمآ و  ناجیه  هب  تعامج  مامت  سپـس  دناهتفرگ  شیپ  تراسج  هنوگ 
سپ درک  تباث  لامعا  هب  ار  نآرق  هب  نتـشادن  هدـیقع  اریز  هدـش  غلبم  نادـمه  تاحفـص  رد  نالا  تشاد  مان  رقاب  ازریم  هک  اهنآ  زا  یکی  و 

نیریاس اذکه  دریمیم  هراچیب  یگنـسرگ  زا  یلو  تسا  نیـشنهناخ  التبم و  جلاف  ضرم  هب  ریـصن  يدهـشم  يرگید  دـش و  دـهاوخ  بوبحم 
ناشیدب هناعا  مادک  ای  تامادقا و  مادک  هدرک  فرـص  یغلابم  مامح  هب  ار  اهیئاهب  ناوشیـش  لها  ندادن  هار  هطـساو  هب  هک  تسا  لاس  دـنچ 

تسرفب و ام  يارب  یجرف  میدـمآ  گنت  هب  رگید  ام  هک  دناهتـشون  يدـنفا  یقوش  هب  هضیرع  هتـشادرب  هغارم  لفحم  زا  هرقف  نیدـنچ  هدیـسر 
رداص لباقم  رد  باوج  یتدم  زا  دعب  میاهدنام  راب  راک و  زا  مامت  دش و  دودسم  غیلبت  ياهرد  میتفر  تسد  زا  رگید  هک  نک  لماش  يدـییأت 

ددرگ و یـشالتم  هفیثک  مویغ  نیا  بیرقنع  دیئامنن  روصق  دـیراین  روتف  دـیدرگم  هتـسکشلد  دـیروخم و  مغ  اهبلادـبع  نازیزع  يا  هک  هدـش 
موجن هک  مبلط  یناحبس  قیفوت  مهاوخ و  ینامـسآ  تکرـش  امـش  يارب  ینبا  توهال  یهبا و  توکلم  زا  نم  دیاشگب و  خر  ناتلامآ  بکوک 

يهکرعم هب  تسا  هیبش  یلیخ  نایئاهب  ریخا  تلاح  مانغالا ) ماین  یف  هتاـملک  رخآ  یلا  هحفـص 111 ] دیوش [  الاب  ملاع  تیار  دیدرگ و  يده 
غارچ مسا  هب  دـتفایم و  هدافتـسا  رکف  هب  شیورد  دـبای  همتاخ  تیاکح  دـهاوخیم  هک  یتقو  دیارـسیم  یئهصق  ای  یتیاکح و  هک  شیورد 
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لوزن سوق  هب  لیدـبت  ناشدوعـص  سوق  نوچ  زین  نایئاهب  ـالاح  دـیوگیم  ظفاحادـخ  ار  تعاـمج  هدرک  عمج  لوپ  يرادـقم  ضیف  ادـخ و 
دیشابن و یلامآ  وچمه  رظتنم  نیا  زا  دعب  رگید  اذهل  دنشودیم  ار  مانغا  ریش  دننکیم و  يدنب  راب  تیدج  لامک  رد  تسا  مسق  ره  هب  هتشگ 

هتشگ  یضقنم  عقوم  هتشذگ و  تقو  رگید 

اکیرمآ هب  يدنفا  سابع  رفس 

روتکد رفن  دنچ  یلوپان  رد  دنتفر  هک  یلوپ  ان  ات  دوب  يدنفا  یقوش  هلمج  زا  دربیم  دوخ  شیپ  رد  هک  رفن  دنچ  اکیرما  رفس  رد  يدنفا  سابع 
هتـشاد یـضرم  هاگره  رگا  هک  تشاذگ  هنیاعم  يانب  تسا  بجاو  ناشمارتحا  دنتـسه و  هدازادـخ  ادـخ و  اهنیا  هکنیا  زا  رظن  عطق  یئایلاتیا 
هتـشگ عنام  اذهل  دش  ساسحا  ضرم  نیمزالم  زا  رگید  رفن  ود  يدنفا و  یقوش  ياهمشچ  رد  اضق  زا  دندرگ  اکیرما  هب  روبع  زا  عنام  دنـشاب 
يدنفا سابع  هدش  التبم  نادب  توریب  رد  هک  هدوب  یسیلفس  يهیقب  رثا  رب  يدنفا  یقوش  مشچ  ضرم  هدش  مولعم  هچنآ  دندادن و  روبع  هزاجا 

اهنآ جرخ  هب  دربراک  هب  تشاد  يراهق  تردق و  هچ  ره  دروآ و  تکرح  هب  ار  شیئادخ  بصع  زین  یمارتحایب  نیا  دوب و  ینابـصع  یلیخ 
مهاوخ ار  وت  هک  داد  یمتح  لوق  هداد و  تدوع  ار  يدـنفا  یقوش  اروبجم  دـشن  اهنیا  بتارم  هب  یئانتعا  دـید  يدـنفا  سابع  هرخـالاب  تفرن 
هیـضق نیا  هب  هراشا  دوخ  يهفـسلف  رد  مه  وکین  ياقآ  و  هحفـص 112 ] دیناوخب [  شاهمانرفـس  يور  زا  ار  هیـضق  نیا  تسا  بوخ  تساوخ 

دناهدومرف 

ءاهب تازجعم  زا 

تساوخیم دوب  هتفرگ  ولگ  درد  یکچوک  رد  يدنفا  نیسح  دوب  يرـسپ  کی  ار  يدنفا  سابع  هکنیا  تارـضح  سوکعم  تازجعم  هلمج  زا 
هک تفگ  اهب  هدرم و  رـسپ  نآ  زاب  هرخالاب  اهب  تیهولا  نماد  هب  دایز  باتـش  زا  سپ  دهد  رمع  هرابود  اهب  هک  اهب  شیپ  دـمآ  شردام  دریمب 

هزجعم ار  غورد  ياهفرح  نیا  ماعنالاک  ياهیئاهب  هک  درک  ناوت  هچ  دـش !!! ماـمت  ولگ  درد  رگید  هدومن  دوخ  عون  ینب  يادـف  ار  دوخ  وا 
ار رفن  کی  تارهاظت  نیا  دوجو  اب  دـنراد  تنوکـس  افیح  اکع و  رد  تسا  زواـجتم  لاـس  هاـجنپ  هک  دـنلفاغ  نآ  زا  یلو  دـناهداد  رارق  دوخ 

راید نیا  یلاها  هب  تبحم  هچنآ   ) هلوق دیامنیم  افیح  اکع و  یلاها  زا  تیاکـش  شقطن  رد  يدـنفا  سابع  هچنانچ  دـننکب  نقوم  دناهتـسناوتن 
راهظا اهنآ  فوخ  زا  اریز  درادن  يداعبتسا  دنیامن  تیئاهب  هب  نقوم  ار  یسک  دناهدشن  رداق  ناشیا  زا  هکنیا  رد  رخآ و  ات  درادن  هدئاف  دینکب 
سابع ندراذـگ  زامن  ایاضق و  نیا  رب  عجار  یحرـش  دوخ  بتک  رد  وکین  ياقآ  یتیآ و  ترـضح  هچناـنچ  دـننکب و  دناهتـسناوتن  زین  هدـیقع 
يزور دنچ  هدرک  تکرح  هغارم  زا  هک  یتقو  مراد  دای  دناهتـشاد  موقرم  ناضمر  مایا  رد  ناش  نتفرگ  هزور  اهنآ و  یتفم  فلخ  رد  يدـنفا 

ازریم اقآ  تارکاذـم  زا  سپ  مدرک  یتروشم  زیربت  یناحور  لـفحم  رد  مدوب  نارهت  نیوزق و  تمـس  هب  تکرح  مزاـع  دـش  تماـقا  زیربت  رد 
ناج رـسپ   ) تفگ تحیـصن  ناونع  هب  تشاد  روضح  دنک  شتمحر  ادخ  دوب  یلـضاف  بیدا و  یـصخش  هک  هرازولا  نکر  ناخ  یلع  دمحم 

هحفـص 113] رد [  تمکح  تاعارم  اذهل  هدشن  یمـسر  یئاهب  نید  زونه  دـشاب  هدرک  ادـیپ  یتیمـسر  تقیقح  رد  تیئاهب  هک  ینکن  روصت 
مایا رد  دـنکیم و  یمالـسا  زاـمن  مالـسا  دجـسم  رد  مه  زونه  اهبلادـبع  ترـضح  هکنآ  نیا  رب  لـیلد  تسا  مزـال  رادرک  راـتفگ و  رد  روما 

يهنتف هکنیا  هب  رظن  یئاـهب  سلاـجم  داـقعنا  عقوم  رد  یتح  درادیم و  يرجم  مالـسا  مسر  هب  ار  جاودزا  حاـکن و  دریگیم و  هزور  ناـضمر 
سابع ینعی   ) اقآ راک  رس  هک  دننکیم  رضاح  سلجم  رد  نآرق  يراق  يروک  رفن  کی  دربن  تیئاهب  تقیقح  زا  یئوب  یسک  دوشن و  ثادحا 

دنکیم  توالت  نآرق  هک  دیامنیم  تیانع  مه  دایز  لوپ  يدنفا )

ءاهبلادبع قافن  ای  هیقت 

دایز ياهلاس  زا  سپ  میدرگ ) ناودع  گنس  فده  ادابم  میئامن  راتفر  يرابدرب  تمکح و  تیاهن  رد  دیاب  ام  امـش و  تروص  نیا  رد  سپ 
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عنتمم لاحم و  ار  تاراهظا  نیا  تاحفص  نآ  رد  الا  دناهدز و  لوگ  ناریا  رد  طقف  ار  یمهفن  نامدرم  ددع  کی  نایاقآ  هک  مدیمهف  تسرد 
هللا نا   ) يوبن ثیدح  حرـش  رد  یحول  هچنانچ  درکیم  دـیجمت  یناث  يهفیلخ  زا  هیقت  ضحم  هب  رهاظ  رد  يدـنفا  سابع  هشیمه  دـننادیم و 

هچنانچ یتیب  رازه  رگید  حول  رد  هک  یتروص  رد  دننکیم  لالدتـسا  دشاب  مظعا  قوراف  هک  یناث  هفیلخ  هب  رجاف ) لج  رب  نیدـلا  اذـه  دـیؤی 
مولعم یبوخب  حول  ود  نیا  زا  وا  یقفانم  تاجرد  دـننکیم و  ادا  هعینـش  تاملک  مظعا  قوراف  نامه  هب  تبـسن  هدـش  هراشا  وکین  هفـسلف  رد 

ره رد  هتفر  راک  يور  زا  هدرپ  ریدق  دـنوادخ  لضف  زا  دـمحلا هللا  اریخا  یلو  دـشیم  یفرعم  یعون  هب  موق  ره  دزن  رد  تیئاهب  يراب  دوشیم .
هدیـسر یقوش  زا  یحول  رخاوا  نیا  رد  هچنانچ  دـنیامنیم  عنم  اهنیا  ترـشاعم  زا  ار  دوخ  ماوقا  هدرب و  تیئاهب  يهلوعجم  قیاقح  هب  یپ  اج 

هدش رداص  یمکح  يربک  تواضق  همکحم  زا  رصم  رد  هک  دسیونیم  ار  رصم  یلاها  ندش  رادیب  بوتکم  نآ  رد  تسا و  لصفم  یلیخ  هک 
تیمالسا زا  ناشدوخ  تاجتـشون  بتک و  بجوم  هب  مالـسا  زا  جراخ  تسا  ینید  تیئاهب  نیا  هک  هحفـص 114 ] هدیدرگ [  عیزوت  عبط و  و 
تاعوبطم زا  هک  یـصاخشا  دبال  رفک  تسا و  مارح  اهنیا  ترـشاعم  يوبن  عرـش  بجوم  هب  اذـهل  دـنراد  ماکحا  ناشدوخ  تسا و  ینثتـسم 

یبالقنا هدش و  اپ  رب  یـشروش  هلئـسم  نیا  يهجیتن  رد  یتح  دنبلطب  ار  روبزم  هلجم  ای  باتک و  تسا  نکمم  دنقوبـسم و  دـنراد  عالطا  رـصم 
زا زین  نیا  دـناهدرک و  تیذا  یلیخ  ناـیئاهب  رب  دیعـس  تروپ  توریب و  رد  هداـتفا  قاـفتا  هتـشگ  عقاو  نیطـسلف  رد  اریخا  هک  ياهلزلز  نراـقم 

برغ هب  ار  ملق  نانع  رگید  هک  تسا  روبجم  يدنفا  یقوش  تقو  نآ  دوشیم  رشن  عبط و  نارهت  نایئاهب  فرط  زا  ههام  ره  هک  تسا  يرابخا 
لوق رظن  يهطقن  زا  طقف  و  دناهدمآ ) هچنانچ   ) دندمآ رب  عافد  ماقم  هب  هدش  هتکن  نیا  تفتلم  زین  اهیبرغ  بیرقنع  هک  یتقو  دـیامن و  فطع 
عجار اهیئاهب  تارهاظت  تعامج  هک  دنداد  راشتنا  هدیرخ  وکین  هفـسلف  لیحلا و  فشک  تسا  دلجم  زا  دلج  دص  نیدـنچ  اهیئاهب  لصایب 

ملاع رد  تارضح  دیوگب  دنادرگ و  رب  توهال  هب  ار  ملق  هدش  دیماان  توسان  ملاع  زا  يدنفا  یقوش  رگید  دیرادن  رواب  تسا  غورد  برغ  هب 
هب نمؤم  کیالم  زا  سوفن  رازه  داتفه  هک  هتفای  قادصم  نایبورک  زا  اجاوفا  هللا  نید  یف  نولخدی  دناهدش و  یئاهب  ادیدج  یسوفن  توکلم 

روصت یلو  دوب  تفتلم  زین  البق  هچ  رگا  هدـش  تفتلم  ار  دوخ  ءابآ  تارهاـظت  زین  يدـنفا  یقوش  اـیوگ  رخاوا  نیا  رد  يراـب  دـناهدش  هللا  رما 
تیاهن رد  هک  داد  لفاحم  هب  يروتـسد  تشادرب  درب  شیپ  زا  يراک  اهنآ  يراودیما  هب  ناوتب  هک  دنتـسه  هدـعو  سوفن  اتقیقح  هک  درکیم 

هحفص هلئسم [  نیا  تفتلم  یـسک  الا  دیامن و  جیورت  دراد  رظنرد  هک  یتامادقا  دش  لیم  قفاوم  رگا  دنریگب  اهیئاهب  زا  يهیئاصحا  تمکح 
مرتحم روضح  ناطرس 1301  هرمن 20 1286  داد  راشتنا  ار  لیذ  لاملا  دحتم  نارهت  یناحور  لفحم  ددرگ  تراسخ  ببـس  هک  دوشن  [ 115

یقوش ترـضح  هللا  رما  یلو  كرابم  حول  بسح  رب  یهبا  هللا  ءاهب  مهیلع  یناحور  سدـقم  لـفحم  مخفم  ءاـنما  مرتحم و  ءاـضعا  تارـضح 
لاسرا زکرم  هب  هیهت و  ار  یهلا  نارای  مومع  هیئاصحا  تیروف  هب  تسا  مزـال  ددرگیم  لاـسرا  اـفل  نآ  داوس  هک  ءآدـفلا  هل  اـنحاورا  یناـبر 

نآ هب  عجار  یتاراشتنا  هک  یمـسق  هب  تناتم  تمکح و  لامک  تیاعر  اب  هک  تسا  ینمتم  اذـل  ددرگ  میدـقت  سدـقا  تحاـس  هب  اـت  دـیئامرف 
نس 20 زا  ءاسن  الاجر  ار  یهلا  يابحا  هیلک  تروص  تسا  فوج  رد  هک  يهنومن  قباـطم  تسا  مزـال  ددرگن و  عیاـش  اـم  ناتـسود  نیب  یتح 
یناحور و لفاحم  دیدج  تاباختنا  يارب  هیئاصحا  نیا  يهیهت  نوچ  دـنراد و  موقرم  نییعت و  نیما  ودـمتعم  صاخـشا  طسوت  هب  الاب  هب  لاس 

ءاشنا هک  هدش  نییعت  الاب  هب  تسیب  نس  زا  هک  تسا  نیا  دماجنا  لوط  هب  یکدنا  دیاش  نآ  ماجنا  مادقا و  تسا و  يرما  هیلاع  تاسسؤم  ریاس 
تبقارم تسا  ینمتم  هیئاصحا  نیا  تیمومع  يارب  زین  و  ددرگ ) باختنا  هب  عورش  یهبا  سدقا  لامج  يهیبیغ  تادییأت  لظ  رد  هیتآ  هنـس  هللا 

کی دیئامرف  هیهت  ار  روبزم  هیئاصحا  دشابیم  دوجوم  یئابحا  هک  زین  رهش  نآ  فارطا  تاکولب  تابصق و  ءارق و  مامت  رد  هک  هدومرف  لماک 
لفحم هب  هدـناسر  یناحور  سدـقم  لفحم  یئاضما  رهم و  هب  هخـسن  کـی  هتـشاد و  ظوفحم  اـجنآ  رد  ار  هیئاـصحا  ياـهتروص  زا  هخـسن 
اجنامه رد  توالت و  یناحور  لفحم  رد  طقف  تسا  مزال  هدـش  لاسرا  اـفل  كراـبم  حول  زا  هک  یئاهخـسن  دـیئامرف  لاـسرا  نارهت  یناـحور 
كرابم هدارالا  بسح  هک  دوشیم  هداد  رکذـت  امرتحم  همتاخ  رد  هحفص 116 ] دیامنن [  خاسنتسا  نآ  يور  زا  مه  یـسک  دیراد و  ظوفحم 

هیهت زا  سپ  اذـهل  هدرک  لیکـشت  یناحور  لفحم  تابـصق  ءارق و  رد  یتح  دـنکیم  زواـجت  هن  زا  ياـبحا  هدـع  هک  هطقن  ره  رد  تسا  مزـال 
زا زین  ار  نارهت  یناحور  لفحم  هدومرف و  هتـشادن  لفحم  نونک  ات  هک  یطاقن  رد  یناحور  لفاحم  سیـسأت  هب  مادـقا  هیئاـصحا  ياـهتروص 
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هب هک  دومرف  دنهاوخ  مادـقا  مایق و  تمکح  تمه و  تیاهن  اب  هیئاصحا  هیهت  ینعی  مهم  رما  نیا  رد  مراودـیما  دـیئامرف  علطم  اهنآ  سیـسأت 
ددرگ لزان  تسا  هیمومع  تداعس  هیهلا و  تاراشب  قیقحت  هب  یهتنم  هک  هکرابم  رماوا  ات  هتشگ  ضورعم  سدقا  تحاس  هب  نآ  هجیتن  يدوز 

دـش افیح  لاسرا  هیهت و  قوف  روتـسد  هب  هیئاـصحا  هکنیا  زا  سپ  [ . 7  ] نارهت یناحور  لفحم  رهم  لحم  یناـحور  ربکا  یلع  لـفحم  یـشنم 
رد هک  رخاوا  نیا  رد  دمآ و  رب  يراک  هابتـشا  ددص  رد  اذهل  دید  هیهت  دـناوتن  يراک  هلیلذ  هلیلق  سوفن  نیا  يراودـیما  هب  هن  هک  دـید  یقوش 
دنچ هب  اکیرما  هب  تشادرب  يدنفا  یقوش  دندومن  راتفر  تلادع  ياضتقم  هب  زین  ناریا  نارادـمامز  دـندش و  هتـشک  اهیئاهب  زا  یعمج  مرهج 

تنطلـس هب  هضیرع  بوتکم  نیمه  قباـطم  هک  تشون  هدوسم  دـنرآیم  رامـش  هب  رفن  رازه  هد  بیتاـکم  رد  ار  یکی  ره  هک  دوخ  رودزم  رفن 
تسادـیپ و شملق  زا  هچنانچ  مینادیم  ار  يدـنفا  یقوش  نحل  اذـهل  میدوب  اهنیا  تاملک  هب  سونأم  هشیمه  اـم  هکنیا  هب  رظن  دـیتسرف  ناریا 

هـضیرع نآ  رد  دش و  دهاوخ  کیراب  هتکن  نیا  تفتلم  دناوخب  دناهدومن  عیزوت  عبط و  هک  ار  روبزم  هضرع  تسرد  یـسک  ره  تسا  نکمم 
یـضعب دـننکیم  عیمطت  نآ  بقاعتم  دـنیامنیم و  دـیدهت  دوخ  ذوفن  اب  تاملک  يهفاـفل  رد  ناریا  تنطلـس  هب  اـج  هحفـص 117 ] دنچ [  رد 

لظ رد  هک  همولظم  هئف  نیا  تاقوا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  رهوج   ) اذه وه  دوشیم و  هتـشون  هظحالم  تهج  هب  هضیرع  نامه  تالمج 
دندوب هقباس  تاموکح  لظ  رد  دـیزا  وا  هنـس  داتـشه  تدـم  هک  تسا  يوحن  ناـمه  هنیعب  روما  عاـضوا  دنترـضح  یلعا  هناـکولم  تموکح 
هـسیرف قح  رد  يدایـص  چـیه  رد  هک  یباذـع  هجنکـش و  تحت  رد  یلایل  مایا و  رد  دـناهرهب  یب  مورحم و  تنیط  قوقح و  زا  یئاهب  هکنانچ 

هچ ادرفنم  هچ  نایئاهب  دوجو  زا  هک  دـشاب  هتفای  رودـص  یعطاق  مکح  تعیرـش  نایاوشیپ  تلود و  ياـنما  زا  رگا  لاـح  دـنرادن .... اور  دوخ 
دنیامرف هزاجا  تسا  تلم  تلود و  هب  نایامن  یتمدـخ  ناشعمق  علق و  تسا و  لصاح  یللخ  ررـض و  روهمج  شیاسآ  تحار و  رد  اـعمتجم 

زیمت فاـنیتسا و  قح  هک  یئاهماـنماظن  هچ  بجوم  هب  هدـش و  رداـص  ناـشقح  رد  یناـهرب  تجح و  هچ  هب  یئاوـتف  نینچ  میئاـمن  لاؤـس  هک 
هکلب تسا  ناریا  يارب  زا  میب  هشیدنا و  رپ  یتفآ  میظع و  يرطخ  شدوجو  هک  دناهتشاد  بوسحم  سوفن  هرمز  رد  ار  یئاهب  ینعی  دناهتشادن 

یناـکم ناـمز و  هچ  رد  اـیآ  دوـش  تازاـجم  شمرج  بسح  هب  یمرجم  رـصقم و  ره  یموـمع  نوناـق  بجوـم  هـب  تـسا  ناـهج  لـها  يارب 
تیاـمح و هب  لوکوم  نادـجو  تیرح  يدازآ و  هکنآ  لاـح  هتـشاد و  ینثتـسم  شیوخ  نیناوق  زا  ار  ناـیئاهب  هیـضق  ناریا  هیلع  هموکحلاراد 

بادآلا قالخالا و  ثیح  نم  یئاهب  ناـیناریا  یمومع  نازیم  بجوم  هب  مینادیم  نیبم  نیقی  هب  تسا  تلم  سلجم  تیاـعر  تحت  تناـیص و 
یئاهب نایناریا  هاوخریخ  ار  ناسنا  عون  دـنزاتمم و  بتارم  هب  تاهج  عیمج  زا  اریز  درمـش  شیوخ  نانطومه  هحفص 118 ] عقـص [  رد  ناوتن 

ار ینید  تیبرت  بادآ و  قـالخا و  نوـنف و  موـلع و  عفاـنم  زئاـح و  ار  یعیفر  تقادـص  ماـقم  تاـملک  تاـیقرت و  يدـنمرنه و  یتـسار و  رد 
ریرـس هب  دایقنا  تعاطا و  ناشنیئآ  حیرـص  صن  بجوم  هب  دنرمـش و  ققحم  ار  اسن  لاجر و  نیب  تاواسم  یلاـع  تسیماـقم  ياراد  ناـشدزن 

دـش نهربم  حضاو و  سپ  دندرمـش  هسدقم  رماوا  زا  ار  داسف  زا  بانتجا  دنناد  بجاو  ضرف و  تناما  تقادـص و  لامک  رد  هلداع  تموکح 
ثیح نم  رگید  تهج  زا  تسناد و  مرجم  رـصقم و  یتکلمم  نیناوق  لوصا و  تاعارم  بادـالا و  قـالخالا و  ثیح  نم  ناوتن  ار  یئاـهب  هک 

اهتیذا و ایالب و  نینچ  هب  يدصتم  هک  سوفن  تروص  نیا  رد  دنشاب  هدومن  شروش  تموکح  دض  رب  یتقو  هک  درک  تباث  ناوتن  عومجملا 
تسیماکحا ياراد  شناوریپ  قالخا  لامعا و  زا  هتـشذگ  اهسفن  هب  یئاهب  نیئآ  هک  دننک  تباث  دیاب  دنوشیم  نایئاهب  قح  رد  اهيزیرنوخ 

باوـص ار  یمکح  اوـتف و  نینچ  رگا  دیـشوک  نآ  يهـلازا  رد  دـیاب  اعرـش  سپ  هدـساف  ضماوـغ  رارـسا و  ياراد  زیگنا و  تـشهو  رـضم و 
تلود يانما  دزن  رد  دنلوغشم  يزیرنوخ  باذع و  هجنکش و  ندز و  شتآ  بلس و  بهن و  هب  هک  ار  هعینش  لامعا  نیبکترم  ینعی  دیاهتـسناد 

رب تقیقح  يرحت  ددـص  رد  کی  چـیه  هک  نیقی  تروص  نیا  رد  دنـشاب  وفعم  عومـسم و  دیرمـش  هللا  مالک  ار  ناشلوق  هک  عرـش  ياـملع  و 
قدص دنسانشن و  رش  زا  ار  ریخ  دنهدن  لطاب  قح و  نیب  زایتما  ناریا  رد  عرش  دنـسم  رب  ناسلاج  دناهدیمهفن و  ار  رما  نیا  میلاعت  دناهدماین و 

اوه هب  هدولآ  تاموهفم  تاروصت و  هب  دناوتن  هحفص 119 ] یتیعمج [  یـسفن و  چیه  ار  یئاهب  رما  ماکحا  میلاعت و  دنهدن  زیمت  بذک  زا  ار 
مرتحم نیئراق  ناشن  رطاخ  ار  هرقف  دنچ  تسا  تقیقح  زا  یلاخ  مامت  هک  هروکذـم  تالمج  نیا  رد  دـیامن ) ریـسفت  ریبعت و  شیوخ  سوه  و 
تدـم هک  تسا  يوحن  نامه  هنیع  هب  روما  عاـضوا  هک   ) دنـسیونیم هلمج  زا  دـنیامنیم  رهاـظت  اـجنیا  رد  هک  تسا  نینچ  هن  هک  میاـمنیم 
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لظ رد  دنتسنادیم  اور  روج  ملظ و  اهیئاهب  هب  هیراجاق  تنطلس  لظ  رد  هچنانچ  ینعی  دندوب ) هقباس  تاموکح  لظ  رد  دی  زا  وا  هنس  داتشه 
یلاها هک  ینارون  هرود  نیا  اب  هیراجاق  هرود  ایآ  هک  مبلطیم  فاصنا  مرتحم  نیئراق  زا  لاح  تسا  روطنامه  زین  يولهپ  تنطلس  تموکح و 
تسا یفاصنا  یب  یهز  هللا  درک ال و  ناوت  سایق  ناتنادجو  هب  ار  امش  تسا  یکی  دنراد  یناگدنز  يولهپ  ترضحیلعا  تلادع  لظ  رد  ناریا 
رادـقم هچ  هک  تسین  هدیـشوپ  اهیئاهب  هب  هصاخ  تکلمم  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  هلئـسم  نیا  اریز  دـنیامن  هباـشم  قباـس  رود  هب  ار  ود  نیا  هک 

یتافداصت زین  نیا  هدش  ثداح  یئزج  یئاغوغ  بوشآ و  یئاج  رد  انایحا  رگا  هتشگ و  داد  لدع و  حالص و  حلص و  هب  لیدبت  تیناریا  روما 
زا يرـصتخم  درک  ناوتن  روصت  ناریا  همظعم  تلود  تسایـس  ءوس  ای  تلفغ و  رب  لمح  ار  نیا  دوشیم  عقاو  یندـمتم  تکلمم  ره  رد  تسا 

مدش نیوزق  مزاع  هدـنب  هک  یـسمش  هنـس 1299  رد  مراد  ضورعم  هدـش  عقاو  هدـنب  دوخ  هب  هک  لـبق  لاـس  تفه  رد  تکلمم  روما  عاـضوا 
نیب دـندوب  هتفرگ  ار  یمومع  هداـج  هک  اـهنوسهاش  فوخ  سرت و  زا  زیربـت  هنطلـسلاراد  زا  عولخم ) يازریم  نسح  دـمحم   ) ناریا دـهعیلو 

دومن نارهت  هب  تکرح  رطخ  فوـخ و  تیاـهن  رد  دراد  دوـبع  دورتـشه  تاـهد  زا  تسا و  ههاریب  اـبیرقت  هک  يرگید  هار  زا  جـنایم  زیربـت و 
هک دوب  نیا  هطـساو  هب  مه  نآ  دـندرکیم  روبع  هار  نامه  هحفـص 120 ] زا [  زین  دـندشیم  بوصنم  زیربت  تلایا  هب  هک  يروما  ةالو  اذـکه 
هب مه  ریغ  دـهعیلو و  اذـهل  دوب  هدرک  نما  شدوخ  هوق  هب  دنـشابیم  ناـجیابرذآ  كولب  زا  هک  ارولناروک  قاـمیوا و  راـچ  هنطلـسلا  تلوـص 

تسپ مالغ  اب  رکذلا  قباس  هللا  دسا  دیـس  اقآ  هب  جنایم  رد  تعجارم  تقو  هدنب  دندرکیم  ههاریب  هار  نامه  زا  رورم  روبع و  ناشیا  يراودیما 
هناتخبدب میشاب  ظوفحم  یتلود  تسپ  تیامح  تحت  رد  رارشا  رش  زا  هوالع  میـسرب  زیربت  هب  رتدوز  هلیـسو  نیا  هب  دیاش  هک  میدرک  تکرح 

هدزاود تدم  تسود  بیرغ  هب  روهشم  هیرق  رد  دنتسه  تسپ  ندز  ددص  رد  هکلب  دنرادن  یئانتعا  مه  تسپ  هب  یغاط  ياهنوسهاش  میدید 
يهیرق دراو  دنتـشاد  تکرح  نارهت  هب  هک  يرمرادـناژ  يرادـقم  روبزم  تدـم  زا  دـعب  میدرک  تماقا  تسپ  اب  رورـش  موق  نآ  سرت  زا  زور 

قرط هار و  يدب  هب  رظن  رارـشا  زا  ریغ  هدـیدع  تالکـشم  هب  زین  هار  رد  میدرک  تکرح  تمیزع  حبـص  نانآ  يراودـیما  هب  ام  دـندش  روبزم 
هدـع هک  ناسیـس  يهیرق  هب  هدـش  اقآ  یجاح  دراو  هرخالاب  تشون  مهاوخ  دوخ  خـیرات  رد  دوب و  كاله  میب  رد  نامناج  هک  میتشگ  راـچد 

هراجتلا لام  هک  ار  هار  ياهيراکم  مامت  دـنتخیر  اهنوسهاش  میدیـسر  هد  هب  هک  روبزم  لحم  زا  اـم  روبع  ضحم  هب  میتفر و  تشاد  یئاـهب 
دندوب مزاع  زیربت  هب  هتـشگرب  نادمه  زا  هک  ساملـس  يوخ و  يهنمارا  زا  رفن  هاجنپ  دص و  اذـکه  دـندرک  تراغ  ام  مشچ  ولج  رد  دنتـشاد 
كولم یعون  هب  تینما  مدع  زا  هتـشذگ  دـندرب  دنتـشاد  هچ  ره  لگـشوخ  ياهنز  یتح  دـش و  تراغ  ناشلاوما  مامت  هتـشگ  موق  نآ  راچد 

رد یلو  مرادـن  هقباـس  رگید  تـالایا  هب  تشاد  یلالقتـسا  تنطلـس  شیوـخ  هریاد  رد  یـسک  ره  هـک  دوـب  اـمرف  مـکح  ناریا  رد  یفیاوـطلا 
دوب اهنوسهاش  نامرف  تحت  رد  شتافاضم  بآرس و  لیبدرا و  تاحفص  كولب و  دوب  ریاشع  فرصت  رد  لاخلخ  لفاحم  ءادتبا  ناجیابرذآ 

هیمورا و دودح  رد  دوب  امرفنامرف  هنطلـسلا  لابقا  شفارطا  تافـص  وکام و  رد  و  هحفـص 121 ] تشاد [  ینارمکح  دشرا  ریما  غاد  هجرق  رد 
مظاک هیمورا  هچایرد  رد  دوب  لاحم  رورم  روبع و  هک  دندوب  یغای  دارکا  ریاشع  ناتسدرک  رد  تفوکیم  لالقتسا  لبطاقا  لیعمـسا  شفارطا 
تاقبط عیمج  اذـکه و  راشفا  یلودراـچ و  روغث  رد  دنتـشاد  يرورـس  نیناوخ  شفارطا  هغارم و  دودـح  رد  دوب  هتـشارفارب  رـس  یماـن  ناـخ 

نیا رد  دنتخانـشیمن  ار  تلود  هک  تفگ  ناوت  دـنتخادرپیمن  تلود  هب  تایلام  يرانید  دـندوب و  هراـچیب  تیعر  باـقرلا  کـلام  هروکذـم 
رادربنامرف عیطم و  تلود  هب  ار  همه  دنک و  نب  خیب و  ار  رارشا  نیا  مامت  هداهن و  روما  هرئاد  هب  یمدق  يولهپ  ترضج  یلعا  وهایه  لاجنج و 

رب قوفت  هبترم  رازه  هک  یئاـهنآ  هکلب  تسین  نیعم  یب  سدـقم  نطو  ریدـم و  زا  یلاـخ  ناریا  هک  هدومرف  تباـث  كاـپ  لاـمعا  هب  هدوـمرف و 
هب لک  تینما  باتفآ  تیمرگ  ساسحا  ضحم  هب  ناریا  نینکاس  مومع  هکنیا  اـت  دـندیدرگ  تنطلـس  ریرـس  عباـت  زین  دنتـشاد  روبزم  فیاوط 

ناشدوخ ياج  رد  ار  یجراـخ  شاـبوا  رارـشا و  هچناـنچ  نآ  دـندیمان  یقیقح  تسرپرـس  هدرک و  ماـیق  شترـضح  یناوخاـنث  یئوگاـعد و 
ریز هب  مدـق  دنتـشاد  زواجت  رگیدـمه  قوقح  هب  دـندوب  یبالقنا  هک  یئاهنآ  دـندومرف و  تاکـسا  زین  ار  یلخاد  فیجارا  رارـشا و  دـندناشن 

تیلم قوقح  هچنانچ  تسین و  یتهباـشم  چـیه  قباـس  رود  هب  ار  روک  رود و  نیا  تروص  نیا  رد  دـندیزخ  هشوگ  رد  هدیـشک  دوخ  فاـحل 
رگم دوب  لزلزت  رد  زین  للم  ریاـس  قوقح  ناـنچمه  دـندوب  عقاو  هجنکـش  تحت  رد  مئاد  دوب و  رطخ  ضرعم  رد  ناـشدوخ  لوق  هب  اـهیئاهب 
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دیدرگ ثادحا  یبارطـضا  هچ  دش و  اپرب  یبالقنا  هچ  هک  هدش  شومارف  رطاخ  زا  دـیدرگ  عقاو  هنس 1301  رد  هک  نارهت  ياهيدوهی  هیـضق 
نآرق رداریز  دننادیم  بجاو  ار  بانتجا  یمالسا  عیارش  هب  رظن  ناناملسم  اهتنم  دنتـسه  تینما  هحفص 122 ] تیاهن [  رد  لک  اهیئاهب  الاح 

هب هتسناد و  ادخ  ار  اهب  باب و  هدش  تباث  البق  هچنانچ  زین  اهیئاهب  نوچ  سجن و  نوکرشملا  امنا  دنیامرفیم  سجن  ار  نیکرـشم  نایمالـسا 
دراو ام  مامح  هب  دـنیوگیم  تروص  نیا  رد  تسا  مزال  بانتجا  مالـسا  رماوا  بجوم  هب  دنکرـشم و  اذـهل  دـناهدرک  کیرـش  بیغ  يادـخ 

هب ار  دوخ  ياههدرم  ام  عییـشت  بابـسا  ای  دـیدرگن و  لخاد  ام  یناملـس  ياههزاغم  رد  تسا و  مارح  تبوطر  اـب  امـش  تاـقالم  اریز  دـیوشن 
تائاقلا نیا  يراب  دننکیم  ار  دادیب  داد و  نیا  هک  دناهدرک  عیاض  ار  ناشهلداع  قوقح  مادـک  الا  سجن و  دـیرادرم و  اریز  دـیربن  ناتـسربق 

ار نایئاهب  قالخا  روبزم  هضیرع  میس  مود و  هلمج  رد  تسا  هیراجاق  هرود  زا  روما  عاضوا  درادن و  ساسا  هک  دش  تباث  ناشغورد  بذک و 
تفلاخم تشون و  میهاوخ  ادـعب  نایئاهب  يراتفر  یلمع و  قـالخا  زا  يرـصتخم  اـم  دنرامـشیم  یتکلمم  نوناـق  عباـت  هدادـملق و  هب  شوخ 

رب هک  یئاهنآ  دوشیم  ناریا  دراو  جراخ  زا  هک  یئاشا  بتک و  تسا  نیا  ناریا  تکلمم  نیناوق  هلمج  زا  درک  میهاوخ  تباـث  مه  ار  نوناـق 
دنراد و یـشم  تیمالـسا  نوناق  تحت  رد  نایناریا  دش  ضرع  اریز  دش  عنام  دیاب  دوشیم  سوفن  یقالخا  دب  ببـس  تسا و  تیمالـسا  دـض 

دنیامن دراو  دناهتساوخ  جراخ  زا  یبتک  هدرک و  تفلاخم  هدام  نیا  رد  تارک  هب  ددرگ  يرجم  روما  ةالو  فرط  زا  دیاب  زین  تیمالـسا  مکح 
دنلب نامسآ  هب  دایرف  داد و  اهیئاهب  دناهدنازوس  ار  يرادقم  ایرد و  هب  قرغ  يرادقم  فیقوت و  يرادقم  طبـض و  نوناق  بجوم  هب  ردانب  رد 
ادعب دننک و  دراو  قاچاق  روط  هب  ار  بتک  دنناوتب  ات  دنریگب  تسد  هب  ار  تسپ  تسایر  ترشابم و  هک  دننکیم  ششوک  هراومه  دناهدرک و 

لفحم ناـملراپ  لـباقم  رد  هک  تسین  رتـالاب  نـیا  زا  ینوناـق  هحفـص 123 ] تفلاـخم [  زین  دـش و  دـهاوخ  جرد  یحرـش  صوـصخ  نیا  رد 
تالمج زا  تسین  ناشرکذ  لاجم  نونکا  هک  دنوشیم  يدصتم  یئاهتنایخ  هار  نیا  زا  دنراد و  حالصا  لفحم  هیلدع  لباقم  رد  یناحور و 

هک هدش  تباث  زین  هلئسم  نیا  دمحلا هللا  دنشاب ) هدومن  یشروش  تموکح  دض  رب  یتقو  درک  تباث  ناوتن   ) هک تسا  نیا  روبزم  هضیرع  رگید 
دننکیم یتائاقلا  شوگ  ریز  زین  هیلاح  رود  رد  تسا  طوبـضم  خـیرات  رد  دـناهدرک و  شروش  تنطلـس  هب  هناروسج  روط  نآ  قباس  رود  رد 

نایغط زا  یحرش  هکنانچ  دننکیم  اپ  رب  یتابالقنا  دنـشاب  هتـشاد  سرتسد  رگا  انلع  رانک  هشوگ و  رد  هکلب  دش  جرد  يرادقم  مه  نآ  زا  هک 
تالمج زا  زین  يرادـقم  نونکا  دیـسر  دوخ  يازـس  هب  تلود  تبظاوم  زا  هک  هدـش  هدینـش  شلاط  دودـح  رد  یئاهب  غلبم  اقآ  مساق  یجاـح 

هچ هب  تارـضح  هک  دـنیامن  هظحالم  نیئراـق  هک  دوش  جرد  دـننکیم  خوخ  تساراد و  ار  فیوخت  دـیدهت و  تاـملک  هک  روبزم  يهضیرع 
یتاملک هب  تیناحور  هللا و  ۀملک  هوق  هب  نایئاهب  نادـلب  رثکا  رد  ناریا  رد  هچنانچ   ) مهلوق دـننکیم  یئامن  دوخ  بیجع  بیرغ و  ياهلکش 

فعـض فوخ و  زا  ثعبنم  اضر  میلـست و  نیا  هک  دورن  نامگ  دنیاین  رب  ماقتنا  ددص  رد  دننادن و  زیاج  ار  تمواقم  دنوش  هتـشک  هک  دنزئاح 
بلاـطم نیا  بقاـعتم  زین  يهلمج  اـضیا  [ . 8 ( ] دـناهدومن قـح  میلـست  میلاـعت  تیبرت و  رثا  زا  ار  شیوـخ  یتـسه  لاـم و  ناـج و  هکلب  تسا 

هک هتشون  يدنفا  سابع  هحفص 124 ] تسا [  لاس  یس  اریز  درادن  هقباس  اهنآ  زا  یکی  هک  دنهدیم  دیعو  دعو و  هدرک و  عیمطت  هیدیدهت 
ای دنیایب  هک  دنرادن  اپورا  رد  یناردارب  اهب  نادنفسوگ  هک  هدش  مولعم  هزات  رخآ و  یلا  دنیایب  اکیرمآ  اپورا و  زا  ار  امـش  ناردارب  بیرق  نع 

دقعنم ترـضحیلعا  هیلع  رب  یـسلجم  نارهت  رد  رخاوا  نیا  رد  هک  درک  ناونع  دوـب  هدـمآ  هغارم  هب  هک  نیوزق  میقم  ناـیئاهب  زا  یکی  دـنیاین 
جارخا مکح  ار  اهنآ  تهج  نیدب  هک  هدوب  یئاهب  شرگید  وضع  رفن  ود  اب  سلجم  نآ  نابزیم  هلمج  زا  دنتشگ  ریگتـسد  لک  هک  دوب  هدش 

یتح هتشگ و  نونظم  موق  نیازا  ترضحیلعا  رگید  هک  تسه  ردق  نیمه  یلو  هدش  رجنم  اجکب  راک  هک  تسین  مولعم  هتشگ  رداص  مادعا  و 
دوب يرکشل  هیلام  رد  ینالع ) ش   ) رفن کی  یتح  دننکیم  ناشنوریب  مکمک  دنتسه  مه  هریغ  هیماظن و  رد  اهنیا  زا  هک  یـصاخشا  رودقملا 

ناریا يهلاس  رازه  تفه  تنطلس  ریرس  دنوادخ  هک  میرآ  اج  هب  ار  یلاعت  يراب  رکـش  زور  بش و  دیاب  [ 9  ] هتشگ يروشک  هب  لیدبت  اریخا 
شیاسآ و شناما  نما و  تیار  لظ  رد  تکلمم  نینکاس  لک  هدومرف و  نیزم  تکلمم  روما  رد  یعاس  دجم و  یفاک و  یصخش  دوجو  هب  ار 

زین یئاهب  رفن  کی  اضیا  دوش  حالـصا  مه  تایئزج  نیا  تسا  دـیما  تسا و  رـصاق  شنایب  زا  ملق  زجاـع و  شرکـش  زا  ناـسل  دـنراد  یتحار 
دـش فشک  هیـضق  هرخالاب  دارکا  هب  مه  نآ  دوب  دـیکا  نغدـغ  هک  یتروص  رد  درکیم  هحلـسا  شورف  دـیرخ و  هتـشذگ  لاـس  باـب  نیرد 
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یـسفن هب  نیهوت  باتک  نیا  ریرحت  زا  اـم  دوصقم  دـش  لوزعم  هیلاـم  هرادا  زا  یلو  تفاـی  یئاـهر  زاـب  دوب  زیربت  رد  یتدـم  دـیدرگ  راـتفرگ 
 ] هدـش زارد  بلطم  میزادرپب  عابتا  رب  میهاوخب  رگا  میرادیم و  فوشکم  ار  وا  يامعز  تیئاـهب و  یتقیقح  یب  هیلک  هکلب  تسین  صوصخم 
ار دابع  لاعفا  لامعا و  دـهاوخب  یـسفن  رگا  هک   ) دـنروایب دـهاش  ار  اهب  لوق  اروف  هک  داد  میهاوخ  اهیئاهب  تسد  هب  ناونع  و  هحفص 125 ]
زا هک  درک  دـنهاوخ  ناشن  رطاخ  انمـض  و  دـش ) دـهاوخن  هدـشن و  زئاف  هیهلا  تفرعم  ناوضر  هب  زگره  دـهدب  رارق  ةزعلا  بر  تفرعم  نازیم 

عقوم نیا  رد  دـش  دـهاوخن  ینید  نـالطب  ببـس  سوـفن  یقـالخا  دـب  تسا و  دوـجوم  زین  بهاذـم  ریاـس  مالـسا و  رد  قـالخا  دـب  یـسوفن 
یضعب تعامج  تائاقلا  يهطساو  هب  ناهذا  رد  هکنیا  هب  رظن  اما  هدش  رکذ  باتک  نیا  رد  یلمجم  هک  تسا  دایز  یفاک  یفاش و  ياهباوج 

نید و یقرت  رد  تقو  همه  یهلا  يابحا  دمحلا هللا   ) دسیونیم دش  رکذ  البق  هچنانچ  هدـیدع  تاحاولا  رد  دـناهدرک و  ضرف  نیما  ار  نایئاهب 
قلخلا دـنع  تناما  تقادـص و  تیاـهن  رد  دـنرادن و  هلخادـم  هیـسایس  روما  رد  دنـشابیم و  تنطلـس  رب  رـس  هاوخریخ  دنـشوکیم و  تلود 

دنتسین و تلم  کلم و  هاوخریخ  تقو  چیه  اهنیا  هکنیا  رد  میئامن  تباث  ار  نانآ  تاروصت  فالخ  هک  تسا  مزال  ام  يارب  اذهل  دنروهشم !)
هتشگ و دوهـشم  اج  دنچ  رد  هچنانچ  دنناسرب و  تلود  تکلمم و  هب  يررـض  ناشدوخ  عفن  تهج  هب  هک  دنـشابیم  یتصرف  دصرتم  هشیمه 
سیاسد و هچ  هب  هک  هدش  جرد  لیحلا  فشک  رد  ياهمش  ناشرادرک  راتفر و  زا  هدنامن  یکش  دوجوم  هحیحـص  كرادم  دناهداد و  ناحتما 

ترضح قحلا  دنیامنیم و  هدرک و  هدز  کلف  ار  یعمج  عمج و  ار  مدرم  لوپ  نالاهنون  تکرـش  هدحتم و  تکرـش  یناپمک و  مسا  هب  یلیح 
هحفـص دـندرک [  رادـیب  ار  تلم  هتـشادرب  نیطایـش  نیا  راک  زا  هدرپ  مهم  باتک  نیا  فیلأـت  هب  هک  تسا . تلم  نیا  رب  میظع  یقح  ار  یتیآ 

[ 126

تیئاهب نارس  یلام  داسف 

رایـشه ناجیابرذآ  مدرم  تقو  نآ  زا  هک  دنداد  یناحتما  بوخ  ار  تیئاهب  يایاون  تقیقح  رد  دنداد و  لیکـشت  زیربت  رد  هک  قرـش  یناپمک 
نامه رد  تانایخ  يهطـساو  هب  هک  دـش  روکذـم  یـضعب  یماـسا  دـناهدرک  ضارعا  هک  یـصاخشا  دـندرگیمن و  اـهیئاهب  درگ  هب  هدـش و 

نایادـخ زا  مه  نیا  هک  یئوکـسا  یلع  ردـیح  ازریم  زین  نـالا  دـناهدیدرگ و  ضرعم  دـنروخ  ار  مدرم  لوپ  ناـموت  رازه  هدزون  هک  یناـپمک 
ودب وج  میـسقت  رب  رداق  رانک و  رود و  یلک  هب  تیناسنا  بادآ  زا  شاعم و  دب  ترطف و  تسپ  قالخا و  دـب  تسا  یـصخش  تسا و  اهیئاهب 

لاصتالا یلع  ار  هدنام  یقاب  تالآ  نیـشام و  هک  دراد  یناگدنز  تکرـش  نامه  لوپ  زا  دنرفنتم  وا  زا  ناجیابرذآ  ياهیئاهب  مومع  تسین و 
هب هک  ناموت  رازه  نیدنچ  ایآ  اهیئاهب  تقیقح  یب  تعامج  يا  دیوگب  هک  هدـشن  ادـیپ  ساسح  رفن  کی  لاح  ات  دروخیم و  دـشورفیم و 

ردقچ ددرگ  مولعم  ات  دیئامن  نیعم  ار  تراسخ  ررض و  یتسیاب  القا  دش  تسکشرو  یناپمک  مامتا  زا  لبق  دیدرگ و  عمج  لوپ  یناپمک  مسا 
ردیح ازریم  نامه  زین  لاس  ره  دنربب  یمهس  یکی  ره  نیکرتشم  دسرب و  دایز  مک و  ای  نارقکی و  یناموت  القا  زین  یقبام  هدش و  دراو  همدص 

یب صخـش  نیا  تامدص  نیا  يهطـساو  هب  رفننیدـنچ  هچنانچ  دـنکیمن  ادا  زاق  کی  دروخیم و  هتفرگ  سوفن  زا  يرادـقم  زاب  روبزم  یلع 
تافوقوم زا  اذـکه  تسا  نایرب  درم  نیا  تانایخ  زا  شاهنیـس  هک  هلایالا  دـیمح  ناخ  دومحم  ازریم  هلمج  زا  دـناهدش  تسکـش  رو  تقیقح 
یماقمئاق ناخاقآ  ازریم  زا  ینالیم  فادـمحا  ناردارب  يرایتسد  هب  تسا  دوجوم  هیرق  نیدـنچ  زیربت  فرط  رد  هک  قباس  ماـقم  مئاـق  موحرم 

هرادا زا  ادعب  دنتخادرپن  اهیماقم  مئاق  هب  يرانید  دندومن  تخوس  هدروخ و  یگدیـسر  هزاجا و  ناونع  هب  لاس  دـنچ  هتفرگ  هزاجا  قارع  رد 
مـسا هب  نارهت  رد  زین  نالا  دندش و  تسکـشرو  زیربت  رد  هیـضق  نیا  زا  دعب  اهفادمحا  دـش و  فیقوت  هحفـص 127 ] هفوقوم [  ءارق  فاقوا 

تکارـش تکرـش  نآ  رد  هک  دـنیامنیم  قیوشت  بیغرت و  ار  فارطا  هدرک و  عمج  لوـپ  هک  دـناهدرک  تسرد  یماد  زاـب  نـالاهنون  تکرش 
دناهداتـسرف فارطا  هب  هک  ناشبوتکم  نیرخآ  زا  هرقف  کی  تسا  راک  يوت  شتـسد  زین  تسکـشرو  یچاود  ناخ  یلعمالغ  ازریم  دـنیامن و 

مسیونیم  اراکذت 
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نارهط نالاهنون  تکرش  زا  یبوتکم 

مینارذگیم و مظعم  ناتسود  ریاس  مرتحم و  نیکرتشم  مومع  رظن  زا  ار  نالاهنون  تکرـش  هلاسکی 1305  باسح  تروص  مارتحا  لامک  اب  )
هیرما زکارم  رد  تکرش  بعش  لیکشت  سیـسات و  رد  صوصخم  هجوت  هک  هیناحور  هسدقم  لفاحم  تحاس  هب  ار  دوخ  هنامیمـص  تارکـشت 

تکرـش هریدم  تئیه  میرادیم  میدقت  دناهدومن  مومع  ناشنرطاخ  شیوخ  هنادجم  تامادقا  هیاس  رد  ار  تکرـش  تیمها  هدومرف و  لوذبم 
نالاهنون يدودـعم  زا  بکرم  تکرـش  نیا  نیکرتشم  هکنیا  اب  دـناسرب  زیزع  ناتـسود  رطاـخ  راضحتـسا  هب  هک  تسا  تقو  شوخ  نـالاهنون 

هجوت بلاج  لیلق  تدم  نیا  رد  تکرش  هیامرـس  اذه  عم  دنیامنیم  هیهت  دوخ  يزادنا  سپ  هوجو  رـصتخم  زا  ار  ماهـسا  تمیق  دنـشابیم و 
ریظن یب  دـضاعم  نواعم و  هک  قالخا  سرد  مرتحم و  تاملعم  نیملعم و  تارکذـت  تامیلعت و  هکرابم و  تانایب  دوشیم  مولعم  دـشابیم و 

شیوخ ياههتخودنا  شیازفا  هب  راشرس  یفعش  قوش و  اب  هک  هدومن  یهلا  ناگوابون  ریمض  حور و  رد  دیدش  ریثات  دنتسه  نالاهنون  تکرش 
نانیمطا و اب  نالاهنون  تکرـش  هریدم  تئیه  دـهدیم  ناشن  ار  یـسوسحم  توافت  لبق  لاس  هب  تبـسن  دـعب  لاس  ره  هیامرـس  دـنزادرپیم و 
ناـشخرد و هیتآ  دراد  هتـشاد و  ار  دوخ  نونح  بوبحم و  هناـگی  ياـهبنارگ  تاـقیوشت  هیهلا و  هحفـص 128 ] تایانع [  هب  هک  لماک  ناـقیا 

مزلتـسم هک  يدنمجرا  تامدخ  هب  لوصو  قیفوت  هب  دهدیم و  تراشب  ینامحر  نارای  مومع  هب  ار  هکرابم  تکرـش  نیا  نوزفا  زور  تایقرت 
هک یتمه  رپ  ناتـسود  هتبلا  دزاـسیم -  راودـیما  رهظتـسم و  دـشاب  یمومع  هیریخ  قودنـص  اـب  لـماک  تدـعاسم  زیزع و  نیکرتـشم  عفاـنم 
زا دوب و  دـنهاوخ  ریهظ  دـعاسم و  اـم  اـب  لـیلج  دـصقم  نیا  ساـسا  تیوقت  رد  دنـشابیم  هیرما  تاسـسؤم  لـیبق  نیا  تمظع  هب  دـنمهقالع 

مومع زا  همتاـخ  رد  دوـمرف  دـنهاوخ  ناـنتما  رکـشت و  نیهر  ار  نـالاهنون  تکرـش  ءاـضعا  شیپ  زا  شیب  شیوـخ  تمیق  يذ  ياـهتنواعم 
شـش يدص  رارق  زا  لومعم  قباطم  هک  هنـسلا  هذـه  هیـضام و  تاونـس  ماهـسا  عفانم  لوصو  يارب  دوشیم  اعدتـسا  انمت و  مرتحم  نیکرتشم 
قلعتم هچنآ  تایالو  نیکرتشم  ماهـسا  داوس  دـنیامرف -  عوجر  یچاود  ناخ  یلعمالغ  ازریم  ياقآ  هناخاود  هب  هیرـصان  نابایخ  رد  دـشابیم 

تفایرد دیـسر  لباقم  رد  هک  دیدرگ  دـهاوخ  لاسرا  هطوبرم  زکارم  هب  هبترم  کی  هدـنام  یقاب  هیـضام  تاونـس  زا  هک  هچنآ  هنـسلا و  هذـهب 
رهم ( ) تسازکرم هیدلب  هرادا  رد  العف  هک   ) مظعا حتف  نیدلارون  نالاهنون  تکرـش  یـشنم  هام 1306  رهم  لوا  خـیرات  هب  هرمن 201  دنیامرف 

يدادرارق دـنهاوخیم و  یئاهب  رفن  کـی  رهـش  ره  زا  لاـس  ره  هدیـشک  دـیدج  هشقن  ناـجیابرذآ  رد  تسا  یلاـس  دـنچ  نـالاهنون ) تکرش 
تالایا و زا  هدرک  ذخا  ار  هیور  نیا  زین  اهینارهط  مکمک  هتشذگ  لاس  دنروخیم و  هدرک  عمج  يرادقم  اپ  رـس و  یب  مدرم  زا  دنراذگیم 

کی دنیامنیم  عمج  یتاهوجو  رایـس  غلبم  سنارفنک و  مسا  هب  دش  هراشا  البق  هچنانچ  رگید  يوحن  هب  مه  اهنآ  هتـساوخ  هدـنیامن  تایالو 
لیکـشت ناجیابرذآ و  يرما  رابخا   ) ددرگ مولعم  زین  دـیدج  سیاسد  يهیاپ  هک  هحفـص 129 ] دراگنیم [  الیذ  زیربت  لاملا  دـحتم  زا  هرمن 

هـضئاف تقیقح  زا  نوص  نوع و  بلط  یهبا و  سدـقا  لاـمج  هیماـس  يهبتع  هب  اـنث  ودـمح  زا  سپ  ناـماس  نیا  يهناـیلاس  سنارفنک  نیمود 
انحور هللا  رما  یلواقب  هردس  عرف  رهطا  لیذب  طسوت  هجوت و  رصح  ءادف و  رهطالا  امه  دقرم  بارتل  یلعالا  ءالملا  حاورا  ءاهبلادبع  ترـضح 

ضورعم ءاـهبلا  یف  نم  لـک  هوجوب  مظعا  دـیع  ناوضر و  هکراـبم  ماـیا  تینهت  کـیربت و  مسارم  میدـقت  تیحت و  ریبـکت و  ضرع  هادـف و 
ات هتبلا  هک  میرادیم  ملاع  برغ  قرـش و  راطقا  عیمج  رد  یهلا  يابحا  راصما و  دالب و  لـک  یناـحور  هسدـقم  لـفاحم  رونلا  عطاـس  روضح 
ره روهظ  زورب و  عقوم  ضراوـع و  ضرعم  تسا  یهاـگ  رید  زا  ناـجیابرذآ  هطخ  هک  تسا  رـضحتسم  قوبـسم و  هفیرـش  رطاوـخ  یئهجرد 
هک یهلا  يابحا  اـصوصخ  ناـشیرپ  لصأتـسم و  یلاـها  عیاـجف  عیاـقو و  بورح و  اـهیبارخ و  نیا  هجیتن  رد  هدوب و  راوگاـن  ثداوح  هنوگ 
عم هک  دش  دهاوخ  مولعم  رظن  فطع  اب  یلو  دناصوصخم  یتایلب  صاخ و  یتیزم  هب  یمومع  يایالب  رد  هریاس  سوفن  اب  تکرش  زا  هتشذگ 

حور و تیاهن  رد  هکنیا  ـالوا  دناهتـشاد  یمادـقا  ماـیق و  عسولا  ردـق  یلع  دـناهدرکن و  روصق  رودـقملا  یتح  هیرما  تامدـخ  رد  کلاذـلک 
هب يرادافو  یناشف و  ناج  خوسر و  توبث و  لاـمک  رد  دوخ و  یلحم  یناـحور  لـفاحم  هسدـقم  رماوا  عیطم  ناـج  لد و  ترـسم  ناـحیر و 

نیعم و بیترت  هب  یتیمها  اب  غیلبت  روما  هب  دنک  یهارمه  ناشتبحم  دهد و  تزاجا  ناشتعاطتـسا  هچنانچ  دنتـسه و  ینامحر  سدـقم  ناتـسآ 
ياقآ لجا  ترضح  ینادزی  ناتسآ  مداخ  یناحور و  غلبم  یلو  دنمیهـس  کیرـش و  تمدخ  نیا  رد  امومع  هچ  رگا  دنراد و  مایق  صوصخم 
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ياقآ لجا  ترضح  ینادزی  ناتسآ  مداخ  یناحور و  غلبم  یلو  دنمیهـس  کیرـش و  تمدخ  نیا  رد  امومع  هچ  رگا  دنراد و  مایق  صوصخم 
دنرادیم و لیلج  رما  نیا  فورصم  ار  زیزع  هحفص 130 ] تاقوا [  ابحا  فرط  زا  هباینلاب  زور  بش و  نانملا  زیزعلا  هللا  ءاهب  هیلع  ناوید  رینم 
هب ناجیابرذآ  طاقن  زا  يرثکا  رد  لاس  نیا  رد  مه  تسا و  لصاو  تیانع  هقردـب  لـماش و  لـصاح و  هیهلا  تاـقیفوت  تادـییات و  دـمحلا هللا 

يایلوا هاگـشیپ  رد  دومن و  یلک  تامادقا  ناجیابرذآ  لفحم  یلو  دنتـساوخ  یموجر  دندومن و  ابحا  رب  یموجه  ناناوع  نیدـسفم  کیرحت 
هنتف داسف و  بیقعت  درادیمن و  رب  تسد  مه  زونه  هچ  رگا  دـیدرگ  نیدـسفم  ضرعتم  هلمجلا  یف  درک و  تباـث  ار  ناـیئاهب  تیمولظم  روما 

اب دـندوب  هدـش  توعد  فارطا  زا  هک  یناگدـنیامن  دـش و  عورـش  ناوضر  مهد  بش  زا  ناجیابرذآ  هنایلاس  سنارفنک  نیمود  اما  دـنیامنیم 
هلمج زا  دـندمآ  دورف  اـبحا  لزنم  هب  دوـب  هدـش  نیعم  ناـشدورو  زا  لـبق  هک  یبـیترت  هب  دوـخ  یلحم  لـفحم  فرط  زا  یمـسر  یبـتک  هقیثو 

قـیوشت و هب  فارطا  رد  دوـب  هاـم  جـنپ  بیرق  هک  هللا  ءاـهب  هـیلع  [ 10  ] یحبـص ازریم  اقآ  هللا  رما  غلبم  هللا و  تاـحفن  رـشان  باـنج  نیوعدـم 
يهصوصخم يهمانتوعد  بسحرب  سنارفنک  رد  دنتـشاد  همات  تیقفوم  یلاعت  هلـضف  هب  دندوب و  لوغـشم  سوفن  تیاده  غیلبت و  صیرحت و 

رد اتلاجع  دندومرف و  نیریش  ار  ابحا  ماک  نیرکش  ياهتبحص  زا  هدومن و  سنارفنک  رد  تکرش  هدیناسر و  مه  هب  روضح  یناحور  لفحم 
قباطم ناضمر  رهش  اب  ناوضر  مایا  تسا و  فداصم  ناوضر  مایا  اب  سنارفنک  نوچ  هصالخ  دنتسه  هللا  رما  تمدخ  لوغشم  فقوتم و  رهش 

مظعا و دـیع  تیفیک  رما و  تمظع  رد  رئاد و  یلایل  رد  هناخ  رفاسم  ابحا  لزانم  زا  یـضعب  رد  یهوکـش  اب  سلاـجم  لـفاحم و  انمـض  هدـمآ 
یبیهم حیاول  اهقطن و  یلعا و  ءالم  عماجم  الاب و  ملاع  لفاحم  کشر  عماجم  لفاحم و  تاجانم  راعـشا و  تایآ و  توالت  هقیـشر و  تانایب 

هداد هللا  ءاهب  مهیلع  یلع  ردـیح  ازریم  ياقآ  بانج  ناوید و  رینم  ناـیاقآ  ترـضح  و  هحفـص 131 ] ناناوج و [  قطن  لفحم  هدنیامن  طسوت 
بیترت  نیدب  دیدرگ  سنارفنک  یمسر  تاسلج  رد  عورش و  ناوضر  دیع  مهد  بش  دش و 

نایئاهب تاسلج 

توالت اب  دقعنم و  راکذالا  قرشم  رد  تینارون  لالج و  تیاهن  اب  لفحم  هتشذگ  بش  زا  تعاس  ود  روث  مهد  هبنـشراهچ  بش  لوا  يهسلج 
ریخا حول  يهحفص  تسیب  عیدب  حول  يهمهم  يهعـست  داوم  نیبت  حیـضوت و  يرما و  رابخا  هکرابم و  يهباطخ  مظعا و  دیع  حول  تاجانم و 

تاـجایتحا يراداـفو و  يراکادـف و  تیدوبع و  مزاول  هب  مادـقا  ماـیق و  یناـشفناج و  تمدـخ و  رب  ءاـبحا  صیرحت  قیوشت و  ارغ و  قـطن  و 
نآ ینیریش  ياچ و  فرص  يروضح و  یبتک  يأر  اب  یشنم  سیئر و  باختنا  هیلع 66 و  ناوید  ریم  ياقآ  ترضح  طسوت  هیرورض  هروظنم 
زا تعاسود  حبـص  فرط  راکذالا  قرـشم  رد  روت  هبنـشجنپ 11  زور  مود  يهسلج  تفای  همتاخ  هتـشذگ  بش  زا  جـنپ  تعاس  لفاع  لـفحم 

هروظنم و تاجایتحا  لبق و  بش  تارکاذـم  يهجیتن  تایرظن و  ذـخا  زا  سپ  هدـش  حوتفم  هدـیدج  حاولا  توالت  اب  دـقعنم  هتـشذگ  هتـسد 
رد روت  هبنـش 13  بش  موس  يهسلج  تفای  همتاخ  تیناحور  لامک  رد  تاجانم  توالت  اب  ینیریـش  یئاچ و  فرـص  یمومع و  راکفا  لدابت 

راثآ و حاولا و  توالت  زا  سپ  هدش  دقعنم  لفحم  هتشذگ  بش  زا  تعاس  ود  هللا  ءاهب  هیلع  فادمحا  ياقآ  دمحم  یلع  یجاح  بانج  لزنم 
تامیمـصت نالعا  ءارآ و  ذخا  هفاطلا و  هیلع 9 و  یناحور  لیکو  ياقآ  طسوت  زیربت  یناحور  لفحم  یـصوصخ  تایرظن  راهظا  تاـجانم و 

تینارون و ماظتنا و  تیاهن  اب  ینیریش  یئاچ و  فرص  هللا و  ءاهب  هحفص 132 ] هیلع [  سیئر  ياقآ  طسوت  یمومع  تایرظن  زا  هلصاح  هیعطق 
راجت تارضح  لوا  تفای  لوبق  عقوم  هتشذگ  لاس  سنارفنک  نیلوا  دادرارق  قبط  رب  هلـصاح  هجیتن  تارکاذم و  هصالخ  تفای  همتاخ  تیبرت 

نیفظوم و تارـضح  مود  یهاـش  مین  شورف  زا  یهاـش و  مین  دـیرخ  زا  ینعی  یهاـش  کـی  یناـموت  ناـشدوخ  دتـس  داد و  هیلک  زا  هبـسک  و 
زا ود  يدـص  دوخ  تادـیاع  هیلک  زا  نیعراز  ایاعر و  تارـضح  موس  یهاش  هد  یناموت  دوخ  تادـیاع  هیلک  زا  ءابطا  نیکلام و  نیرومأـم و 
ود لوا  دوش  میسقت  مهس  جنپ  هب  هروکذم  رارق  نیا  زا  تادیاع  فرص  لحم  دنزادرپب  هیرما  طاقن  رد  هیریخ  هنجل  قودنص  هب  لوصحم  نیع 

لاسرا نارهت  يزکرم  یناـحور  لـفحم  طـسوت  هک  دوش  عمج  فارطا  رهـش و  زا  زیربت  یناـحور  لـفحم  هیریخ  هبخل  هب  مهـس  جـنپ  زا  مهس 
رد مهس  کی  مود  دوش  جرخ  ناجیابرذآ  رد  رایس  تباث و  مرتحم  نیغلبم  تارـضح  هرادا  يارب  سدقم  لفحم  نآ  دید  باوص  هب  ات  ددرگ 

دوش صیصخت  ءافعض  هزجع و  يریگتسد  يارب  مهس  کی  موس  دنام  هریخذ  فراعم  میمعت  هسردم و  سیسأت  يارب  هیریخ  تانجل  قودنص 
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تـسا نیا  ددرگ  فورـصم  هطقن  ره  رد  یناحور  لفحم  فرط  زا  هیرما  تاعوبطم  دـئارج و  تالجم و  كارتشا  ۀـهج  مهـس  کی  مراـهچ 
دـش هراشا  البق  هکنانچ  تسا  نیا  میراد  رکذـتم  ار  یهلا  يابحا  رطاع  رطاخ  دـیاب  هک  هتکن  اـما  دـش  روکذـم  هک  سنارفنک  تاـسلج  حرش 
هلیلج تامادقا  یضعب  هعفد  نیا  رد  هحفص 133 ] اذهل [  دنتسه  یلام  قیض  رد  هداعلاقوف  اصوصخ  یهلا  يابحا  امومع و  ناجیابرذآ  یلاها 

هنس اب  هنس  نیا  دیاب  هک  دندومن  راهظا  هنابلطواد  ءابحا  زا  یضعب  هسلج  نیتسخن  رد  یتح  تشگ  رظن  فرص  دنتـشاد  رظن  دم  رد  هک  همیظع 
شورف ضرعم  هب  يزیچ  دوخ  هناخ  همزال  هیثاثا  هیرورـض و  کلمیام  زا  لیلج  لیبس  نیا  رد  دراد  ررـض  هچ  دـشاب  هتـشاد  يزاـیتما  هیـضام 
تلئـسم هعیدـب  تاقیفوت  هیهلا  هسدـقم  هبتع  زا  دادـن و  اضر  اضق  نیدـب  عقوم  نیا  رد  یناحور  لفحم  یلو  مینک  رتمهم  یمادـقا  میناـسرب و 

لفحم ياضعا  سکع  یئاهب  هناخرفاسم  رد  رصع  روث  هبنش 13  زور  دوش  يرجم  تسا  ابحا  یبلق  يوزرآ  هکنانچ  هیتآ  هنـس  رد  ات  دوشیم 
میراد یهلا  نارای  زا  اعد  ياجر  همتاخ  رد  دنامب و  یناحور  لفاحم  قودنص  رد  يراگدای  هب  هک  دش  هتـشادرب  لفاحم  مرتحم  ناگدنیامن  و 

بر هللا  ۀـملک  ءالعا  یلع  اوماق  نیذـلا  یلع  ءاهبلا  میدرگ و  دـیؤم  قفوم و  یتمدـخ  هب  دـعب  زا  ینامحر  ناتـسود  هبیط  سافنا  زا  دـیاش  هک 
و دناهتفرگ ؟ شیپ  ار  یـشالک  هار  هلیح  هچ  هب  هک  دوش  هظحالم  زیربت  یناحور  لفحم  ینالیم  فادمحا  هللا  تیانع  لفحم  یـشنم  نیملاعلا 

نیسح ازریم  هلمج  زا  هدش  دوهشم  روآمرـش  یتانایخ  کی  ره  زا  روکذم  فیرط  هب  زین  دنـشابیم  یتلود  تارادا  رد  اهیئاهب  زا  هکیئاهنآ 
دـننادیم و رتمک  هیاپ  کی  ادـخ  زا  زین  ار  اهنآ  لـیماف  اـهیئاهب  هک  دوب  موحرم  لـیخد  هلالـس  زا  هغارم و  تسپ  نواـعم  هک  یلیخد  ناـخ 

هرادا هب  شتانایخ  هلمج  زا  تسا  هدـیدرگ  زیربت  هب  راضحا  هدـیدع  تاـنایخ  هطـساو  هب  اریخا  دـنراد  روصت  تسب  هدازماـما و  ار  ناـشهناخ 
زا دش  بیقعت  زیربت  زا  هام  کی  زا  دعب  درک  جرخا  شدوخ  هب  تشادرب  دنداتسرفیم  زیربت  هب  هغارم  زا  هک  ار  مدرم  لوپ  هرقف  نیدنچ  تسپ 

نیربتعم زا  رگید  یلوپ  هلمج  زا  دنتـساوخ  زیربت  هب  لوپ  نامه  هطـساو  هب  هک  دـندومنیم  لاسرا  زیربت  هب  دورتشه  هیلاـم  زا  دوب  یلوپ  هلمج 
املع و زا  رفن  نیدـنچ  بیتاکم  اذـکه  دروخ  ار  نآ  تکاپ  فل  رد  دوب و  ذـغاک  نوچ  دومنیم  لاـسرا  زیربت  هحفـص 134 ] هب [  هک  هغارم 

تاکاپ نابحاص  نالا  داد و  هئارا  هدـنب  هب  ار  بوتکم  دـنچ  یتح  داتـسرفن  درک و  زاـب  دنداتـسرفیم  تاـیلاع  تاـبتع  هب  هک  ار  هغارم  راـجت 
جرخ هب  تاـهوجو  نیا  ماـمت  هدرکن و  ادا  مه  زوـنه  هتفرگ و  هرادا  مسا  هب  لوـپ  ناـموت  تسیود  ردـق  هب  هک  سوـفن  ریاـس  زا  دـندوجوم و 

ناحتما هب  رظن  مولعم  رارق  زا  هدیدرگ  زیربت  هب  راضحا  ببس  ماقم و  لزنت  ثعاب  هجیتن  رد  هتـشگ و  فرـص  هیلا  راشم  تابورـشم  تاشیعت و 
هانگ یب  صاخشا  نیدنچ  هک  دشاب  هدوب  صخش  نیمه  راک  هتفر  تقرس  هب  هک  هغارم  يهناختسپ  لبق  لاس  دنچ  هک  دوشیم  مولعم  شریخا 

دیفـس درز و  لوپ  فرظ  کی  شروعـش  یب  نز  هدش  هدرب  یمـسا  البقو  درم  هک  یبانب  زاس  تعاس  دمحم  ازریم  اذکه  دـندروآ  رد  اپ  زا  ار 
وا و هیتآ  يارب  هک  داد  تناما  ناونع  هب  یهوکش  يدهم  ازریم  شداماد  ناخ و  نیسح  ازریم  نیمه  هب  اتیفخ  دروآ  هدوب  دنچ  دشن  مولعم  هک 
هدوب و ناموت  تسیود  مامت  هک  دـنتفگ  هفیعـض  هب  رهاظ  رد  دـندروخ  امامت  ار  لوپ  هکنیا  زا  رظن  عطق  اهنیا  دـشاب  يزادـنا  سپ  شراـغص 
هک یتلاح  رد  دیـسرن  یفوتم  نز  راغـصرب و  يرانید  دـیدرگ  تخوس  مه  مولعم  هجو  هجیتن  رد  دـش  علطم  یفوتم  یـصو  دـعب  دـنداد  ضبق 

هدرک دروخ  زیربـت  رد  ار  فرظ  ياـههریل  دوب و  شهارمه  ماـن  دـمحم  ازریم  هک  یـصخش  درک و  تراـجت  یتدـم  لوپ  ناـمه  هب  شداـماد 
هلمج زا  دندرک و  ینابـصع  هک  تسین  حرـش  هب  جایتحا  تسا  مولعم  دـش  رکذ  هک  يهمـش  کی  نیا  زا  ناشتانایخ  ریاس  يراب  تسا  دوجوم 

دیوگیم هکنانچ  دـنروخب  هدرک  راک  همه  دـیاب  تسا  هدومن  نغدـغ  هدرک و  عمج  ار  يروخ  تفم  اهب  هک  تسا  نیا  اـهیئاهب  ياـهفرح 
ار ناشیا  هدرک  دیقنت  مالسا  هحفـص 135 ] شیوارد [  ءاملع و  تاداس و  زا  مئاد  ببـس  نیدب  و  بلطی ) دعقی و  نم  هللا  دـنع  سانلا  ضغبا  )

نم بیبـط  زینرگید  هدـع  دـنروخیم  ار  مدرم  لوـپ  يدزد  یـشالک و  قـیرط  هب  هدـع  هک  ناـشدوخ  زا  لـفاغ  یلو  دـنیوگیم  روـخ  تـفم 
هدرـسفا دومخم و  ار  سوفن  حاورا  تاـفارخ  تاـغیلبت  يهطـساو  هب  هکنیا  زا  هوـالع  دـنروخیم  ار  مدرم  لوپ  مسر  نیدـب  هدـش  يدروآرد 

دراد و ررـض  یلیخ  هعماـج  هب  هلئـسم  نیا  هکنیا  هب  رظن  دنتـسرفیم  يرخا  راـید  هب  هتخاـس  شوخاـن  ضیرم و  زین  ار  ناشنادـبا  دـنیامنیم 
رفن دنچ  زا  هک  مروبجم  دشاب  تبابط  هب  لوغشم  دیایب  هلخاد  ترازو  زا  یمسر  هزاجا  مولپید و  نودب  یـسک  هک  تسا  هیلاح  نوناق  فلاخم 

تـسا زجاع  دوخ  مسا  نتـشون  زا  هک  هغارم  دوخ  رد  هک  تسا  یمان  دمحم  ازریم  دوشب  تخـس  يریگولج  ترازو  فرط  زا  هکلب  مربب  مسا 
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دـصناپ دیاب  دیامن  لمع  نیدب  مادقا  هاگره  رگا  هک  دش  هتفرگ  رهم  هب  اپ  مازتلا  دـش و  يریگولج  روما  ةالو  فرط  زا  اریخا  دـنکیم  تبابط 
دش فیقوت  تموکح  فرط  زا  هدرک  مورحم  تایح  زا  ار  رفن  ود  هتشذگ  لاس  دومن  تبابط  رسرس  رد  نیا  دوجو  اب  دهدب  ترازو  هب  ناموت 

یجاح ازریم  میرک و  ازریم  ناوشیش  رد  اضیا  تسا  لوغشم  یناهنپ  زین  نالا  تفای و  یصالخ  هداد  دقن  هجو  يرادقم  سبح  يدنچ  زا  سپ 
رادمخز شتروص  رـس و  مئاد  هک  التبم  ادوس  ضرم  هب  يرگید  بویعم و  شزغم  یکی  دـنرادن و  مه  یفاک  داوس  کی  چـیه  هک  نامان  اقآ 

هک مان  نیـسحمالغ  ازریم  تسا  بانب  رد  يرگید  هن  اـی  دناهتـشک  مدآ  زین  اـهنآ  منادیمن  مرادـن  رـشح  اـهنآ  اـب  دـنیامنیم  تباـبط  تسا 
دوخ و مان  راتخم  ازریم  بآودنایم  رد  يرگید  درادن  هقباس  بط  ملع  رد  ادبا  یلو  دـنیامنیم  تبابط  هدرک  زاب  تحـص  هب  موسوم  هناخاود 
هب هقباس  نودب  داوس و  یئزج  هب  زین  ناشیا  هک  زیزع  اقآ  مسا  هب  ناقمم  رد  یکی  دناهدرک  لاغـشا  زین  ار  یحارج  یمیکح  زا  هوالع  شردام 

يور زا  کی  چیه  هک  تساراد  ار  لغـش  دنچ  هکنیا  زا  رظن  عطق  زیربت  رد  یئوکـسا  یلع  ردیح  ازریم  تسا  لوغـشم  تبابط  هحفص 136 ] ] 
جرخ و ناموت  دـصناپ  لباقم  رد  دـنکیم  يراکهبنپ  دوشیم و  هدـیدنگ  غامد  شنفعت  زا  هک  دـنکیم  يزاس  نوباص  هلمج  زا  تسین  روعش 

نیدنچ هچنانچ  دنکیم  مه  یمیکح  انمض  صقان  مه  نآ  دنکیم  غیلبت  لکـش  هچ  هب  دنکیم  یـساکع  دناوتن  لوصو  ناموت  دص  هناد  هبنپ 
هرخالاب هدش  شوخان  مامت  هام  ود  هراچیب  هک  داد  اود  ار  یمق  هللا  دسا  دیـس  اقآ  ماهدش  شوخان  یتدم  هک  هدرک  تبابط  هدـنب  دوخ  هب  هعفد 

ازریم دـیامنیم  یبوکهلبآ  تبابط و  ناتـسیس  رد  تسا  یمان  دـمحم  دیـس  دومن  تافو  ضرم  ناـمه  هب  هک  دـیدرگ  ـالتبم  هتکـس  ضرم  هب 
دعتال هک  نادمه  رد  دنکیم  یشورف  اود  ایوگ  هللادبع  ازریم  شرـسپ  یلو  دومنیم  تبابط  درک  تافو  اریخا  هک  ناجنز  رد  دوب  یلق  دمحم 

هک مهاوخیم  ترذعم  دش  هدرب  مسا  هک  سوفن  زا  يراب  دنوشیم  تبابط  لوغـشم  دـنتفرگ  دای  ار  اود  کی  مسا  هک  یکی  ره  یـصحتآل  و 
ره رد  هک  دنـسیونیم  اریز  دـشابیم  ناشبهذـم  ساسا  نیابم  مه  تسا و  تلود  نوناق  فلاخم  مه  ناشلمع  هکنیا  تهج  هب  دـنوشن  ریگلد 

نیا دوجو  اب  دننکن  مادقا  یلمع  یلغـش و  هب  هعوبتم  تلود  یمـسر  هزاجا  نودب  دنوشن و  امن  تشگنا  دـندرگ و  نآ  رهام  داتـسا  دـیاب  راک 
وکین ياقآ  هچنانچ  دندومنیم و  تبابط  زین  يدنفا  سابع  اهب و  نوچ  دـناهدرک  ناشدوخ  يالوم  هب  یـسأت  اهنیا  اریز  تسین  تمذـم  ياج 

دیامنیم تباث  شتبابط  نیمه  رد  هدیدع  ياههزجعم  زین  ار  يدـنفا  سابع  دـناهدومرف  موقرم  اهب  تبابط  هب  عجار  وکین  يهفـسلف  رد  یحرش 
یضعب یلو  دنلوغشم  رسرس  رد  هدش  هتفرگ  مازتلا  یـضعب  زا  دنتـسین و  هدوبن و  همان  هزاجا  ياراد  کی  چیه  دش  رکذ  هک  قوف  یماسا  يراب 

نمض رد  دنتـسرفیم و  فارطا  زا  هریغ  لوپ و  هزوبرخ و  زا  هحفص 137 ] يررقم [  یلاس  هک  دنراد  يزاس  تخاس  یلحم  هحـصلا  ظفح  اب 
تبابط و ار  نادبا  مه  دننکیم و  هجلاعم  ار  حاورا  مه  هک  تسا  یـسک  بوخ  دهدب  تکرب  ادخ  دـنوشیم  دوخ  بسک  راک و  لوغـشم  زاب 

تفم زا  هبترم  رازه  ود  غیلبت  ماـن  هب  زین  یتمـسق  يراـب  ناـیدالا  ملع  نادـبالا و  ملع  ناـملع  ملعلا  هک  دـنلماع  لوسر  ترـضح  شیاـمرف  هب 
صوصخم ياهلیبموتا  ياراد  هدش و  فولا  فالآ و  بحاص  لغش  نیمه  يهطـساو  هب  هک  دنراد  یناگدنز  تسا  رتدب  یمالـسا  ياهروخ 

هب ناوید  رینم  ناخ  میهاربا  ازریم  هک  مدوب  ناتـسدرک  مزاع  هدـنب  نارهت  زا  تعجارم  زا  سپ  شیپ  لاـس  نیدـنچ  هک  مراد  داـی  زاـب  دـناهدش 
تمدخ مه  هک  متشاد  راکتمدخ  یصخش  میدرک  تکرح  ناشیا  تیعم  هب  مه  هدنب  دوب  ناتسدرک  مزاع  زین  وا  دراو و  هغارم  هب  غیلبت  ناونع 

یفاک ار  فصنم  صخش  يهقیقحلا  یف  هک  دش  دوهـشم  صخـش  نیا  زا  مومذم  یتافـص  غالبجواس  ات  ار  هدنب  تمدخ  مه  دومنیم و  ار  وا 
تفرگیم غیلبت  قوقح  زین  ناموت  یـس  یهام  هکنیا  دوجو  اب  ار  يروخ  تفم  هکنیا  زا  رظن  عطق  دـندرک  رفنتم  سوفن  لـیبق  نیا  زا  هک  تسا 

تسا رـضاح  روبزم  راکتمدخ  نامه  مدوب و  لفکتم  هدنب  ار  همه  درکن و  جرخ  يرانید  ترفاسم  تدم  نیا  رد  هک  دوب  هدرک  هشیپ  دوخ  هب 
خیم هطـساو  هب  ار  مدرم  فاص  راوید  دومنیم و  ساوسو  بیترت  هچ  هب  دـشیم  دراو  هک  اج  ره  هب  دوب  هرهبیب  زین  تیناسنا  زا  صخـش  نیا 

یـسک دشاب و  هزات  الوا  دروایب  نابزیم  یتسیاب  یباوختخر  تفرگیم و  دوخ  يارب  اهنت  ار  قاطا  کی  درکیم و  خاروس  خاروس  شدنب  هشپ 
هب يداریا  زاب  دیامنب  لزان  راوگرزب  صخـش  نیا  يارب  يولـس  نم و  نامـسآ  زاب  رگا  زین  اذغ  عقوم  هچ  دشاب و  هدیباوخن  باوختخر  نآ  رد 

صقاون روطچ  ایادخ  هک  دیامنیم  توهبم  رگید  هراچیب  دیآیم  رینم  دنیشنیم  هحفص 138 ] هک [  یسک  ره  رصتخم  دومنیم  هلوکأم  خبط 
ریش زا  درز  نغور  نمود  هک  تفگیم  الثم  دادیم  یشرافس  نابزیم  دادعتسا  هب  رظن  دیـسریم  هک  هطقن  ره  هب  هوالع  منک  هیهت  ار  درم  نیا 
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دهـش و یکی  هب  روگنا  هریـش  یکی  نآ  هب  دادیم  رینپ  شرافـس  يرگید  هب  تسرفب  زیربت  هب  نم  يارب  دشاب  هدش  تسرد  زیئاپ  رد  دنفـسوگ 
ضرغلا هدام  واگ  دنفـسوگ و  دوب  راد  بوچ  رگا  لاخلخ و  لاش  ای  سابرک و  دوب  جاسن  رگا  روغلب  دوخن و  مدـنگ و  دوب  عارز  رگا  نیبگنا 

عقوم دوریم و  لاخلخ  هب  هاـم  دـنچ  یلاـس  یتح  دنتـسرفب  ناوید  رینم  هناـخ  زیربت  هب  هدرک  هیهت  اـناجم  هک  دادیم  یـشرافس  یـسک  ره  هب 
رگید رفن  کی  اب  تسپ  سیئر  غالبجواس  رد  يراب  دـیامنیم  لیمحت  یفازگ  جراخم  دروآیم و  هتـشادرب  ار  اـملعلا  ردـص  تسا  نتـشگرب 

ار ام  فارگلت  سیئر  هنطلسلا  بطاخم  هدازهاش  دندمآ  دید  هب  ءاسؤر  زا  یضعب  نمض  رد  میدرک  لزنم  ناشیا  يهناخ  دوب  هدش  یئاهب  هزات 
سپ دش  سلاج  لدنـص  يور  رد  ناخ  میهاربا  ازریم  میدـش  دراو  ناشیا  لزنم  هب  هک  بورغ  تقو  ماش  يارب  دومن  شیوخ  لزنم  هب  توعد 

زین ینیوزق  مود  بیان  ناخرقاب  هلمج  زا  دـندش  دراو  یماظن  نابـصنم  بحاص  زا  رفن  دـنچ  اب  اجنآ  هیلام  سیئر  هداز  ناطلـس  هقیقد  دـنچ  زا 
مینادیم ام  هک  دومن  ناونع  هدرک  تبحص  هب  عورش  دوب  یلضاف  لماک و  یـصخش  هک  روبزم  هداز  ناطلـس  نیح  نیا  رد  هک  تشاد  روضح 

یـضیف يهطـساو  تسا  مزال  دسانـشب  دناوتیمن  ار  شدوخ  قلاخ  قولخم  چیه  هکیئاجنآ  زا  میراد و  یقلاخ  کی  یـسح  یلقع و  يهلدا  هب 
ماـیپ ياراد  هک  دوش  ثوعبم  هللا  دـنع  نم  یـصخش  راودا  زا  يزور  ره  رد  دـیاب  دوشیم و  هدـیمان  ربـمغیپ  مه  وا  دـشاب  قلخ  ادـخ و  ناـیم 

هتسجن هحفص 139 ] یتعفنم [  دوخ  يارب  هدش و  ثوعبم  تبترم  یمتخ  ترضح  ات  ءایبنا  تارـضح  هکنانچ  دشاب  یتوهال  مالک  یتوکلم و 
تراشب ار  ام  لاوحا  نیا  لالخ  رد  دناهدومرف  قوس  قالخالا ) مراکم  ممثال  تثعب  ینا   ) دـیامرفیم هچنانچ  قالخا  بیذـهت  هب  ار  رـشب  عون 

رب یعدم  زین  اهیئاهب  تعامج  نیا  دناهداد  دومرف  دهاوخ  تیناسنا  میقتـسم  هار  هب  تیادـه  ار  قلخ  هدـمآ و  هک  يدوعوم  يدـهم  روهظ  هب 
زا هنومن  اب  ار  تیئاهب  ماکحا  زا  هنومن  مینک  هماقا  ناهرب  لیلد و  هکنیا  زا  رظن  عطق  تسا  مزال  ام  يارب  لاح  هدمآ  دوعوم  یصخش  هک  دننیا 

مالسا رد  تقرس  لمع  هب  عجار  دنیوگیم  تسار  اهنیا  هک  مینادیم  تقو  نآ  دش  رتبوخ  مالسا  زا  اهنیا  هفسلف  رگا  میجنـسب  تیمالـسا 
تیئاهب رد  دوش  هدیرب  شتـسد  دیاب  امهیدیا  اوعطقاف  ۀـقراسلا  قراسلا و  همیرک  هیآ  مکح  هب  دومن  تقرـس  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  مکح 

یقاب هتسشن  یلدنـص  يور  یئاهنت  هب  طقف  هک  یتلاح  رد  تشاذگ  ندیچ  همدقم  يانب  ناوید  رینم  تسا  دراو  صوصخ  نیا  رد  یمکح  هچ 
منادیمن تفگ  هتـشاذگ  ریغت  يانب  روبزم  ناخرقاب  نیب  نیا  رد  درک  نایب  قطن و  هب  عورـش  ربکت  هنینأمط و  تلاح  رد  دناهتـسشن و  نیمز  رد 
ماهدـیدن ماهداـتفا  وربور  اـهنیا  اـب  يرخا  دـالب  تشر و  رد  نیوزق  رد  هسلج  تشه  تفه  دـننکیم  یئارـسهوای  ردـقنیا  ارچ  اـهیئاهب  نـیا 

دننکیم لاوس  وت  زا  هک ... درم  دناهتفر  یفاب  نافرع  هیـشاح و  هب  طقف  دنیامن  عناق  هداد و  يدیفم  رـصتخم و  باوج  کی  ار  یلئاس  شـسرپ 
تیئاهب رد  تقرـس  مکح  تفگ  دراد  طلغ  یـسراف  هک  دید  رینم  یئوگب  تاهرت  همه  نیا  تسین  مزال  تسیچ  تیئاهب  رد  تقرـس  مکح  هک 

بوخ رایـسب  دومرف  هداز  ناطلـس  دنـسانشب -  اج  همه  هک  دننزیم  تسا  تمالع  هک  یناشیپ  هب  غاد  موس  رد  دـیعبت  مود  سبح و  لوا  هعفد 
دراد یتقو  کی  تسین  دزد  هک  هشیمه  ناسنا  تسا  ةرـضملا  لیلق  ارجالا و  لباق  شمادـک  مینیب  هب  میئامن  قیبطت  مه  اب  اـهنیا  هفـسلف  لاـح 

دید هکنآ  زا  سپ  دوش  هدیرب  وا  تسد  مالسا  مکحب  رگا  دورب  يدزد  هب  یکی  هک  دنکیم  هحفص 140 ] راداو [  جایتحا  ای  یبابش و  تلاح 
هدروخ و هلولگ  تقو  نالف  رد  هک  دنکیم  تسرد  يهناهب  شتسد  هب  هدش و  بسک  لوغشم  یئاج  رد  هدرک  هبوت  تسا  دب  يدزد  تازاجم 

یناشیپ هب  غاد  هک  یتقو  یلو  دروخب  هدرک  ادـیپ  ینان  هراپ  دـناوتیم  سان  نایم  رد  دـناهدرک و  ندـیربب  رما  ءاـبطا  هک  هدروآ  رد  یمخز  اـی 
هب ار  رمع  مامت  هک  تسا  روبجم  تروص  نیا  رد  داد  دهاوخن  شهار  زین  یسک  دش و  دهاوخ  يدزد  هب  فورعم  صخش  نیا  اج  همه  دندز 

لیکـشت یپ  ورک  هتـشگ  عمج  اج  کی  هب  دـندش  دـیعبت  یناشیپ  غاد  اب  رفن  ود  یکی  هک  هدـکهد  رهـش و  ره  زا  هوالع  دـنارذگ و  هب  يدزد 
دیئوگیم امش  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  مالسا  مکح  هفسلف  هک  دش  تباث  سپ  دندروآ  مهارف  ار  مدرم  تمحز  بابسا  هشیمه  هک  داد  دنهاوخ 

تفم کی  نک  لو  ار  يروخ  تفم  نیا  تراک  یپ  ورب  هکدرم  تفگ  دز  يرـشت  ناخ  رقاـب  تقو  نآ  دـمآ  ناـیم  هب  تبحـص  یلیخ  دوصقم 
یعمج نوخ  نتخیر  زا  ریغ  هب  هلاس  داتـشه  تدـم  نیا  رد  هک  يراـک  دـیدش  ادـیپ  قرط  نیا  زا  غلبم  مسا  هب  مه  امـش  هک  متـشاد  مک  روخ 
لطعم شراـب  راـک و  زا  ار  قلخ  لـفاحم و  رد  ندروخ  ولپ  سلاـجم و  رد  يروخ  تفم  زا  ریغ  هب  یمـسم و  یب  مسا  نیدـب  تخبدـب  سوفن 
تراهط هب  عجار  تقیقح  رد  هک  ار  تبانج  لسغ  نتفگ و  كاپ  طیاغ  لوب و  اب  ار  توهـش  ینم و  هدومن و  لزان  ماکحا  یکغورد  ندرک و 
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تلم درد  هب  هک  دـیاهداد  تروص  ملاع  رد  ار  يراک  مادـک  نتخاـس  یلاـبا  ـال  ندرک و  تخبدـب  ار  مدرم  زا  یعمج  ندومن و  خوسنم  تسا 
رد يراـب  مدرکیم  هچ  وت  هب  متـسنادیم  هنیآ  ره  دوبن  نم  زیزع  تسود  يهناـخ  اـجنیا  رگا  دـشاب و  عجار  رـشب  عون  شیاـسآ  هب  دروـخب و 

دنرگنیم و تیئاهب  هب  يدیقال  رظن  هب  زین  زونه  هدش و  درس  هحفص 141 ] دندوب [  هریغ  تسپ و  سیئر  هک  رفن  دنچ  سلجم  نامه  يهجیتن 
ناشدوخ مدرم  شیپ  اهیئاهب  هک  دوب  يروخ  تفم  رد  رظن  دش  بوکنم  لوذخم و  دیامن  تماقا  تسناوتن  درک و  تکرح  حبص  رگید  رینم 

تسا رایسب  بلاطم  ناشتالماعم  زا  دشابیم  اهنآ  زا  رتدب  دوخ  هک  یتلاح  رد  دننکیم  دیقنت  شیورد  الم و  دیـس و  زا  هدرک و  سیدقت  ار 
هب عجار  دـناهدروخ  ار  مدرم  لوپ  ناموت  اهرازه  هدـش  تسکـشرو  اهنیا  زا  سوفن  ردـقچ  هک  دـناهداد  حرـش  البق  هبوکداب  دـیارج  رد  هک 
وا نتفگ  هب  روبجم  هک  هراشا  کی  نیمه  منک  عیاـض  ار  دوخ  تقو  هک  مرادـن  شوخ  یلو  مراد  يداـیز  تاـیاکح  زین  ناـشیلخاد  تمـصع 

بلاطم زین  تیئاهب  هب  عجار  نیریـش و  یلیخ  تسا  یناـمر  تقیقح  رد  هک  كاژ  رتکد  يهمانتحایـس  رد  هک  تسا  نیا  نآ  مهدیم و  متـسه 
یتبـسن هبوکداب  نایئاهب  هب  عجار  دـبلطب  فلؤم  دوخ  زا  دـناوتیم  دـشاب  بلاط  هک  ره  تسا  یتیآ  ياقآ  ترـضح  تافیلأت  زا  تسا  دوجوم 

ارچ مدرک  راهظا  هدنب  دوشیمن  يزیچ  وچمه  هک  دش  رکنم  هملک  نیدب  یسک  درذگب  دب  هک  نامهم  شیپ  هدمآ  نابزیم  بش  هک  هدش  هداد 
تفگ دوب  رضاح  یصخش  دشاب  هدرک  یتمدخ  شیوخ  ملاع  رد  هک  هدرک  راداو  تبحم  ای  هدوب و  تمصعیب  ای  تسین  یلاخ  قشود  زا  نیا 

نیا درک  غیلبت  مردارب  شیپ  لاـس  دـنچ  ار  یناوـج  هک  تفگیم  شدوـخ  تسا  غـلبم  هغارم  رد  شردارب  هک  ینز  رفن  کـی  درادـن  دابعتـسا 
مردارب دنک  ادص  ادابم  هک  مدیسرت  زاب  مورب  ششیپ  هب  هدرک  زاب  ار  رد  هک  رد  تشپ  متفر  هعفد  هس  دوب  هدیباوخ  ینوریب  رد  بش  هک  ناوج 

ره هب  تسود  لد  رد   ) دنراد ار  لیذ  هدیقع  هلئسم  نیا  رد  مروذعم و  مسا  حیرصت  زا  تسا  نیوزق  رد  ناوج  نآ  نالا  دوش و  علطم  هیضق  زا 
رتکد هلئسم  هحفص 142 ] هک [  مدرک  عطق  نیقی  فرح  نیا  ندینـش  زا  سپ  درک ) دیاب  یهنگ  دیاین  تسد  زا  تعاط  درک -  دیاب  یهر  هلیح 

تسین  ضرغ  رب  ینبم  دوب و  تسرد  كاژ 

نایئاهب تالالدتسا  تفاخس 

دننکیم و تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  یموزخم  دـیبلابا  هک  تسا  نیا  مئاق  روهظ  ثاقیم  هب  عجار  ناشهمهم  لالدتـسا  هلمج  زا 
مالسلاهیلع رفعج  وبا  لاق  لاق  یموزخملا  دیبلا  یبا  نع  یشایعلا  هاورا  ثیدحلا  نم  و   ) دسیونیم هرقب  هروس  ملا  ریسفت  رد  یفاص  ریسفت  رد 

مهرامعا ةریـصق  يهف  مه  هحبذتق  ۀحبذلا  مه  دحا  بیـصت  ۀـعبرا  مهنم  نماثلا  دـعب  لتقی  رـشع  ینثا  سابعلا  دـلو  نم  کلمی  هنام  دـیبلاب  ای 
یلاعت هللا  نا  امج  املعل  ۀـعطقملا  نآرقلا  فورح  یف  یل  نا  دـیبلاب  ای  يواغلا  قطانلا و  يداـهلاب و  بقلملا  قسیوفلا  مه  نم  مهتریـس  هثیبخ 

لاق مث  نینس  ثلث  ۀنس و  ۀئم  عباسلا  فلا  نم  یضم  دق  دلو و  موی  دلو  ۀملک و  تتبث  هرون و  رهظ  یتح  دمحم  ماقف  باتکلا  کلاذ  ملا  لزنا 
نم مئاق  الا و  همایا  یـضقنت  فرح  ۀـعطقملا  فورحلا  نم  سیل  رارکت و  ریغ  نم  اهتددـع  اذا  هعطقملا  فورحلا  یف  هللا  باتک  یف  هناـیبت  و 

جورخ ودب  ناک  مث  نوتـس  دحاو و  ةام  کلذف  نوعـست  داصلا  نوعبرا و  میملا  نوثلث و  مالا  دحاو و  فلالا  لاق  مث  هئاضقنا  دنع  مشاه  ینب 
مهفاف ارلآب )  ) اهئاضقنا دنع  انمئاق  موقی  صملا و  دنع  سابعلا  دـلو  نم  مئاق  ماق  هتدـم  تغلب  املف  هلا  هللا ال  ملا  مالـسلاهیلع  یلع  نبا  نیـسح 
خیرات زا  لاس  هدش 71  سایق  تاعطقم  فورح  زا  یکی  ره  رد  دنیامرفیم  حرش  فیرش  ثیدح  نیا  نتم  رد  هچنانچ  همتکا ) ودع  کلاذ و 
لوسر ترضح  تثعب  زا  تسا  کی  داتفه و  شددع  هک  هللا  ملا  رد  دناهدش  تلاسر  هب  ثوعبم  مرکا  ربمغیپ  شیرق  خیرات  زا  ای  لیفلا و  ماع 
تثعب ای  ترجه و  لاس  نامه  رد  دوشیم  ددع  هک 161  صملا  رد  البرک و  ضرع  رد  يربک  تداهش  رب  دش  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  مایق 

نیا دومرف  دـهاوخ  مایق  ام  مئاق  ارلآ  رد  دـش و  سلاـج  تلود  هداـس  ورب  دوب  حافـس  هللا  دـبع  هک  ساـبع  ینب  هحفـص 143 ] زا [  یمئاـق  زین 
دلج رد  زین  همحرلا  هیلع  یـسلجم  هدیـسرن و  میقتـسم  یئاج  هب  زونه  تسا و  حرطم  ءاملع  نیب  رد  لاح  ات  تسا  یهباشتم  ثیدـح  ثیدـح 
باب دیـس  عولط  لاس  هب  هک  دننک  تسرد  يددع  دناهتـساوخ  تارـضح  هدومرف  جرد  مه  هینامعن  راونا  بحاص  دسیونیم و  راحب  مهدزیس 
مهب روس  لیاوا  تاعطقم  فورح  زا  هدروآ  اههدرم  هدومن  اپ  رب  یئاغوغ  زاریش  رد  باب  دیس  هک  تصش  تسیود و  رازه و  رد  دیایب  تسرد 
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رد گرزب  فیرحت  اطخ و  دـناهدرک  باـب  روهظ  رب  ریبعت  ار  نیا  دوشیم و  ناشدادعا 1267  مه  يور  هک  ارملاب  دـعر  هروس  ات  هدینابـسچ 
هـسفنب ناشدادـعا  رگید  ياههروس  رد  البق  هچنانچ  اـیناث  تسارلآ  تسین  ارملا  ثیدـح  لـصا  رد  ـالوا  تسا  دوجوم  اـهنیا  ناـمتخاس  نیا 

اب اثلاث  دـناهدرک  باسح  مهیور  نایاقآ  دوش  بوسحم  هسفنب  یتسیاب  مه  ارلآ  نیا  سابع  ینب  ماـیق  اـی  ـالبرک و  يهعقو  ـالثم  دـش  بوسحم 
دومنیم هللا  رما  غیلبت  لوسر  ترجه  زا  لبق  لاس  تفه  هکنیا  رب  دناهدیود  اجنیا  رد  هتفاین  قباطم  ار  باب  روهظ  هنس  زاب  تامحز  نیا  دوجو 
لالدتـسا هلمج  زا  تسا و  تیافک  ثیدـح  نیا  ياهزاس  تخاس و  رد  دـش  رکذ  هک  رادـقم  نیا  زا  دوشیم و  هتفرگ  اـجنآ  زا  خـیرات  اذـهل 

یئاج رد  هک  مرادن  غارس  زین  ار  یسک  هوالع  ماهدیدن و  ار  راعشا  نیا  یباتک  رد  لاح  ات  هک  دنـسیونیم  ار  یطالخا  نیـسح  ناطلـس  راعـشا 
تدیز ناف  نبغ  وعآرلا  دعب  نیدـلا  یحیل  نتیأشنلا -  یف  مکل  ابر  ییجی  [ - 11  ] هدرک جارختـسا  ارفج  زاایوگ  هک  تسنیا  وا  دشاب و  هدید 
دملبق حملا  ذخ  نیملاعلا -  بطق  مسا  اذـهف  هسفن -  دـع  هحفـص 144 ] یف [  وهدع  برـضاف  نیعرـس -  تمتک  ام  یناب  ملعاف -  ءاهلا  هیلع 

رهاظ نیتأشن  رد  تسا  قباطم  زین  شددع  هک  دمحم  یلع  دیـس  زا  تسا  ترابع  بر  نیا  دنیوگیم  نیجردملا  تحتب  هجردا  و  مض -  دعب 
ءار 200 زین 1206  نیغ  ءار و  لاس  تسیود  رازه و  دوشیم  تسا  لاس  دصـشش  کی  ره  هک  ینامـسج  هئـشن  تسا و  یناحور  هئـشن  هدـش 

تفه تصش و  هنس  رد  ینعی  ار  تداهش  رس  مدیشوپن  نم  قیقحت  هب  یئازفیب  وا  رب  تسا  تفه  زا  ترابع  هک  ار  اهددع  هنیآ  ره  نیغ 160 و 
ای هملک  ددع  نیا  زا  دوشیم 121  نک  روذجم  هدرک  برـض  دوخ  سفن  هب  تسا  هدزای  هک  ار  وه  ددع  دنـشکیم  ار  رکذـلا  قباس  بر  مه 
نک مض  دعب  دم  لبق  ار  حم  نک  ذـخا  تسا و  مئاق  ملاع و  ود  بطق  مسا  نیا  دوشیم و  زین 121  یلع  ای  ددع  اریز  دوشیم  جارختسا  یلع 

ددع و هک  ار  راعشا  یـضعب  ابدا  راعـشا  زا  یلیوأت  لالدتـسا  هلمج  زا  دمحم ) یلع  ای   1260  ) ینعی قوف  هجردـنم  ود  تحت  رد  اـمن  جرد  و 
هب تاراعتسا  تایانک و  تاهیبشت و  دیاب  هک  تسا  مولعم  ارعـش  لاح  الوا  دناهدرک  ینعم  دوخ  هب  يروف  هدش  قباطم  اهنیا  مارم  اب  شتاملک 
اب تسا و  راعتـسا  تاهیبشت و  بلغا  ابدا  راعـشا  اذهل  تسا  نآ  زا  هب  ناشینتفگ  رثن  زین  دنیوگب  هداس  رعـش  طقف  دـنهاوخب  رگا  دـنرب و  راک 
رد هک  یعقوم  دـیآیم  مه  قفاوم  اـضق  زا  یبلطم  کـی  يارب  دوشیم  لأـفت  ظـفاح  هجاوخ  رد  هچناـنچ  درک  ناوت  قیبـطت  سوفن  همه  مارم 

تبحص نمـض  رد  دوب  نایم  رد  خیرات  تبحـص  میدوب  سلاجم  قارع  مرتحم  راجت  زا  رفن  کی  اب  یماقم  مئاق  ترامع  رد  یبش  مدوب  نارهت 
هدیمان ریغـص  برو  دـنراد  دالوا  همذ  رد  یمیظع  قح  نیدـلاو  هکنیا  هب  رظن  دنتـشاد  راهظا  ناشیا  دـش  حرطم  يوباد  رجت  هدـنب و  ترفاسم 

كرت هحفـص 145 ] یلکب [  امـش  هکنیا  رد  اصوصخ  دنهدیم  میخو  جیاتن  ار  ناسنا  تسادخ و  اب  تفلاخم  ناشیا  تفلاخم  اذهل  دنوشیم 
زا سپ  دنمتـسم  لد  دود  دنک  هچنآ  دنپـس -  اب  دنکن  نازوس  شتآ  دـنوشیمن  ریخب  تبقاع  دیاهتـشاذگ  اهنت  يریپ  تلاح  رد  هتفگ و  ردـپ 

رورغم یعون  هب  ارم  نایئاهب  تعامج  هک  یتلاح  رد  مدیدرگ  رثأتم  هدـنب  درکیم  تحیـصن  هناضرغ  یب  هکنیا  هب  رظن  ناشیا  ياهفرح  مامت 
نآرق رد  مه  ادـخ  دـنکیم و  عنم  اـهیلا ) تفرعم  ینعی   ) هللا تفرعم  زا  ار  امـش  اریز  درادـن  وت  همذ  رد  یقح  ادـبا  وت  دـلاو  هک  دـندوب  هدرک 

نا دیامرفیم و  رگید  ياج  رد  هوالع  اناسحا  نیدلاولاب  هللااب و  كرشت  هدن و ال  رارق  کیرش  ادخ  هب  ار  دوخ  نیدلاو  هک  دیامرفیم  هیـصوت 
ار يزیچ  یهد  رارق  کیرش  نم  هب  هک  دنیامن  دهجوت  نیدلاو  هنیآ  ره  ینعی  امهعطت  الف  ملع  هب  کل  سیلام  یب  كرشت  نا  یلع  كادهاج 

دلاو ریخ  هک  مدوب  رورغم  مه  نم  دندوب  هتخادنا  عرش  تروص  هب  یقاب  نافرع  نیدب  نکن  ار  اهنآ  تعاطا  سپ  يرادن  ملع  وا  رد  ار  وت  هک 
نانیمطا نکل  تفریمن و  مبلق  هب  لالـضا  لایخ  ادبا  دنکیم و  عنم  هللا  تفرعم  زا  ارم  تسا و  ضرعتم  نم  نادجو  هب  اریز  درادن  یقح  ادـبا 

یلأفت ظفاح  هجاوخ  هب  دوخ  باوخ  قاطا  رد  مدمآ  هدنب  يراب  مدشیم  رثأتم  اعبط  دیآیم  نایم  هب  تبحـص  نیا  تقو  ره  متـشادن  مه  بلق 
متفـص یطوـط  هنیآ  سپ  رد  میوـپیم -  دوـخب  هن  هر  نیا  هدـشلد  نم  هک  میوـگیم -  رگد  راـب  ماهتفگ و  اـهراب  دـمآ  رد  لزغ  نـیا  مدرک 

 - میوریم مدرورپ  ارم  هک  ورنآ  زا  هک  تسه -  یئارآ  نمچ  لگ  رگا  مراخ  رگا  نم  میوگیم -  وگب  تفگ  لزا  داتـسا  هچنآ  دناهتـشاد - 
منکم تسا -  بیع  نوگلگ  یم  عملم  ولد  اب  هچرگ  میوجیم -  يرظن  بحاـص  مراد و  يرهوگ  دـینکن -  ناریح  لدـیب  نم  بیع  ناتـسود 
هدارا مامت  ینعی  دـنکیم  تباث  ار  هللا  دـنع  نم  لک  لق  ینعم  تسا و  قفاوم  دوخ  مارم  اب  هک  مدـید  هدـنب  میوشیم -  ایر  گـنر  وزک  بیع 
قلعت نیا  رب  یبیغ  هدارا  تقیقح  رد  هک  منکیم  هظحـالم  لاـح  میظعلا  هحفـص 146 ] یلعلا [  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  تسا ال  راـک  رد  یبیغ 
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زاب لالـض  هار  زا  هتـشگ و  يداه  ار  سوفن  زا  يرادـقم  هکنیا  ات  منک  عیاض  اهنیا  سیاسد  فشک  رد  ار  یناگدـنز  لاـس  تشه  هک  هتفاـی 
رد راعشا  بلغا  اریز  تسا  یندرکن  رواب  دنراد  تاحونس  ارعـش  دنیوگیم  هکنیا  دوشیم  لیوأت  يزیچ  رهب  راعـشا  هک  دش  مولعم  سپ  مراد 

ییحم ارعـش  تقیقح  رد  یلو  دـش  بیغ  هب  ملاع  رعاش  روطچ  بیغلا  ملعا  دـنیامرفیم ال  مرکا  ربمغیپ  هوالع  دوشیم و  هتفگ  یتسم  تلاح 
یلع دیـس  ظفاح  هجاوخ  هکنیا  رب  دناهتخیوآ  اهیئاهب  الاح  دنرادیم  جردـنم  راعـشا  یط  رد  ار  یبدا  تاملک  یملع و  بلاطم  هک  دـنتایبدا 
شبل بوشآ  هک  مسرت  دوش -  ادیپ  یبل  رکش  دوش -  اغوغ  رپ  زاریش   ) تسا هتفگ  اریز  هتخانـش  نیا  زا  لبق  لاس  دصتفه  ار  يزاریـش  دمحم 
باب دیـس  هب  طـبر  زین  ندوب  تروص  رد  درادـن و  دوجو  رعـش  نیا  ادـبا  ظـفاح  هجاوخ  ناوید  رد  هک  یتروص  رد  ار ) دادـغب  دـنز  مه  رب  - 

ادنوادخ شلاثم -  یب  عضو  زاریش  اشوخ   ) هدومرف هچ  نانچ  دهدیم  ناشن  ار  باب  دیـس  هناخ  هجاوخ  هک  دنیوگیم  هوالع  تشاد  دهاوخن 
دیآیم زیمآ  ریبع  یلـصم -  دابآ و  رفعج  نایم  شلالز -  دـشخبیم  رـضخ  رمع  هک  هللا -  شحول  دـص  ام  دابانکر  ز  شلاوز -  زا  راد  هگن 

نوچ الد  دزیرب -  منوخ  رسپ  نیریش  نآ  رک  لاق  نا  یلا  شلامک -  بحاص  مدرم  زا  هاوخب  سدق -  حور  ضیف  يآ و  زاریـش  هب  شلامش - 
حور تسا و  عقاو  دابآ  رفعج  یلصم و  هلحم  نایم  رد  شاهناخ  هک  باب  دیس  زا  تسا  ترابع  رـسپ  نیریـش  نیمه  شلالح -  نک  ردام  ریش 

لاس و تسا و  ناما  نما و  هام  هک  حار -  رغاس  هاوخب  مرحم  لاله  نیبب  دـیوگیم -  رگید  ياـج  رد  هجاوخ  هتـساوخرب و  اـجنآ  زین  سدـق 
یسک نود  يایند  رـس  رب  عازن  حاتفتـسا -  موی  تسا  ردق  بش  لباقم  مدناک -  هحفـص 147 ] ار [  لاصو  نامز  راد  زیزع  حالـص -  حلص و 
حاتفم ینک  مگ  وج  دیاشگن  ترد  سک  هک  مسرتیم -  شیوخ  راک  زا  یغراف  وت  یلو  حالف -  يوک  هدـید  رون  يا  ربب  یتشآ  هب  دـنکن - 

دوشیم عورش  حالص  حلص و  لاس  هک  هداد  ار  باب  دیس  روهظ  ریخ  هجاوخ  هک  تسا  هنس 1261  زین  رغاس  ددع  باب  دیس  دلوت  مرحم  هرغ 
هب قفوم  رگید  دوش  هتسب  اهرد  ینکن و  ادیپ  تفرعم  دیلک  مسرتیم  یتسین  باب  دیس  نتخانـش  رکف  رد  ینعی  یغراف  شیوخ  راک  زا  وت  یلو 

شـشوخ سافنا  زا  هک  دیآیم -  یـسفن  احیـسم  هک  لد  يا  هدژم  باب  دیـس  عولط  هب  دهدیم  تراشب  هجاوخ  رگید  ياج  رد  يوشن  نامیا 
هلان و نکم  درد  مغ و  زا  دیآیم -  یـسرج  گناب  هک  تسه  ردقنیا  تساجک -  رای  نآ  هگلزنم  هک  تسنادن  سک  دـیآیم -  یـسک  يوب 
نظ و هب  طقف  دوب و  هتخانـشن  یـسک  ار  مئاق  لحم  لاح  ات  هک  دـیوگیم  هجاوخ  دـیآیم -  یـسر  داـیرف  یلاـف و  ماهدز  شود -  هک  داـیرف 

وگب شیک -  دحلم  لکـش  للجد  یفوص  هب  نم  ز  دیوگیم -  رگید  ياج  رد  تسا  باب  دیـس  نیمه  دوصقم  الاح  دنتفگیم  یفرح  نامگ 
زین هللا  دسا  دیس  اقآ  تسا  باب  دیس  نید  يدهم  تسا و  یساقآ  ازریم  یجاح  لکـش  لاجد  یفوص  نیا  دیـسر -  هانپ  نید  يدهم  هک  زوسب 

يرعاش دـنیوگیم  هلمج  زا  ناریا -  ورـسخ  لاجدـب  گرزب  رخ  تسا -  یـساقآ  یجاح  لاـجد  یفوص  تفگب  دـیوگیم -  بلطم  نیا  رد 
شیاهتنم تسا -  ادتبا  يادتبا  شیادتبا  دیوگیم -  هدرک و  حیرصت  نحن  نید  هب  ار  باب  دیـس  مسا  تسا و  تبحـص  شـصلخت  هک  تسه 

ار تالالدتـسا  نیا  قیدصت  زاب  تسا  نییبنلا  متاخ  هک  دمحم  زا  ترابع  اهتنم  ياهتنم  تسا  یلع  زا  ترابع  ادتبا  يادتبا  تسا  اهتنم  ياهتنم 
دبال لیوأت  رد  اریز  تسناد  هللا  دـنع  نم  ار  یـصخش  تالیوأت  نیدـب  دوشیم  اـیآ  هک  هحفـص 148 ] میامنیم [  فاصنا  باـبرا  هب  لوکوم 

تیبوبر هب  دـیاب  مه  نآ  لالدتـسالا  لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  تسا  لطاب  لالدتـسا  دـمآ  نایم  هب  هک  لاـمتحا  دراد و  لاـمتحا  ياـپ  هک  تسا 
لصا دیامرفیم  ص )  ) ریما ترضح  اریز  میدیجنس  ار  شتایآ  تامولعم و  يهیاپ  میتشاد و  راهظا  البق  ار  وا  تاملک  هک  دش  لئاق  یـصخش 

یلع یسیع  ترضح  هدومرفب  تسوا و  رد  هک  دوارت  نامه  نورب  هزوک  زا  هیف  امب  حرشتی  ءانالا  هیف و  ام  فرعی  هلعف  نم  هنکل  یفخی و  یقنا 
ماقم قیال  القا  صخـش  نیا  لالدتـسا  زا  رظن  عطق  میدید  هدومن  هنزاوم  نیزاوم  نیدب  مه  ام  اهرامثا  نم  ةرجـشلا  اوفرعا  مالـسلاهیلع  انیبن و 

هک دـندمآ  ینیهارب  هب  دناهتـشگ  ثوعبم  دوخ  نامز  رد  هک  یکی  ره  فلـس  يایبنا  میدرک  لـئاق  شتیبوبر  هب  هدـنام  اـجک  تسین  مه  یبیدا 
رازه و هک  یتحاصف  هب  برع  ۀـیلهاج  نامز  رد  دروآ  ار  نآرق  دـش  ثوعبم  نییبتلا  متاخ  ترـضح  اذـکه  دـشن  نکمم  اهنآ  لثم  هب  ناـیتا 

خیش اقآ  تافیلأت  زا  هک  باتک  دلج  ود  دشاب  هک  ره  ار  بلاطم  نیا  لیصفت   ) دروایب دناوتیمن  ار  وا  لثم  یسک  زین  دعب  لاس  هاجنپ  دصیس و 
دیامن هظحالم  دبلطب و  نارهت  قرـش  هناخباتک  زا  هدش  عبط  یلق ) رای  شوخ  راتفگ   ) ناونع تحت  رد  یگزات  هب  هک  یتالحم  موحرم  دـمحم 
یماقم یلاع و  يرکف  ياراد  دیاب  دوشیم  ثوعبم  نامز  ره  رد  هک  یبرم  صخـش  سپ  نآرق ) شـش  دلج  رد  تسا  نازرا  یلیخ  مه  تمیق 
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باتک یف  الا  سبای  بطر و ال  دیوگیم ال  ءادنلا  یلعا  هب  تسا  دوهشم  نآرق  زا  هچ  نانچ  دشاب  هتشاد  قوفت  رشب  مامت  زا  هک  دشاب  یلاعتم 
ادـبا البق  هک  دـننکیم  یتایفـشک  دراد و  یقرت  تیاهن  فراعم  ملاع  هک  ینارون  نرق  نیا  رد  نیبم  ماـما  یف  هانیـصحا  یئیـش  لـک  و  نیبم - 

رد القا  اهنیا  اما  دنهدیم  هلئسم  هحفص 149 ] نیا [  رب  تداهـش  لک  تسا و  جردنم  نآرق  رد  ناشمامت  هک  دوشیم  هظحالم  دوبن  يراثآ 
دوجوم اج  نیدنچ  رد  هچنانچ  دـنیوگن  نخـس  رگیدـکی  ضیقن  هک  دناهتـشادن  يرعـشم  القا  دـناهدوبن و  مه  یماقم  ياراد  ناشدوخ  نامز 

لاؤس اهب  زا  هک  ادعب  روکذم  یتعکر  هن  زامن  سدـقا  باتک  رد  يدـنفا  سابع  اهب و  ضقانتم  تاملک  زا  يهلمج  یـصحت  دـعت و ال  تسا ال 
زا هک  سدقا  باتک  ماکحا  یـضعب  لبق  نینـس  رد  تمکح  هب  رظن  نکل  تسا و  رگید  ةولـص  لزان  سدقا  باتک  رد  هچنآ   ) دیوگیم هدـش 

لاسرا تاهج  زا  یتهج  هب  نآ  ياـقبا  ظـفح و  تهج  هب  هک  هکراـبم  راـثآ  عم  هقرو  نآ  موقرم و  يرخآ  يهقرو  رد  تسا  ةولـص  نآ  هلمج 
هن زامن  هک  دنکیم  لاؤس  يدـنفا  سابع  زا  یئوکـسا  مان  رغـصا  یلع  ازریم  رگید  ياج  رد  یهتنا ) لزان  ثالث  ةولـص  نیا  دـعب  دوب و  هدـش 
رد راثآ  زا  یبتک  اب  ةولـص  نآ  دـیاهدومرف  لاؤس  تاعکر  عست  ةولـص  صوصخ  رد  نامیپ  رب  تباث  يا   ) دـیوگیم يدـنفا  هدـش  هچ  یتعکر 

اهبلادبعب یمظع  نزحلا  اذه  نا  دروآ  ردـب  رات  کیرات و  هاچ  زا  ار  ینامحر  فسوی  نآ  راگدرورپ  ترـضح  یک  ات  راتفرگ  ناضقان  تسد 
ره نآ ) رب  علطم  سدقم  ضرا  رد  ابحا  عیمج  هدومن و  تقرس  یلع ) دمحم  ازریم   ) ضقن زکرم  ار  دبع  نیا  تاناما  عیمج  هن  نآ  هب  رـصحنم 

زونه دنناسر  روهظ  هب  ار  روبزم  ةولص  هک  دنناد  یضتقم  یک  ات  دنیامنیم  دقتعم  زامن  تبیغ  هب  ار  قلخ  دننزیم و  فرح  گنر  کی  مادک 
هیـضق رد  اذـکه  دیـشابن  رظتنم  هدروـخ  گرگ  ار  روـبزم  فـسوی  هک  دـیوگب  رگید  گـنر  هب  يزیچ  مـه  نـیا  هـک  دناهدیـسرپن  یقوـش  زا 

نینرقلايذ نم  دوصقملا  اما  و   ) دیارسیم هچنانچ  دنادیم  ص )  ) ربمغیپ سفن  ار  نینرقلاوذ  دنکیم و  یتاریـسفت  تالیوأت و  اهب  نینرقلاوذ 
ازریم يدنفا  سابع  زا  رگید  ياج  رد  هحفص 150 ] ۀیالولا [ ) ةوبنلا و  بحاص  ناک  نال  هادف  نیبرقملا  حور  دمحم  سفن  وه  ۀیالا  هذه  یف 

هدومن و قاـفآ  عیمج  رد  تحایـس  ریـس و  بلق  هب  هک  دوب  ریما  ترـضح  نینرقلاوذ  زا  دـصقم   ) دـیوگیم دومن  لاؤس  يداـبآ  شوـن  نسح 
هراـپ هک  اـهاج  یـضعب  رد  تسا و  ناـهنپ  یئاـم  یبارت و  بلاـق  رد  تقیقح  سمـش  هک  دوـمنیم  هظحـالم  تیاـهن  درک  یلک  رهظم  يرحت 
تفه لثم  هیفوص  ياهیفاب  نافرع  زا  ای  تسا  رابخا  خیرات و  بتک  زا  سبتقم  الک  هدـش  جرد  يدـنفا  سابع  اهب و  زا  هریغ  یملع و  بلاطم 
دیامن مکح  دیایب و  بتک  رد  هروبزم  تامالع  راثآ و  هب  مئاق  دیاب  هک  لئاس  لباقم  رد  نایئاهب  لالدتسا  هلمج  زا  هریغ و  راطع و  خیش  يداو 

تیاـهن رد  مئاـق  هک  یفاـک  لوصا  رد  ار  همطاـف  حوـل  يدـناوخن  رگم  دـنیوگیم  تسا  جردـنم  بتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  برغ  قرش و 
دوجوم اهاج  ریاس  ناقیا و  رد  نتفگ  باوج  زرط  نیدب  دنکیم  عورش  دش  دنهاوخ  دیهـش  لک  وا  باحـصا  دومن و  دهاوخ  مایق  تیمولظم 
هئآیلوا لذی  بویا و  ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  هیلع  دیامرفیم  مئاق  فصو  رد  همطاف  حول  رد  رباج  ثیدـح  رد  یفاک  رد   ) تسا
ضرآلا غیـصت  نیلج  نیبوعرم و  نیفئاخ  نونوکی  نوفرحی و  نولتقیف و  ملیدـلاو  كرتلا  سؤر  يداهتت  اـمک  مهـسؤر  يداـهتت  هناـمز و  یف 

ملق زا  هدومن و  فذح  ار  روبزم  ثیدح  يهمدـقم  دـیئامرف  هظحالم  لاح  اقح ) یئایلوا  کئلوا  مهئاسن  یف  هنرلا  لیولا و  اوشفی  مهئامدـب و 
ترـضح كرابم  مسا  روبزم  ثیدـح  لوا  رد  هک  یتروص  رد  دـناهدومن  لیوأت  ناشدوخ  ساسا  لـصا و  هب  تبـسن  ار  نآ  رخآ  دـناهتخادنا 

مـسا ات  مالـسلامهیلع  يهمئا  ءامـسا  رکذ  زا  سپ  هک  ثیدح  نیا  لوا  ترابع  نیع  تسا  نیا  تسا  روکذـم  ناشدادـجا  ردـپ و  مسا  مئاق و 
هبناب م ح م د کلاذ  لاـمکا  نسحلا و  هحفـص 151 ] یملعل [  نزاخلا  یلیبس و  یلا  یعادلا  هنم  جرخا   ) دـیامرفیم یقنلا  یلع  ماما  كرابم 

نزاخ نم و  بناج  هب  هدننک  تدوع  هک  ار  نسح  شرسپ  یقنلا  یلع  زا  میامنیم  جراخ  ینعی  رخآ ) یلا  یسوم  لامک  هیلع  نیملاعلل  ۀمحر 
نیا ياج  دـنچ  رد  یـسیع  ءاهب  یـسوم و  لامک  تسوا  رد  تسا  نیملاعلل  ۀـمحر  هک  دـمحم  شرـسپ  اب  میامنیم  لـیمکت  تسا و  نم  ملع 

هب عجار  یفاک  يهضور  زا  ثیدح  نیمه  قبط  رد  يرگید  ثیدح  اضیا  دناهتـشون  هئایلوا  ار  یئایلوا  هلمج  زا  دناهدومن  فیرحت  ار  ثیدـح 
نآ يهصالخ  انعم  هچ  اظفل  هچ  هدـمآ  لمع  هب  دایز  یتاـفیرحت  زین  اـجنآ  رد  هک  دـناهدروآ  دـهاش  ير  ضرا  رد  یباـب  هدـع  ندـش  هتـشک 

تسا دادغب  دنیوگیم  یلب  دیوگیم  یئهدیدارا  روز  هک  دنسرپیم  شیوخ  يهباحص  زا  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  نیا  ثیدح 
اجنآ دیامرفیم  یلب  دنکیم  ضرع  باودـلا  قوس  اب  قیرط  نیمه  رد  ار  هایـس  هوک  يدـید  يدـش و  لخاد  ير  هب  هن  دـنیامرفیم  ترـضح 
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دیامرفیم دشکیم  هک  دنکیم  لاؤس  دنـشابیم  تفالخ  قیال  مامت  هک  نالف  دالوا  زا  سوفن  رازه  داتـشه  اجنآ  رد  دنـشکیم  تسا  ءاروز 
هدوبن » هوک  رد  مه  نآ  هدشن و  هتشک  ير  رد  یباب  رفن  دص  نونک  ات  لوا  زا  هک  یتلاح  رد   » تسا دایز  لالدتسا  لیبق  نیا  زا  مجع  دالوا 

اجابات

و ( 1  ) تسا رودم  دبنگ  هک  تسا  زیچ  هچ  نآ  یتسناد  رگا  دـنیوگیم  دنـسرپیم  ناکدوک  زا  ناردام  تسا  لومعم  اهنابز  یکرت  نایم  رد 
روناج مادک  نآ  دیتسناد  رگا  ای  اپ و  شـش  دراد و  رـس  ود  دراد و  مد  ( 2  ) شرمک نایم  رد  هک  تسا  ناویح  مادـک  ایآ  درادـن و  لفق  رد و 

زین بارعا  دراد  لامتحا  دنیوگیم  اجابات  یکرت  رد  ار  تالاؤس  نیا  نخان ؟ دـص  رـس و  جـنپ  حور و  راهچ  دراد و  ( 3  ) ندب جنپ  هک  تسا 
الثم تسا  دوجوم  بلطم  نیا  زا  یلیخ  زین  اهیئاهب  هحفص 152 ] نایم [  رد  دحاو  کسخ  یتشان و  تارابع  رگید  زیچ  ای  دنشاب  هتفگ  امعم 
لئاس دوریم  باسح  رخآ  اـت  هک  دـنهدیم  همادا  هتـشاذگ و  هن  رتفد  رد  باـسح  قیرفت  زا  دـعب  ارچ  هک  يدـیمهف  رگا  هک  دـننکیم  لاؤس 
اذکه تسا  لاؤس  تمالع  تمالع ؟ نیا  ای  تسا و  بجعت  تمالع  هطقن !!! کی  اب  يدومع  طخ  دنچ  الثم  دنراد  یتمالع  زیچ  ره  دیوگیم 

رد مه  نیا  دوجوم  لکـش 9  هک  یتمالع  تسا  دوجوم  تامالع  نیا  زا  ۀـیاهنلا  ریغ  یلا  تسا  اهنم  اـی  بلطم و  هبقع  تمـالع  یقفا -  طـخ 
عیارـش هداد و  همتاخ  ار  لبق  ننـس  ماکحا و  مامت  زین  اهب  وب  تسا  ءاـهب  ددـع  نوچ 9  هن  دـیوگیم  دوشیم  هتـشاذگ  باسح  متخ  تروص 

هب اعبط  ناریا  سوفن  ارچ  دینادیم  اضیا  هنم  تسا و  باسح  قیرفت  تمالع  زین  شددع  نایدا و  یحام  شمـسا  اذهل  هدومن  خـسن  ار  نیـشیپ 
هیبشت هک  ینارتوهش  لثم  تسا  دوجوم  وا  رد  یناویح  تلاح  دنچ  هک  تسا  یسفن  ياراد  ناسنا  عون  نوچ  باوج  دنبلاط ؟ رـس  ندیـشارتن 
سفن رگید  تلاح  تسا  بوسنم  هریغ  سکرک و  هب  هک  يزاورپ  دنلب  ای  دراد و  تبـسن  یباغرم  هب  هک  یلوکا  لثم  ای  دـننکیم و  سورخ  هب 

ندیشارتن رـس  اذهل  دنهدیم  تبـسن  سوواط  هب  زین  ار  تفـص  نیا  دشاب و  هدش  هجوت  لباق  راظنا  رد  هک  دهدب  تنیز  دوخ  هب  تسا  نیا  زین 
هک ال هتفگ  سدـقا  باتک  رد  اـهب  نوچ  هن  دـیوگیم  تسه  مه  تحـص  دـیزم  تسا و  سفن  تایهتـشم  زا  اـیناث  تسا  ناـنز  مروف  ـالوا  زین 
رد دناهدرک و  باختنا  ءاروشلا  راد  رد  ارچ  دینادیم  اضیا س  دنلماع  رما  نیا  هب  ملع  ریغ  نم  زین  سوفن  دیشارتن  ار  ناترس  مکـسؤر  اوقلحت 
رد هکنیا  هب  رظن  تسا  یتلم  تکلمم و  کی  يهمزال  زا  نوچ  دیوگیم  دـنهدیم ج  لیکـشت  رگید  سلاجم  اههزوح و  اهنویـسمک و  دالب 

ینمجنا و اذـهل  دـنهدن  ماجنا  ار  راک  رفن  کی  ءوس  رکف  هب  هداد و  همتاخ  ار  روما  تروشم  اب  دـنریگب و  يأر  هدومن و  راکفا  لداـبت  هلئـسم 
اروش و زا  مدرم  روما  هب  هک  دنهدیم  لیکشت  دشابیم  تکلمم  کی  ای  رهش و  کی  نیبختنم  هک  هفلتخم  هحفص 153 ] یماسا [  هب  یسلجم 

یفاو رواش   ) دـیامرفیم هچنانچ  دـننک  تروشم  روما  رد  هک  تسا  مالـسا  نآرق و  رماوا  زا  هوالع  دنـشاب و  هتـشاد  یگدیـسر  هریغ  هیانج و 
مسا هب  رفن  هن  دالب  رد  هدرک و  تسرد  لدعلا  تیب  هک  هدومن  رما  هدرمـش و  مزال  ار  تروشم  سدقا  باتک  رد  اهب  نوچ  هن  دیوگیم  رمالا )

ای دـننکیم و  باختنا  اروشلا  راد  هک  هتـشگ  ریگاج  دوخ  هب  دوخ  یلاها  رد  عبطلاب  زین  رما  نیا  دـنیامن  باختنا  تانجل  ای  یناحور و  لفحم 
اروشلاراد یناحور و  لفحم  اهنیا  تقیقح  رد  دوشیم  هن  شددع  زین  اهنویـسیمک  زا  یـضعب  هک  ینیبیم  دنهدیم و  لیکـشت  نویـسیمک 

دیاییم و نوریب  یمرک  کی  رن  ریجنا  زا  ینیبیم  ناتـسبات  رد  هکنیا  لثم  دش  دهاوخ  لدعلا  تیب  زین  تبقاع  رد  تسا و  یمومع  لدـع  تیب 
هلماح هدـنیآ  لاس  يارب  ریجنا  تخرد  مرک  سمل  زا  دـیامنیم و  سمل  تخرد  هب  ار  شغامد  هتـسشن  هدام  ریجنا  يهخاـش  رد  دروآیم  رپ 

گنت و ياـج  رد  نم  دـیوگیم  يدـیباس  تخرد  هب  ار  تغاـمد  یتسـشن و  هخاـش  يور  رد  ارچ  هک  دوش  لاؤس  مرک  نآ  زا  رگا  دوشیم و 
مغاـمد دـعب  متـسشن  حـیرفت  تهج  هب  تخرد  هخاـش  يور  رد  هدرک  زاورپ  مدـمآ و  نوریب  هدرک  خاروـس  يذـفنم  دوـخ  يارب  مدرب  يراـت 

يور زا  رگا  هک  دوب  هدومرف  حیـسم  ترـضح  ـالثم  دـنلماع  هللا  هدارا  هب  عبطلاـب  زین  ملاـع  لـها  نینچمه  مدـیئاس و  تخرد  هب  درک  شراـخ 
دمحم ترـضح  هک  دعب  دیراذگب  شیورب  زین  ار  نهاریپ  دریگب  ار  امـش  يابق  هک  ره  دیروآ  شیپ  ار  رگید  يور  دـننزب  یلیـس  امـش  تسار 

گنج و هب  هدارا  نود  نم  ملاع  لئابق  مامت  متیدتع  لثم  هب  هودـتعاف  مکیلع  هحفص 154 ] دعتی [  نم  فیـسلاب و  یبث  انا  دومرف  دش  ثوعبم 
ابجن ابقن  ملاع  للم  مامت  اذـهل  اولتقت  نا  نم  اریخ  اولتقن  نا  تفگ و  دـش و  رهاظ  اهب  هک  دـنتخیریم  ار  رگیدـمه  نوخ  دنتـساخرب و  لدـج 

يرادیب ای -  ظاقیا -  www.Ghaemiyeh.comباب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


اذهل دیئامن  ذـخا  ار  تفاطل  دـیربن و  فرظ  هب  ار  دوخ  تسد  هدومرف  اهب  نوچ  نینچمه  دـناهداتفا و  حلـص  رکف  رد  هفـسالف  ءارزو  نیطالس 
نم اذـکه  دنتـسه و  یلدنـص  لبم و  هب  لیام  ملاع  لها  دینیـشنب  یـسرک  يور  هدومرف  ای  دـنروخیم و  اذـغ  لاگنچ  قشاق و  اـب  ملاـع  لـها 

زا ای  ءایبنا و  زا  ای  هدـش  حرطم  ملاعرد  اهب  زا  شیپ  روبزم  ياهفرح  مامت  هک  یلاـح  رد  تسا  ءاـهب  هب  عجار  ملاـع  تاـیقرت  ماـمت  مهلاـثما 
تسا و طبریب  مامت  ناشتازجعم  لثم  درادن  تیئاهب  ملاع  هب  تبسن  ادبا  هک  تسا  یتارهاظت  اهفرح  نیا  يهمه  اکیرمآ و  اپورا و  هفسالف 
زا ریغ  اریز  رفک  يذـلا  تهبف  دـیهد  هئارا  دـیاهدرک  لاح  ات  هچنآ  دـیئوگب و  دـیراد  دوخ  زا  هچنآ  دیـشر  ملعیذ  متنک  نا  لمع  هب  وتأـت  ـالا 

دمحم خیـش  اقآ  فیلأت  نامه  رد  یفاک  یفاش  ياهباوج  اب  رگید  بلاطم  یـضعب  حرـش  دـنهد  زورب  هک  دـناهدادن  يهجیتن  يراـک  بارخ 
ظوحلم هتـشاد  تفایرد  وکین  يهفـسلف  یتیآ و  ياقآ  لیحلا  فشک  اب  ار  اهنآ  هدومنن  تلفغ  هتبلا  تسا  جردـنم  یلق ) راـی  شوخ  راـتفگ  )

بیترت هب  قفوم  مه  زاب  هک  تسا  اـهنآ  نیرـشان  نیفلؤم و  هب  یتمدـخ  تقیقح  رد  مه  تسا و  یخیراـت  یملع و  تاـعالطا  مه  هک  دـیراد 
زا يرادقم  هک  دنتـسه  یـسوفن  ناشیا  تقیقح  رد  ددرگ و  كایراکم  صاخـشا  تلالـض و  ثول  زا  یمالـسا  ملاع  دندرک و  يرخآ  بتک 

دیجمت و نارازه  لباق  دناهدرک و  ناشدوخ  عون  مه  نایمالسا و  يادف  یناث  رد  مالسا و  يادف  هیلوا  يهبتر  رد  ار  زیزع  هحفص 155 ] رمع [ 
رد هراومه  مدآ  ینب  ياحـصف  ملاع و  يابدا  مامت  مناهاوخ  هراومه  ار  ناشیا  لاـثما  ناـشیا و  تیقفوم  دـیزم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  دـنامیرکت 
هب جایتحا  هچنانچ  دناهدرک  سیدـقت  هداتفا و  هاوفارد  ناشکرابم  مسا  مکمک  لاس  اهدـص  زا  سپ  یلو  دـناهدش  ردـقلا  لوهجم  دوخ  نامز 

سپ دش  دنهاوخ  رینم  ناشخرد و  یبکوک  یمالسا  تناید  ءامس  رد  یکی  ره  زین  ام  رـصاعم  سوفن  نیا  تسا و  مولعم  همه  هب  میرادن  حرش 
هحفـص 156] ناشدوجو [  ضیف  زا  شیپ  زا  شیب  هک  مینکب  قیوشت  بیغرت و  مینادب و  ار  ناشردـق  دـنتایح  لاح  رد  هک  یمادام  تسا  رتهب 

میدرگ  دنسروخ  دنمهرهب و 

هیئاهب تاهبش  عفد  رد  ءاملع  زا  ءاتفتسا  دنچ 

نیا هک  نارظن  هتوک  یـضعب  يارب  تسا و  یبلطم  هب  عجار  یکی  ره  هک  مالـسالا  جـجح  تارـضح  طخ  تسد  هرقف  دـنچ  هب  ار  باتک  ماتخ 
نیسح ازریم  اقآ  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  باطتسم  ترـضح  زا  یلوا  مرادیم  نمزم  تسا  دیفم  دنرمـشیمن  مزال  ار  بلاطم  هنوگ 

نابحاص هک  دـشابیم  رـضحتسم  كرابم  رطاخ  هک  يرارق  هب  اهانب  نایمالـسا  هدـش  ءاتفتـسا  لیذ  بلاطم  هتاکرب  تماد  هغارم  دـهتجم  اـقآ 
تیدج ناشدوخ  دصاقم  جیورت  رد  امئاد  هدومن و  هقیاضم  نیملسم  ناحول  هداس  ءاوغا  لالضا و  رد  هنکمم  لئاسو  هنوگره  هب  هلطاب  نایدا 

ریرقت و يهطـساو  هب  هداد و  لیکـشت  سلاجم  دنـشاب  اهنآ  تاهبـش  عفد  رب  رداق  هک  یناـسک  رب  تسا  مزـال  تروص  نیا  رد  اـیآ  دـننکیم 
اهنآ رارـسا  سیاسد و  يور  زا  هدرپ  دـنیامن و  عفد  ار  ناشیا  تاهبـش  مولعم و  هلدا  اب  ار  مالـسا  فینح  نید  تیناقح  سان  مومع  هب  ریرحت 

زا ءاتفتسا  باوج  داصتقا  ساکع  حلاص  ناضمر 1346  هن 11  ای  تسا  زیاج  رما  نیا  زا  دعاقت  لهاست و  اردتقا  تروص  رد  هن و  ای  دـنرادرب 
الا تسا و  بجاو  نید  نیدـناعم  تاهبـش  عفد  هکنیا  هب  تسا  مکاح  لقع  يهیلقن  هلدا  تلالد  رب  هوالع  یلاعت  همـسب  دـهتجم : ياـقآ  فرط 

ماشه و لثم  دنددوب  تاهبـش  عفد  هب  رداق  هک  ار  یناسک  دوخ  باحـصا  زا  مالـسلاهیلع  همئا  دنامیم و  هجیتن  یب  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا 
رد هرقف  نیمه  هحفـص 157 ] تلع [  شیامرف  دعب  ءایبنالا  ۀثرو  ءاملعلا  دنیامرفیم  هک  یتیاور  رد  قداص  ترـضح  دندومرفیم و  رما  هریغ 
عفد اذه  یلعف  نیلهاجلا  لیوأت  نیبلطملا و  لاحتنا  نیملاعلا و  فیرحت  دنع  نوفنی  ودع ال  فلخ  لک  یف  تیبلا  لها  انل  ناف  دیامرفیم  رخآ 

قباطم اضیا  نیـسح  لقالا  انا  ناضمر و  رهـش  یف 20  اریرحت  لیبسلا . ءاوس  یلا  يداهلا  هللا  تسا و  مزـال  همهم  طیارـش  عامجتـساب  تاـهبش 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هدیدرگ  رداص  باوج  هدش  البق  مهتاکرب  تماد  فرشا  فجن  مالسالا  ججح  تارضح  زا  لاؤس  ءاتفتـسا و  نیمه 

مهم نیا  يهنـسح  ءاحنا  زا  هروکذم  سلاجم  لیکـشت  دـشاب و  وحن  رهب  قحب  داشرا  رفک و  تاهبـش  عفد  تسا  بجاو  هضورقم  تروص  رد 
دمحم هررح  قـفوملا  هللا  تسا و  نید  ظـفح  زا  عاـنتما  ریـصقت و  دـعاقت و  همزـال  دراوـم  رد  بلاـطم  نـیا  زا  دـعاقت  تـسا و  ینید  گرزب 
هحفـص هعجـضم [  بلاط  يدابآزوریف  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  تبتر  نییلع  ترـضح  كرابم  رهم  لـحم  يداـبآ -  زوریفلا  يدزیلا  ینیـسحلا 
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مزاج تیئاهب  يهدیقع  رب  ینابصع و  یمـسق  هب  ادتبا  رد  يردب  هللا  دسا  دیـس  اقآ  ياقآ  دوشیم  هظحالم  هلاسر  نیا  رد  هک  يروط  هب  [ 158
رثا رب  هدوب و  یـضراع  تلاح  نیا  هک  تسا  مولعم  یلو  دندرکیم  روصت  گرزب  یهانگ  ار  لیحلا  فشک  باتک  يهعلاطم  یتح  هک  دـندوب 
زاب شوگ  مشچ و  ناشیا  هک  دنتـشاذگن  نایئاهب  لاس  یـس  تدـم  رد  زین  دـندوب و  هدرک  رواب  ار  یغورد  ترهـش  ره  اهب  مانغا  اب  ترـشاعم 

قفوم لیحلا  فشک  باتکب  هحفص 159 ] هرخالاب [  دوب  یئوجقح  ترطف  ناشترطف  هک  اجنآ  زا  اما  دنیآ  زاورپ  هب  قیقحت  ياوه  رد  دننک و 
دوج رد  دـش  جرد  هلاسر  نیا  رد  دوب و  هتـشاگن  ناشیا  رب  هدـنب  نیا  هک  یباوج  انمـض  هتفاـی  حیحـص  اـبیرقت  ار  نآ  تاجردـنم  ماـمت  هدـش 

تـشگزاب دوخ  ماظع  دادـجا  نید  تکلمم و  یمـسر  بهذـم  هب  هتفگ  دوردـب  ار  داسف  زا  رپ  يهزوح  نآ  درک و  دـیدش  ریثأـت  ناـشمرتحم 
ترضح هب  هدنب  يهضیرع  يهشوگ  رد  هک  ار  یتارابع  نآ  لیذ  رد  ناشیا و  فیرش  سکع  هقرو  نیا  ردص  رد  هنارورـسم  کنیا  دندومن و 
هنامیمـص مانغا ) يادخ  هن   ) یقیقح يادـخ  زا  ار  یتیآ  ياقآ  ناشیا و  تاقیفوت  همتاخ  رد  میئامنیم و  جرد  دناهتـشاگن  دوخ  طخ  هب  یتیآ 

راهظا هدش و  راگن  هضیرع  تسپ  ره  رد  دیاب  هچ  رگا  کتیدف -  یتیآ  ياقآ  هب  باطخ  رد  يردب  هللا  دسا  دیـس  اقآ  ياقآ  طخ  میراتـساوخ 
رد هک  هقئاف  يهدئاز  للع  اب  هدومن  روصت  یئیـشلا  کلذا  هباشم  هباشم  هباشم  هک  هداد  رارق  لدبلا  معن  ار  حلاص  ازریم  اقآ  یلو  میامن  تدارا 
دـش تراسج  هملک  دنچ  نیدب  دندوب  راگن  هضیرع  ناشیا  هک  نونکا  هدیدرگن  رطاع  رطاخ  محازم  دش  دهاوخ  ضرع  هبتاکم  ناگمه  عقوم 

هدوب و تیوحم  راهظا  ددصرد  هراومه  هکلب  دوشن  ظوحلم  یحبصلا  قورعلاک  یلبنت  باصعا و  یتسـس  هدشن و  مورحم  هبتاکم  مدع  زا  هک 
هللا دسا  دیس  تسا  تراسج  هدایز  دیعبب  مکلضف  نم  اذه  سیل  میشابیم و  يراذگتمدخ  لوغشم  هتفرگ  رظن  رد  ار  نایئاهب  تعامج  تتـشت 
مراد اعد  سامتلا  مرتحم  نیئراق  زا  میامنیم و  خـیرات  باـتک  هب  لوکوم  ار  ناـشیا  تامدـخ  تامادـقا و  تالـسارم و  حرـش  رگید  يردـب 

تایعرـش مرتحم  رظان  رظن  هب  هدـش و  لاسرا  نارهت  هب  هغارم  زا  تسا  لاس  کی  بیرق  باـتک  نیا  دـنامن  هدیـشوپ  هحفـص 160 ] حلاص [ ) )
ات دشاب  هدش  عبط  شورفباتک  ای  یچهعبطم  يهیامرساب  تسیاب  هکنیا  يهطـساو  هب  یلو  هدش  رداص  عبط  يهزاجا  حالـصا  زا  سپ  هدیـسر و 
ود نیا  رد  هک  تسا  تقیقح  يهقراب  وکین و  يهفـسلف  لیحلا و  فشک  دیؤم  نیرتهب  هک  دومن  هظحالم  بناج  نیا  اریخا  هدـش  ریخأت  نونک 

مومع عـالطا  يارب  بتک  نآ  دـننام  مه  باـتک  نیا  هدـش و  عقاو  لـلم  مومع  هکلب  یحیـسم  ملـسم و  هجوـت  فرط  هدیـسر و  عـبط  هب  هلاـس 
هدـش راذـگورف  هک  يزیچ  طقف  مدومن -  عبط  هب  ترداـبم  اذـل  تسا  دـیفم  یعاـمتجا  حـلاصم  هب  نادـنمهقالع  هکلب  نایحیـسم  نیملـسم و 

يهدیصق زین  هتفای و  شراگن  لیحلا  فشک  فلؤم  یتیآ  ياقآ  دنمشناد  بیدا  هناگی  حدم  رد  فلؤم  يهحیرق  ملق و  هب  هک  تسا  ياهدیصق 
ار دـیدج  میدـق و  ياـبدا  ماـمت  هدـینارذگ  شرع  زا  هراوآ  يهیاـپ  هدورـس و  زور  نآ  هراوآ )  ) حدـم رد  یناـهارف  يارعـشلا  ماـظن  ـالبق  هک 

دنتـشاذگن هدومن  يدونـشخ  مدع  راهظا  ادـج  دیـسر و  یتیآ  ياقآ  هب  هدیـصق  ود  نیا  ربخ  هصالخ  دومن !! دادـملق  هراوآ  ناوخ  راوخهزیر 
ناشمیدق حودمم  فلؤم و  هراوآ  یئاهب و  ینونک  غلبم  رفن  کی  نیب  هک  يراعشا  رب  تسا  لمتـشم  هک  يهوزج  ناربج  يارب  اذل  مینک  جرد 

رارق دـلجم  کی  رد  هلاسر  نیا  اب  هدومن  عبط  هدـحیلع  هدروآ  تسد  هب  یلئاسو  هب  هدـش  لدـب  در و  ناشدـیدج  مومذـم  فلاخم و  یتیآ  ای 
یتح هک  تسا  تمیق  یب  يردق  هب  ناشیا  تاغیلبت  نایئاهب و  حدق  حدم و  هک  دننادب  هدش  انشآ  تارـضح  نالخاب  مدرم  يهفاک  ات  میهدیم 

عوضوم هب  هک  دوب  رظن  رد  ار  هدنراگن  يهدنب  هک  دنامن  هدیـشوپ  همدـقم  هحفـص 161 ] رـشان [ )  ) درادن شزرا  مه  یناجم  نداد  شوگ  هب 
یقوش یناحور و  لفحم  يدـنفا و  سابع  طوطخ  یتح  شکرادـم  مامت  هکنیا  اب  ار  موس  دـلج  لیلد  نیمه  هب  دـهد و  همتاخ  لیحلا  فشک 
شعبط رد  زاب  تسه  هدوب و  دوجوم  هتشادرب  سکع  هداهن و  ور  رب  باقن  یشیورد  سابل  اب  هک  یلع  نیسح  ازریم  دوخ  سکع  هکلب  يدنفا 
مولظم ار  رفن  کـی  رگا  بلط )!(  حلـص  بیجن  ناـقالخا  شوـخ  نیا  دـنرادیمن و  رب  تسد  تارـضح  نارودزم  منیبیم  یلو  مدرک  ریخأـت 

میقتسمریغ میقتسم و  روط  هب  يرایسب  ياههراپ  قرو  هلاس  دنچ  نیا  رد  دنهدیم  ناشن  تسه  هکنانچ  ار  دوخ  یئوجحلص  تباجن و  دندید 
یب يهمان  رس و  و   ) ینادمه صخش  راعشا  دننام  تسین  نمـضتم  ار  يرگید  زیچ  رثن  مظن و  زا  یـشاحف  یکاته و  زج  هک  دناهدیناسر  نم  هب 

رد هنالیذر  يهحیقو  ياهمتـش  اب  رـصم  يهعبطنم  یـسراف  هلجم  کی  رد  هک  يراعـشا  دوشیم و  هراـشا  ـالیذ  هک  يراعـشا  نیمه  و  اـضما )
منادیم يدنفا  یقوش  روتـسد  هب  نم  ار  همه  هک  اهلاثما  نم  ریثک  هدش و  هدینـش  تارف  سابع  زا  مه  يراعـشا  هدـش و  جرد  هدـنب  هب  باطخ 
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یتشاذـگن یتشادرب و  راک  زا  هدرپ  ارچ  هک  تسا  نیا  اهنآ  مامت  يهجیتن  هرخـالاب  هدرکن  راذـگورف  تلاذر  زا  شحول  رد  مه  وا  دوخ  اریز 
لگ بآ  رد  مینک و  ترـشابم  یعامتجا  يدابم  مسا  هبار  یتئاند  تنایخ و  ره  میوش و  يدـصتم  بهذـم  نید و  ماـن  هب  ار  یطلغ  ره  اـم  هک 

هحفص توکـس [  هب  ار  همه  هدنب  نیا  اذه  عم  دیـسر  لیحلا  فشک  رـشن  زا  لبق  مه  قاروا  نیا  یـضعب  هک  یتلاح  رد  میریگب !؟ یهام  دولآ 
رانید فلا  رادقم  هب  ارخص  راصف  ارجح  هتمقلا  بلک  لک  يوع  ول  تشاذگ و  يرجا  عقوم  رد  ار  یبرع  رعش  نیا  نومضم  دینارذگ و  [ 162
هداس هیـضق  نیا  فارطا  رد  دـناهدراذگ  ءانب  یتح  دـننکیم و  هدافتـسا  وکین  ياقآ  هدـنب و  لاثما  توکـس  زا  هک  تفر  هظحـالم  اریخا  یلو 

دندادیم تبسن  دوخب  زمل  زمغ و  هب  ار  هیضق  ره  هک  ار  دوخ  يهقباس  تالاح  دنهاوخیم  هتفر  هتفر  انمض  هداد  ماجنا  میقتـسم  ریغ  تاغیلبت 
راکشآ يرپ  هتـشرف و  دننام   ) ناشـسیئر لوق  هب  تیناحور  سابل  رد  دنهد و  هداعا  زاب  دندولآیم  دوخ  كاپان  تشم  هب  ار  كاپ  نماد  ره  و 

ياقآ وکین و  ياقآ  تفلاخم  هک  لاس  راهچ  هدـنب و  تفلاـخم  هک  لاـس  شـش  تدـم  نیا  رد  هچ  دـندرگ  يدـصتم  ار  يدـسافم  یفخم ) و 
دندوب و تکاس  لبق  هام  ود  ات  هتفر  نوریب  ازریم  يهلگ  زا  دنفـسوگ  اهدص  هدش و  ینلع  داصتقا و و و  ياقآ  فلاخم  هک  لاس  هس  باهش و 

وکین يهفسلف  لیحلا و  فشک  زا  رکشت  ناشدوخ  يهلخاد  زا  یصخاشا  راید  رهش و  ره  زا  تسا  دوجوم  هک  يرایسب  تالـسارم  بجوم  هب 
قاـفن و فلاـخت و  نیاـبت و  ره  ینونک  ردـتقم  تلود  هاـنپ  رد  هک  یمـسق  ناـمه  هک  دـندوب  راودـیما  دنتـشادیم و  راـهظا  اـهنآ  فلؤم  و 

یلم تدـحو  دورب و  ناـیم  زا  زین  ناـینب  تدـسفم  عوضوم  نیا  دـتفایم  دوـخ  هحیحـص  يراـجم  رد  اـهراک  دوریم و  لاوز  هب  یگنرود و 
يههجو منیبیم  زاب  فرط  نیا  هب  هام  ود  زا  یلو  دوش  همزـال  تاحالـصا  يرورپ و  فراـعم  هب  لدـبم  يزاـس  نید  راـکفا  ددرگ و  لـصاح 

دوخ ضرم  يهداعا  هب  زاـب  دـنراذگیم و  غیلبت  هار  رد  یمدـق  دـنروآیم و  نـالوج  هب  یملق  اجردـتم  هدـیناسر و  مه  هب  يرییغت  ناـشلایخ 
هلیسو و امئاد  هک  یتارضح  نیا  هک  تسا  نآ  میب  تسا و  هظحالم  لباق  عقوم  تسا و  ناریا  یقرت  يادتبا  نوچ  و  هحفص 163 ] دنراودیما [ 

باوج مرادرب و  ملق  رگید  راب  کی  متـسناد  مزال  اذـل  دـنزاس  لوغـشم  راکذا  نیا  هب  ار  هداس  نامدرم  راکفا  زاب  دـناهدوب  یقرت  ریخأـت  تلآ 
تسا اهریگلاف  اهلامر و  ياهفرح  نامه  یئاهب  فرح  هدادن و  خر  ياهزات  رما  چیه  دننادب  تلم  دارفا  ات  مراگنب  ار  اهنآ  زا  یکی  تاهرت 

ار دوخ  دـننزیم  هقح  همه  نیا  یهاش  کی  يارب  هکنیا  نیع  رد  هدرب و  راـک  هب  دوخ  يهدافتـسا  ناـهذا و  شیدـخت  يارب  هدرک  ظـفح  هک 
رد ار  دوخ  ملق  هک  دشاب  هعفد  نیرخآ  نیا  مراودیما  دننکیم . دادملق  سک  همه  اج و  همه  رب  طلـسم  دـصقم و  ره  رب  طیحم  بیغلا و  ملاع 

شومارف ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  میوزرآ  یهتنم  اریز  منک  هداعا  رگید  راب  هک  دـهدن  خر  یتاـبجوم  مدولآ و  تفاـثک  هب  عوضوم  نیا 
دنیامن  شومارف  تسود  نطو  نایناریا  مامت  هکلب  منک 

( لیبسلس  ) هب صلختم  یئاهب  غلبم  تایوجه 

ضرعا يذلا  تخبلا )!!(  سکان  دهعلا  ضقان  تفتلا  قفانملا  باوج  یف  یهبالا  ههجول  ابح  تلق  یلعالا  انابرب  انیعتسم  لیحلا  فشک  در  رد 
هرـس فشاک  لذرالا  کلذ  هامـس  مث  نییلع  لـها  ناـک  نم  دـنع  نیجـسلا  یف  نوکی  باـتکب  نمحرلا  یلع  اذ  دـعب  يدـتعا  ناـمیالا و  نع 
ةداس موقالا  ۀـجهبل  ةادـهلا  ملاعلا و  یف  هل  الا  ءاـنما  هحفـص 164 ] راربالا [  یلع  يرتفا  يدـتعا و  راـبجلا  یلع  نم  هللا  لذـخ  لـیح  فشکب 

نابایب رد  هراچ  یب  راعش  تواقـش  يا  سیلدت  هعدخ و  رکف و  زا  یـشاب  سیلبا  یتیاک ز  یتیآ  اذک  راتخملا  هرمال  ةالولا  رایخالا  ةداق  قلخلا 
يدرک رادـغ  يا  قباوس  نیا  همه  اب  دـیوگیم  هک  اجنآ  ات  نادـلب  همه  رد  هتـشگ  نیگمرـش  ناـهج  هب  وت  دوجو  زادزی  تفت و  هراوآ  لـهج 

دننامیب تبرب  يدومنب  دنچ  یـضارتعا  سپ  لهاجت  هب  سکان  يا  تمحز  هب  یتشون  در  سدقا  سدقم  باتک  رب  راهظا  دوخ  رفکو  ضارعا 
نیا نونج  لهج و  هب  متشادرب  هدرپ  نونک  شیوخ  ياههلیح  زا  ینعی  لیح  فشک  مان  هب  یسیونیم  لغد  رکم و  وت  همه  يا  قح  در  [ . 12]

یکدرم تیاکح  نوتفم  يدش  نوچ  هک  رگنب  زاب  نونکا  لثم  نیا  زا  ار  دوخ  لاح  رابکتسا  لهج  رکس  زا  يوش  رایـشه  رگم  ونـش  تیاکح 
هنهرب دش  دیودب  نآ  زا  دعب  هبامرگ  يوس  دیـشک  دیرخ و  وا  زا  یـشیشح  سپ  اذـک )  ) شوه تفآ  يداد  ارم  هک  شورف  سرچ  دزن  هب  دـش 

رپ سرچ  ارچ  زاسهلیح  زاب  لغد  نیک  ورف  رکف  هب  دش  دیلام و  هرون  ومب  يوم  شیوخ  ياپ  ارس  رب  ریهطت  سپـس  نازو  دیامنب  ریونت  ات  تفرب 
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باتع و اب  شورف  شیشح  نآ  ناکدب  ات  مامح  زا  تئیه  عضو و  نامه  اب  مامت  باتش  دص  هب  دش  نورب  سپ  هحفص 165 ] ارم [  هدادن  یتوق 
دزد وت  يا  نم  هب  هچ  زا  ياهدادـن  یبوـخ  سرچ  راـتفر  جـک  راعـش  بلقت  يو  رادرک  هبت  يا  هک  دز  رب  کـناب  شورخ  شوـج و  باـطخ و 
یلب یسرچ  تفگ  وا  يهراظن  رب  هتشگ  عمتجم  وس  ره  زا  مدرم  دیـشورخیم و  يرییغت  دادن  دومنن و  يریثأت  چیه  وت  شیـشح  نیا  هب  نزهر 

یلفاغ تریوزت  شیوخ و  رکم  زا  مه  وت  ایگ  هفطل  نیا  هدوب  رثایب  ای  هدومن و  رثا  تشیشح  هک  لاقم  قدص  راکشآ  دنکیم  لاح  نیا  ار  وت 
نادان یهز  یهز  مدرک  فشک  نالف  ياههلیح  هک  یئوگب  سپ  یهن  لها  دزن  هب  يدومنب  ار  دوخ  يهریرـس  لاح و  فشک  تریبدت  ءوس  زو 

یپ ار ز  وا  تملظ  روعاب  معلب  سیلبا و  وچمه  دـیوگیم  دروخیم  رب  اج  همه  هب  هک  يرایـسب  یکاته  زا  سپ  مجنپ  يهحفـص  رد  لـیبسلس 
یتیآ دـیوگیم  متفه  يهحفـص  رد  زین  و  لهاجت ؟ ای  تسا  لهج  رب  ینبم  ینعم  رد  ماهبا  يرعـش و  طلغ  نیا  تسین  مولعم  رون  تعلط  تسا 

هدـنیوگ دارم  طولغم و  مهبم و  مه  زاب  نامزا  همه  رد  هدوب  وا  نید  ناـهج  يادـخ  تردـق  تیآ  مربم  يهدارا  رما و  رب  مه  هللا  ۀـیآ  تسیک 
لیبسلسلا [ 13  ] کـلاق هتفگ  دوـخ  صلخت  هحفـص 166 ] رد [  هک  اجنآ  اـت  هدورـس  یمید  یبرع  هب  يراعـشا  زین  همتاـخ  رد  تسا  مولعماـن 

نک و متخ  مـالک  لوط  تسا  سب  الیبسلـس  هلوق ص 12  یلا  ارکدـم  ریـصبلا  اهاریول  اررد  یلعلا  نم  تاملک  اراعـشا  دادولا  نامزل  اراکذـت 
ناطیشلا نم  ذعتسناذ  دعب  هاوفالا  تباط  لج  همـسب  هللا  مسب  باتکلا  انحتتفا  ناشدوخ  ياهیبرع  متـسیس  هب  یبرع  هیباوج  ماتخ  ریخ  مالـسلا 

ۀمـسق هلف  رفکلا  ءاهتنا  قحلا  لوا  رفکلا  ءاهب  دجم  دقل  رانلا و  باتکلا  نم  دافتـسا  رانلا و  بابب  کسمتـسا  دق  نمحرلا و  نع  ضرعا  يذلا 
لیبس لس  هردص  یف  لضی  الیبس  لس  لالـض  لیبس  لس  هیتلا  یف  هات  لامـش  میـسن  ای  لیذلا  رمـش  تاملظلا  لعاجف  يرخا  نود  تایالا  نم 

ما ءاهفسلا  نم  یننا  معزت  موهوملا  ۀنیفس  ای  هل  لق  مودهملا  هبابب  تغلب  ول  ناسنالل  عیقنلا  مسک  وا  نامظلل  عیقبلا  بارسک  هردغ  نم  لضملا 
هللا محر  ناثوالا ! دبعی  لجعلا  دجسی  ناسنالا  نکمیا  بدلا  اهیا  ماهوالا ؟ سجاوه  ینتعزعز  مانغالا  نم  یننا  معزت  اهلبلا ؟ نم  اهبلا  لهاک 

ریمحلا و لثمک  ـال  هحفـص 167 ] بکوکلا [  دبعا  سمـشلا و  دجـساف  بهذـم  نم  رارفلا  تدرا  نا  مانال  ابطاخم  لاق  ثیح  مایخلا  ةرـضح 
وت لیبس  رد  تسناریا  تلیبس  لیبسلس و  يدومنب  لیبس  لس  بجع  يا  يدوشگب  لیبس  الیبسلس  یسراف  مانصالا  دجـست  لجعلا  دبعت  ماعنالا 

ار رت  وت  يدناوخن  ار  مهـسلا  أطخا  وت  يدـناشن  رب  ریت  هزب  نوچ  يدروآ  شکرت  یئاهریت ز  يدرک  یتشگ  نامگ  تنامگب  تسا  نید  تیاغ 
ياهدش برع  مد  هچ  زا  الوا  يدرک  مگ  هچ  زا  شخاروس  کیل  يدروآ  يدرو  بوخ  انخیـش  دنزب  دوخب  ار  ریت  نآ  دبال  دنزب  دلبان  هچ  ره 

تسا بش  غرم  ناسب  مه  وگ  هوای  تسا  روک  بش  رود و  رون  زا  زور  تسا  رون  نمـشد  هکنوچ  بش  غرم  ياهدش ؟ بش  غرم  وچ  منرت  رد 
اطخ اهراک  اجک  ره  دتفا  الم  رب  هن  دـیاش  هک  ات  یبرع  يهماج  هب  یـشوپب  یم  یبدایب  راک  تاقآ  وچمه  تسا  برع  زن  شیهگآ و  مجع  زن 
زور هک  نیب  ارم  مه  یلع  مث  نالف  اولوقی  یک  ینلزنا  ره  رد  هک  الوم  تفگ  يراکمه  هب  مدش  اجنیا  وت  اب  يراچان  هب  نم  هک  اغیرد  يا  دتفا 

میهدب نت  زاب  هک  دبای  زاب  راکیپ  ماهدرک  ریش  اب  هک  نم  [ . 14  ] راک رـس  اب  لاوج  رد  موشیم  دروآ  راب  زیچ  هچ  درب و  هچ  نیه  درک  هچ  راک 
يردس دنشخب  رب  وراب  گرب و  رگم  ات  میهد  بآ  مخت و  هدناشفا  وت  رد  میهد  باوج  کبس  کبسب  مه  میهدب  نخس  کبـس  ره  رب  شوگ 

 ] یبرع يهماج  وا ز  تسا  يراع  یبدا  تعنـص  هب  یئوگن  ات  خیبوت  نامدننک  اهمجعرو  خیب  زا  میوش  برع  دـبای  زاب  دـشخب  رمث  تدـصقم 
ضرغلا ادـیپ  نآ  زا  کبک  تسا و  غاز  حرـش  اـقآ  وت و  نم و  یبرع  دوب  هلیح  تنتفگ ز  یبرع  دوب  هلیـسو  نیا  هک  مناد  هن  رو  هحفص 168 ]

ای مرگن  تزغن  يهتفگ  هب  منادن  نم  تیبرع  زا  مک  دبن  تیـسراف  تیبدا  فئاطل  ردنا  مدید  میبایرد  تاهتفگ  یمجع  میبات  نخـس  نیا  زا  ور 
مرج ـال  تدوـخ  زا  مدـید  نیربـنع  هکـس  هب  تنهد  تنخـس  زا  تمکح  ملع و  ماهدـید  تنهد  بل و  رـس و  ردـنا  هکـسب  تزغم  ینعم و  هب 

هک اتفگـش  يا  انیـس ؟ یلع  وب  هداهنب  هلـضف  انیب  يا  تناهد  ردـنا  هک  اـی  یباراـف ؟ نـالف  زا  يهدروخ  یباـب  نهک  يهچون  يا  رگم  مدیـسرپب 
میرون تملظ و  وچمه  وت  ام و  منزن  مد  هک  سپس  نیز  ناوتن  منخس  رد  دوبن  مه  رگا  متش  ماتـش  لیح  فشاک  دش  هچ  رگ  مانـشد  یهدیم 
مدـمه يدـش  رود  وت  ام  برق  زا  هک  ات  امن  هلبق  باتفآ  ار  وت  ياک  ابرح  اب  تفگ  روک  یکـشوم  تیاـکح  میروک  کـشوم  اـبرح و  وچمه 

نینچ اـم  هچ  زا  یـشافخ  هن  رگا  ردارب  يا  ممـشچ ! دـهد  قح  هک  یئاـعد  نک  ممـشخ  رد  وت  اـب  هن  اـبرح  تفگ  يدـش  روک  هتـشگ  سمش 
ایک يا  يدرکیم  هن  رو  قیقحت  زا  يدـناوخن  يدـناوخب  رو  یناوـخیمن  لـیحلا  فـشک  هچ  زا  ینازرا  هتـشگ  هدـید  ار  وـت  رگ  یـشاخرپب ؟
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کیل هحفص 169 ] دیوپیم [  داسف  عفر  هار  دیوج  یمدآ  ریخ  وا  هکلب  ضغبم  سکب  شاهدنراگن  هن  ضرغم  دوب  شاهدنیوگ  هن  هک  قیدصت 
ار ورم  یـسک  ات  رم  قحلا  هک  یعقوم  نینچ  رد  رح  مدرم  دناهتفگ  ببـس  نیز  خـلت  شقاذـم  رد  تسا  قح  فرح  خـلب  یـضاق  وچ  وت  ياقآ 

دوخ ياههدید  زا  هچ  ره  دش  اوسر  تخس  هک  ار  وا  دیوگ  دش  اسرف  هار  قیقحت  هب  نوچ  تسا  رایـشه  تسا و  لقاع  وا  دیوگ  تسا  رادفرط 
تسا و دسفم  تسا و  هیفـس  نیا  تسا  متح  ام  هب  شنادان  شوگ  تسا  متـش  نیا  هک  واد  رادرب  هرعن  دیوگ  دوخ  ياههدینـش  هب  ای ز  دـیوگ 

مه ناتهب  مه  ارتفا و  دـنز  مه  دانع  برـضم و  اگب  يدوهی  نوچ  داـیرف  دـنز  مه  شحف و  دـهد  مه  لوقعماـن  هلمج  تسه  شنخـس  لوهج 
كدنا هدرک و  ان  شاف  رازه  یکی ز  ناترس  زا  نم  هک  یناوتب  وت  شتسناد  هک  ای  ینادیم  شیوخ  وت  الیبسلس  نالف  تسا  يرتفم  هک  دیوگب 

روفنم يوش  دوخ  وت  ینیب  هب  رو  روهـشم  شمزاس  هک  مهاوخن  نم  دود  درآ  رب  ترـس  زک  ماهدرک  دوجوم  نیـشتآ  ياهدنـس  سب  رایـسب  زا 
باوـج زا  مه  لاؤـس و  زا  تسامـش  باـتک  زا  مه  متفگ  هچنآ  تسنید  ین  تسا  رـس  تفاـثک  نیا  تسنیئآ  هچ  نـیا  تـسنید و  هـچ  نیاـک 
ناهرب تلاجخ و  لیلدیب و  ناتهب  دوب  نیاک  دیئوگ  زاب  تسا  روهشم  قلخ  نیب  شرثکا  [ . 15  ] تسا روترف  طخ و  حول و  شدنس  تسامش 

ردـنا هچناز  ناهرب  زا  يدوب  هتفگ  نخـس  کی  نایب  قطنم و ز  یناعم و  زا  ماتـش  يا  يدرک  هک  تحاقو  ناو  مانـشد  همه  نیا  ياج  رب  شاک 
هحفـص 170] تسامـش [  باطخ  رد  هکناملغ  حرـش  تسامـش  باتک  رد  هک  یناز  رکذ  تسا ؟ ناتهب  مادک  امرفب  ناه  تسا  نایبت  باتک و 

دص ودرا  حاولاب  رب  دوهشم  دش  غورد  شباتک  رد  دوجوم  دوب  طلغ  شزامن  رد  ناوات  دهد  نآ  تفگ  ایح  یب  نایب  درکن  نیا  مکح  ایح  زک 
ره غورد  هتشگ  مامت  شیاههدعو  تسا  طبریب  وجه و  دنناد  همه  تسا  طبـض  همه  اهب  ياهرعـش  تسا  گنرین  رازه  يدابم  رد  تسا  گنر 

تـشگ كاخ  نوچ  اضق  زا  تسپ  نالف  دـش  يوش  دنمتـسم  هک  نامهب  هب  اـی  يوش  دـنلب  وت  تفگ  نـالف  هب  غورف  هدرب  شیوخ  هتفگ ز  هچ 
[16  ] دوجوم دش  میلگ  زارتشیپ  دواد  اب  روبز  دیوگ  باب  خیبوت  دروم  تسا و  تبث  هلمج  خیرات  زا  کی  ره  تاهابتشا  كالفا  ات  دنلب  نامهب 
هک دیوگ  باب  لح  لگـشم  تشگن  مه  تبقاع  لغد  دوب و  ردغ  نوچ ز  اهرذع  سابع  هدبع  هصق  نیا  رهب  ساوسو  زا  دـشارتیم  اهرذـع  . 

دوب هلاس  هن  لفط  تسا  طمن  نیا  رب  وا  لاح  تحـص  تسا  طلغ  نخـس  نیا  دیوگ  اهب  سپ  نم  مدید  هدید  هب  شزاجح  رد  نسح  نب  ۀـجح 
تراشب مه  ردام  زا  دازن  یلفط  وچمه  میقع  رهد  هب  يرکسع  دوب  تفگ  میقـس  لوق  ود  ره  سابع  دناوخ  ایند  زا  تفرب  درمب و  هک  الوم  نآ 

رگ دوس  درادن  ام  هب  تیودهم  دوب  یلفط  هک  رگا  میئوگ  هتفگ  هدوشگب  هلیح  هار  نینچ  نیاک  هدوب  رتدنر  وت  ناز  یکی  نیا  ردپ  دادـن  وا  زا 
نیا تسه  هکناز  رتلهـس  برع  خیب  ندـش ز  اجنیا  دـیاب  هحفـص 171 ] درک [  تباث  هک  دزـس  شلزع  گرم و  دروآ  ناـهج  نیرد  شیادـخ 

وگغورد نیمادـک  وگ  دندورـسب  هس  نآ  هک  اهنخـس  نیز  اناریح  وحم و  تام و  نم  وچ  يا  اـناج  نخـس  نیا  رد  یئوگ  هچ  ناـه  بهذـم 
دیون نیا  يرجه  دوب  هک  حیـضوت  نیا  داد  اکیرمآ  هب  مه  جـنر  زا  صالخ  دوشیم  ناـهج  نیا  جـنپ  یـس و  دصیـس و  ساـبع  تفگ  دـندوب 
گنج متـس  ملظ و  روج و  گنج و  زا  غراف  ملاع  دوش  رگد  لاس  ود  هک  دندروآ  رود  هب  یئاهماج  دندرک  اهشیع  هچ  نادنفـسوگ  حیرص 

نایب نیاـک  لاؤس  باوج و  نیا  میظنت  درک  [ . 17  ] لالج لوق  هتـشگ و ز  برطـضم  خیبوت  دروم  هدنیوگ  تشگ  خیرات  نآ  ردنا  دش  رتدـب 
شناتسود جنپ !! یس و  دصیسب و  یسمش  لاس  جنگ  وچ  دیدپ  ندش  دهاوخ  کیل  تسا  تاروت  صن  ام و  زا  تسین  تسا  تاراشب  زا  هچرا 

ات ادیپ  دوش  نآ  زا  رگید  هار  رهاب  اههدژم  تاراشب و  نیا  رهاظ  دشن  نامز  نآ  رگا  مه  دیون  تسا  رگید  لاس  لهچ  هک  دیمون  نآ  زا  دـندش 
شود رب  هک  ای  دـنوش  راوس  ارچ  میوگن  نم  تسه  يراوس  هد و  يراوس  مه  تسه  يراب  تسه و  هک  ات  شک  راـب  ادـیب  نیا  رد  منغ  دـنامب 

نم منک  زاس  رـشح  هب  ات  وگتفگ  منک  زارد  ار  هصق  نیا  هک  رگ  موش  راب  هن  سک  راب  موش  هن  موش  راوس  رگد  مهاوخن  دوخ  دـنوش  راب  قلخ 
يراکتـشز و یـسب  مه  ریپ ! تیم  يادخ  نآ  زا  هکلب  ریدق  یح  يوق و  بر  هن ز  سیبلت  ردـقنآ  مدـید  ادـخ  ناز  سیلبا  موب  ناتمعز  رب  هک 

نیدـب نینچ  نیاک  یـضاق  دوخ  هالک  امنب  وت  مه  یـضار  مدـش  تنطیـش  نیا  رب  ات  هحفـص 172 ] ناوج [ ! يادـخ  نیا  زا  مدینـش  هک  نایغط 
ار نید  قلطم  میتفگن  ام  نید  تبحـص  تسا  تبکن  ماهتفگ  نیمتـسیب  نرق  هب  يدوب  هتفگ  بیغ  ملاوع  زا  شدناوخ  ناوت  یک  بیع  عنـصت و 

لماوـع نآ  زا  نت  کـی  وـت  نیا  تسیزاـس  نید  هکلب  تسین  قـح  نید  تسا  يزاـب  هعدـخ و  تسبیرف و  هک  ار  نیئآ  ژک  نـیا  میتـفگ  هـکلب 
هک راوخ  بجاوم  نآ  زا  نتکی  وت  نیا  یناب  نـالف  يزاـس و  نید  رهب  یناـپمک  تسه  هک  مدوب  هتفگ  تخادرپ  ار  غورد  یئاـمن  هک  تخاـس 
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لـسر نوچ  تسا  لک  ناسب  اهب  يدوب  هتفگ  منکب  ات  هک  وگب  یئوگ  هچ  ره  منکچ  مدـش  وت  مشچ  رد  راخ  راخ  تیام  تسا و  لگ  تنـالف 
هنم زیوم  رد  وت  رگید  زیچ  هدـب  زیمت  ار  کین  ودـب  ره  رامثا  ار ز  زایپ  يدرمـش  هک  رادـغ  يا  يدومن  ثحبم  طلخ  تسا  لسر  زا  رتهب  هکلب 

لدکی هدوب  ءایبنا  الم  هب  توعد و  هدرک  نلعب  ادخ  يوس  هب  ایبنا  زا  کی  ره  تسه  ادیوه  دح  هچ  ات  رگنب  تسه  ادـیپ  هک  اهقرف  نآ  یلاح 
هدرک نطو  بح  همئا  اـیبنا و  روز  هن  دومن  بلط  سک  زا  رز  هن  روتـسد  ـالم  رب  هداد  ءاـیبنا  وخ  تلـصخ و  قـلخ و  بیذـهت  رهب  ور  کـی  و 

توعد ز دنک  ات  هک  هدرپسن  تلود  رب  هتشون  سک  ایبنا  بنذم ز  دبنیم  هکنآ  زا  دشن  بئات  هش  دزنب  سک  ایبنا  نم ز  وت و  تلم و  هب  بجاو 
تـشدرز چیه  شیک  بهذم و  دودـح و  نییعت  هدرک  شیوخ  تلم  نابز  رب  ایبنا  غورف  دربن  دوخ  دومنن و ز  غورد  هب  سک  حدـم  چـیه  ایبنا 

یب رگن  اهب  رد  ایلاح  تماره  ریخ  هد  ول  هدوب و  تمکح  ناشدودـح  رد  ءاـیبنا  هحفص 173 ] يزاب [ ؟ یـسراف  هدرک  برع  اب  يزات  زا  هتفگ 
نودـب نوچیب  تاذ  منم  بیغ  يادـخ  دـیوگ  هاک  دراد  وب  رازه  ور  رهب  هک  دراد  ور  ردـقچ  وت  لگ  نیاک  فاصنا  اب  نیبب و  تقیقحب  فـال 

هک قب  هبابذ و  زا  مک  ار  دوخ  هدـناوخ  قح  يهکردـب  وک  دـیئوگ  کیل  هدرکاـن ! يادـخ  میادـخ  هک  هدرپ  دـص  ریز  هب  اـما  هتفگ  منم  بیر 
یباتک نیاک  ساوسو  ددـع  رد  تسوکنآ  شمان  ساـبع  شاهداز  هب  دـسیون  هک  دـشخب  نید  مسر و  هار و  ناـب  هک  دـشخب  نیا  هب  شتیهولا 

نم اب  باوج  ار  نخـس  نیا  همان  نیا  هتفر  اشنا و  هدرک  هماخ  ادخ  نآ  يوس  ادخ  نیز  گرتس  يادخ  رب  متـسرفیم  گرزب  يادـخ  زا  تسا 
فیفخ ياههجـس  وچ  دیوگ  هاگ  لبـس  لک  يامنهر  نآ  هصاخ  لسر  هب  منمؤم  هک  دـیوگ  هاگ  تسیک ؟ نآ  شدـنادن  خـساپ  هکنآ  تسین 

هاگ مباتیمن  وا  باب  زا  يور  مباب  نمؤم  هک  دـیوگ  هاگ  هراوآ  دـنوش  اهنآ  همه  هراپ  ینک  ار  هتـشر  نیا  هک  ره  فیدر  قلخ  هدومن  ار  ایبنا 
نخس هب  وگغورد  میوگ  زاب  دننم  مانب  رختفم  یگمه  دننم  مالغ  ناربمغیپ  هکلب  تسام  دیس  میروخیم و  هرگ  ام  تسام  رشبم  وا  هک  دیوگ 

ام ناطیـش  دوب  لزا  دـیوگ  هاگ  هحفـص 174 ] تسام [  ربکا  دـیحو  يادـخ  وا  تسام  ردارب  لزا  دـیوگ  هاـگ  نم  زا  شاهلاوح  مزـال  تسین 
نآ تسنم  نت  رب  دش  هجنر  رتسکاخ  رونت  زک  يرس  نآ  دوب  ینیسح  تعجر  متعجر  دوعوم  ماهعیش  هب  دیوگ  هاگ  نمحر  رد  زا  شمیدناهر 
دای هعینش  مه  ار  هعیش  مصالخا  هدیرب  هعیش  هک ز  مصاخ  ینس  هک  دیوگ  هاگ  ام  زا  شاهلاوح  مه  دوبن  اجه  غورد و  دوب  رگ  نخس  نیا  رس 

يوب دنـسانشیم  قافآ  رد  رای  رایغا و  يرآ  دابآ  تشگن  یـسک  یبارخ  زک  داش  وا  دشن ز  یلد  مه  اضق  زا  دـنک  داش  هنـس  لها  لد  ات  دـنک 
كرت يامن  دیوگ  هاگ  نایلغ  شکب  نم  وچ  دیوگ  هاگ  تسا  بوضغم  باجح  دـیوگ  هاگ  تسا  بولطم  باقن  دـیوگ  هاگ  قافن  بذـک و 

وت و رب  رد  تسا  رخف  نیک ز  نطو  تسود  رادم  دـیوگ  هاگ  تسوپ  ار  ناتزعم  تسه  نخـس  نیاک  تسود  ناریا  دـیوش  دـیوگ  هاگ  ناخد 
نیمادک رد  یپ  هشیر و  تسب و  دنب و  همهنیا  یپردیپ  فالتخا  نیا  یلاح  متـشم  رد  تسوا  هک  دیوگ  هاگ  متـشپ  دوب  نالف  دیوگ  هاگ  نم 

ره دوب و  هچ  ره  یبن  ره  هدش ؟ هتفنش  یبن  کی  قح  رد  هدش  هتفگ  هک  نخس  نآ  اهب  رب  تشاد  يدوب  ماما  نیمادک  رد  تشاد  يدوجو  یبن 
هکنآ رب  تشگ  مولعم  نونک  ات  میتفگ  هچنآز  رکون  دـشن  ناگدزهـش  رب  ربمغیپ  دوبن  تمدـخ  شیپ  دوبن  هچب  مالغ  ناشیا  زا  کـی  دوبن  هچ 

تیاربک داتف  رت  طلغ  مه  تیارغص  داتفوا  طلغ  نوچ  حیصف  كاپ  لوسر  نوچمه  هک  ای  حیسم  میلک و  نوچ  تسین  اهب  هک  موهوم  شتـسین 
روعاب معلب  هراوآ  تسین  روطاـکع  میلک و  وا  دـشن  نوچ  تسین  مه  وا  یعدـم  ناطیـش  تسین  مداـک  تسا  تباـث  اـهب  نوچ  هحفص 175 ] ] 
ردارب نوچ  اهب  رب  شلهجوبا  متـسین  مه  هدنب  شلها  اب  تسوا  زا  رود  یبن  نوچ  شیادوهی  متـسین  مه  هدـنب  شیاحیـسم  نوچ  دـناوخ  ناوتن 

هتفگ شیپ  سپ و  زا  هچنآ  هک  نیعم  دش  ربکا  ضقان  هدنب  متـسین  رـسپ  وچ  دوب  شربکا  ضقان  لزا  تسا  رـسمه  هن  سپ  ار  هدـنب  لزا  تسا 
رتبا دحلم  تسین  مه  هدنب  ربمغیپ  لثم  تسین  وا  ینعی  دبـسچیمن  اهب  شیرب  ناو  دبـسچیمن  ام  شیر  ربا  نیاک  شیر  قیال  تسار  وت  يدوب 
نخس نیا  ماو و  نوچ  ادا  تمدرک  یکدنا  مانشد  زا  لیبسلس  يا  یلاح  دناموت  شیرب  همه  وا  نم و  زا  دنام ؟ وت  شیپ  هچ  اهتفگ  نآ  زا  سپ 

قساف و هچرگ  میدـناوخ  ترایـسب  باوج  میوگب  مک  تراکبلط  یمک  مشاب  هک  هب  نادـت  نیدـت  اـمک  نارودـب  هک  ناـهج  ماـمت  رد  تسه 
افو و اب  لگ  يا  غالک  راخ و  افویب و  میدناوخ  رتهب  رتهم و  هدنب  تمناوخ  رتیاو  دحلم  هچرگ  میدناوخ  لقاع  حلاص و  هدنب  تمناوخ  لهاج 

وت نوچ  تسنم  نایب  رد  بذـک  همهنیا  تسنم  نأش  غورد  نوچ  ضرغلا  یناسارخ  رخفم  تمناوخ  یناشاک  دزی و  گنن  میدـناوخ  غاب ! لبلب 
رخآ ود  ره  رخآ  میدـش  مه  وچ  اـغیرد  يا  رجاـف  يهدـنب  رادـنید و  يوت  قد  یتـفگ و  بذـک  ردـقنیا  هچ  زا  قح  يدوب و  قدـص  لـها  زا 
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یب سانشن  کمن  ماهتشگ  نم  هچ  زک  سایق  نظ و  مهوب و  يدوب  هتفگ  هحفص 176 ] میتشگ [  وا  وچمه  ود  مه  وت  نم و  میتشگ  وگغورد 
نم ناشیا و  لام  تفر  فک  زا  هتـشگ  هعدخ  يهتـشک  تفت  رد  مبراقا  زا  نت  ود  نوچ  اهب  باب و  لها  ینعی  امـش  امـش ز  ماهدیدن ز  کمن 

دوبن رخآ  مه  نآ  ینان  يهمقل  میدروخب  رو  میداد  تفلاخم  رد  نآ  مین  میداد  تفلاؤم  رب  نآ  مین  دـیدرگ  اهب  رب  هلمج  يرپس  دـیدرگ  اـبه 
وت رگ  دوبعم  دوش  ات  تساوخیمن  یم  دوب  ار  اهب  کمن  رگ  ضرغلا  دوهی  هورگ  زا  رتيدوهی  يا  دوب  هچ  يارب  شنزرـس  نیا  یلاح  یناـجم 

يردب دیـس  هللا  دسا  دـیوگیم  هچ  وخ  کین  يوکین  دـیوگیم  هچ  ور  کین  حـلاص  مراد  ضرم  مراد و  نونج  ای  مراد  ضرغ  نم  هکیئوگ 
قدص او  هچ  تفگ  یناهافـص  نآ  هللا  دسا  دیوگیم  هچ  وگن  باهـش  ای  دیوگیم  هچ  وگب  ناریا  سدق  يردـق  نآ  زا  وگب  دـیوگ  هچ  ناه 

دـض هچ  تفگ  يزیرین  ياضر  دمحم  ای  يزیربت  لیلج  دـیوگ  هچ  ای  هللا  فراع  تفگ  یم  هچ  ناه  هللا  مسا  دوب  هک  يدـهم  دیـس  یناسارخ 
دمآ نامرک  زا  هک  يربکا  یلع  ای  زورید  رگد  نآ  زورما و  کی  نآ  زوریف  زا  اطع و  زا  نادمه  یفوی  تسا و ال  ینادزی  دن  یفوک  نآ  یماش 

زا دیرب  لد  ارچ  وک  ناخ  ردنگس  دب  هک  یک  ارپس  زار  یناد  وت  رگ  تفگیم  هچ  دوخ  زاریش  زا  ندمت  ناک  وگب  اب  ناجنسفر  يوس  تفر  و 
رگد هللا و  دبع  دیـس  بالود  زا  تفگ و  هچ  جـنایم  زا  هحفـص 177 ] وا [  رتخد  هس  هللا و  ریخ  هک  ای  وا  ردام  دـیرف و  دـیوگ  هچ  ناه  نامیا 
هکلب مک  هدـش  جـهنم  دنتـسجب  هک  مرهج  زا  نت  هد  دـنیوگ  هچ  ای  تفم  ار  وا  لام  دـیدروخب  هک  تفگ  هچ  هداز  دیهـش  نآ  وگب  ای  بارهس 
تـسا نوزفا  رازه  میوگب  رگ  دیوگیم ؟ هچ  ومع  نآ  ومع  نبو  دـیوگیم  هچ  وا  ریپ  يهمع  مظعا  ربکا و  ناصغ ز  اب  ات  مدـق  مین  زارف  رترب 

دش شادوهی  نوچ  رادب  هتفرن  یسیع و  هدشن  روعاب ؟ معلب  مصخ و  همه  نیا  روطب  هتفرن  یـسوم و  هدشن  تسا  نوخ  ناشبلق  شیک  نیزا  هک 
شیوخ سورخ  غرم و  لقع  دیرادن  هک  سوسفا  رازه  مروخیم  ادخ  هب  شبهلوب ؟ رازه  ادیپ  هتـشگ  شبرع  کی  هدیدن  توبن  هب  رازه  دـیدپ 

خساپ هصق  ود  ردنا  کیل  دیشک  زاب  هحفص  دیاب ز  هماخ  دیشک  زارد  نخس  اتفگش  يا  دیناد  ناهج  يهدرکرـس  هکلب  دیناد  ناهگآ  مه ز  ار 
زغم رد  فیک  تسا  تسم  لیح  فشاک  رگم  هک  مامت  شیوخ  معزب  يدرک  راک  مامح  یسرچ و  حرش  زا  لوا  وت  خزرب  دیشک  دیابب  یم  وت 

میدب هداب  تسم  هک  مه  نت  دنچ  [ . 18 ( ] شیورد  ) دب شیشح  سرچ و  تسم  شیـشح  سرچ و  تسم  هزاوآ  دبن  تسا  تسد  رد  شیر  و 
یئاسراپ دوب  یناوجون  هک  مدینش  نآ  تیاکح  ورب  ریگب و  دوخ  تسد  فک  رد  ونـشب  نم  ار ز  هصق  نیا  یلاح  میدش  رایـشوه  هک  رکش هللا 

زا باش  لاح  بارش  ماج  رود  هب  دمآ  یبش  لهاان  اب  تسشن  يزور  دنچ  لهـس  دوخ  رب  تفرگ  نوچ  ار  راک  هحفص 178 ] دوب [  یناد  مامت 
هراپ هدرپ  داد و  فک  لد ز  دومن  هرارش  شرـس  رب  نوچ  هداب  ینیرـسن  راکن  خرهم  قشع  ینیریـش  روش  دوب  شرـس  رب  بارخ  تشگ  بارش 

تخانـشن تسم  میامنب  راگن  يوس  هب  هر  میامنب  رای  يوک  تنم  هک  درک  تراشب  زا  شتـسم  رد  تسم  درک  تراشا  نانگمه  زا  یکی  دومن 
درب يروک  شکاصع  نوچ  روک  تفرب  داهن و  وا  ياپ  رب  ياپ  تفرب  دادب و  وا  تسد  رب  تسد  رگد  تسم  ربخ ز  شدوبن  هک  رـس  زا  ار  ياپ 

اب تخب  وکن  یک  تفگ  مود  تسم  هب  لوا  تسم  ناتـسم  نآ  شدنتـشادنپ  خاک  ناتـسروگ  هب  دب  هک  يروک  هزات  يروک  يوس  شاهناتـسم 
یئپوز و هدیـشوخن  هک  یگـس  هدرم  هزات  روک  رب  رد  تسا  رـصق  نآ  رد  مه  وت  رای  رـصق و  تسا  رـصع  رد  اون  زک  اـنب  نیا  تفج  تداـعس 

رحـس هاگب  ات  هداتفا  شهیب  رـس  زا  لایخ  نیدب  شتفر  شوه  شیوخ  رب  رد  شدیـشک  داد و  هسوب  شیوخ  ربلد  تسم  تشادنپ  دوب و  یگر 
هدرم شرب  رد  ناتـسب  نوچ  هدرک  ضرف  ار  روگنا  ناتـسروگ  هب  وا  دراد  اج  دید  دمآ  زاب  شوهب  شهیب  تسم  دمآ  زورف  رحـس  میـسن  نوچ 

یئاوسر زور  تفر و  ارم  بش  یتسدرت  دیـش و  دیک و  زا  دمآ  یتسم  زا  خواک  تسد  رـسب  دز  یگـس  هداتفوا  هراپ  مکـش  یگـس  هدام  هتفخ 
بابحا خر  رب  تسب  ورف  رد  هحفص 179 ] تخادرپ [  نتـشیوخ  ریهطت  هب  سپ  تخاس  نتفر  زاس  تسجرب و  دوز  یئاوسر  زوس  خوآ ز  دمآ 

زاب هک  ره  حلاص و  وکین  وت و  نم و  الیبسلس  دوشگ  باب  هن  تساوخ  اهب  هن  دوب  هدش  اهبیب  ردقیب و  هکنوچ  بابلا  قد  هچ  ره  شابحا  درک 
حیوـلت دوـب  هب  حیرـصت  هک ز  حیرـصت  نیا  زا  نوزف  مزـال  تسین  میریگلد  ناوـج  نآ  لـثم  رد  میریپ  دوـخ  هک  اـی  میناوـج  رگ  وا  زا  تشگ 

مغاز وا  غاب  هب  يدوب  هتفگ  مغاـب  لـبلب  هن  يدوب  هتفگ  تسا  یهبا  تنج  ناوضر و  حرـش  تساـم  رب  نآ  هک  یخـساپ  نیمود  مود  تیاـکح 
زا هچرگ  غاز  دـشاب  هن  لبلب و  دوب  هن  غاب  نیغرود  نیا  ناوخاون  سپ  تسارحـص  یتمـسق  روگ و  یتمـسق  تسا  یهبا  تنج  رازلگ  هن  نوچ 
رد دنتشگ  رفسمه  هک  مدینش  نآ  یلحو  رد  هدنام  زاب  رخ  اب  یلحم  یب  سورخ  یبد  سرخ  نم  مسورخ  لثم  رد  ونـشب  نم  مسوسف  رد  هتفر 
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دمآ و سوه  رد  دید  یصقر  زاس و  هراچیب  رخ  زاس  نآ  زا  دمآ  صقر  رد  سرخ  زاوآ  رد  سورخ  هگرحس  دش  دنتشگ  رپس  هر  هس  ره  رفس 
رکنا گـنهآ  توـص و  تاحفـص  نآ  ردـنا  دـنکفا  رد  سپ  تسه  تراـهم  میقیـسوم  هـب  رب  تـسه  تراـسج  نـیا  زین  ارم  هـک  دیـشک  ریفن 
تسب شدنمک  رب  تفرگب و  تسج و  تسشنب  رخ  نیمک  ردنا  یکی  دونـشب  نایم  نآ  زا  ار  رخ  گناب  دوب  نابایب  نآ  رد  یناوراک  تاوصالا 
هحفص تشاد [  یلاجم  شدوخ  تاجن  رب  تشاد  یلاب  رپ و  هک  کسورخ  نآ  دنکفا و  دنبب  اپ  راسفا و  هب  رـس  دنکفا  دنمک  رد  زین  ار  سرخ 
میتفای سنج  ان  هک ز  تاـجرد  شوخ  میاهتـسج  اـم  تفگ  تفرب  دیـشک و  رب  کـناب  رگج  زو  تفرب  دـیرپ و  رب  تسج و  ناـیم  نآ  ز  [ 180

زا هک  رخ  تسا  رتب  نارخ  زا  رگاینخ  رخ  تسا  رخ  راک  هن  يرگاینخ  راک  دیور  هک  اجک  رهب  شدیربب  دیونـش  نم  ار ز  دنپ  نیا  کیل  تاجن 
هک هب  نآ  یلاح  ناوخب  هاوخ  شاب و  شوماخ  هاوخ  نالف  صقر  وت ز  میتفر  هکاـم  تسبجع  مغ  ماد  هب  دـتفین  رگ  تسبرط  رد  سرخ  صقر 

یشوماخ  باوج  ار  ناهلبا  یشومارف و  هر  مریگب  هک  منک  متح  شیوخب  يراذگ  رو  منک  متخ  هصق 

یقرواپ

. تسا هفرغ 1280  ددع  [ 1]
. اضرمالغ یجاح  نیما  نیما  یناکدرا  نسحلاوبا  یجاح  نیما  [ 2]

ریاس هک  دنهدب  نیطـسلف  رد  سیلگنا  رومأم  هب  یفارگلت  ات  دـنداد  اهب  نادنفـسوگ  هب  روتـسد  ارـس  هک  تسا  اهب  هکرت  هربقم و  هب  عجار  [ 3]
هجیتن سکع  هب  دادغب  رد  یلو  دش  لصاح  دصقم  دنتـشادن  تلاخد  همکحم  رد  نیملـسم  اجنآ  رد  نوچ  تسین و  یقح  نآ  رد  ار  اهب  هثرو 

. داد
. تسا دقتعم  یناسنا  دوبعم  هب  ایوگ  هک  تسا  موهفم  نینچ  هملک  نیا  زا  [ 4]

. تسا توریب  [ 5]
. ادخ هخاش  [ 6]

دننک و جارخا  هیمظن  زا  ار  وا  هک  دندش  راچان  روما  رداصم  ناشیا  هموشیم  راثآ  رشن  تیئاهب و  رثا  رب  هک  تسا  ناطلـسلا  بحم  دصوقم  [ 7]
. تسا لوغشم  تایرشن  نامه  هب  یگنس  قاچاق  هعبطنم  اب  کنیا 

هبرجت هب  تارک  هب  هکناـنچ  زا  درکیمن  راذـگ  ورف  یتوادـع  تعافـش و  چـیه  زا  دوبن  فوـخ  زا  رگا  هک  مبلطیم  تداهـش  هب  ار  ادـخ  [ 8]
. هدیسر

.... دسانشیم و ای  دسانشیمن و  ار  وا  تسپ  ریزو  هک  سوسفا  [ 9]
. تسا هتشگرب  هتخانش و  ار  طاسب  نیا  داسف  مه  غلبم  نیا  هناتخبشوخ  [ 10]

. هدومن لالدتسا  ار  اهنیا  شدوخ  باب  دیس  [ 11]
(. حراش ! ) یلعنیسح ازریم  ینعی  [ 12]

!. تسا یبیرغ  یبرع  کلاق -  [ 13]
. راح گس  [ 14]

. سکع [ 15]
جورم لیئارـسا و  ینب  ءایبنا  زا  دواد  هکنآ  لاح  هدوب و  یـسوم  زا  لبق  دـیوگیم  ار  روبز  دواد و  باب  دیـس  هک  تسا  ناـیب  باـتک  رد  [ 16]

. تسا جرد  وکین  هفسلف  رد  نآ  حرش  هدوب و  یسوم  تاروت و 
. تسا لیحلا  فشک  رد  وا  رکذ  هدرم و  هزات  هک  غلبم  یناقرز  دومحم  ازریم  ردارب  [ 17]

. هدورس مسا  نیا  هب  مه  يراعشا  ناتسدرک و  هینامیلس  رد  هدوب  یلع  نیسح  ازریم  یبلقت  مسا  هک  تسا  دمحم  شیورد  دارم  [ 18]
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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