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تفگ مالس  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  دیاب  هنوگچ 

باتک تاصخشم 

هسسوم يدهم  هار  هب  مشچ  باتک : زا  ینیوزق و  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب  تفگ  مالـس  نامز  ماما  هب  دیاب  هنوگچ  ناونع :
ینیسح دمحم  دیس  همجرت : مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  یتاقیقحت 

هللا ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا 

نآ رب  نداتسرف  دورد  تفگ و  مالـس  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  دیاب  هنوگچ  ینیوزق *****  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
»؟ نینمؤملا ةرماب  مئاقلا  یلع  ملـسی  له  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامالا  نم  لـجر  لأـس  : » هک تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  تسا ؟ هنوگچ  یمارگ 

ارـضاح ناک  لجر  لاقف  رفاک ». الا  هدعب  هب  یمـسی  هلبق و ال  دـحأ  هب  مسی  مل  نینمؤملاریما ، هب  هللا  یمـس  مسا  كاذ  ... ال : » مالـسلا هیلع  لاق 
هلوق أرق  مث  هللا »! ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا  لوقت : : » مالـسلا هیلع  لاق  هیلع »؟ ملـسی  تفیک  و  ... كادف تلعج  مالـسلا : هیلع  قداصلا  مامالا  دنع 

: تفگ مالسلا  هیلع  مئاق  هب  دوش  یم  : » هک دیسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  ینعی : ( 1 .« ) نینمؤم متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب  یلاعت :
زا دعب  لبق و  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  هژیو  ناونع ، نیا  هک  ارچ  هن ! : » داد خساپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینمؤملاریما »؟ ای  کیلع  مالـسلا 
»؟ تفگ مالس  ناوت  یم  يدهم  ماما  رب  هنوگچ  سپ  موش ! تیادف  : » دیسرپ يرگید  دوش ». یمن  هدناوخ  ناونع ، نیا  هب  رفاک ، زج  یـسک  وا ،
هللا ۀیقب  : » هک دناوخ  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هاگنآ  و  هللا »! ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا  ییوگب : یناوت  یم  یتسرف  دورد  وا  رب  یتساوخ  هاگره  : » دومرف

يدهم ترضح  هک  تسا  هدشن  هداد  هزاجا  مدرم  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  رگید  تیاور و  نیا  زا  ( 2 .« ) نینمؤم متنک  نا  مکل  ریخ 
رگناشن نیا  و  يدـهملا »! اهیأ  کیلع  مالـسلا  : » دـنیوگب دـنهد و  ادـن  شا  هینک  ای  كرابم  مانب  مالـس ، ترایز و  ماـگنه  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

ال : »... دننزب ادص  مانب  ار  ربمایپ  هک  دومرف  یهن  ار  ناناملسم  فیرـش  نآرق  رد  دنوادخ  هک  هنوگنامه  تسوا  يالاو  ماقم  رب  لیلجت  میظعت و 
دومن كرد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  امـش  زا  سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 3 .« ) اضعب مکـضعب  ءاعدـک  مکنیب  لوسرلا  ءاعد  اولعجت 

امش رب  مالس  ینعی : ( 4 .« ) ۀلاسرلا عضوم  ملعلا و  ندعم  ةوبنلا و  ۀمحرلا و  تیب  لها  ای  کیلع  مالـسلا  : » دیوگب دیاب  دید  ار  وا  هک  یماگنه 
. تلاسر نوناک  شناد و  همشچرس  يا  امش  رب  مالس  توبن ، تمحر و  نادناخ  يا 

ءادعالا لذم  ءایلالازعم و  یلع  مالسلا 

تیالو و نامـسآ  نازورف  بکوک  ایلوا ، رخفم  ایـصوا  متاخ  رب  دورد  مالـس و  ینیوزق *****  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
متس ياهخاک  هدرب و  نایاپ  هب  ار  لطاب  قح و  هزرابم  تاقلح  زا  هقلح  نیرخآ  دوخ ، مایق  اب  هک  مالسلا  هیلع  تمـصع  نادناخ  هدنامیقاب  اهنت 

. دیشخب دهاوخ  ققحت  هعماج  رد  هدوب  ایلوا  ششوک  ایبنا و  تثعب  بیاغ  هچنآ  هدیبوک و  مه  رد  هشیمه  يارب  ار  دادیب  ياه  هرگنک  و 

مامتلا ردب  مالظلا و  سمش  یلع  مالسلا 

بلق يایاوز  رب  تبیغ  ربا  سپ  زا  هک  تماما  نازورف  دیشروخ  رب  دورد  مالس و  ینیوزق *****  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
ار نازابلغد  نارگ و  هلیح  ناقفانم ، شمایق  نافوط  اب  دهد و  یم  ییاهر  دیون  نافعـضتسم  نامولظم و  رب  دناشفا و  یم  دـیما  رون  شناگتفیش 

لیاـن دوخ  هقح  قوقح  هب  ار  ناـگداد  تسد  زا  قح  ناـمولظم  هدومن و  اوـسر  ار  رـشب  قوـقح  نیغورد  نایعدـم  هدرک و  جراـخ  هنحـص  زا 
. تخاس دهاوخ 
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ماهلا قالف  ماصمصلا و  بحاص  یلع  مالسلا 

شریظن یب  بالقنا  اب  هک  تیرـشب  خـیرات  یبالقنا  گرزب  رب  دورد  مالـس و  ینیوزق *****  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راـثآ  زا  هتفرگرب 
رد دبا  يارب  ار  ناگـشیپ  متـس  نارگدادـیب و  هداد و  همتاخ  لطاب  ياهماظن  ياهتموکح  رب  هدـیچرب و  ناهج  رد  ار  يرگمتـس  متـس و  طاسب 

دهاوخ روج  تموکح  نیزگیاج  ار  لدع  تموکح  هتـشارفارب و  نیمز  طیـسب  رب  ار  تمحر  تلادع و  مچرپ  هدومن و  نفد  خیرات  ناد  هلابز 
. دومن

مایالا ةرضن  مانالا و  عیبر  یلع  مالسلا 

شروهظ اب  هکنآ  ینعی  اهنارود ، ییافوکـش  اهناسنا و  راهب  رب  دورد  مالـس و  ینیوزق *****  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
يداصتقا یگنهرف  ياهروحم  مامت  رد  اه  یناـماسبان  هدـش و  ریگ  همه  تاواـسم  لدـع و  دوش  یم  ناراـب  رون  اـج  همه  هتفاکـش و  رون  رجف 

اب اهیگدـنز  دیـسر و  دـهاوخ  کمک  هب  اهـشناد  اه و  لقع  تسب ؛ دـهاوخ  تخر  اهمتـس  اه و  لـهج  تفر ؛ دـهاوخ  ناـیم  زا  و ... یـسایس ،
. دش دنهاوخ  افص  اب  اهناسنا  توارط و 

ممالا هب  لجوزع  هللا  دعو  يذلا  يدهملا و  یلع  مالسلا 

وا یناهج  تموکح  مایق و  روهظ و  زا  هک  ییایلوا  ءایبنا و  رب  دورد  مالـس و  ینیوزق *****  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راـثآ  زا  هتفرگرب 
یتح هک  وا  ناگتخابلد  ناگتفیـش و  ناورهر و  رب  دورد  مالـس و  دـنا . هدومن  هیـصوت  ناشناورهر  هب  ار  شکرابم  مودـق  راظتنا  هداد و  دـیون 

دـنزرو و یمن  غیرد  یـششوک  یعـس و  چـیه  زا  شیابرلد  لاصو  هب  ندیـسر  يارب  هدوبن و  لفاغ  وا  دای  زا  یگدـنز  تاظحل  زا  هظحل  کـی 
. دننک یمن  هلدابم  نامز  نیمز و  رب  تنطلس  اب  ار  وا  ترایز  راختفا 

ماما اب  ییاوجن 

ياـپ كاـخ  وـت و  ناراتـسود  رادتـسود  مییوـت و  قشاـع  اـماما ، میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  يدـهم *****  هار  هب  مشچ  باـتک : زا  هتفرگرب 
هتـسشن کشا ، اب  ار ، هار  درگ  میا  هدـیبورن  ناگژم  اب  اماما ، میا . هتخاسن  ایهم  وت  راظتنا  يارب  ار  لد  هناخ  دوخ ، هک  اسوسف  اـما  وت ، نارظتنم 

یب هک  هتفرگ  ياج  نامناج  ياجک  رد  نازوس ، قشع  نیا  میناد  یمن  میقـشاع ، اما  لد ، زا  هاـنگ  راـبغ  میا  هدـیبورن  اـماما ، ار . لد  راـبغ  میا 
. میا هدـنام  بقع  وت ، ناقـشاع  ناوراک  زا  اماما ، میا . هتخاسن  كاپ  وت ، ینارمکح  يارب  ار  لد  هناـخ  هک  میا  هدنمرـش  اـماما ، هدرک . ناـمبات 
اپ یب  ام ، زیگنا ، ساره  ياه  هندرگ  زا  رپ  تسا و  چـیپاچیپ  هار ، اماما ، میباـی . تسد  زیگناروش ، ناوراـک  نیا  هب  هک  میرادـن  راوهار  بکرم 
هار لالج  ناتـسآ  نآ  هب  هاگچیه  هک  میـسرت  اه ، هدزاو  اه و  هدنام  سپ  ام  درب و  دـیزگ و  دـمآ و  ینیمخ  اماما ، نادرگرـس . هشوت ، رازفا و 
مگ بش ، قمع  رد  میراد  ار  نآ  میب  اماما ، یلزنم . هن  یهانپ و  هن  يرارق ، هن  یـشمارآ ، هن  نادرگرـس ، قلعم و  اوه  رد  میوش و  رابغ  میباین و 
رد قشع ، غارچ  زا  ییوسروک  زونه ، اما  میا ، هدـنکفا  الب  زیگنا  لوه  يداو  هب  ار  دوخ  دوخ ، هک  میناد  یم  اماما ، ناـنزهر . راـتفرگ  میوش و 

ار ییابیز  همه  نآ  هک  یمشچ  هن  میا ، هدنام  لحاس  رد  ام  دنتفر و  ورف  قشع  يایرد  قمع  هب  نایانشآ ، ایرد  اماما ، دنز . یم  وس  وس  نامناج 
يا هولج  دومن و  یخر  قشع ، اماما ، میبای . هار  تقیقح  ناج  هب  هک  قشع  زا  يوترپ  هن  میزیمآ و  رد  اـهنآ  اـب  هک  جاوما  اـب  یـسنا  هن  مینیبب و 
یب هکنیا  میدوب ، تلفغ  رد  ام  دـیزو و  قشع  میـسن  اماما ، دـسرن . يا  هرهب  ار  ام  قشع ، ياراوگ  تبرـش  زا  میدوب و  مرگرـس  اـم  یلو  درک ،

، اماما مینک . باداش  حبص ، زیگنا  لد  میسن  اب  ار  دوخ  هدرمژپ  ياهناج  میبای و  ییاهر  كانشتآ  نابایب  نیا  زا  هنوگچ  قشع ، میسن  زا  یبیصن 
هک دـندنب  یم  هار  یمرگ ، یمرن و  هب  دـننازوس و  یم  لد  امنهار و  تبحم و  رهم و  سابل  رد  همه  ابجع  رایـسب و  نزهر ، تسا و  راوشد  هار 
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، ادخ حور  يدرمیاپ  اب  هک  کنیا  ماما  داب ، ریسا  دندوب و  یسخ  زورید  ات  هک  نانامه  دنا . هدش  رایسب  اه ، لهجوبا  اماما ، مینایامن . یم  هار  ام 
. هدنزوس تسا و  شکرـس  ناشاه ، هنیک  بیهل  دنا . هدش  رایـسب  زین  اه  « بهلوبا ، » اماما دنناوخ . یم  دوخ  هب  دنتفای ، رارقتـسا  دندش و  دـنبیاپ 

یم یشک  مزیه  نابـش ، نازور و  اه ، « بطحلا ۀلامح  ، » اماما دننیبب . رتسکاخ  ار  زیچ  همه  دنراد ، تسود  دنرادن ، ار  ییابیز  چیه  ندید  ناوت 
نافاصان هدش ، هدنار  ناصلاخان  نایاوسر و  اماما ، دنرادهگن . شکرس  هدنزوس و  ار  اهنآ  هشیمه  دنناریگب و  ار  اه  هنیک  ياه  شتآ  ات  دننک ،

هانپ اه  هناخ  کیرات  اه و  هلوغیب  رد  هدش و ... هدنارات  ناشیدناژک  هدش ، ریگ  نیمز  ناعجترم  هدش ، هدنکفا  باقن  ناگرهچود  هدش ، هیفصت 
هورگ نارگنوسف ، اماما ، نید . رد  خسار  نادرم  نتفرگ  هرخس  هب  داهج و  دنراک و  ياه  هنحص  رد  رضاح  نادرم  تبیغ  راک  رد  دنا و  هتفرگ 

نیا تعرـس  دـنزادنا و  وت  یناهج  بـالقنا  نازاـس  هنیمز  راـک  رد  هرگ  اـت  دـنمد ، یم  اـههرگ  رب  دـنا و  هدـمآ  مهدرگ  اـه  هناریو  رد  هورگ 
زاب دنا ، هدیزگرب  هک  یهار  زا  ار  وت  ناقشاع  ات  دندنب  یم  دنتـسب و  راک  هب  رایـسب  اهدنفرت  اه و  هعدخ  اماما ، دننک . دنک  ار  سدقم  تکرح 

ینانز نادرم و  هار  ولج  رد  هک  نیرفآ  تکرح  تسا و  نازوس  نانچ  وت ، هب  قشع  همه ، نیا  اب  اماما ، دنک . هولج  قح ، رون  دنراذگن  دنراد و 
زا شیپ  ات  اماما ، دنور . یم  داب  رب  دنزوس و  یم  همه ، درادـن ، تمواقم  بات  يا ، هدـنرادزاب  چـیه  یعنام و  چـیه  دـنیز ، یم  وت  قشع  هب  هک 
وت رما  هب  دـنیاس و  یم  وت  ناتـسآ  رب  رـس  ناسنا ، اه  نویلم  هنوگچ  هک  میتشادـن  وت  یناهج  تکرح  زا  ینـشور  ریوصت  دیشروخ 57 ، عولط 

يولج شو  هرخص  دنمواقم ، دالوپ ، ناسب  دنوش و  یم  بوذ  وت  رد  دنراد ، یم  میدقت  ار  دوخ  ياه  هشوگ  رگج  دنهد و  یم  رـس  هناقـشاع 
ناتـسد نادنخ و  ياهبل  دنراد و  یمارآ  ياه  هرهچ  لاح  نیع  رد  دیآ ، یمرد  هزرل  هب  ناشیاهماگ ، ریز  نیمز  دـندنب ، یم  فص  وت  نمـشد 

همه هک  داش ، مرخ و  راهب  هب  درـس ، نمهب  رد  شخبامرگ  دیـشروخ  عولط  زا  سپ  رجف 57 و  رد  اما ، افـص . رهم و  زا  رپ  ياهبلق  زاون و  میتی 
همه دنیارـس ، یم  وت  قشع  هب  ناوخ  همغن  ناغرم  همه  دـننز ، یم  دـنخبل  وت  رب  خرـس  خرـس  ياهلگ  همه  دـنزیر ، یم  وت  ياـپ  رد  اـه  هلـالآ 

میدروآ نامیا  میدروآ . نامیا  دنبای ، یم  یباداش  توارط و  دنریگ و  یم  ناج  وت  قشع  هب  هایگ  لگ و  دنشوج ، یم  وت  قشع  هب  اه ، همـشچ 
، ون شخب  تایح  يادن  وت ، دایرف  هک  میدروآ  نامیا  دنوش . یم  تسین  هب  رس  اه  « ینایفس  » هک میدروآ  نامیا  دنوش . یم  اوسر  اه  « لاجد  » هک

دنهاوخ شوغآ  رد  ینیگن  وچ  ار  وت  دمآ و  دنهاوخ  وت  يوس  هب  جوف ، جوف  دـیدرون و  دـهاوخ  رد  ار  نارک  هب  ات  نارک  وت ، ياه  يزرورهم 
ادخ رگا  تخیگنا ، میظع  يروش  درک و  هدنز  ار  ناگدرم  دیرفآ ، تایح  دـیزو ، کلم  نیا  رد  وت ، قشع  ناتـسوب  زا  یمیـسن  اماما ، تفرگ .
مه گرم  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  دزوب ، نازور  نابش و  زیگنا ، لد  میـسن  نآ  يراذگ و  کلم  نیا  رد  اپ  ییآرد و  هب  هدرپ  زا  وت  دنک و  فطل 
یب يداو  نمیا ، يداو  يوس  هب  نابوک  ياپ  ناصقر و  تفای و  دنهاوخ  تسد  تایح  بآ  هب  سک  همه  زیچ و  همه  ای  تشاد ؟ دهاوخ  ینعم 
نیا هحفـص  هحفـص  وت ، قشع  هب  اماما ، تسیز . دنهاوخ  هنادواج  دنزگ ، یب  نیمزرـس  نآ  رد  درپس و  دـنهاوخ  هر  گرم ، یب  يداو  نازخ ،

اه هماـگنه  رد  ینکفا و  رظن  رهم  رـس  زا  اـم ، عمج  هب  هک  میراد  نآ  دـیما  میا ، هتـسارآ  ار  نآ  وت  قارف  کـشا  اـب  میا و  هتـشاگن  ار  هفیحص 
. ییامنب نامهار 

دنچ ینخس 

زور نآ  ریذپان ! فلخت  تسا و  قح  ادخ  هدعو  يرآ ! ینیوزق *****  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راثآ  زا  هتفرگرب  تسا  قح  ادـخ  هدـعو 
رد هک  ار  ناـنآ  درب و  دـهاوخ  نیب  زا  ار  بش  يازفا  مغ  تملظ  دوخ  یئـالط  هعـشا  اـب  ناـیامن و  وا  ناـشخرد  هرهچ  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف 
دنا هدـیدرگ  متـس  ملظ و  كانرطخ  جاوما  تایانج  میارج ، كانلوه  نافوط  راتفرگ  هدـناماو و  كرحت  هنوگ  ره  زا  نایغط  داسف و  یکیرات 

. درک دهاوخ  تیاده  تلادع  رون و  لحاس  هب 

تسا قح  ادخ  هدعو 

هک دیـسر  دهاوخ  ارف  زور  نآ  ریذپان ! فلخت  تسا و  قح  ادخ  هدعو  يرآ ! ینیوزق *****  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
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زا نایغط  داسف و  یکیرات  رد  هک  ار  نانآ  درب و  دـهاوخ  نیب  زا  ار  بش  يازفا  مغ  تملظ  دوخ  یئالط  هعـشا  اب  نایامن و  وا  ناـشخرد  هرهچ 
تلادـع رون و  لحاس  هب  دـنا  هدـیدرگ  متـس  ملظ و  كانرطخ  جاوما  تایانج  میارج ، كانلوه  نافوط  راتفرگ  هدـناماو و  كرحت  هنوگ  ره 

. درک دهاوخ  تیاده 

تفرگ دهاوخ  ذوفن  ریز  ار  ناهج  برغ  قرش و  مامت  يدهم 

ینتبم یعقاو  حلص  لدع و  يانبم  رب  هک  وا  تنطلس  تموکح و  هرطیـس  يرآ ! ینیوزق *****  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
مامت وحم و  ار  یتاقبط  فالتخا  هنوگره  دوبان و  ار  اهزرم  اه و  هلصاف  مامت  تفرگ و  دهاوخ  ذوفن  ریز  ار  ناهج  برغ  قرـش و  مامت  تسا 

درگ مچرپ  کی  ریز  ار  همه  همه و  درز  خرـس و  هایـس ، دیفـس و  ییاپورا ، ییایـسآ و  ییاقیرفآ ، ییاکیرمآ و  یبرغ ، یقرـش و  ار : اهناسنا 
دومن و دهاوخ  زادنا  نینط  ار  هللا » یلو  یلع  هللا و  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  ال   » گناب ملاع  طاقن  مامت  رد  هتخاس و  نییآ  کی  وریپ  هدروآ 

. تخانش دهاوخن  تیمسر  هب  مالسا  سدقم  نوناق  زا  ریغ  ینوناق  مما ، للم و  مامت  نایم  رد 

يدهم ترضح  هب  داقتعا 

هریخذ تیرـشب و  یجنم  نآ  روهظ  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  داقتعا  ینیوزق *****  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
تاداقتعا و هزوح  زا  نورب  ياهاضف  رد  ار  یبیغ  حلـصم  رـصع و  یلو  ترـضح  هب  داقتعا  هکلب  درادـن ؛ هعیـش  بهذـم  هب  صاـصتخا  یهلا 

فیلأت اه و  باتک  مالسا ، یناکم  ینامز و  قافآ  رساترس  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  داقتعا  اریز  درک ؛ وجتسج  دیاب  عیـشت  گنهرف 
لاجر ناگباسن  ناخروم و  ناثدحم  نارـسفم و  تنـس  لها  نوگانوگ  ناملاع  ثیدح و  دیتاسا  خـیاشم و  نایم  اه  هسردـم  اهدجـسم و  اه ،

هب شیوخ  فلتخم  ياهباتک  رد  همه  همه و  تسا . حرطم  طوسبم  تروصب  نارعاش ، نافراع و  نایوغل و  نابیدا و  ناراگن  مجارت  ناسیون و 
روهظ و میالع  تبقنم  لیاضف و  تریس  لیامش و  رد  بلاج  سب  ینانخس  هتخادرپ و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  رکذ 
« ننسلا  » بحاص يذمرت  دننامه : تنس  لها  گرزب  ياملع  زا  يرایـسب  دنا . هتفگ  وا  یناهج  تموکح  رارقتـسا و  یگنوگچ  مایق و  تیفیک 

يافوتم ریثک ، نبا  يافوتم 671 ، یبطرق ، ياـفوتم 671 ، یقهیب ، يافوتم 322 ، ریبکلا » ءافعـضلا   » بحاـص یلیقع ، رفعج  وبا  يافوتم 297 ،
مالـسلا هیلع  يدـهم  ثیداـحا  ندوب  رتاوـتم  هب  اـی  تحـص و  هب  زین  و ... يافوتم 911 ، یطویـس ، ياـفوتم 852 ، ینالقـسا ، رجح  نبا  ، 774

تحـص رد  یلبنح ، یکلام و  یفنح  یعفاش ، هناگراهچ  بهاذـم  ياـملع  : » دـسیون یم  يافوتم 975 ، يدـنه  یقتم  ( 5 .) دنا هدومن  حیرصت 
رگید یضعب  ( 6 .«) دنروایب نامیا  عوضوم  نیا  رب  ناناملسم  مامت  تسا  بجاو  هک  دندقتعم  دنراد و  رظن  قافتا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ثیداحا 

مایق يدهم  مان  هب  تیب  لها  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  روهشم  خیرات  لوط  رد  مالـسا  لها  مامت  نیب  : » دیوگ یم  نودلخ  نبا  دننام 
یمالـسا کلامم  مامت  رب  هدومن و  تعباتم  نآ  زا  نیملـسم  مامت  داد و  دهاوخ  شرتسگ  ار  تلادـع  يرای و  ار  مالـسا  نید  دومن و  دـهاوخ 

. تسا هداد  ار  نآ  ندمآ  تراشب  ص )  ) مرکا لوسر  هک  تسا  یـسک  مان  يدهم  : » دسیون یم  يدیبز  نینچمه  و  ( 7 .«) دش دهاوخ  یلوتسم 
رد هک : تسا  روهشم  نادنمـشناد  املع و  تاقبط  مامت  نایم  رد  : » دیوگ یم  فصان  یلع  روصنم  خیـش  ظفاح  و  ( 8 .« ) هراصنا نم  هللا  انلعج 

نایم رد  تلادع و  طسب  بجوم  هدروآ و  رد  دوخ  هرطیـس  تحت  ار  مالـسا  کلامم  مامت  درک و  دهاوخ  روهظ  يدهم ، مان  هب  يدرم  هدـنیآ 
نبا دننام : نیثدحم  ناگرزب  هدرک و  لقن  هبحاص  ناکین  زا  یهورگ  ار  يدهم  ثیداحا  : » هک دـنک  یم  هفاضا  سپـس  و  دـش ». دـهاوخ  مدرم 

رب يدـهم  رابخا  رتاوت  و  دـنا . هدروآ  دوخ  تافیلأت  رد  يروباـشین  مکاـح  لـبنح و  نب  دـمحا  یلعیوبا ، یناربط ، هجاـم ، نبا  يذـمرت ، دواد ،
راکنا ار  هیـضق  نیا  دـناوت  یمن  دـشاب ، هتـشاد  فاصنا  یکدـنا  نامیا و  يا  هرذ  یهاـگآ و  نیرتکچوک  هک  سک  ره  تسا  نشور  ناـگمه 

، طوسبم وحن  هب  زین  تنـس  لها  یمالـسا  گنهرف  هدرتسگ  ورملق  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هلئـسم  هک  تسا  مولعم  سپ  ( 9 .«) دیامن
تنـس لها  ياهباتک  نیرتربتعم  رد  هدمآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  يددعتم  تالاقم  اه و  باتک  انمـض  ای  القتـسم  هینمز ، نیا  رد  هدـش و  ثحب 
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يافوتم هلبانح ، بهذم  سیئر  لبنح ، نب  دمحا  دنسم » ، » يافوتم 204 هیعفاش ، بهذم  سیئر  یعفاش ، سیردا  نب  دمحم  زا  هلاسرلا »  » دننام
« هجام نبا  ننس  ، » يافوتم 261 جاجح ، نب  ملسم  زا  ملسم » حیحص  ، » يافوتم 256 يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  زا  يراخب » حیحـص  ، » 241
زا يذمرت » حیحص  ، » يافوتم 275 ثعـشا ، نب  نامیلـس  دواد  وبا  زا  دواد » یبا  ننـس  ، » يافوتم 275 ینیوزق ، هجام  نب  دـیزی  نب  دـمحم  زا 
نآ يالیتسا  یناـهج و  تموکح  روهظ  میـالع  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  ياـهیگژیو  و ... يافوتم 279 ، يذمرت  یـسیع  نب  دـمحم 

نارگشهوژپ ناگباسن و  ناراگن  خیرات  نایم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تدالو  عوضوم  ( 10 .) تسا هدیدرگ  حرطم  ملاع ، رب  ترضح 
مان ( 11 «) رثالا بختنم   » شیوخ باتک  رد  یفاص  هللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع ، هیقف  دور . یم  رامشب  خیرات  یعطق  تاملسم  تایرورـض و  زا 

ردارب هنازرف و  رگشواک  اناوت و  ققحم  مان 102 ، ( 12 «) هغالبلا جهن  رد  رظتنم  يدـهم   » دوخ باتک  رد  ینامیا ، هیقف  یمارگ  ققحم  رفن  ، 65
ترـضح تدالو  هب  دوخ  ياهباتک  رد  هک  دـنا  هدروآ  ار  تنـس  لها  ناگرزب  اـملع و  زا  ( 13) رفن مان 128  يدـیمع  رماث  بانج  ام ، قیدـص 

زاـغآ زا  لـبق  اـی  تیلوـفط و  نارود  رد  هک  هدرک  رکذ  ار  رفن  مان 79 ، هدش  دای  ققحم  نینچمه  و  دـنا . هدرک  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
(14 .) دنا هدومن  هدهاشم  ار  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  سدقم  دوجو  يربک  تبیغ 

نایدا ریاس  نایم  رد  يدهم 

تاداقتعا هزوح  زا  یناهج  گرزب  حلـصم  يدـهم و  هب  هدـیقع  تفگ : دـیاب  ینیوزق *****  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
یعطق ملـسم و  لصا  کی  ناونع  هب  تیحیـسم و ... دوهی ، یئادوب ، يدنه ، یتشترز ، نییآ  دننام : میدـق  نایدا  رد  هتفر و  رتارف  زین  نیملـسم 

دحاو تموکح  هدنهد  لیکـشت  یبیغ و  حلـصم  ندـمآ ، زا  ناشناوریپ  هب  هتـشذگ  یبهذـم  ناربهر  فلـس و  ایبنا  زا  کی  ره  تسا و  حرطم 
نارگتراغ یلمللا و  نیب  نارگلواپچ  لصف  ندـش  يرپس  زا  ناگراچیب ، نافعـضتسم و  ناگدیدمتـس ، ناـمولظم ، هب  هداد و  تراـشب  یناـهج 

. دنا هداد  دیون  یتیگ  رسارس  رد  یهلا  سدقم  نوناق  ندش  هدایپ  تلادع و  ییافوکش  لصف  ندیسرارف  محر و  یب  ناگشیپ  متـس  يا و  هفرح 
رد ناییادوب ، سدقم  باتک  رد  ناییامهرب و  لکیتاپ »  » و کتداد » ، » نایدـنه دـید »  » و ینومکداش » ، » نایتشترز دـنز »  » و اتـسوا »  » باتک رد 
... یسیع و ترضح  هب  بوسنم  لیجنا »  » رافسا یسوم و  ترضح  هب  بوصنم  تاروت »  » لصف رد  دواد و  ترـضح  هب  بوسنم  روبز »  » ریمازم

ياه هیاپ  رب  ینتبم  یناهج  دحاو  تموکح  هدنهد  لیکشت  متس و  ملظ و  طاسب  هدننز  مهرب  لک و  حلـصم  تیرـشب و  یجنم  روهظ  زا  نخس 
دوخ گنهرف  اب  بسانتم  ياهریبعت  اب  یناهج  حلـصم  زا  ماوقا ، للم و  بتاکم ، نایدا ، نییآ ، زا  کی  ره  رد  تسا . هدش  هداد  دـیون  تلادـع 

هب وا  زا  تشترز  نییآ  رد  هنارت  هب  یطوط  یناوخ و  لزغ  هب  لبلب  دیوگ  وت  دمح  نخس  ینابز  هب  کی  ره  رعش : دنا . هتفگ  نخـس  هدرب و  مان 
مان هب  يدنه  نییآ  رد  و  ناهج ) يدهم  « ) عیـشام  » مان هب  نایدوهی  نایم  رد  ناهج ) گرزب  هدـنهد  تاجن  « ) سنایـشوس  » ای تنایـشوس »  » مان

هب نایدنه  سدـقم  بتک  زا  ینومکاش  باتک  رد  و  ونـشیو »  » مان هب  ناییامهرب  نایم  رد  و  مجنپ » يادوب   » مان هب  ییادوب  نییآ  رد  و  اراتاوآ » »
هب لکیتاپ  باتک  رد  و  دمحم ) « ) اطاتمم یـصو  نیرخآ   » مان هب  ناییامهرب  کتداد  سدقم  باتک  رد  و  ناهج » ود  قیالخ  دیـس  دـنزرف   » مان

« روترا  » راظتنا رد  ناتـسلگنا  ریازج  نانکاس  چیویلارکوکام »  » راظتنا رد  ناتـسبرص  یلاها  و  دـنا . هدومن  ریبعت  يدـهم ) يداه ، « ) امنهار  » مان
راظتنا رد  يزکرم  ياپورا  ماوقا  نیدوا ، راظتنا  رد  يوانیدناکـسا  ماوقا  گربیولاـک ،»  » راـظتنا رد  ناـینانوی  هپـسازرگ ،»  » راـظتنا رد  ناـیناریا 

هب داقتعا  هلئـسم  نیاربانب ، ( 15 .) دـنرب یم  رـسب  انـشرک »  » راظتنا رد  اه  ینیچ  و  لتوکلزتوک »  » راظتنا رد  نیتال  ياـکیرمآ  ماوقا  و  صخوب » »
نایم هدش  هتفریذپ  ملـسم و  یعطق و  لصا  کی  یناهج ، دحاو  تموکح  هدنهد  لیکـشت  یعقاو و  حلـصم  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح 

. تسا هدوب  للم  بهاذم و  نایدا و  مامت  ناوریپ 

زورفا ناهج  دیشروخ  نارظتنم  رب  دورد 

رب ینبم  ایلوا ، ایبنا و  رییغت  لباق  ریغ  دـیون  هب  هک  ینارظتنم  هب  نارکیب  دورد  ینیوزق *****  مظاـک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راـثآ  زا  هتفرگرب 
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هلق يادنلب  رد  مما » دوعوم  زورفا  ناهج  دیشروخ   » نیرفآ هسامح  رجف  عولط  يارب  هک  ینارظتنم  هب  دنا . هتخود  دیما  یناهج » حلصم   » ندمآ
يرامش هظحل  تلادع ، رون  هدیپس  راظتنا  رد  دادیب ، تملظ  دادبتسا و  ياه  یکیرات  رد  هک  ینارظتنم  هب  دنا . هتـسشن  راظتنا  هب  يرادیب ، ياه 

ینارظتنم هب  دنا . هدرک  شوخ  لد  يدازآ ، شخب  تایح  میسن  ندیزو  يارب  قانتخا ، هدنشک  ياوه  راشف  ریز  رد  هک  ینارظتنم  هب  دننک . یم 
هب دنا . هداد  تراشب  رامثتسا ، رامعتسا و  نایاپ  ییاهر و  زور  ندیسرارف  هب  ار  دوخ  ياهبلق  یللملا ، نیب  نارگتراغ  لواپچ  ياهیگریت  رد  هک 

. دنروآ یمن  وربا  هب  مخ  هدومن و  تمواقم  دالوف ، دننامه  يرابدنب ، یب  داسف و  ناشورخ  لیس  ربارب  رد  هک  ینارظتنم 

تایاور هنییآ  رد  راظتنا 

تیانع دروم  راظتنا »  » دـننامه یعوضوم  رتمک  ثیداحا ، تایاور و  هنییآ  رد  ینیوزق *****  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
: دندومرف ص )  ) مرکا لوسر  هدیدرگ : ریبعت  قح  شیاین  تدابع و  نیرتهب  ناونعب  نآ  زا  یهاگ  تسا . هتفرگ  رارق  مالسلا  مهیلع  رون  ناماما 

لوسر اب  تبحاصم  مالـسلا و  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  همیخ  رد  روضح  گنـسمه  راظتنا  یهاـگ  و  ( 16 .« ) جرفلا راظتنا  ةدابعلا ، لـضفا  »
، هطاطـسف یف  مئاقلا  عم  وه  نمک  رمالا  اذهلا  رظتنم  وه  مکنم و  تام  نم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش : یم  دادملق  ص )  ) مرکا

یفرعم ادخ  هار  رد  شیوخ  نوخ  رد  ندیطلغ  هلزنم  هب  راظتنا  یهاگ  و  ( 17 (.« ) ص  ) هللا لوسر  عم  ناک  نمک  وه  لاق : مث  ۀئینه  تکس  مث 
رد تداهـش  نزو  مه  نآ  یهاـگ  و  ( 18 .« ) هللا لیبس  یف  همدب  طحـشتملاک  انرمال  رظتنملا  : »... دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدـش :
هللا لوسر  عم  دهشتسا  نمک  رمالا ... اذهل  رظتنم  مکنم  تام  نم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هتفرگ : رارق  ص )  ) مرکا لوسر  باکر 

(19 «( ) (ص

یقیقح نارظتنم 

لباقم رد  شیوخ  يزاسدوخ  ار ، راظتنا  هک : دـنا  یناـسک  یقیقح  نارظتنم  ینیوزق *****  مظاـک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راـثآ  زا  هتفرگرب 
ریسفت تیرشب  خیرات  گرزب  یبالقنا  یناهج  تضهن  يارب  یناگمه  جیسب  ار ، راظتنا  هک  ینارظتنم  دنناد . یم  یناسفن  ياهـشهاوخ  اهاوه و 

نانآ دنناد . یم  تلادع  رادمچرپ  گرزب  مچرپ  ریز  رد  ناراوخ  نوخ  نارابج و  اب  هزرابم  تهج  ندـش  ایهم  ار ، راظتنا  هک  نانآ  دـننک . یم 
رد شورخ  لدع و  لباقم  رد  میلست  زج  ار  راظتنا  هک  ینارظتنم  دنناد . یمن  لطاب ، ربارب  رد  شورخ  قح و  ربارب  رد  عضاوت  زج  ار  راظتنا  هک 

هیلع یلع  هتشارفا  هراومه  ریـشمش  رگلواپچ و  ناکرـشم  هیلع  رب  (ص ) دمحم هنادواج  دایرف  زج  ار  راظتنا  هک  نانآ  دنناد . یمن  دادیب ، لباقم 
. دننک یمن  ریسفت  خیرات ، رتسب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نیرفآ  هسامح  ناشوج  هشیمه  نوخ  رگتراغ و  ناقفانم  قرف  رب  مالسلا 

راظتنا ریسفت 

يارب هک  یمالـسا » یناهج  تموکح  راذـگناینب   » هار هب  مشچ  ینعی ، راظتنا  ینیوزق *****  مظاـک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راـثآ  زا  هتفرگرب 
یتح ال اهبرغ ... ضرالا و  قرـش  هل  هللا  حتفی  . » دروآ یم  رد  زازتها  هب  ملاع  برغ  قرـش و  رـسارس  رد  ار  مالـسا  راختفارپ  مچرپ  راب ، نیلوا 

یم نایاپ  ار  نایدا  بهاذـم و  نیب  فالتخا  هداد و  همتاخ  یللملا  نیب  كرـش  یناهج و  رفک  نارود  هب  و  ( 20 (« ) ص  ) دمحم نید  الا  یقبی 
هللا عفری  : » دـچیپ یم  مه  رد  ار  یهلا  بتکم  بهذـم و  نیغورد  نارادـفرط  طاسب  و  ( 21 .« ) فالتخالا نایدالا  للملا و  نع  عفریل  . » دـشخب

ال : » دومن دهاوخ  زادنا  نینط  ملاع  رـسارس  رد  ار  توبن  دیحوت و  ياسر  گناب  و  ( 22 .« ) صلاخلا نیدلاالا  یقبی  الف  ضرالا  نم  بهاذملا 
ؤم و  لک » حلصم   » هار هب  مشچ  ینعی : راظتنا  ( 23 « ) ایـشع ةرکب و  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهـشب  اهیف  يدون  الا  ۀیرق  یقبی 

هدـیچرب و ناهج  رد  ار  دادـیب  متـس و  طاسب  شریظن ، یب  بـالقنا  اـب  هک  تیرـشب » خـیرات  گرزب  یبـالقنا   » و یهلا » لدـع  تموکح  سس 
و هتشگ ؛ ولمم  دادیب  ملظ و  زا  هک  نانچ  نآ  دومن  دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  یتیگ  رسارس  هدرک و  نآ  نیزگیاج  ار  داد  لدع و  تموکح 
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امک الدـع  اطـسق و  اهالمیف  : » تفاتـش دـنهاوخ  وا  يوسب  اهفرب ، يور  زا  نتفر  زیخ  هنیـس  اب  هچ  رگا  لد ، ناج و  اب  تلادـع ، ناگنـشت  مامت 
رون رجف  نتفاکـش  دـیما ، هدـیپس  عوـلط  هار  هب  مشچ  ینعی : راـظتنا  ( 24 .« ) جـلثلا یلع  اوبح  ولو  مهتأـیلف  مکنم  كاردا  نمف  اروـج  اـهوالم 
دوخ ياه  هنایـشآ  رد  ناگدنرپ  هک  نانچنآ  اهروحم  مامت  رد  تاواسم  لدـع و  ندـش  ریگ  همه  یتیگ و  رـسارس  ندـش  ناراب  رون  تلادـع ،

.« اهراحب یف  ناتیحلا  اهراک و  وا  یف  رویطلا  حرفی  کلذ  دنعف  : » دننک ینامداش  راهظا  اهایرد  نوردنا  رد  نایهام  هدومن و  یلاحـشوخ  زاربا 
خاک هتفریذپ و  نایاپ  دادیب  ملظ و  يازفا  مغ  تملظ  نارود  وا ، ندیـشخرد  اب  هک  تماما  نازورف  دیـشروخ  هار  هب  مشچ  ینعی : راظتنا  ( 25)
رگا هک  دومن  دهاوخ  متس  عفر  نانچنآ  ناگدیدمتس  زا  هدیسر و  ارف  ناگراچیب  نامولظم و  یهاوخداد  مایا  هتشگ ، ناریو  يرگمتس  متس و 

تحت ناک  ولو  یتح  ملاظملا  يدهملا  در  غلبی  : » دنادرگرب شبحاص  هب  دناتـس و  زاب  ار  نآ  دشاب  يا  هشیپ  متـس  نادـند  ریز  يا ، هدـیدمتس 
قلطم تیمکاح  اب  هک  تیالو  هاـگ  هولج  تلادـع و  راـس  همـشچ  هار  هب  مشچ  ینعی  راـظتنا  ( 26 .« ) هدری یتح  هعزتنا  یـش ء  ناـسنا  سرض 

ياهلسن هک  درتسگ  یم  نیمز  نانکاس  رس  رب  ار  شرپ  لاب و  نانچنآ  داد  لدع و  هدش و  وحم  رشب  خیرات  زا  هشیمه  يارب  دادیب  ملظ و  لدع ،
.« هب الا  نولمعی  لدعلا و ال  الا  نوفرعی  موق ال  دلوی  یتح  : » دننک یمن  لمع  يزیچ  هب  داد ، زا  ریغ  هب  دنـسانش و  یمن  يزیچ  لدع  زج  هدـنیآ 

یمامت وا  تلادع  ریـشمش  هیاس  رد  هک  دادیب  ملظ و  طاسب  هدـننز  مهرب  داد و  لدـع و  تموکح  راذـگناینب  هار  هب  مشچ  ینعی : راظتنا  ( 27)
هجو یلع  یقبی  الف  : » دش دـهاوخ  وحم  یتیگ  هحفـص  زا  رگدانع ، نافلاخم  رگزواجت و  نانمـشد  رگنایغط و  نارکنم  راکتیانج و  نارگمتس 
مشچ هب  تعدب  زا  يرثا  ملظ  زا  یناشن  نیمز  هصرع  رد  و  ( 28 .« ) حشاک دناعم  ضغبم و ال  یناش  الو  طماغ  دحاج  الو  طساق  رابج  ضرالا 

هک درتسگ  یم  یکاخ  هرک  ناـنکاس  يور  رب  ار  دوخ  هیاـس  يرگداد  تلادـع و  ربا  و  ( 29 .« ) ملظلا نم  رثا  يری  ـال  یتح  : » دروخ دـهاوخن 
: ینعی راظتنا  ( 30 « ) ادحا دحا  ملظی  الف  سانلا  نیب  لدعلا  نازیم  عضو  و  : »... دوب دهاوخن  يرگید  میرح  هب  متـس  زواجت و  تئرج  ار  یـسک 
يروشک و نیلوئـسم  رب  هداد  رارق  ناـگمه  راـیتخا  رد  ناـگیار  هب  ار  يدادادـخ  تورث  هک  تمارک  يوـگلا  تلیـضف و  لبمـس  هار  هب  مشچ 

راظتنا ( 31 .« ) نیکاسملاب میحر  لامعلا ، یلع  دـیدش  لاملاب  حمـس  يدـهملا  : » تسا نابرهم  رایـسب  نایاونیب  هب  ریگتخـس و  رایـسب  يرکـشل 
ار ناگمه  هدرک  نک  هشیر  يرـشب  عماوج  زا  هشیمه  يارب  ار  يدـنمزاین  رقف و  هک  یناهج  گرزب  لوحت  هدـنروآ  دـیدپ  هار  هب  مشچ  ینعی :
: دـنزادرپب يو  هب  ار  دوخ  تاکز  ایادـه و  هک  دـنبای  یمن  ار  یـسک  مدرم ، هکنانچنآ  دومن  دـهاوخ  زاین  یب  یهلا  تمحر  لضف و  هیاـس  رد 

(32 .« ) هلضف نم  سانلادنع  امب  ءانغتسا  کلذ  ذخأت  ادحا  دجی  الف  هتاکز  ذخأی  هلامب و  هلصی  نم  لجرلا  بلطی  »

ریگ ماهلا  نارظتنم 

هیاس نافعـضتسم ، نامولظم و  رـس  رب  دادیب ، متـس و  هایـس  ربا  هک  يرـصع  رد  ینیوزق *****  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
هب ناسنا ، هب  تمدـخ  مانب  اهناسنا  تیناسنا  هتفرگ و  رارق  زواجت  دروم  رـشب ، قوقح  نیغورد  نایعدـم  هلیـسوب  ناـگراچیب  قوقح  هدـنکفا و 
زاس ناسنا  بتکم  هدازآ  ناورهر  هدومن و  هزرابم  هدوب ، نانآ  يرگدادیب  عنام  هک  یمالسا  شخب  ییاهر  ياهتضهن  اب  هدش و  هتفرگ  ازهتـسا 

رد ار  برغ  قرش و  تردقربا  ياهتب  نکش ، تب  میهاربا  زا  ماهلا  اب  دیاب : هک  دندقتعم  نارظتنم  دنشک و ... یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  یمالـسا 
ناگـشیپ و متـس  اب  یـسوم ، ترـضح  ناما  یب  هزرابم  زا  ماهلا  اب  تخاس . ناریو  ار  نانآ  یللملا  نیب  یـسوساج  ياـه  هناـختب  دـیبوک و  مه 
اب دناسر . دوخ  نیگنن  لامعا  يازـس  هب  ار  نانآ  تخادرپ و  زیتس  هب  برغ  قرـش و  رگدادیب  نارادمدرـس  اب  هتـساخرب و  هزرابم  هب  نارگمتس 

مالـسلا مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  تاـجن  یتـشک  رد  ار  نافعـضتسم  ناـمولظم و  حوـن ، ترـضح  غـیرد  یب  شـشوک  زا  ماـهلا 
هـشیمه نیرفن  هداد و  تاجن  يرگدادیب ، نایغط و  يرابدنب و  یب  داسف و  نیگمهـس  نافوط  بادرگ  رد  ندش  قرغ  زا  ار  نانآ  هدناوخارف و 

لوسر ترـضح  تما  یجان  تمحر و  یبن  زا  ماهلا  اب  دومن . راثن  طرـش ، دیق و  یب  نازودنا  رز  و  ردلق ، نارادروز  یتسه  هب  ار  دوخ  دیواج 
مه رد  يارب  ار  دوخ  تردـق  ناوت و  ماـمت  هدوشگ و  هللا  تیمکاـح  هب  نادـقتعم  شزاون  تهج  ار  دوـخ  رهمرپ  مرگ و  شوـغآ  ص )  ) مرکا

نارود و نایدوهی  قرف  رب  ار  دوخ  هدـنبوک  دایرف  يولع ، عیـشت  نیخرـس  بتکم  زا  ماهلا  اب  تخاـس . اـیهم  تیاـنج  متـس و  طاـسب  ندـیبوک 
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ناگـشیپ تیانج  يور  زا  هدرپ  ینـسح ، يرادـیاپ  يرابدرب و  زا  ماهلا  اب  داد . همتاخ  نانآ  راب  تبکن  یتسه  هب  هدومن و  دراو  نامز  ناـقفانم 
رورـس زا  ماـهلا  اـب  تخاـس . حـضتفم  ار  تیناـسنا  تفارـش  هب  ناـنئاخ  هدومن و  اوسر  ار  یناـهج  حلـص  نیغورد  نایعدـم  تشادرب و  رـصع 
ناـمز ره  رد  هدوـمن و  سیـسأت  یگدازآ  يدازآ و  گرزب  هاگـشناد  يدازآ  هساـمح  گرزب  هدـننیرفآ  یگدازآ و  راـگزومآ  ناـگدازآ و 

رامثتسا و ناگدرکرس  دومن و  تابثا  نایناهج  يارب  ار  ریـشمش  رب  نوخ  هبلغ  تقیقح  تخاس و  لدبم  البرک  هب  ار  اج  همه  دیرفآ و  اروشاع 
فذـح یتسه  سوماق  زا  ار  نانآ  مان  هشیمه  يارب  هدرک و  قرغ  نینوخ  بالیـس  رد  ار  یگدازآ  يدازآ و  نانمـشد  یللملا و  نیب  رامعتـسا 

. دومن

يدازآ راهب  يا 

ملظ و داسف و  يایرد  مطالترپ  جاوما  ناراـتفرگ  کـنیا  تاـجن ! یتشک  يا  ینیوزق *****  مظاـک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راـثآ  زا  هتفرگرب 
زور راظتنا  اب  دادبتـسا ، ناراتفرگ  رامعتـسا و  ریجنز  ناریـسا  کنیا  دـیما ! هنزور  يا  دـننک . یم  يرامـش  هظحل  تروهظ  راـظتنا  رد  ناـیغط 
راس همشچ  يا  دننک . یم  يرپس  وت ، تلادع  رون  دیما  هب  ار  دادیب  کیرات  یناملظ و  ياهبش  هدرک و  شوخ  لد  ملظ ، تراسا  دیق  زا  ییاهر 

! يدازآ راهب  يا  دـنا . هدیـشک  فص  وت  ملع  نارکیب  سونایقا  زا  يا  هعرج  راظتنا  رد  شناد  ملع و  ناـماک  هنـشت  کـنیا  تلیـضف ! ناـشوج 
يوزرآ يا  دیما ، هیام  يا  دنا . هتخود  وت  تلادع  ربا  شراب  تارطق  هب  ار  دوخ  هتسخ  نامشچ  ناگدیدمتـس  ناگراچیب و  نامولظم و  کنیا 

يا و  شکورف ! تماقتنا ، داـی  هب  ناـیتوکلم  شورخرپ  مشخ  هکنآ  يا  هدروخ . مقر  تروهظ  دـیما  هب  اـیبنا  راـت  ياهبـش  هکنآ  يا  اـیلوا ، لد 
بلق هکنآ  يا  محرم ! وت  ار  مالـسلااهیلع  رهطا  يارهز  هتـسکش  ناولپ  هکنآ  يا  نیکـست ! هیاـم  وت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نوخ  رپ  بلق  هکنآ 

وت ار  ناریـسا  هدیـشک  ریجنز  هب  ناوزاـب  هکنآ  يا  مقتنم ! وت  ار  نادیهـش  كاـپ  نوـخ  هکنآ  يا  ناـمرد ! وـت  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هتـسکش 
ناراز هزبس  هک  ایب ! دنک . مسبت  وت  دای  هب  ناتسلگ  روشرپ  ياه  هلال  ات  ایب ! دنز . دنخبل  وت  يابیز  يور  هب  يراهب  ياه  هفوکـش  ات  ایب ! شزاون !

خاک هک  ایب ! دـنهد . رـس  همغن  وت  يارب  نالبلب  هک  ایب ! ددرگ . افوکـش  وت  دای  هب  اه  هچنغ  هک  ایب ! دوش . توارط  اب  وت  يابیز  لاـمج  رطاـخ  هب 
ياناوت تسد  هب  دیحوت  راختفارپ  مچرپ  هک  ایب ! دنوش . رفیک  وت  ماقتنا  ریشمش  هب  ناگشیپ ، متس  هک  ایب ! دوش . ناریو  وت  تسد  هب  نارگدادیب 

زا هکنآ  يا  دنکفا . هیاس  یکاخ ، هرک  نیا  نانکاس  يور  رب  وت ، تموکح  ياول  رد  تلادـع  هک  ایب ! دـیآ . رد  زازتها  هب  یتیگ  رـسارس  رد  وت 
نایامن اب  هک  ایب ! زاـس . هریخ  ار  ملاـع  نارـس  هریخ  مشچ  رآ و  نورب  تیتوکلم  نیتسآ  زا  ار  یهلا  تردـق  ياـضیب  دـی  هک  اـیب  رترب ! یـسوم 

ورف اب  هک  ایب ! نک . اوسر  ار  رـشب  قوقح  نیغورد  نایعدـم  زاس و  لطاب  ار  نرق  نارگوداـج  يوداـج  ماـمت  يدـنوادخ  رهق  ياـهدژا  ندرک 
رب ار  نانآ  رتسکاخ  نازوسب و  ار  يدنوادخ  بضغ  ياه  هلعش  رد  ار  ناگشیپ  متس  همه  ناراک ، تیانج  ربا  رس  رب  یهلا  مشخ  شتآ  نتخیر 
رد نارگدادبتـسا  يرگدادـیب و  ياه  هلفاق  ندرک  قرغ  اب  هک  ایب ! دنـشک . یتحار  سفن  ناگدیدمتـس ، ناـگراچیب و  ناـمولظم و  اـت  هد  داـب 

فرط هب  راو  هناورپ  تناگتفیـش  هک  ایب ! ددرگ . نادنخ  رورـسم و  لدع ، رگـشل  قح و  بزح  يراگدرورپ  ماقتنا  توطـس و  ینافوط  يایرد 
مالسلااهیلع ارهز  نامشچ  داش و  مالسلا  هیلع  یلع  لد  لاحـشوخ و  ص )  ) هللا لوسر  بلق  تندمآ  اب  هک  ایب ! دننک . شخرچ  تدوجو  عمش 

انماما و ۀبیغ  هلآ و  هیلع و  کتاولـص  انیبن  دـقف  کیلا  اوکـشن  انا  مهللا  : » میرب یم  نایاپ  هب  جرف  ياعد  همزمز  اب  ار  همدـقم  نیا  دوش . نشور 
يرایـسب ترثک و  زا  ناماما ، یناهنپ  تبیغ و  زا  ناربمغیپ ، نداد  تسد  زا  نادقف و  زا  ایادـخ ! انب » نتفلا  ةدـش  انددـع و  ۀـلق  انودـع و  ةرثک 

هویم يا  ربمغیپ ! هداز  يا  میروآ . یم  وت  دزن  تیاکش  هوکش و  نامیوسب ، اه  هنتف  ندروآ  ور  زا  نامتارفن  دادعت  یکدنا  یمک و  زا  نانمشد ،
یتح هکنیا  نودـب  ار  زیزع  فسوی  نآ  وت ، هنالهاج ، هنـالفاغ و  میدـشن ، هجوتم  میدرک  تلفغ  اـم  رهطا ! يارهز  بلق  دـیما  يا  ردـیح ! لد 

ام رب  یگدـنز  هتفر و  ورف  نازوس  یلاسکـشخ  رد  ام  یگدـنز  ناعنک  وت ، نارجه  رد  کنیا  میداد و  تسد  زا  دوش ، نامبیـصن  یـسخب  نمث 
فواف ةاجزم  ۀعاضیب  انئج  رضلا و  انلها  انسم و  زیزعلااهیاای  : » میراد یم  هضرع  هدوشگ و  وت  يوسب  انمت  تسد  یگدنمرـش ، اب  هدش ، تخس 

اب کنیا  نارکیب ! تمحر  رهظم  يا  ناکما ! ملاع  بلق  يا  ناهج ! گرزب  حـتاف  يا  نیقدـصتملا ». يزجی  هللا  نا  اـنیلع  قدـصت  لـیکلا و  اـنل 
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فسوی زا  رت  یمارگ  يا  يزیزع ! ره  زا  رتزیزع  يا  میهن : یم  دایرف  کشا ، زا  ریزارس  ینامشچ  زادگ و  زا  ولمم  يا  هنیس  زوس و  زا  رپ  یبلق 
نت ناج و  زا  تیابیز  لاـمج  ندـید  نودـب  وت  ناگتفیـش  دـندیرب ، تشگنا  وا ، يارآ  لد  يور  ندـید  اـب  فسوی  ناـگتخابلد  رگا  بوقعی !

یناملظ ماش  تروهظ  حبـص  اب  يزیر و  لاـصو  بآ  ناـنآ  هتخوس  ياـهبلق  رب  هک  دـیاش  دـنتخوس ، راو  هناورپ  تقارف  شتآ  رد  دنتـشذگ و 
مئاق یعماج » دجـسم  دمحا   » ياقآ بانج  هنازرف ، لضاف  یمارگ و  رایـسب  ردارب  زا  نایاپ  رد  و  يزاس . لدـبم  نشور  زور  هب  ار  نانآ  نارجه 

تدعاسم باتک ، نیا  رشن  قیقحت و  همجرت ، ياتـسار  رد  هک  یـشهوژپ  یگنهرف و  تنواعم  یمالـسا و  داشرا  گنهرف و  ریزو  مرتحم  ماقم 
رـشن رد  وا  هفقو  یب  شالت  ردقنارگ و  تامدخ  ریاس  تیانع و  نیا  هک  دشاب  میامن ، یم  ار  رکـشت  لامک  دنتـشاد ، لوذبم  ار  دوخ  هناصلاخ 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  شریذپ  دروم  دـنراد  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نآرق و  گنهرف  راثآ و 

تنواعم ییارجا  رواشم  يدـیمح »  » ياقآ باـنج  دـنمجرا  ردارب  غیرد  یب  ياـه  يراـکمه  زا  نینچمه  و  هللا . ءاـش  نا  دریگ  رارق  فیرـشلا 
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