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هتسکش يوزارت 

باتک تاصخشم 

يدامادریم مولعلارحب  دومحم  دیـس  هتـسکش / يوزارت  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1390، ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
تاصخشم ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم  راهب  یگنهرف  هسـسؤم   ، مق یپاچ :  رـشان 

شهوژپ تاعلاطم و  زکرم  رظن : ریز  تیودهم  تماما و  نوماریپ  تاهبـش  رب  يدقن  عوضوم : باتک  هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ
عولط هناخپاچ : تیودهم  هدـنخرف  ههد  ياههراونـشج  اهـسنارفنک و  يرازگرب  تشگلاس  نیمهدزاود  تبـسانمب  تیودـهم  راثآ  یللملانیب 

( جع ) رصع یلو  ترضح  یناهج  زکرم  هب  هتسباو  تیودهم  راثآ  یصصخت  هاگشیامن  شخپ : زکرم 

همدقم

هب هعماج  درف و  تکرح  ثعاب  ترتع  نآرق و  سالک  رد  يدرگاش  مالسلا و  مهیلع  تیبلها  هسردم  رد  یـسیونمان  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ياهتموکح نارگرامعتسا و  دنکیم . دنمتداعـس  ار  ناسنا  ددرگیم و  یقالخا  لئاضف  اهیبوخ و  هصالخ  تلادع و  تیدوبع ، يوقت ، يوس 

تیلماع هب  هتـشاد و  تلم  ریدـخت  رد  یعـس  اهنآ  دـننکیم . تفلاـخم  تیودـهم  تماـما و  ناورهر  اـب  دنـسرتیم و  اـههژاو  نیا  زا  رگمتس 
لطاب ياهبهذم  نیا  زا  یکی  دنراد . زاب  قالخا  بدا و  تینارون ، تمس  هب  تکرح  زا  ار  مدرم  دنهاوخیم  یگتخاس  نایدا  لطاب و  بهاذم 

تفلاخم یجنم  دوعوم و  روهظ  يارب  مدرم  ندش  هدامآ  راظتنا و  اب  رورپدـهاجم و  ياهتکرح  اروشاع و  اب  تسا  رومأم  هک  تسا  تیباهو » »
، لسوت ترایز ، تعافـش ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تیالو  هیلع  جح ، مایا  رد  ًاصوصخم  فلتخم -  ياهنابز  هب  بتک  راشتنا  اب  نانیا  دـنک ،
اب هک  تسام  رب  دـنناشکیم . ینادرگرـس  کش و  هداـج  هب  ار  ناوج  لـسن  هژیو  هب  و  دنـشوکیم . راـظتنا  تیودـهم و  زا  لـیلجت  يرادازع ،
هب شیپ  زا  شیپ  ار  ناوـج  لـسن  میـشاب و  هورگ  نیا  تاهبـش  يوگخـساپ  یلالدتـسا  بتک  رـشن  دـیفم و  ياهینارنخـس  اهـسالک و  لیکـشت 

ناوج لسن  هار  غارچ  دهاوخیم  تسا و  هدش  هدامآ  دصقم  نیمه  هب  رضاح  هتشون  مییامن . توعد  نامیا  رد  يراوتسا  نید و  رد  تماقتـسا 
رفص 1432 يدامادریم  مولعلارحب  دومحم  دیس  فرشا -  فجن  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  هئابا  يدهملا و  یلع  مالـسلاو  هللاءاشنا . دشاب .

يرمق يرجه 

[ حیضوت ]

بتکم ینابم  اب  هک  یناسک  تسا و  ناوارف  هوزج ، نیا  رد  يزادـناطلغ  مدومن ، هعلاـطم  ار  تماـما  يروئت  يهوزج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ياهيزادرپغورد دننک و  يرگنشور  دروم  نیا  رد  دیاب  دننادیم و  ار  بلاطم  نیا  نالُطب  دنتسه ، انـشآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ینارون 

تـسا ترابع  نید  دنکیم ، قرف  ینید  تفرعم  نید و  : » دیاهتفگ مییوگیم : هدنـسیون  اب  دـنیامن . اشفا  ار  نارود  نیفرحنم  هنامز و  ياهیّنُم 
«. تسا هدمآ  ّتنس  باتک و  رد  هدش و  لزان  یبن  رب  هک  یعورف  لوصا و  ناکرا  زا 

-[ دقن 1 ]

؟ دشابیم نید  زا  امش  مهف  ای  تسا  نید  زا  ذّختم  امش ، يهوزج  نیا  دییامرفب  مییوگیم :

-[ دقن 2 ]
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تقیقح لثم  تسا ، یلع  اب  قح  تقیقح  تسا ؟ هدیسر  روتـسد  رما و  قیاقد ، فیرحت  قیاقح و  نتفرگ  هدیدان  رب  تّنـس  باتک و  ياجک  رد 
هدشن یسررب  هدماین و  امش  قیقد  ریغ  هدز و  گنز  يوزارت  رد  ارچ  ، 3 هللا » لبحب  اومصتعاو   » 2 و نیقِداصلا » َعَم  اُونوُک   » 1 و ریهطت »  » يهیآ

دوخ هک  هعیـش  تیالو  تماما و  تیعـضو  دناوتیمن  زگره  هتخادرپ و  نانیـشنهفیقس  يریگتسد  هب  تسا  اهنرق  امـش  دقن  يوزارت  تسا ؟
. دیامن یسررب  ار  تسا  لامعالا  نازیم  لوقاش و 

-[ دقن 3 ]

نهذ یگدنسیر  يهناخراک  رد  تسین و  يوبن  تنـس  نیبم و  نید  زا  ذخّتم  امـش  بلاطم  دنکیم ، قرف  رایـسب  قیاقح  نتفای  اب  بلاطم  نتفاب 
هب دودرم  هدـش و  هلچ  وجادـخ ، ناملاع  يوه و  فلاخم  نادنمـشیدنا  اب  يریگرد  رد  اذـل  هدـش ، هتفاـب  يوه  بولغم  رـشب  مه  نآ  يرـشب ،

. دیآیم باسح 

-[ دقن 4 ]

، صلاخان صقان ،  » ِقامچ هک  امش  تسا ، ینید  تفرعم  دییوگب : دیاش  دراد . یناشن  وب و  تنس ، زا  هن  تسا و  هللا  باتک  زا  هن  امش  يهتـشون 
ار قامچ  نیا  دییامرفب  فطل  دیاهدیبوک ، قلطُم  روط  هب  ینید  تفرعم  رـس  رب  هوزج ، لوا  يهحفـص  رد  ار   … هنارگنوس و » کی  دولآاطخ ،

کی دولآاـطخ ، صلاـخان ، صقاـن ، امـش ، ینید  تفرعم  ًاـعقاو  هک  ارچ  دـیبوکب ، ناـتدوخ  زغم  هب  دوـشن  رتبارخ  ناـتزغم  هـک  يروـط  هـب 
. تسا هدزّینُم  دنسپرامعتسا و  هدنب ، رظن  هب  هنارگنوس و … و 

-[ دقن 5 ]

نید اب  يراگزاسان  ضقانت و  تسین و  اطخ  زا  يراع  صلاخ و  تباث ، لماک ، ناتدوخ ، لوق  هب  امش  بلاطم  نوچ  تسا ، امش  دوخ  لوق  نیا 
سپ ار .) اطخ » زا  ندوب  يراـع  صلاـخ و  تباـث ، لـماک ،  » فصو ینعی   ) 4( درادـن ار  فاصوا  نیا  کی  چـیه  نید ، زا  اـم  مهف  اـما  . ) دراد

( هّماع عیشت و  لها  ینعی   ) نیقیرف ات  دراد ، ضقانت  تنس ، باتک و  ینعی  نید  اب  امش  دقن  يوزارت  هک  دیدرکیم  يروآدای  ًالبق  دوب  هتـسیاش 
. دننکن تسا ، امش  یبلق  ضرم  هدنهد  شیامن  هک  امش  چیه  چوپ و  ياهفرح  امش و  چیپ  رد  چیپ  يهوزج  يهعلاطم  فرص  ار  دوخ  تقو 

-[ دقن 6 ]

لاعتم و دـنوادخ  دـیحوت  تسین …  نید  اب  تفلاخم   … يریـسفت و ، یمالک ، یهقف ، يأر  چـیه  اـب  تفلاـخم  دیاهتـشون : ود  يهحفـص  رد 
زامن و بوجو  تسا . مالسا  ياهقف  نیرّسفم و  نیمّلکتم و  لوبق  دروم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  بتکم  تیناقح 

؟ تسین نید  اب  تفلاخم  لئاسم  نیا  رد  نانآ  اب  تفلاخم  ایآ  تسا . قافتا  دروم  نید و  ياهقف  يأر  جح ، ةوکز و  هزور و 

-[ دقن 7 ]

نیرـسفم و نیملکتم و  يارآ  اب  هقلطم  تفلاخم  بلاق  رد  ار  نید  هیلع  یخاتـسگ  هک  امـش  دـینادیم ؟ نید  ار  تنـس » هللا و  باتک   » اجک زا 
، دییامرفب دیاهدناسر ، دوخ  جوا  هب  هیلقع ، يّهلدا  لوسپک  رد  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  تبسن  یبدا  یب  عیشت و  ناملاع  مالسا و  ياهقف 

؟ دیاهدیمهف هلیسو  هچ  هب  اجک و  زا  ار  تنس  باتک و  تیناقح 

-[ دقن 8 ]
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يهتفگ قبط  تنـس ، باتک و  زا  امـش  مهف  نیا  مییوگیم : باتفآ . لیلد  دمآ  باتفآ  تنـس ، دوخ  زا  تایآ و  دوخ  زا  دییوگب : تسا  نکمم 
، تسا ینید  مهف  کی  نوچ  تسا ، قح  تنس ، باتک و  هک : امش  تشادرب  امش ، دوخ  بلاطم  قبط  تسین ، اطخ  زا  يراع  لماک و  ناتدوخ ،

لد رد  ار  دنق  دریگ و  رارق  دقن  دروم  ناتدوخ ، دنمـشوه  ياهیـسالک  مه  زا  ياهتـسکشرو  فرط  زا  ياهتـسکش  يوزارت  رد  تسا  نکمم 
. دنک بآ  رامعتسا ، نابابرا 

-[ دقن 9 ]

، ود هحفـص  رد  ارچ  سپ  تسین ، ضقانت  اطخ و  زا  يراع  ینید  مهف  و  تسا ، ینید  مهف  زا  ذّختم  تسین ، نید  هناملاع ، ياهثحب  دیاهتفگ :
ملع و زا  یگنر  نیرتمک  هک  یتروص  رد  تسا ، هناملاع  ناتیاهثحب  دـییامرفب : دـیهاوخیم  دـبال  دـیهدیم ؟ هناـملاع  ياـهثحب  داهنـشیپ 
طـْلَخ و کـی  نیا  دیاهتـسناد . نید  زا  مهف  ود  ار  ننـست  عیـشت و  درادـن . دوجو  امـش  ياـهثحب  رد  تیناروـن  یعقاو و  تخانـش  یهاـگآ ،

نید حیحـص  ریـسفت  نید و  حور  عیـشت ، تسا و  ندومن  وهـس  ًادـمع  رتهب ، ریبعت  هب  تسا و  ّصن  لباقم  داهتجا  ننـست ، تسا . يزادـناطلغ 
. تسا

-[ دقن 10 ]

ایآ هچ ؟ ینعی  ِیتَْرتِع » َو  ِهَّللا  َباَتِک  « ؟ دـیاهدید هّماع  بتک  رد  ار   5 ِْنیَلَقَّث » ثیدح   » ایآ میتفگیم : الا  و  دیشاب ، یّنس  امـش  منکیمن  نامگ 
یلص هللا  لوسر  مالک  رد  تیب » لها  « ؟ ینید مهف  کی  ای  تسا و  نید  نتـسناد  نآرق  یلات  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلالها 

ثیدـح نیا  يارب  ینزو  امـش  يهدز  گـنز  يوزارت  اـیآ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  نآ  قادـصم  تسا و  ییاـنعم  هچ  هب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا 
؟ دراد ردقنارگ 

-[ دقن 11 ]

اهنت هن  دـشاب ، هارمه  یملع  شور  ناهرب و  لیلد و  اب  رگا  ماما ، تمـصع  ملع و  دـننام  نآ ، يازجا  تماما و  يروئت  اـب  تفلاـخم  دـیاهتفگ :
دروم ایآ  تسا ، نید  هک  تّنـس  هللا و  باـتک  مییوگیم : دـنکیم …  رتکـیدزن  نید ، تقیقح  هب  هکلب  دـنکیمن ، نوریب  نید  زا  ار  ناـسنا 

يرگنشور رما  نیمه  مه ، لوا  زا  هک  نیا  امک  میتسه ؟ وربور  تسیلایرتام  دحلُم و  کی  اب  ام  دوشیم  مولعم  راک  رخآ  ای  تسا ، امش  لوبق 
باتک و ارچ  ار ، موصعم  ياهناسنا  تسا ؟ هدـش  لزاـن  يدـصقم  هچ  رب  هک و  يارب  ، 6 ریهطت يهیآ  تسا ، امـش  لوبق  دروم  رگا  دیامنیم .
!؟ دـنک ّتیعبت  رمخلابراش ، لتاق و  بصاغ و  زا  موصعم  دـشاب !؟ موصعم  ریغ  مومأم  موصعم ، هک  دـنکیم  یفرعم  دـنکیم ؟ یفرعم  ّتنس 

شور لقاع و  ریغ  ار  هعیش  ات  دیشکیم  خر  هب  ار  یملع  شور  یلقع و  ثحب  هک  لقاع ؛ ياقآ  هللااب ! ذوعن  یحیبق ! تشز و  لمعلاروتـسد  هچ 
رگا تسا ؟ ماما  وا  متـسه ، ماما  نم  تفگ : دمآ و  هک  ره  ینعی  دهدیم ؟ انعم  هچ  ماما ، تمـصع  اب  تفلاخم  دینک ، یفرعم  یملع  ریغ  ار  وا 

! ياینابر لیالد  ِفلاخم  ِلیلد  هچ  يایناسنا ! قطنم  ِفلاخم  ِقطنم  هچ  دشاب ؟ دارفا  نیرتثیبخ  هچ 

-[ دقن 12 ]

نید ار  تّنـس  باتک و  امـش  ایآ  مینک : لاؤس  دیاب  زاب  دشاب ؟ هارمه  دناوتیم  یملع  شور  ناهرب و  لیلد و  اب  هنوگچ  ماما ، ملع  اب  تفلاخم 
ًالمع هک  نآ  تسا ؟ یـسک  هچ  نیقیرف ، بتک  رد   7( ِباتِکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ( ؟ دیوگیم هچ  ماما  ملع  دروم  رد  ّتنـس ، باتک و  دینادیمن ؟

، دـندوب شناد  ملع و  يهنـشت  یلیلق  دوبن و  وا  مولع  ياریذـپ  زور ، نآ  ِناـهج  هکنآ  اـب  دوب ؟ یـسک  هچ  داد ، ناـشن  ناـیناهج  هب  ار  شملع 
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ماما قطان  قح  هب  قداص  يهعیرّـشلا  ییحُم  خیرات  رگم  دیاهدیدن !؟ ار  هغالبلاجـهن  رگم  داهن ؟ اهنآ  تسد  رد  ار  اهشناد  حـیتافم  هنوگچ 
؟ دیاهدرکن هظحالم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  یملع  تمظع  رد  ار  هّماع  ياملع  تافارتعا  رگم  دـیاهدناوخن ؟ ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج 

نیا اب  دیرادم . رب  ار  ماما  ملع  اب  تفلاخم  مَلَع  دیزادنیب و  یهاگن  نادنمشیدنا  نیقرشتسم و  تافارتعا  هب  باب  نیا  رد  دیاهدز ؟ اپورا  ای  دزد 
. دنکـشیم تفلاـخم  مَلَع  هکلب   9( َنوُمَْلعَیـال َنیدَّلاَو  َنوُـمَْلعَی  َنیدَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَـه  ، ) 8( َنُوقاـب ُءاـملُعلا  ، ) دوشیمن عیاـض  ملع  اـهتفلاخم 

یتفگـش اههد  اههوک و  نیمز ، اهایرد ، اهیکـشخ ، اضف ، وج و  اهداب ، ناگدـنرپ ، عاونا  ناسنا ، تعیبط ، تقلخ  یتفگـش  سوواط ، شافخ ،
زا يزیچ  ناـیئاپورا  هکنیا  زا  لـبق  تسا ؟ هدیـسر  اـم  هب  اوشیپ  ماـما و  مادـک  زا  ناـیب و  مادـک  رد  نآرق ، رد  اهیتفگـش  ناـیب  راـنک  رگید ،

نیا زا  یلاعت ، هللا  ماکحا  نتفکش  نآرق و  سیردت  رانک  رد  یـسک  هچ  دننادب ، بط  يزاسوراد و  یمیـش ، کیناکم ،)  ) لَیِحلاملع کیزیف ،
؟ دیدرگ یضایر  یبرجت و  مولع  سرْدَم  گرزب  سّردم  دروآ و  نایم  هب  نخس  اهشناد 

-[ دقن 13 ]

ماما ملع  اب  هک  یـسک  و  تسا ، رود  دَـقَتعم  هشیدـنا و  رد  یکاپ  زا  رادـقم  هچ  دـنکیم ، تفلاخم  ماما  تمـصع  اـب  هک  یـسک  تسا  مولعم 
یهاـگآ هنوـگچ  دراد ، یقطنم  يراد  وزارت  ياـعدا  هک  ياهدنـسیون  اتفگـش ! تسا . هرهبیب  یهاـگآ  ملع و  زا  هزادـنا  هچ  تسا ، فلاـخم 

!؟ درادن هعیش  يهمئا  مولع  سونایقا  هب  رصتخم 

-[ دقن 14 ]

کـش هلب ، دییامرفب . انعم  ار  هناملاع  کش  ًالوا  مییوگیم : تسا . هنادـّلقم  هنایماع و  نامیا  رازه  زا  رترب  هناقّقحم  هناملاع و  ّکش  دـیاهتفگ 
بلطم نیا  هتبلا  میفلاخم . هنادلقم  نامیا  اب  مه  ام  تسا و  بوخ  دـناشکب ، رکفت  هعلاطم و  هب  ار  ناسنا  دـشاب و  تسرد  ِقیقحت  شلابند  رگا 
توعد مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ناوریپ  يهناملاع  راثآ  هعیـش و  يهناققحم  بتک  يهعلاطم  هب  ار  اهنآ  دـییوگب و  هماع  ینعی  اهینـس  هب  ار 

. تسا لقَن  لقع و  لیلد  اب  قبطنم  یقطنم و  رایسب  هعیش  يربهر  تماما و  ددرگ  مولعم  اهنآ  يارب  ات  دییامن 

-[ دقن 15 ]

يروئت هک  تسا  تقیقح  نیا  ندرک  نشور  هکلب  عیشت  هب  هلمح  هن  تسا و  ننست  زا  عافد  هن  هلاقم  نیا  رد  ام  دصق  دیاهتفگ  يهحفص 3  رد 
. تسا ینورد  يراـگزاسان  ُضقاـنت و  راـچد  تسین و  یلقع  عاـفد  لـباق  تسا ) جـیار  عیـشت  لـها  نیب  رد  هـک  یـصاخ  تـئارق  اـب   ) تماـما
هک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ّتنس  مایپ  اریز  دیتسین ، نّنـست  عفادم  امـش  هک  دیامرفیم  مولعم  امـش  يهتـشون  ًالوا  مییوگیم 

يرکف يهتفشآ  رازاب  نیا  رد  هکلب  دیشابیم  ینس  هن  اهینس و  عفادم  هن  امـش  دینکیم . ّدر  ار  دشابیم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  يوریپ 
ای بتاـکلا )  ) هب دـیاهدش  وا  فّرعُم  هـک  هاوـخ ، ترهـش  يهدنـسیون  دـمحا  لـثم  اـت  هتـشاد  ناـیب  هتـساوخ ، ناـتگنت  لد  هـچ  ره  یگنهرف  و 
زا دییامرفیمن ، هلمح  هعیش  هب  دیاهتفگ  هک  نیا  زا  ًایناث : دییامرفب . بسک  ياهبتر  نیمز  رد  يزیگناداسف  یهاوخّولع و  رطاخ  هب  فنصملا ) )
هک یلوق  هب  یهجوتیب  اـب  ارچ  یهاـگ  دـیاهدرواین ) هوزج  نیا  رد  ار  ناتمـسا  هک  هدنـسیون - مناـخ  اـی  اـقآ   ) منادیمن یلو  میرکـشتم  اـمش 

! دیبوکیم هناملاظ  ار  هعیش  فراعم  دیوشیم و  روهلمح  هعیش  هب  دیاهداد 

-[ دقن 16 ]

عیـشت لها  نیب  رد  هک  هچنآ  تماما - يروئت  دیاهتفگ  هحفص 1  رد  مییوگیم : دینکیمن ، ّدر  قلطم  روط  هب  ار  تمـصع  تماما و  دیاهتفگ :
همئا تمـصع  هعیـش و  تماـما  هب  اـجک  اـت  دـییوگب  هفاـضا  هب  تسین ؟ قلطم  ندرک  در  نیا  اـیآ  درادـن . ینزو  دـقن  يوزارت  رد  تسا  جـیار 
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كرد و زج  يزیچ  میاهدینش  اهربنم  ياپ  میاهتخومآ و  یکدوک  زا  نید  مان  هب  هچنآ  هک  مینکن  شومارف  دیاهتفگ : يهحفص 3  رد  دیقفاوم ؟
هچ ام  هب  یکدوک  زا  تسین ، تمصع  تماما و  قلطم  ندرک  در  تارابع  نیا  ایآ  منکیم  لاؤس  امش  زا  تسین . هدوبن و  نید  زا  نارگید  مهف 

يهمه دشابیم و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مهدزاود  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لوا  ماما  دناهداد  دای  دناداد ؟ دای 
: دناهتفگ ام  هب  دناهزیکاپ . كاپ و  مالـسلا  مهیلع  تیبلالها  دناهتفگ  ام  هب  میاهدینـش و  ار  ریهطت  يهیآ  اهربنم ، ياپ  دنموصعم . ناگرزب  نیا 

دناهتفگ ام  هب  دوریم . لاؤس  ریز  ترتع  ریغ  تفالخ  تماما و  هجیتن  رد  کمن  ددـنگب  هک  يزور  هب  ياو  دـننزیم  شکمن  ددـنگب  هچ  ره 
لوسر ادـخ و  زا  تعاـطا  فـیدر  رد  ار  رمـالایلوا  تعاـطا  تسا  نآرق  يهیآ  هک   10 مُْکنِم » ِْرمَـالا  ِیلوا  َو  لوُسَّرلا  اوـُعیِطَا  َو  هللا  اوـُعیِطَا  »

، تسا مُخ  ریدغ  ناتساد  رد  نأشلا  میظع  داتسا  هک  میاهدینش  ار  هیلع  هللا  ۀمحر  ینیما  همالع  ربنم  دشاب . موصعم  رمالایلوا  دیاب  سپ  هدروآ 
هچنآ امـش  دنکـشیم . ار  یباّهو  یبصان و  رمک  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیبلالـها  تّدوم  تیـالو و  رتچ  ریز  تدـحو  روآماـیپ  شباـتک  و 

تماما و ندرک  در  نیا  ایآ  دـینادیم . نید  زا  نارگید  مهف  ار  دیاهدینـش  اهربنم  ياپ  دـیاهتخومآ و  یکدوک  زا  تمـصع  تماما و  نوماریپ 
. دیآیمن باسح  هب  تمصع 

-[ دقن 17 ]

دنشاب … و مه  یلقع  عافد  لباق  یقطنم و  تسرد و  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تمصع  تماما و  زا  يرگید  ياهتئارق  تسا  نکمم  دیاهتفگ 
رارق دقن  دروم  تسا  جیار  عیشت  لها  نیب  رد  هک  ار  تماما  زا  یصاخ  تئارق  ات  تسا  نیا  رب  ام  یعـس  اجنیا  رد  هک  مینکیم  دیکأت  دیاهتفگ 

تئارق تماـما ، زا  رگید  ياـهتئارق  هبتاـک ، مناـخ  راکرـس  اـی  هدنـسیون و  باـنج  سدـقمان  فدـه  تسا  مولعم  ًـالماک  مییوگیم : میهد .
هب ریـشمش  اب  ار  ِینَنُوُلتْقَی )» اوُداک   » يدانم دندرک و  ءاضما  ار  یـشکناسنا  مدرم  يأر  هب  مارتحا  مان  هب  هک  نانآ  عامجا  هفیقـس و  نارادفرط 

ینعم هب  تفالخ  دشاب ، روشک  روغث  دودح و  يرادساپ  طقف  رهاظ  هب  شرنه  هک  یتماما  نارادـفرط  تئارق  دـشابیم . دـندرب ، تعیب  نادـیم 
هّیعون تّیودـهم  لثم  تسا  هّیعون  تماما  تماما ، زا  رگید  ياهتئارق  تیادـه و  يانعم  هب  تماما  هن  يروطارپما  شور  جـیورت  یهاشداپ و 
عامجا رمـش ، ذُْفُنق و  هنایزات  قالـش و  تردق  اب  تماما  هچ ؟ امـش  هب  لیلد ؟ هچ  هب  هک - ره  هک - لسن  زا  دمآ ، شوخ  دـمآ  هک  ره  هیفوص ،

َنُونِمْؤُْملا 11 َو  ُُهلوُسَر  َو  مُکَلَمَع ْ  ُهَّللا  يَرَیَـسَف   » دـید رد  ناتراتفگ  دـینادیم  ایآ  دیـشکیمن ؟ تلاجخ  هدنـسیون  مناخ  ای  اقآ  ناراد ! قامچ 
رد دیشکیمن ، تلاجخ  یتسار  دیـشاب . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نارود  تجح  نامز و  رـصع و  ماما  يوگخـساپ  دیاب  امـش  تسا و 

ییاقیرفآ ییاـپورا و  یبرغ و  نیققحم  هورگ  هورگ  دـننام  دـیروآیمن و  دورف  رـس  تّدوم  تیـالو و  لاـمکا و  ریهطت و  غیلبت و  يهیآ  ربارب 
. دینکیمن هدامآ  َنُولُؤْسَم 12  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  ییوگخساپ  يارب  ار  دوخ 

-[ دقن 18 ]

ار اههزین  رس  دیراد و  عیـشت  لها  اب  زیتس  رـس  امـش  تسا  مولعم  هوزج  لوا  زا  دییامرفن  دیکأت  دینکفایم و  تمحز  هب  ار  ناتدوخ  مییوگیم 
. دییامنیم رارکت  اهتیالو  الِو و  تایآ  ندرک  هراپ  هراپ  اب  ار  البرک  ثیدح  هداد  ملق  شقن 

-[ دقن 19 ]

یفاب و ضقانت  زا  یلاخ  ًامتح  هک  امـش  يرـشب  رکف  يهناخراک  یگدنفاب  دیدرگ ، راکـشآ  مولعم و  ناگدـنناوخ  يارب  لوا  زا  دـصقم  یتقو 
. دیآیمن دقن  راک  هب  زگره  تسین و  تقد  یسررب و  لباق  تسین ، یئوگهوای 

-[ دقن 20 ]
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ندرک دابآ  يهدهع  زا  نومزآ  شور  اب  يرـشب و  يهبرجت  لقع و  اب  ات  دنک  راذـگاو  مدرم  دوخ  هب  ار  یئایند  روما  دـنوادخ  رگا  دـیاهتفگ :
ار دوخ  يایند  ات  دهاوخب  مدرم  زا  دنک و  لزان  ترخآ  ندرک  دابآ  يونعم و  یقالخا و  دشر  هب  ندیسر  يارب  ار  نید  دنیایبرب و  دوخ  يایند 

نیا زا  رتالاب  روطـس  رد  امـش  ًالوا  مییوگیم : تسا ؟ یهلا  تمکح  فالخ  رما  نیا  ياجک  دـننک ، هرادا  ینید  ياـهشزرا  بوچراـهچ  رد 
ار تیالو  زا  نیفرحنم  طوطخ  میـسرت  تسا و  هناگیب  هعیـش  تماما  اب  هک  یـسک  هتبلا  میرادـن » يراک  يونعم  ياـهزاین  هب  : » دـیاهتفگ هلمج 

ِیلوُأ «، » ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَر  «، » ْملِْعلا یلوُأ  ، » نیرهطم نیقداص ، بتکم  رد  يونعم  زاین  دشاب . هتـشاد  راک  يونعم  ياهزاین  اب  دیابن  دیامنیم ،
ظافلا اب  يزاب  رتهب  ریبعت  هب  هیلقع و  هبِش  ّهلدا ي  اب  هک  امش  دوشیم . تفای  یهلا  ءایلوا »  » و ۀَلیسَو » «، » ْتیَْبلا َلْهَأ  « » ینْـسُْحلا ُءامْـسَأ  «، » ْرمَْألا

هب ناشناشن  ّطخ و  یسابع  يوما و  دوهی ) لامع  ) ياهلعج اهرکم و  يهمه  اب  هدمآ و  نیقیرف  بتک  رد  ناشمان  هک  میهافم  نیا  قیداصم  زا 
ار مالسالارخف  قداص  دمحم  هک  هدش  رکذ  مالسا  زا  لبق  بتک  رد  ناشناشن  یتح  و  هدیـسر ، ملاع  طاقن  یـصقا  هب  نافلاخم  مشچ  يروک 

نیمه ًایناث : دیشاب . هتشاد  راک  رس و  تیونعم  اب  دیناوتیم  هنوگچ  دیشابیم ، رود  درادیم ، او  مالسإلا ) ةرصن  یف  مالعالا  سینا   ) نتـشون هب 
رگید تقو  نآ   … ات » دنک  راذگاو  مدرم  دوخ  هب  ار  يونعم  روما  دـنوادخ  رگا   » دـیریگب راک  هب  دـیناوتیم  مه  تیونعم  دروم  رد  ار  رگا » »

ار مناخ  يربک  مناخ ، يرغـص  اب  دینزب و  دنـسپ  درِخ  ینالقع و  گنر  ار  هفیقـس  يهدز  گنز  هتـسکش و  يوزارت  دیتفایمن  تمحز  هب  امش 
امش رظن  هب  دیریگب ، نآ  زا  تسرپترهش  دمحا  يزار و  رخف  یلازغ ، بتکم  غیلبت  يهجیتن  دیزادنیب و  هار  هنانز  دایرف  غیج و  هدومن ، هارمه 
مه تلاسر  توبن و  هیلع  غیلبت  تماما ، هیلع  غیلبت  حرط  رد  امـش  هک  دـندشیم ، قلخ  يربج  تیونعم  اب  لوا  زا  اـهناسنا  يهمه  دـشیم  هچ 

نایم هب  نخس  کیزیفاتِم  زا  مالسا  یتقو  دیشاب  هتشاد  هجوت  دینک . انعم  دیاب  ار  رشب  يدام  ياهزاین  هب  نید  ییوگخساپ  ًاثلاث : دیـشاب . هتـشاد 
سالک یعیبط  مولع  دـنیوگیم ، نخـس  تعیبط  ِءاروام  زا  نید  رد  هک  یماگنه  تسا ، هداتفا  اپ  شیپ  هدـش و  لح  شیارب  کـیزیف  دروآیم 

تسا و هدمآ  مالسلا  مهیلع  ترتع  هاگشناد  و  |@ يوبن  تنس  نآرق و  رد  مه ، یئادتبا  ياهسالک  نیا  ناشن  هناتخبشوخ  هک  تسا ، یئادتبا 
. تسا هدش  میسرت  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  ترتع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  شور  هار و  رد  اهشناد  یلصا  طوطخ 

-[ دقن 21 ]

نید نیناوق  امـش  مییوگیم : تسا . هدماین  يویند  يّدام و  ياهزاین  نیمأت  ایند و  ندرک  دابآ  نتخاس و  يارب  نید  دـیاهتفگ : يهحفص 9  رد 
ًارهاظ هتفرگ و  هدـیدن  ار  و …  داهج ) عافد -  ) گنج حلـص ، هداوناخ ، دتـس ، داد و  نیناوق  تراجت ، رازاـب ، مدرم ، ياـیند  يهرادا  دروم  رد 

. دیمالسا ياهیرترب  زا  ربخیب  عالطایب و  ًاعقاو  ای  دیاهدومرف و  ًاوهس » ، » ًادمع

-[ دقن 21 ]

هب مالـسا  دـییوگب : دـیدرک ، دروخرب  یفعـض  يهطقن  هب  رگا  اههنیمز  مامت  رد  دومن ، یـشوپ  مشچ  ناوتیمن  ار  اهیئاسران  اـهدوبمک و  هتبلا 
یـسیلگنا و رکم  زا  زورما  یـسابع و  يوما و  ياهتـسایس  هدعاسینب و  هفیقـس  دوهی و  لامع  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع ، درادن  دوخ  تاذ 

. دریگیم تأشن  یمالسا  دالب  رد  اهنآ  لاّمُع  ییاکیرمآ و 

-[ دقن 22 ]

هدرکن دروخرب  نآرق  رگید  یملع  تایآ  … 14 و  ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنِإ   » 13 … ِْسنِْإلا » َو  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  ای   » هب هدنـسیون  ًارهاظ 
و  15 هیعاو شوگ  شـشوگ  نوچ  هدـیدن ، مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاـب ، ماـما  هصاـخ  همئا  تاـیاور  مولع و  رد  ار  هغالبلاجـهن  بَطُخ  و 

. تسا هدینشن  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  ِینودقفت ) نا  لبق  ینولس   ) هدوبن يولع 
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-[ دقن 23 ]

دـش هتـشون  یعرـش  يهفیظو  هب  انب  هک  رـصتخم  نیا  رد  تسا و  رایـسب  نخـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ثحب  دروم  رد 
خـساپ ًالمع  يودهم  ياههمانرب  یـصصخت و  ياههناخباتک  قیمع و  ياهباتک  دهاوخ ، ادـخ  رگا  ریخ  ببـس  دوش  ودـع  یلو  دـجنگیمن 
بلاطم بیرف  رادـیاپ  ناملـسم  رادـیب و  لـسن  هک  يروط  هب  هدومن  تیادـه  تیودـهم  بتکم  يوس  هب  ار  ناوج  لـسن  هداد و  ار  نـالدروک 

. دنیازفایم هعماج  رد  يودهم  تامدخ  رب  زور  هب  زور  دنروخیمن و  ار  رامعتسا  ریجا  ناگدنسیون 

-[ دقن 24 ]

ایآ هک  تسا  نیا  لاوس  مییوگیم  میراد . ياهشیر  یلوصا و  ثحب  هدنـسیون  هب  اـم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ثحب  رد 
عون نیا  راک  لاکـشا  ًاساسا  هن ، ای  تسا  دقتعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  هللا و  باتک  ینعی  مالـسا  ساسا  هب  هدنـسیون 

بلطم یلبق  بلطم  يریگهجیتن  نودـب  دـنوشیم و  هخاش  هب  هخاش  دـنیوگیم و  ولهپ  ود  ار  بلاطم  تسا . نانآ  رکم  ریوزت و  ناگدنـسیون 
کّـسمتم نآرق  يهیآ  هب  دنوشیم . رتش  يراذگمخت ، تقو  دنغرم و  يربراب ، تقو  هک  دنغرم  رتش  دننام  نانیا  دنیامنیم . حرطم  ار  يدـعب 

ّتنس هدش و  یّنس  یلقع ، هلدا  یسررب  ماگنه  دنیامنیم  حرطم  ار  یلقع  يهلدا  هیآ ، حیحص  ریسفت  هب  هجوت  يونش و  خساپ  تقو  دنوشیم 
زا هتـشگ ، رتزوسلد  هعیـش  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  بتکم  ّدر  يارب  هاـگ  و  دنـشکیم ، ُخر  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
نآ ناملسم  ریغ  ای  تسا  ناملـسم  هک  دومنیم  نایب  هدنـسیون  تشاد  اج  دنیوگیم . نخـس  فیرحت  زا  نیبم  نآرق  يرود  نید و  يرادساپ 
هب ار  تبحص  هدومن و  تبحص  وا  دوخ  دقَتعم  هار  زا  ام  ات  یحیسم و …  ای  يدوهی  ای  تسیلایرتام  ِناملسم  ریغ  ای  ینس  ای  هعیش  ناملسم  مه 

داجیا دـصق  دـنکیمن ، لابند  ار  یحیحـص  دـصقم  اههوزج ، هنوگ  نیا  نتـشون  هداد  ناشن  هبرجت  هک  يروط  نآ  یلو  میناسرب . رمث  هجیتن و 
نیا اذل  تسا ، هعیـش  تادقتعم  هب  تبـسن  وجـشناد  ناوج و  لسن  ندرک  نیبدب  نیملـسم و  قَِرف  نیب  رتشیب  فالتخا  ندروآ  دوجو  هب  هبش و 

يزاب ظافلا  اب  دوخ ، دـصاقم  دوخ و  یفرعم  نودـب  ماـمت ، تنطیـش  اـب   16 مِِهئاِیلْوا » یلا  َنوُحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنإ   » قادـصم هب  ناگدنـسیون ،
. دنناشکیم ینید  یب  ماد  هب  ار  ناوج  لسن  ثحابم ، طلخ  يزادنا و  طلغ  اب  دنیامنیم و 

-[ دقن 25 ]

. تسا هتخاس  حرطم  ار  یئاهارچ  هتفگ و  نخـس  تبیغ  نامز  لوط و  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  هدنـسیون 
هک یحلاصم  يارب  یلو  هدومرف  موصعم  ماما  بصن  دـنوادخ  تسین ، موصعم  ماـما  بصن  مدـع  ياـنعم  هب  مهدزاود  ماـما  تبیغ  مییوگیم :

نکمم دنشابیم . بیاغ  ترضح  نآ  تسا ، مولعمان  رارسا و  زا  اهنآ  زا  یضعب  دناهتـشاد و  نایب  مالـسلا  مهیلع  نایاوشیپ  ار  اهنآ  زا  یـضعب 
تیادـه تسا  بیاغ  هک  لاعتم  دـنوادخ  هنوگچ  هک  تسا  نیا  خـساپ  دراد . تافانم  وا  يرگتیادـه  اـب  ماـما  ندوب  بیاـغ  دوش ، هتفگ  تسا 

نیا هتبلا  دـشاب . اهبلق  يامنهار  اـهلد و  يداـه  دـناوتیم  تبیغ  لاـح  رد  مه  ماـما  ینعی  دـنوادخ  رهظم  هفیلخ و  دراد ، یعیرـشت  ینیوکت و 
، تسا هدـش  رکنم  ار  يونعم  تیالو  زا  يریگهرهب  يهحفـص 19  رد  هک  ارچ  تسا ، رتارف  رایـسب  يهوزج  هدنـسیون  هشیدنا  رکف و  زا  بلطم 
َو ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  : » يهفیرـش يهیآ  هب  ایآ  هدنـسیون  میتسه . وا  تاهبـش  يوگخساپ  میراد  هدهع  رب  هک  یعرـش  تیلوئـسم  رطاخ  هب  ام  یلو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تایاور  رد  تسا . هداد  رارق  يداه  يرصع  ره  يارب  لاعتم  يادخ  تسا ؟ هتشاد  هجوت   17 ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تنس  هللا و  باتک  رگا  هدنسیون  تسا . هدش  مولعم  ناشیا  زا  دعب  يداه  دناهدرک  لقن  نیقیرف  هک  ملس  و 

دنتسه یناسک  ترضح  نآ  زا  دعب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لاعتم  دنوادخ  دییأت  دروم  يداه  تسنادیم  نیقی  هب  تشاد  لوبق  ار  ملس 
نیا هچ  میتسه  دقتعم  وا  يرگتیاده  يریگتسد و  هب  میتسناد ، يداه  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هفیرـش ، يهیآ  قبط  یتقو  دنناشیا . دییأت  دروم  هک 
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. دراد فارشا  تراظن و  ام  راکفا  لامعا و  رب  هنابیاغ  هچ  اراکشآ و  هچ  لاح ، ره  رد  بیاغ ، هچ  دشاب  رهاظ  رگتیاده 

-[ دقن 26 ]

یلالدتـسا ار  دوخ  راتفگ  تیاور ، دـنچ  ندروآ  اب  هدرک و  طلخ  ماـما  روضح  ماـما و  دوجو  ترورـض  نیب  يهحفص 15  رد  هدنـسیون ، زاب 
. تسا هداد  هولج 

-[ دقن 27 ]

نامز ماما  تراظن  فارـشا و  تحت  ار  دوخ  يودهم  هعماج  هک  تسا  نیا  تیودهم ، داقتعا  يهدـیاف  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت 
هب داقتعا  یگدنزاس  لثم  دراد  یگدـنزاس  داقتعا  نیا  دسانـشیم ، یهلا  تجح  ار  هدـیدان  ماما  و  دـنادیم . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

. دزاسیم ار  دوخ  دشاب  هتشاد  لوبق  ار  نآ  هک  یسک  تسا و  بیغ  هک  نیدلا  موی 

-[ دقن 28 ]

رفاک دحلم و  رگا  هتبلا  دراد ، ضارتعا  دنسرتیم  داعم  زور  زا  ای  دنسرتیم ، لاعتم  دنوادخ  زا  دنراد و  تَّیِـشَخ  هک  یناسک  هب  ایآ  هدنـسیون 
. درادن داقتعا  بیغ  ناهج  هب  رفاک  و  بیاغ ، مه  داعم  تسا و  بیاغ  دنوادخ  نوچ  دراد ، ضارتعا  دشاب ،

-[ دقن 29 ]

و تسا ، هتـشذگ  ترـضح  نآ  تثعب  زا  لاس  زا 1400  شیب  زورما  تسا . هدید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ایآ  هدنـسیون 
. دیامنیم لالدتسا  ترضح  نآ  ّتنس  باتک و  هب  هنوگچ  سپ  دنتسه ، بیاغ  ام  همه  وا و  هدید  زا  ترضح 

-[ دقن 30 ]

نامز ماما  تبیغ  رد  تسا ، هدـش  لالدتـسا  نآ  رب  گرزب  ءاملع  بتک  رد  تساـم و  داـقتعا  نیا  تسا ، یهلا  تاـضویف  همه  يهطـساو  ماـما 
تبیغ نیع  رد  ادـیپ  ماما  دـنربیم . هرهب  ماما  رگید  تاضویف  زا  یلو  دـنمورحم  روضح  ضیف  زا  اـهناسنا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

. دنریگیم شمارآ  وا  دای  مان و  هب  رادیب  ياهلد  یلو  دوشیمن  هدید  رون ، طرف  زا  هک  تیونعم  نامسآ  رد  تسا  يدیشروخ  تسا 

-[ دقن 31 ]

رارکت اـب  هدرب و  لاؤـس  ریز  ار  گرزب  دــقتعم  نـیا  هدروآ و  ناــیم  هـب  نخــس  ماــما  دوـجو  ترورــض  دروـم  رد  زاــب  يهحفــص 16  رد 
دیاوف زا  یضعب  تسین و  هدیاف  رثا و  کی  يارب  ماما  دوجو  ترورـض  مییوگیم : تسا . هدومن  یفرعم  وگضقانت  ار  بتکم  اهییوگضقانت 

. دشابیم بیاغ  هچ  رگا  تسا  ققحم  سدقم ، دوجو  نآ 

-[ دقن 32 ]

بجاو هنوگچ  ام ، ناگدید  زا  بیاغ  يادـخ  مییوگیم  دـشاب . ۀـعاطالا  بجاو  دـناوتیم  هنوگچ  بیاغ  ماما  تسا  هتفگ  يهحفص 18  رد 
. تسا ۀعاطالا  بجاو  هنوگچ  رضاح  نامز  هب  تبسن  مالسا  ربمایپ  تسا ، ۀعاطالا 
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-[ دقن 33 ]

ربا تشپ  دیـشروخ  زا  هک  روطناـمه   » دـنوشیم دـنمهرهب  ماـما  دوـجو  زا  تبیغ  ناـمز  رد  مدرم  مییوـگب  هک  نـیا  هـتفگ  يهحفـص 19  رد 
اب هداتفا  هاوخ » ولع  دمحا   » و يزار » رخف   » و یلازغ »  » امش و ناج  هب  هک  يدرد  هتبلا  مییوگیم : دنکیمن ». اود  ار  يدرد  دنوشیم » دنمهرهب 

( ًاضَرَم ُهَّللا  ُمُکَدازَف   ) ددرگیمن نامرد  مالسلا  مهیلع  همئا  تایاور  تنس و  باتک و 

-[ دقن 34 ]

یقاب يرـشب  عماوج  رد  اهنرق  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نیـصح  فهک  هب  داقتعا  نیبم و  نید  ءاقب  مییوگیم  زاب 
ّتنس نآرق و  اب  رشب  تسا . نآ  رصتخم  عاعش  ربا و  تشپ  دیشروخ  رون  نامه  دباییم ، شرتسگ  زور  هب  زور  ودع  مشچ  يروک  هب  هدنام و 

هار هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تاداشرا  اب  يرغص  تبیغ  هرود  نانآ و  یملع  يهریس  مالسلا و  مهیلع  ماما  هدزای  میلاعت  و 
زا رگید  تسا و  تیاده  اج  همه  تسا ، رون  اج  همه  تسا ، رون  یلع  رون  روهظ ، نامز  هتبلا  دیامن . قیرط  ّیط  هداهن و  مدق  دـناوتیم  لامک 

مارم سیردت  قح و  اجک  ره  فراعم  ناگنشت  قیقحت و  لها  هک  تسا  ینتفگ  تسین . يربخ  امش  میقتسم  ریغ  ياهطارص  امش و  تافارحنا 
دیلقت دـیدیلقت ، لها  هک  امـش  فالخ  رب  دـندرگیم ، بیغلاب ) نونمؤی  نیذـلا   ) قادـصم و  دنراپـسیم ، لد  میقتـسم  طارـص  هب  دـشاب ، قح 

ناتیارب بیغ  ناهج  زا  یتقو  دیراپـسیمن و  قح  هب  لد  ناترورغ  لیلد  هب  اههدز ، یباهو  ای  تیباهو  زا  دـیلقت  اـپورا ، برغ و  زا  هناروکروک 
. دییامنیم یفرعم  عجترم  نادان و  ار  هدنیوگ  دوشیم  هتفگ  نخس 

-[ دقن 35 ]

نکمم هک  زیزع  نایهاگـشناد  ناوج و  لسن  يارب  هکلب  مسویأم ، ناـبتاک  هنوگ  نیا  تیادـه  زا  نوچ  مسیونیمن  فرحنم  يهدنـسیون  يارب 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  دوخ  شیپ  هدناوخن و  ار  هتـشون  نآ  ای  دنـشاب و  هدناوخ  ار  روکذـم  یفارحنا  هتـشون  تسا 

نآ رب  باوص و  راک  ندرک  تکرح  لماک  یبرم  هار و  لیلد  يوجتسج  رد  نتشگ و  داتسا  لابند  هب  هک : مسیونیم  دننکیم ، رکف  فیرـشلا 
نیوکت و ملاع  رد  ام  دینادب  ات  دیناوخب  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  رـضخ  بانج  ناتـساد  تسا . بترتم  اهرجا  اهباوث و 

دناوتیمن سک  چیه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تبیغ  میوش . رارسا  رکنم  دیابن  میراد و  رارسا  عیرشت 
یئالبرک لثم  یملع  ریغ  لاجر  یتح  یملع و  لاجر  رگید  مولعلارحب و  دیـس  ای  یّلح  همـالع  دراذـگب . مدـق  راـگن  يهناـخ  راـی و  يوک  هب 

لسک و باحـصا  هک  تسا  یهلا  ناحتما  نیا  دندناسریم . سدقم  دوجو  نآ  نارکیب  سونایقا  هب  ار  دوخ  هنوگچ  دـینیبب  ار  یقوراس  مظاک 
، مالـسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  دندرگ . هاگآ  راظتنا  تبیغ و  بتکم  یهلا  رارـسا  هب  ناقیال  دنوش و  ادج  ناورهر  نادهاجم و  زا  لشف  مدرم 

يا لد و  زیزع  يا   18. َْکیَلَع ُّلُدَی  ٍلِیلَد  َیلِإ  َجاَتَْحت  یَّتَح  َْتبِغ  یَتَم  دییوگب : شترـضح  هب  زیزع  ناناوج  تسا . یئاراکـشآ  نیع  رد  تبیغ 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچمه  دـنیبیم  ار  وت  ام  لد  مشچ  یتسین . بیاغ  ام  ناج  لد و  زا  وت  لکـشم ، ره  يهراچ 

هدنـسیون هب  میتسه . وت  نیرهاط  دادـجا  رادـیرخ  هدـیدان  هک  هجرد  نامه  اب  میراد  ناـمیا  وت  هب  اـم  دـنیبیم . ار  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع 
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ماـما  تسا و  زاـسراک  ربا  تشپ  دیـشروخ  یتسنادیم  ـالا  ییـالتبم و  بلق  تملظ  لد و  یکیراـت  هب  وت  مییوگیم ،

ظـفح و ینارون  بلق  وک  یلو  اـنیب ، هدـید  وک  یلو  رهاـب  وا  ناـهرب  همه  رهاـظ ، وا  راـثآ  يهمه  زاوـن . هدـنب  تبیغ  نیع  رد  فیرـشلا  هجرف 
يروک زا  وت  یلو  دـشاب ، فراعم  بلاط  لامک و  يهنـشت  هک  سک  ره  يارب  تسا  نشور  هار  نمـشد ، همه  نیا  اب  تسوا ، اـب  نید  تسارح 

ینادیمن ینادان  ز  ینیبیمن ،

-[ دقن 36 ]
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ظافلا اب  هدومن  یفرعم  زوسلد  کی  ار  دوخ  اج  نیا  و  هدماین ؟ نآرق  رد  ًاحیرـص  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مان  ارچ  دـسرپیم  يهحفص 27  رد 
؟ دندشیم ءارآ  تتشت  فالتخا و  راچد  همه  نیا  مدرم  مه  زاب  دمآیم  نآرق  رد  تحارـص  روط  هب  ترـضح  نآ  مان  رگا  ایآ  هک  فلتخم ،

یلع مان  ایآ  منکیم  لاؤس  دیدز ، اج  تنـس  نآرق و  رادـفرط  ار  دوخ  هوزج  لوا  رد  هک  امـش  زا  مییوگیم : باتک ) يهحفص 28   … ! ) ایآ
بجاو داد  يروتـسد  رما و  ربماـیپ  رگا  هک  دراد  تلـالد  َلوُسَّرلا » اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   » ینآرق يهیآ  تسا ، هدـماین  تنـس  رد  مالـسلا  هیلع 

هک دـیاهدرکن  دروخرب  یناوارف  تایاور  هب  هعیـش  هّماع و  بتک  رد  امـش  ایآ  دوش ، يوریپ  دـیاب  لاـعتم  دـنوادخ  رما  دـننام  تسا و  ۀـعاطالا 
هتفگ يهحفص 29  رد  تسا . هدومن  وا  يوریپ  هب  رما  مه  هدرب و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مان  ینعی  دینک ، تعاطا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگیم 
نیا مییوگیم : دـندرکن . یفرعم  مدرم ، ياـیند  نید و  رما  رد  ار  دوـخ  نیـشناج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  تسا :

یتایاور رکنم  اجنیا  رد  هک  نیا  لثم  دیدشیم  رکنم  مه  ار  نآرق  دـمآیم  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  نآرق  رد  رگا  هک  تسامـش ، دوخ  باوج 
ار دوخ  دنکن  اجک ؟! یک و  ات  یهّجوت  یب  تسا . هتسناد  هعاطالا  بجاو  ار  ناشیا  هتشاد و  نایب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مان  ًاحیرـص  هک  دیتسه 

امـش مشچ  هب  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  باب  رد  تایاور  نیا  رگا  دیناشکب . ریدخت  باوخ و  هب  ار  مدرم  ات  دینزیم  یـشوهیب  هب 
. دیدرگیم رشحم  دراو  روک  19 و  دیروک ًانیقی  سپ  هدروخن ،

-[ دقن 37 ]

زا و  تسا ، رتاوتم  رامعتسا ، نادرگاش  نویباهو و  امش ، ياهیـسالک  مه  رظن  هب  یتح  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  تایاور 
نآرق رد  مالسلا  مهیلع  همئا  مسا  رگا  دش  مولعم  سپ  هتشگ ، وربور  امش  راکنا  اب  زین  تسا ، هدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  قطان ، نآرق  رـس  رب  نانیـشنهفیقس  هک  یئالب  نامه  دیدروآیم ، نآرق  رـس  رب  هچ  ناتنابابرا  امـش و  دـمآیم 
. دندروآ

-[ دقن 38 ]

یلع ترضح  تماما  تیالو و  تحارص  هب  ًابیرقت  تیالو ) يهیآ  دننام   ) نآرق تایِآ  زا  يرایسب  هعیش  داقتعا  هب  ًاثلاث  هتفگ  يهحفص 29  رد 
لامکا و غیلبت و  تیالو و  يهیآ  ًاقیقحت  هعیـش  نوچ  تسا  امـش  دوخ  رظن  ًابیرقت  هملک  مییوگیم : دـنکیم . تاـبثا  ناـیب و  ار  مالـسلا  هیلع 

هدش هتفگ  نخس  ًاتحارص  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  تیالو و  رد  هک  دیراد  لوبق  ًابیرقت  امـش  سپ  دنادیم  تیالو  تایآ  ار  اهریغ 
نم دـیتفگیم ، دـیاب  لوا  زا  میتفگ  هک  روطناـمه  و  تسا ، ضقاـنتم  رخآ  اـت  هوزج  لوا  زا  امـش  دـص  رد  دـص  راـکنا  اـب  بیرقت  نیا  تسا .

. دینکن زاب  باسح  نم  ياهفرح  يور  یّنس  هعیش و  ناوناب  نایاقآ و  تسه ، ضقانت  مراتفگ  رد  هدنسیون 

-[ دقن 39 ]

یحو و نازخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملع  ناثراو  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  اعدـم  نیا  لوبق  اب  یتح  دـیوگیم : زاـب 
( دنتسین تابثا  لباق  مادک  چیه  هک  یـضورف  ینعی  ) دنتـسه اطخ  زا  نوصم  یِّنَُدل و  ملع  ياراد  یهلا و  فراعم  مولع و  نارکیب  ياهسونایقا 
نآرق و تایآ  مییوگیم : تسناد . دامتعا  دروم  تسرد و  ار  فراعم  نیا  ناماما ، میلاعت  رب  هعیـش  فراعم  ءاـنتبا  لـیلد  هب  ناوتیمن  مه  زاـب 

ملع ياراد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ملع  ناـثراو  مالـسلا : مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  درادیم  ناـیب  نیقیرف  زا  رتاوتم  تاـیاور 
. دیامن دراو  هشدخ  تیالو  تماما و  بتکم  لوصا  هب  دناوتیمن  نادنمشناد  نیب  ءارآ  تتشت  تافالتخا و  دنتـسه و  اطخ  زا  نوصم  یندل و 
، دننادیم هللا  باتک  عبات  ار  دوخ  ننست  لها  هکنیا  هب  هجوت  اب  دینیبیم ، نّنست  لها  نیب  رد  ار  ءارآ  تتـشت  فالتخا و  نیا  ربارب  نیدنچ  امش 
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یهلا گرزب  ناحتما  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  دییامن . دیدرت  کش و  نآرق  تیناقح  رد  دیناوتیم  ایآ 
مناخ ای  اقآ  امش  لثم  هن  دنیامنب . قیاقح  نتفای  رد  ناوارف  شالت  یعس و  دنـشاب و  هتـشاد  یـسانشنید  يارب  يرتشیب  شالت  مدرم  دیاب  تسا 

نادرگرـس ناریح و  يراد  نید  يداو  رد  ار  ناوج  لسن  دوخ و  تاملک ، ظاـفلا و  نتفاـب  اـب  قح  نتفاـی  ياـج  هب  لـبنت  تسـس و  هدنـسیون ،
ار مالسلا  مهیلع  همئا  میلاعت  هدومن ، یبدا  یب  تراسج و  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  فراعم  هب  دنهدیمن  قح  امش  هب  زگره  نایعیش  دنیامن .
زورید و هملظ  دـشیمن و  انب  جـک  لوا  تشخ  دوبن و  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رکم  رگا  دـیوگیم  هعیـش  دـیهد . هولج  ناوتان  رـشب  تیادـه  رد 

ساسحا بوخ  ار  ناراوگرزب  نآ  میلاعت  يدنمتردق  یئاناوت و  دندرکیمن ، هزرابم  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هاگـشناد  اب  زورما  نارگرامعتـسا 
داد و دنتشاد  شالت  همئا ، بتکم  فیعـضت  رد  هک  روج  ماکح  رـس  رب  هک  نیا  ضوع  امـش  دیهدیم ، ماجنا  یگرزب  هابتـشا  هچ  دیدرکیم .

هناضرغم هنالهاج و  تواضق  هداد و  رارق  خیبوت  لاؤس و  دروم  ار  مولظم  دوخ ، يهتسخ  تسس و  قطنم  هتسکش و  يوزارت  اب  دیشکب ، دایرف 
تلاـسر نادـناخ  نادـیم  هب  هناـملاظ  دوخ  دـیریگب  نارگرامعتـسا  تسد  زا  ار  نیموـصعم  هیلع  متـس  يهحلـسا  هک  نیا  ضوـع  دـییامنیم ،

ًالـصا اـی  دـینکیم ؟ ینعم  هنوـگچ  ار  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْـملا  اَّلِإ   » ینآرق يهیآ  مالـسا ؟ ِمرکا  لوـسر  تلاـسر  دزم  تسا  نیا  اـیآ  و  دـیاهدمآ .
ّدر رد  ایآ  ترتع  تّدوم  دـییامنیم . ءافتکا  یمالـس  هب  همتاخ  رد  ادـخ و  زا  یمان  نخـس ، ِلوا  ناوج ، لسن  بیرف  يارب  دـیتسین و  ناملـسم 

مهیلع همئا  ّتیمولظم  تبرغ و  اـیآ  تسا ؟ ناـنآ  ياـبیز  میلاـعت  مولع و  راـکنا  رد  اـیآ  ترتـع  تّدوم  تسا ؟ تیـالو  يهیآ  ریهطت و  يهیآ 
انعم بتکم  میلاعت  یتسـس  قطنم و  فعـض  هب  ار  فاعـضتسا  ایآ  دـیآیم ؟ باسح  هب  نانآ  میلاعت  قطنم و  فعـض  یناوتان و  لـیلد  مالـسلا 
هیلع یلع  قح  رد  متـس  يارب  دییوگیمن  ارچ  دنتـشاد ؟ اور  متـس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  یناسک  هچ  دـییوگیمن  ارچ  دـینکیم ؟
یلع خیرات  رد  هک  ار  یسوم  ردارب  نوراه  فاعضتسا  ارچ  دندومن ؟ یفرعم  وگنایذه  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  مالـسلا 
يرآ تسا . يرگید  زیچ  امـش  تیرومأم  دییامنیمن ؟ حیرـشت  ناوج  لسن  يارب  دناهدرک ، لقن  نیقیرف  نیخروم  هدـش و  هدایپ  مالـسلا  هیلع 
امـش يارب  تیباهو  طسوت  دوهی  هک  تسا  یتیرومأم  نیا  دیهد ، یلوبق  هرمن  ملاظ  هب  دـییامن و  رتشیب  ملظ  ار  مولظم  هک  تسا  نیا  تیرومأم 
امـش تسامـش . تنطیـش  يزادنا و  طلغ  امـش و  فارحنا  ْمُِکباقْعَأ » یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  ، » نامز نآ  مدرم  دادـترا  لیلد  نیرتهب  تسا . هدومن  نییعت 

مهیلع تیبلالها  و  دـندرکیمن ، نادرگور  قح  زا  ار  مدرم  هفیقـس  لـها  مالـسا ، ردـص  ینعی ، ناـمز  نآ  رگا  دیاهفیقـس . دادـترا  ياـههچب 
هک تسامش  فارحنا  دادترا ، نآ  يهمادا  دشیمن . مهارف  عیشت  هیلع  امـش  ءوس  تاغیلبت  يارب  هنیمز  زورما  دندشیمن ، فعـضتسم  مالـسلا ،

تیالو لبح  ياپ  ار  سابع  ینب  هیما و  ینب  هفیقس و  دوهی ) لامع   ) هدییاز فالتخا  تّتشت و  دینیبیمن و  ار  تیالو  بتکم  یئابیز  هدش  روک 
. دیسیونیم تیاده  ياقثولا  ةورع  و 

-[ دقن 40 ]

مکاـح موصعم  ریغ  رگا  هک  دراد  مدرم  يارب  ياهجیتن  هچ  دـنکیم و  اود  ار  يدرد  هچ  موصعم  ماـما  ندـش  مکاـح  هتفگ  يهحفص 40  رد 
هنتف و بوشآ و  گـنج و  زج  ياهجیتن  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هلاـس  جـنپ  تموکح  دوشیمن ، لـصاح  هجیتـن  نآ  اود و  درد  نآ  دوش 
؟ تشاد نیملسم  يارب  ياهجیتن  هچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يههام  شش  تموکح  تشاد ؟ شدوخ  ندیسر  تداهش  تیاهن  رد  فالتخا و 

راکـشآ بوخ  ناتراتفگ  همتاخ  رد  یفاب  فالخ  ییوگ و  ترپ  هدنـسیون  مناخ  ای  اقآ  مییوگیم : دنک . عفد  ار  هیواعم  يهنتف  تسناوتن  ارچ 
هچ دومن و  اود  ار  يدرد  هچ  لسر  ءایبنا و  تلاسر  مینکیم : لاؤس  امـش  زا  تسا . هتـشادرب  اـم  هدـهع  زا  ار  یـسیون  هّیدر  تیلؤسم  هدـش و 

یمک دندرک و  در  ار  وا  نیکرشم  رافک و  دیـشک ، تمحز  درک و  راک  لاس  هاجنپ  دصهن و  مالـسلا -  هیلع  حون  ترـضح  تشاد ؟ ياهجیتن 
خیرات رد  راصنا ، یّمک  رای و  تلق  دوبن ؟ دـنوادخ  زوریپ  گرزب و  ءایبنا  زا  یکی  حون  اـیآ  هدنـسیون ، ياـقآ  دـندروآ . ناـمیا  وا  هب  مدرم  زا 

لاؤس ارچ  دیراد و  موصعم  ماما  اب  يدانع  هچ  امـش  هک  تسا  نیا  رگید  لاؤس  تسا ؟ نانآ  تیموکحم  يانعم  هب  ایآ  ناشیا  ءایـصوا  ءایبنا و 
زا یجک  نآ  دنتفرن . مالسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  راب  ریز  هک  یمدرم  یجک  تلع  زا  دینکیمن  لاؤس  ارچ  دییامنیمن . ماما  نیفلاخم  هجوتم  ار 
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نایفس یبا  نبا  ۀیواعم  دمآ . نوریب  رام  خاروس  نیمادک  زا  راتفر  جک  هیواعم  دیدرگ و  زاغآ  اجک  زا  مالـسا  ردص  ياهیجک  دش ؟ ادیپ  اجک 
سانـشهفیظو ملاع و  درف  دـیاب  ایآ  هاگـشناد  سالک  ملعم  منکیم : لاؤس  امـش  زا  باطخ ؟ ناگداون  زا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  نبا  هیواـعم  اـی 

ندوک و ِنایوجـشناد  لاجنج  راج و  ایآ  هچ ؟ ینعی  شنیزگ  دنهدیم . لیوحت  وا  هب  ار  سالک  هرادا  سرد و  یـسرک  دمآ  هک  ره  ای  دـشاب .
هک دندوب  يدارفا  مالسلا  هیلع  یلع  نامز  ياهگنج  زاسهنیمز  دنکیم . ءاضما  ار  داتسا  یقطنم  تیموکحم  يدج ، بوخ و  داتسا  هیلع  لبنت ،

رظن زا  هک  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  دـنتخاس . دوخ  هشیپ  ار  دادـترا  تسخن  زور  زا  دـندرک و  در  ار  هللا  یلو  تیـالو  مخ و  ریدـغ 
نـسح ماما  تموکح  روطنیمه  و  تسا . هدوب  روآ  مایپ  تیرـشب  يارب  گرزب و  سیردـت  اوقت  اب  نارادمتـسایس  رظن  زا  اما  دوب  هاتوک  ناـمز 

، هنیآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  لثم  یئاـقآ  تمارک و  یتسار ، تقادـص و  افـص ، حلـص و  يدرمناوج ، تداـشر و  يهنیآ  مالـسلا  هیلع 
نخـس درم  ات  هدنـسیون ، ياقآ  تسا . هدومن  هولج  تیرـشب  خـیرات  رد  تماقتـسا ، يرادـساپ و  يزوسلد و  هظعوم و  يدرمیاپ ، تعاـجش و 

مادک زا  امـش  دمهفیم  اناد  يهدنناوخ  موصعم ، ماما  تموکح  هب  تبـسن  امـش  یـشارت  لاکـشا  زا  دشاب . هتفهن  شرنه  بیع و  دـشاب  هتفگن 
، دـمحا تنطیـش  دـیاهدومن و  يدرگاش  دـناعم  یـضار و  دوخ  زا  يزار  رخف  رکم  سالک  رد  هک  نیا  نمـض  امـش  دـیتسه . یهورگ  هقرف و 
. دینکیم ذخا  تیباهو  زا  هک  تسا  یئاهرالد  رثا  نیا  دیتسه و  دنمهرهب  ناوارف  زین  نیماتیو خ  زا  دیاهدرب ، ثرا  هب  ار  هاوخ  ولع  يهدنـسیون 

هورگ ناقمحا و  موق  زا  ناراوگرزب ، نیا  نانمشد  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  يارب  تسا  یتراشب  نیا 
ناشنطاب يدیلپ  دوشیم و  هدید  ناوارف  یقطنم  يراگزاسان  ضقانت و  ناشراتفگ  رد  دنیوگیم و  نخس  هدیجنسن  هک  یموق  دنتسه ، نانادان 

. دیامنیم نانآ  تریس  يدیلپ  ّتین و  ءوس  هجوتم  ار  مدرم  هدش  راکشآ  ادیوه و  ناشنایب  ملق و  رد  هاگ 

-[ دقن 41 ]

هب رگیدکی  قیسفت  ریفکت و  نیرفن و  نعل و  ینمشد و  ياج  هب  هک  مینکیم  هیصوت  یّنـس ، هعیـش و  فرط ، ود  ره  هب  هتفگ  يهحفص 42  رد 
نخس و رد  فّرحم ، هنوراو و  یضوع و  راتفگ  ضوع  مییوگیم  امـش  هب  مه  ام  مییوگیم : دنروایب . يور  هناملاع  هناتـسود و  ياهوگتفگ 
رد هک  هتسناد  یّنس  هعیش و  رما  یلوتم  ار  دوخ  امش  ایوگ  دینکن . يرورپلهاج  لهج و  جیورت  ییامن  ملاع  اب  دیشاب و  قداص  دوخ  يهتشون 
امش يهظعوم  يانبم  دیتسه ، موصعم  ملاع و  ماما  رادفرط  مومأم  هن  هتـسراو و  هیقف  ملاع و  هن  هک  امـش  دیاهتخادرپ . هظعوم  هب  ثحب  همتاخ 

20 اوـُقَّرَفَت . ـال  َو  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  میرک  نآرق  نم  يهظعوـم  ياـنبم  دـییوگب  تـسا  نـکمم  تـسیچ ؟
لبح هب  ماصتعا  نتفرگ و  کـمک  اـب  هک  امـش  دـیتساخرب ، تفلاـخم  هب  وا  تمـصع  ملع و  اـب  هداـتفا ، رد  هللا  لـبح  اـب  هک  امـش  مییوگیم :

، امـش نیمه  دیدرک . رمق  قش  راو ، مجلم  نبا  هدومن ، دراو  هبرـض  یعقاو  هللا  لبح  رب  قیـسفت ، يزاسهنیمز  لیهجت و  ریـشمش  اب  و  ناطیـشلا ،
لهج هب  دـیتسه و  يرارف  ماما  ملع  زا  هک  امـش  امـش ، نیمه  نیرفن . نعل و  ریفکت و  ار  قطنم  دـیناوخیم و  قطنم  ار  يزادرپغورد  هک  اـمش 
يارب یئاج  دیناشنب و  یسرکب  ار  هفیقس  يهناقساف  تموکح  ات  دینازیرگ  ماما  تمصع  لوبق  زا  هک  امش  امـش ، نیمه  دینکیم . راختفا  افلخ 
غورد اب  دیـشاب . نیملـسم  داحتا  روآ  مایپ  دینزب و  مد  تدحو  زا  دـیناوتیم  هنوگچ  امـش  دـینک ، زاب  تیرـشب  خـیرات  رد  نیملاظ  نیبصاغ و 
داقتعا نامیا و  عیـشت  بتکم  مالـسا و  ساسا  هیاپ و  مرتحم : ناگدنناوخ  اب  ینخـس  دش . تقادـص  یتسار و  روآ  مایپ  ناوتیمن  هک  يزادرپ 

هب نانآ  ِْبیَْغلِاب …  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  دـیامرفیم : اوقت  ناـبحاص  فصو  رد  هرقب  يهروس  تاـیآ  نیلوا  رد  نآرق  تسا . بیغ  ناـهج  هب  خـسار 
اهیندـید و ناـهج  دوهـش  ناـهج  دـنراد ، رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  دوهـش  بیغ و  دنـشابیم . نمؤم  سح ، تعیبـط و  يارواـم  بیغ و  ملاـع 
هک یقتم  دارفا  تسا . اناد  تاسوسحم  ناهج  تعیبط و  ياروام  ملاع  دوهـش ، بیغ و  هب  لاعتم  يادخ  دـیامرفیم : نآرق  تسا ، تاسوسحم 

ناهج هک  نیا  وگ  هتـشگ ، دـقتعم  تعیبط  ياروام  بیغ و  ناهج  هب  تاـسوسحم  ندـید  زا  ریغ  دـندنمهرهب  كاـپ  ترطف  یهلا و  ییاـناد  زا 
. تسا انعم  نیمه  هب  هدش  هتفگ  نخـس  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  ینآرق و  تایآ  رد  هک  نید  رد  تریـصب  دـننیبیم . ار  بیغ 
ار قئاـقح  روک ، یمعا و  صخـش  یلو  بلق ، لد و  نیع  لـقع و  مشچ  اـب  ندـید  هتبلا  تسا ، رختفم  بیغ  ناـهج  ندـید  هب  ریـصب ، صخش 
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نمؤم دارفا  مینکیم ، دروخرب  هناشن  نیرتالاب  هب  نارفاک  نانمؤم و  ياههناشن  رد  تقد  اب  درادـن . داقتعا  ناـهنپ  بیغ و  ملاـع  هب  دـنیبیمن و 
ار یتسه  نیدحلم  نارفاک و  یلو  دننیبیم . ار  ادیپان  ياهیتسه  بیغ و  ملاع  یهلا  رون  هب  دننکیمن و  هصالخ  اهیندـید  رد  ار  یتسه  ناهج 

لمع رد  رفاک  ءاضعا  نیمه  يارب  تسا . هتـسب  ناهج  نارفاک  ناهج  دنیامنیم . یفن  ار  ناهنپ  بیغ و  ناهج  دننادیم و  اهیندید  هب  دودـحم 
هیلع ماما  ربمایپ و  يدونـشخ  يارب  تشهب ، يارب  ادـخ ، يارب  دـنکب ؟ ریخ  راک  هک  يارب  هچ و  يارب  رفاـک  تسا . هتـسب  اـهیبوخ  تاریخ و  رب 
یلو درادـن  نامیا  بیغ  ناهج  اب  ماما  ربمایپ و  طابترا  هب  دـنادیم ، هفارخ  ار  تشهب  تسین ، دـقتعم  یتسه  قلاخ  ادـخ و  هب  هک  وا  مالـسلا ؟!

راتـساوخ ار  نادواج  تشهب  ناوضر و  ماما  ربمایپ و  رماوا  هب  لمع  اب  دـشیدنایم ، هیریخ  ریخ و  هب  ـالاب  هشیدـنا  عیـسو و  هاگدـید  اـب  نمؤم 
سیوا دـیآیم . باسحب  بیغ  رـشب  يارب  ماما  ربمایپ و  دوجو  هاگ  دوشیمن ، هصالخ  تمایق  ادـخ و  هب  داقتعا  رد  بیغ  هب  نامیا  ددرگیم .

، ینرق يدارم  رماع  نب  سیوا   » دیزرویم قشع  ترضح  نآ  هب  لد  ناج و  زا  یلو  هدیدن  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نرق ،
دوب هباحـص  نیعبات  ناگرزب  زا  هفوک و  نکاس  يو  دش ، نمؤم  هدیدن  ار  ربمایپ  یلو  درکیم  یگدنز  ربمایپ  نامز  هک  تسا  يروهـشم  دهاز 
ملاس ِمشچ  نمؤم  دنشاب . ادیپان  بیاغ و  قیاقح  نآ  هچ  رگا  دهدیم  قیاقح  هب  لد  هک  تسا  نیا  نمؤم  رنه  دیسر . تداهش  هب  نیفص  رد  و 

رد ینرق  سیوا  زایتما  تسا . میلست  ادیپان  ياهتقیقح  ربارب  رد  تهج  نیدب  تسا و  بلقلا  میلس  سفنلا و  میلـس  دنیبیم  تهج  نیدب  دراد 
ینامـسج مشچ  يرهاظ و  هدید  زا  هک  يربمایپ  هب  تسا و  هدید  لد  مشچ  اب  ار  يدمحم | تقیقح  وا  تسوا . دید  يدنلب  هشیدنا و  تعـسو 

دـصقم ار  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  یتقو  دنکیم ؟ ادیپ  بیغ  ناهج  هب  ناریط  تقو  هچ  ناسنا  تسا . هتـشگ  نمؤم  هدوب ، بیاغ  وا 
، ادخ ّتیدوبع  دهاوخیم ؟ هچ  ءاَشَی ، ْنَم  ْبلَق  ِیف  ُهَّللا  ُُهفِذْقَی  ٌرُون  بیغ ، ناهج  هب  یهاگآ  دناوخن . کیبل  راعـش  سفن  ياوه  يارب  دـنادن و 

ِدنب نید ، ِدـنب  دـشاب ، هدـنب  دـیاب  نامز  ماما  هیفوص . و  ناطیـش ، دابع  بتکم  رد  تّیدوبع  هن  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقث ، ربماـیپ و  بتکم  رد 
میلعت ار  يزیچ  هچ  دـنوادخ  تسا ، یگدـنب  رثا  ُهَّللا )» ُمُکُمِّلَُعی   » نایاوشیپ تیالو  مالـسا و  زا  عافد  دـیق  رد  مارح ، لالح و  دـیق  رد  ماکحا ،

رگا دشابن ، یگدـنب  رگا  ِینیِد . ْنَع  ُْتِللَـض  یئامرفن ؛ يریگتـسد  ینکن و  يرای  رگا  ایادـخ  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  ار ، تجح » تفرعم  ، » دـهدیم
رتشیب یگدـنب  هزاـت  دـش  هتخیر  یّقتم  بلق  هب  بیغ  راـشبآ  یتقو  تسین ، يربخ  تینارون  زا  تسین ، يربـخ  یبـیغ  یهگآ  زا  دـشابن ، يوقت 

. درگنیم رای  ضیف  هطـساو  راگدرورپ و  رـضحم  رد  دوخ  دنیبیم و  ار  ینطاب  روضح  یعقاو  نمؤم  روضح ، بدا  هیکزت ، قالخا ، دوشیم ،
، ردق بش  رارسا  ندید  ات  ار  بیغ  نامیا  سالک  دندرگ و  ِْبیَْغلِاب » َنُونِمُْؤی   » قادصم دنناوتیم  اهناسنا  دشاب  هدولآان  كاپ و  ترطف  یتقو 

اَنِدِْها  21 دیاین ای  دـیایب  هش  هش  منیـشنیم  نم  رظتنم  دـنهد . همادا  تاریدـقت ، رِّدـقم  ردـق و  رمآ  تانئاک ، هرادا  رومأم  هکئالم  دـمآ  تفر و 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  میقتـسم ، طارـص  زورما  دـنگوس  ادـخ  هب  و  طاَرِّصلا » ُنْحَن  ِهَّللا  َو  : » دوـمرف قداـص  ماـما  ِمیقَتْـسُملا  َطارِّصلا 

لآ يدهم  هب  تیودهم ، هاگـشناد  هب  یک ؟ هب  اجک  هب  نک ، تیاده  ار  ام  اَنِدِْها ، تسا ، بجاو  نتفگ  اَنِدـِْها  يزامن  ره  رد  تسا ، فیرـشلا 
ارچ فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  یلا  اَنِدـِْها  اَنِدـِْها ، اَنِدـِْها ، میرظتنم ، ام  میرظتنم ، ام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  دـمحم 

نییعت شیپ  زا  قوقح  شدقن  هب  هتسکش ، ياهيوزارت  ات  تسا ، بیاغ  ارچ  دشاب . هتشاد  زاین  زار و  همه  نیا  هب  زاین  شندید  ات  تسا ، بیاغ 
دننک و ینادنز  بیغ  ناهج  ّدر  کیرات  سبحم  ههبـش و  نادنز  رد  ار  ام  ناناوج  دنیامن و  تفایرد  ًادـقن  ار  دوخ  رگرامعتـسا  نابابرا  هدـش 

يارب رشب  نوچ  تسا ؟ بیاغ  ماما  ارچ  ناهنپ . تمکح  ینعی  تسا ، بیغ  ام  زا  يرایـسب  يارب  ِتبیغ  تمکح  میهدب . تیدوبع  ناحتما  همه 
دیاب روهظ  سپ  دنکیم . لمع  هنوگریبز  راوهحلط و  زونه  هدماین ، لقع  رـس  دـقتعم  هشیدـنا و  رظن  زا  تسا و  بیاغ  تلادـع  هب  نداد  يأر 

ياهتموکح دوخ و  رامیب  حور  راتفر و  یجک  ِرادیب  هدروخ ، گنس  هب  شرـس  يزور  دورب . شدوخ  مشچ  هب  رـشب  یتلادع  یب  دود  ات  دنامب 
زا هزات  دـیوج . يودـهم  تّدوم  قح ، تیانع  هب  اَنِدـِْها  اب  دـیوگ و  يوفعلا »  » دـهد و شرازاب  داسف  شراز و  لاح  رد  رییغت  دوشب ، رامعتـسا 

تموکح لیکـشت  ینعی  گرزب ، راک  نآ  يارب  یلو  دنتـسین  مک  يودـهم  دارفا  میرادـن ، تّدوم  لها  نالا  رگم  دوشیمن . راـهب  لـگ  کـی 
داش ات  رون  ماما  ناسرب  ردام ، قحب  و  ُروُکَّشلا » َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق   » قحب یهلا  دـنمک  یناسنا  يابیز  یگدـنز  نداد  ناـشن  یناـهج و  يهدـحاو 

دوشیم بابک  ملد  اهـش ! تتبرغ  داـی  هب  دوشیم  بآ  رپ  هدـید  وت ، هاـم  يور  قشع  هب  روهظ . نارظتنم  لد  اـهیلع و  هللا  مالـس  بنیز  ددرگ 
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هب یلع  يوسام ! يارب  ردـپ  وت ، ِتسه  تسه ، أدـبم  دوشیم  بارـس  ناهج  تتیالو ، زا  رود  هب  ایب  نم  ناج  کـلام  ییوت ، ماهناـخ  بحاـص 
ارم تفرعم ! رطع  أدبم  دوشیم  بان  يالط  وت  تسد  هب  ملد  سم  دوب ج  ترهطا  دوجو  نامز  نیا  بارتوبا  دوشیم  بارتوبا  یفطـصم  دید 

هنوگچ اهـش  نیبب  دوخ  ّبحم  ار  قیرح  لد  دََرب  وت ، بح  تسا  ياهلعـش  هچ  دوشیم  بالگ  قح  هب  الو ، لگ  بِحاصُم  ناوخب  تتبحـص  هب 
يارب رگم  قح  روهظ  يرهاـظ  وت  دوشیم  باوج  شوخ  هچ  قـح  مـالک  مئارَک  وـضو  یب  تسا  یتداـبع  وـت  يـالو  یب  زاـمن  دوـشیم  بآ 
باتِع قرغ  ناما ، یب  رـشح ، زور  هب  تفراعم  زا  رود  هب  الو ، یب  درُم  هک  نآ  ره  دوشیم  باجح  مکح  یـسب  نود  ياوه  سفن و  نایـصاع 

ایب اـیب  قح  ترـصن  یتـّما ، فهک  دـصقم و  دوشیم  باـُجم  نیقی  اـم  دزن  هب  وت  يودـع  نارـصان  هب  اـمن  رظن  ودـع  مجاـهت  نیا  رد  دوشیم 
دوشیم بالِک  ءزج  نید  رصن  هب  وت  کچوک » »

یقرواپ

. نیقِداصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  نیذَّلا  اَهُّیَا  ای  . 2 . 33/ بازحا اًریِهْطَت . ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  . 1
َباَتِک ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  هدز 5 . ینُم  هدنسیون  ترابع  نارمع 103 4 . لآ  ْاُوقَّرَفَت …  َالَو  اًعیِمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِصَتْعاَو  . 3 119 ۀبوتلا :

.33/ بازحا اًریِهْطَت . ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  . 6 هحفص 122 ) متفه  ءزج  ملسم ، حیحص  . ) ِیتَْرتِع َو  ِهَّللا 
/ مکحلاررغ راهَّنلا . َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  ام  نُوقاـب  ُءاـمَلُْعلَا  . 8 43 هیآ دـعر ، هروس  باتِْکلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  . 7

ْاوُعیِطَاَو َهّللا  ْاوُعیِطَا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  اَی  . 10 9 رمز ، ِباْبلَْألا  اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  . 9 ج1481 .
. ًالیِْواَت ُنَسْحَاَو  ٌْریَخ  َِکلَذ  ِرِخآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهّللِاب  َنُونِمُْوت  ُْمتنُک  نِإ  ِلوُسَّرلاَو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاَنَت  نِإَف  مُکنِم  ِْرمَـالا  ِیلُْواَو  َلوُسَّرلا 
: ۀـبوتلا َنُولَمْعَت . ُْمْتنُک  اَِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ِِملاَع  َیلِإ  َنوُّدَُرتَسَو  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ِلـُقَو  . 11 59 ءاسن /

ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َرَشْعَم  ای  . 13 24/26 تافاصلا . ةروس  َنوُِملْـسَتْسُم . َمْوَیلا  ُمُه  َْلب  َنوُرَـصاَنَت *  ْمَُکل َال  اَم  َنُولُؤْسَم *  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  . 12 105
ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنِإ  . 14 . 33 نمحرلا : ٍناْطلُِسب . َّالِإ  َنوُذُْفنَت  اوُذُْفناَف ال  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ 

« ۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو   » لج زع و  هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  . 15 . 190 نارمع : لآ  ِباْبلَْألا . ِیلوُِأل  ٍتایَآل  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخا  َو 
ْنَم َو  َهَّللا  َعاَطَأ  ُهَعاَطَأ  ْنَم  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  َوُه  َو  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  نع  مالـسلا و  هیلع  ٍِّیلَع  ُنُذُأ  ُُۀَیِعاَْولا  ُنُذُْألا  لاق :

ْمُهوُُمتْعَطَأ ْنِإَو  ْمُکُولِداَُجِیل  ْمِِهئآَِیلْوَأ  َیلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاَیَّشلا  َّنِإَو  ٌقْسَِفل  ُهَّنِإَو  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُمْسا  ِرَکْذـُی  َْمل  اَّمِم  ْاُولُکَْأت  َالَو  . 16 َهَّللا . یَصَع  ُهاَصَع 
ْنَم َو  . 19 مالسلا .) هیلع  ) نیسح ماما  هفرع  ياعد  زا  يزارف  . 18 . 7 دعرلا : ٍداه . ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  ماعنا 121 17 . َنوُکِرْشَُمل  ْمُکَّنِإ 

ْاوُرُکْذاَو ْاُوقَّرَفَت  َالَو  اًعیِمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِصَتْعاَو  . 20 . 124 هط : هروس  یمْعَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُشَْحن  َو  ًاْکنَـض  ًۀَشیعَم  َُهل  َّنِإَف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ 
( هرس سدق  ) یناهجریم هللا  تیآ  زا  رعش  نارمع 103 21 . لآ  ْمُِکبُوُلق …  َْنَیب  َّفَلَأَف  ءاَدْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
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