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 هقدهۀ هتسجن
َ أهل بيج  جبا عٖلث كىُل اكلم ی هخلصن كا ام هماو ؿَكاو كُؿك

ث ُْ كَاب٘ اىخُاك َ ّاعب كىالج كُٕاو اللٍ ػليهن  ّک َ ياكاو پا †يب
 بُؿٌ َ هيج.ی هغبج پايـاك

كبيل َ كويٍ ػاكف َ ػالن ی باييج هـيُو هلبْ  َ ايى كٖل َ كٖليج كا هی
 -اللٍ ػليٍ كعمت - 1یهَمی باماكی عيى ُمبيل ػاهل صًاب عاس ػبـاللٍ

َ  أل یپلَكايـ َ ههل ؽـا یؿاييج كٍ ىب٘ كا با كًَ َيژٌ ؽُؿ ه
ؿك ؿل ٙللی، ؿله ابـی ی َ َابيخگاو ايَاو كا با ههاكث ؽاّ ج اللٍ كىُل

كٍ عُاؿد اْيام َ گلؿً مهايٍ بل اىخغكام آو اكنَؿٌ اىج َ ی كلؿ؛ ؿلى یه
 اكنايـ.  یه

ػَاء، عْيل َ بالَخٌ   كليٍٖی بؼـ ام اؿا ی،حابيخايی ها آو ٍب ی،آك 
ـْ  ٍـ َ هل ؿَ یايـاؽخٍ ه 2بل هلاكٌ َيـٌ، ٕمى َىب٘ٔ بلهلا ؿكام ك ٕص

ما پـكبنكگ گلخى،  ى بٍ يضُم ٍاؿ َ ىخاكگاو كلطيْ آىماو هنی حماٍا
                                           

ـْ  -1 هيخًـ. َ لوب  بام فْكيٍ َ ييل ىيـياػبـاللٍ بى النبيل -كعمٍ اللٍ- صًاب ص
ؿك هكٍ هكلهٍ ّاعب باماكچٍ َ : أعمـ;ايـ كٍ صـٍاو  باماكی ام آو صهج ؿاٍخٍ

 ايـ.  ايـ َ بٍ باماكی هؼلَف بُؿٌ ؿاؿٌ ؿكايی بُؿٌ كٍ آو كا اؿاكٌ َ بٍ اصاكٌ هی
ها بٍ آو ىٍ بًـ  ٍُؿ َ هَمی های بلًـ يؾل ىاؽخٍ هی ُهلاكٌ: يا َؿَػٓى ٕام ٍاؽٍ -2

های ؿكؽج ؽلها َ يا ىٍ ؿيُاك يين هـ هُامی هن بًا كلؿٌ َ ىٍ ٍ گُيًـٔ َ حً هی
يمُؿيـ. هايًـ حؾخؾُاب بنكگ چًـيللٌ َ ؿك حابيخاو كٍ هُا  بًـها كا بل آو كلً هی

ای ام عياٗ بٍ  ؽُابيـيـ َ چُو باالی بام َ يا ؿك گٍٍُ ها بل آو هی ٍـ، ٍب گلم هی
ايـ ٕكٍ ام هلل گلكخٍ  گلخٍ ، آو كا هلاكٌ هیايـ كلؿٌ ها َ ؿيُاكها ؿكىج هی ؿَك ام احام

 ٍـٌ اىجٔ. 
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كا ؿك هيـاّو ی كلؿ كٍ َ یچًاو الواء هک آهُميـٌ كا بلكُؿی هاي ؿاىخاو
ٍ َ هُهؼيج عكايج هلاك ه ْْ ُْ ه  ؿاؿ.  یؿاىخاو َ ص

كا با ی كَيـ كٍ َ یٙلل هک ؿك فهى ّاف َ ُهَؾْيلٍ پای چًاو حُْيل 
بلؿ؛ آو چًايكٍ ٙلل ؿك  یػمين بٍ بنكگاو َ هغبج أكنَو بٍ ؽُاب هػَن 

ُك  یىل ه َ اهل بيج َ ياكايٌ بٍ ج  ؽُاب ؿك هؼْيج كىُل ْْ بلؿ َ با هماو ح
 ؽاىج.  یٍيليى ام ؽُاب بله

ام ههلهاياو ؿلباؽخٍ آو ؿَكاو ی ههلهاو ؿاىخاو ايى حلصمٍ، يك ،یآك 
 حًگاحًگ ؿاٍخٍ اىج َ ؿاكؿ.   الهٍپلّلا َ ٍلاكْيج اىج كٍ ٙلل بـيَاو ػ

َيژٌ ی ىلٚاو الؼلماء بًـكلًگٍ با اصخهاؿ َ ؿليُمی ؿك هـكىٍ ؿيً 
حلصمٍ كخاب عإل كلاهن   أصيال، مهيًٍی اىخاؿ بنكگ َ هلب ،1ٍيؼ صًاب

ٍـ؛ چلا كٍ كًَ حـكيو َ حؼلين َ حلبيج صًاب هُاليا چًاو همٍ صايبٍ َ 
ياكج. ؿك حلييل؛  یؿك آو هی ؿ كا بٍ كاعخگمَـٌ ؽُی پلباك بُؿ كٍ هل ٙالب

َ ؿك كْى حلصمٍ َ ؽٚابج َ ی ؿك عـيذ؛ ؿك كوٍ؛ اؿب ػلب؛ ؿك اؿب كاكى
بلؿاٍج َ اىخًباٗ َ اىخيؼاب  ک،... َ هل كـام َعَيّب فَم، هـكث كهن َ ؿك

 بلؿيـ. یَ كئ كْيآ آو ؿكگاٌ اىخلاؿٌ هک ؽُؿ ام هغٖل هباك
ُْ ىاميـگ ی،آك  لصن ؽُؿ كا هكْلق ؿاييخٍ حا ام ىاعج هخ ی،ؿك آو ص

ه ّاعب ىيلث ٕىيـيابالل ـْ ٔ اصامٌ حلصمٍ كخاب هلبٍُٙ كا س بى كياط هو
 . 2يٌمهَُاك ػلی بًمايـ. آو هن ؿك آو ىى َ ىال َ ؿك ابخـا

                                           
ايَاو صًاب هُاليا ٍيؼ هغمـػلی كلميـ بلَهًـ هُاليا هلعُم ٍيؼ ػبـاللعمى  -1

ىلٚاو الؼلماء هيخًـ كٍ َصُؿٍاو ؿك هًٚوٍ باػذ باكَكی ػلن َ ؿايٌ َ گَايٌ 
َ هـكىيى هـاكه َ هـاكه َ هلاكن َ هياصـ َ حؼلين َ حلبيج ػلماء َ أئّمٍ هياصـ 

 هلاكن ػلمی بُؿٌ َ هيخًـ. أؿام اللٍ كی ػملٌ َ باكى كيٍ. 
كخاب عإل ؿك هـكىٍ ىلٚاو الؼلماء بًـكلًگٍ بيٌ ام ىی ىال پيٌ ايضام   حلصمٍ -2

 كىـ. كلٍ الغمـ َلٍ الَكل.  عال بلای اَليى باك بٍ چاپ هی گلكخٍ اىج كٍ
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صْل ٍايٍ أهل آىاو يمُؿ َ حلصمٍ كىا ؿك ی ؽـاَيـ  َبٍ پاه حُكين َيژٌ 
كيهأ ک الؼلماء ٕأؿاهها اللٍ َباك ىلٚاوهماو اْيام حغْيل ؿك هـكىٍ پلبلكج 

ىال ىياهٍ آو گلين كا اؽخياك َ كػ كا ئؽلاء ی ها ىالی ايضام گلكج. َل
يمُؿ حا ؿك هميى كَمها حكاپُ هْمج كلؿٌ آو كا ام ييياو گاٌ مهاو بيلَو 
ً َ ّاعب هـكىٍ َ  ـْ كَيـٌ حا يلغ ػام گلؿؿ َ ؿَ هإلق َ هخلصن َ ص

 َليـ.بَ ی گقاك آو، رُاب پايٍ

 ابيبكس هحمد المدنی  
 م .ـه 12/4/1426صمؼٍ 

 



 

 

 دوزی
اً اَ كا  چاكٌ یمؿٌ بٍ هبل پـكً ؿَؽخٍ ٍـٌ بُؿ َ هاؿك ب ؿنک يگاٌ كُؿ

يـ. بؼـ ام آيكٍ ؽا یه ََ چهلٌ ٍُهلً كا ؿك ؽُؿ پًهاو  ک،كَيـ حا بٍ ؽايٍ َك
 كلؿٌ بُؿ. 

 هلَاكيـی ها ی َی چُو ؿايٍها اٍکكلؿ َ  یَ هُيٍ هی ٙلل گليٍ َ ماك 
 كيؾج.  یاً ه اٌ چلؿٌام ؿَچَماو هلهن ٍـٌ، بل ُّكث ىي

ام ىلاو بنكگ ی يكک بًـٌ َ هملُ ی،عبَ 2پيل كباط 1باللک ايى كُؿ 
 هليٌ، أَهْيٍ بى َؽَلق بُؿ. 

آَكؿ َ  یؿكهی كلىا، پـكً كا ام پا ٙاهجی ٍـ َ كاكها یهی كَمها ىپل 
ای كٍ ؿاٍج، حاب  یكٍ پـكً كباط بيماك گلؿيـ، بٍ ؿليل ٕؼق َ ياحُايی َهخ

كا يـاٍج بًابلايى، هلگ بٍ ىلاؿٌ آهـ ی َ حغمل َ هواَهج ؿك بلابل بيماك
يضاحٌ ؿاؿ َ كلىا،  آماؿ، َ ام كاك مياؿ َ حُاوی بلؿگی َ ؽُاكی َ اَ كا ام مبُي

 ؽلق بٍ اكد كىيـ.  بى بٍ أهْيتی بالل چُو كاالئ

                                           
ـ َ يام هُْفو عٖلث كىالج پًاٌ  -1 ًَ . ٍمو جبالل: آب َ ٍيل َ هلچٍ َعٓلن كا حلُك

ل، ُ  َْ  .169اللـاث، صنء ا
َ عيُايی اىج هايًـ گلبٍ  ج  بٍ كخظ كاء َ بای أبضـ يام يكی ام هُالی آو ىلَك :كباط -2

 كٍ ؿٍَيـٌ ٍُؿ َ كاكُك كباعی بٍ آو هًيُب اىج َ بٍ َميٍ ىُؿٌ َ ىُؿ كلؿو َ
 يام ىاهی َ يام ٍهلی اىج. 

ای  كلَؽخى چينی ّبٍ ُىُؿ َ كائـٌ كيی كا ؿاؿو َ هلؼٍ: ّكباط;َ ّٕكباطٔ بٍ كيل كاء 
ل، ُ  ، ـاثلال اىج بٍ أيـلو َ بن َ بنؿالٍ َ ٍخلبچٍ. ٍمو َْ  .343صنء ا
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ُكب ؿميً هبل كباط كن  كٍ چًـ يلل بيٌ يبُؿيـ ٕهميل ی كن ام يظل ه
َ ىهين بُؿيـٔ ک كٍ ؿكؿمَاو ٍليی ام َبلؿگايی ا كباط َ پيلً بالل َ ػـٌ

 پًهاو ٍـ. 
ُكاو هنی كي ،یآك  ؿكؿٍاو كؿيق كٍ ؿك هغًج َ  ؿيگل صن هماو همل

يَـ. آكی ک ؿاييخًـ ؿك ايـٌَ ايى ؽايُاؿٌ هيكيى ٍلي یؽُؿ كا ؿؽيل ه
هيكيى بل ی ههلبايی ؿاٍخًـ، بل یؽُؿ كا ابلام هی َبلؿگاو ػُٚكج َ همـكؿ

هيكيى با َصُؿ ٍلكج بلؿگاو ؿك ؿن بالل َ هاؿكً َ حيليج ايًاو بٍ بالل 
 گلؿيـ.  یيم بالل هٚغی ام گليٍ َ ماكی ياٍی ها اٍکهُيٍ بل پـك َ 

َ ی ميـاو بلؿگی ام َبلؿگاو، ىُی هْكٍ كىيـيـ، هليكی بٍ آباؿی َهخ 
 كاٌ اكخاؿ.  اىاكث بٍ

ـگ ی،آك  ی حُأم با كاكهای بلؿگاو ؿك ميـاو بلؿگی همٍ عياث َ مي
ػمل ی ايـ حا حماه هلحكب ٍـٌی گقٍج. ايى بلؿگاو چٍ گًاه یكلىا ه صاو

 ٍُؿٖٖ؟ ی ٌ ىپلَ ؿن َ ايـَی َ مبُيی آياو ؿك ؽُاك
ايضام ؿاؿٌ بُؿيـ حا اييايْيج َ ی هگل ايى بلؿگاو چٍ صًايج َ ػمل مٍخ 
ٕؾين بيى آماؿگاوٖ َ بلؿگاو ی ا َ عْليج ام ايَاو ىلب گلؿؿ َ پلؿٌی آماؿ

 كَيـٌ ٍُؿٖٖٖ؟ 
كٍ پـكً َ هاؿك كٍ ٍُهلً كا ام ؿىج ؿاؿٌ بُؿ، بٍ ؽايٍ أهْيٍ ک كُؿ 

ٍكيخٍ كٍ ؿن َ ايـٌَ، ی ها هاؿك َ پيل با ؿل اليٍ ظلن َ ىخن كىيـيـ، ايى
ك َ ىخن َ يـاٍخى آماؿ ُٓ َىلَك ؽُؿ  يَاٗ صُايی كا ام آياو گلكخٍ بُؿ، بلی َص

حيليج َ يا   ؽلقٔ ىالم گلخًـ. أهْيٍ صُاب گلج، اها ام اَ كلمٍ بى ٕاهْيٍ
ىؾًی هبًی بل ابلام همـكؿی با آياو يَيًـيـ حا ام ؿن َ هْيبج َاكؿٌ بل 

 او، بكاهـ. آي
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ايى گُيٍ ككخاك ؽَمايٍ ػليٍ بلؿگاو، صًُ َ ؽلًَ ػليٍ ىخمگلاو كا  
آَكؿ. پو ام ايى بلؽُكؿ با أهْيٍ، بالل هملاٌ هاؿك  یؿك بالل بٍ َصُؿ ه

 ىخمـيـٌ بٍ ؽُابگاٌ هغْول ؽُؿ ككج َ ؿك آؿًُ هاؿك آكهيـ. 
لٚاكج مياؿ َ ٙاهج كلىا، ظلاكج َ ی ؽَى كٍ كاكهای ها هاؿك با ؿىج 

ػًُاو حلعن َ  پـك ؽُؿ بٍ یُّكث پيل ب ىلب يمُؿٌ بُؿ، بلها  آو ميايٍ كا ام
ی كَيـ كٍ با هَاهـٌ ايى هًظل اگل ؿك صماؿاث كمخليى اعياى یهی ؿلـاك

ی ٍـيـ، َل یهاؿك َ كلميـ هخأرل هی چاكگ یَ بی ؿاٍج، ام بـعال یَصُؿ ه
 ک،ييبج بٍ هملُهن   َ هغبج آوی ؽلق با حلعن َ ههلباي بى أهْيٍ
 بيگايٍ بُؿ.  ۀبيگاي

 جىانی
پـك كا ؿك ی ٍـ َ صا یها گقٍج َ باگقٍج مهاو، بالل يين بنكگ ه ىال 

 گلكج.  یگيل ؽُؿ ه َ ييلَهًـ َ ىؾجی ؽـهج أهْيٍ ههخل هُ
كلؿ َ بالل ؿك  یبالل هميٍَ چُو ىايٍ هملاٌ أهيٍ بُؿ، أهْيٍ اهل ه 

َ عيى ايضام ؽـهج ی مُؿ َ با مكيگي یيمی ايگاك َ ىهلی ايضام آو حًبل
صهج بل ىائل بلؿگاو اهخيام َ  ؿىج آَكؿٌ بـيى كٕايج ؽاٙل أهيٍ كا بٍ

باييج آَام ٍيليى َ  ؿاٍج َ بلايى بلحلی بالل بل ىايل بلؿگاو، هیی بلحل
َلب أهْيٍ ّلا ه َٙ ی بؾَيـ، إاكٍ كلؿ كٍ حماه یؿلچيب اَ كا كٍ بٍ هضلو 

گاٌ ی َام هالين َ لٚيق َ ُّث مكهْكٍ هْكلهٍ ام آ ۀَىَكً َ ئهخيام َيژٌ بالل آ
كلؿيـ َ لقث  یاىخلاؿٌ هی ؿلًَيى اَ ؿك هضلو ػيٌ َ ٍاؿی َ ام ّـا

ی آياو لٚلی ؽُايـ، صَى َ ٍاؿ یايى هغاكل آَام يم بلؿيـ َ اگل بالل ؿك هی
 يـاٍج. 
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يمُؿ،  هل چًـ با گقٍج مهاو، بالل ؿن كوـاو پـك ؽُيٌ كا كلاهًُ هی 
َ ػبُؿيج َ ػـم َعْليج ؽُؿ ی حُاييج، ايـٌَ ياٍی ام بلؿگ اها اَ هلگن يمی

ی يَيج َ ؿك ككل یاَهاث ؿك ؽلُث هی كا كلاهًُ يمايـ بًابلايى، بؼٖ
ٙبواحی گلييج َ ام كاّلٍ  یككج َ بلعال ماك ؽُؿ ماكماك ه یػمين كلَ ه

بلؿ. ام ٙلكی ؿيگل ػاؿث  یٍـ َ كيش ه یهُصُؿ صاهؼٍ اييايی آمكؿٌ ؽاٙل ه
 ای بٍ ٍام بللىخـ.  يمايًـٌ ی،اهيٍ ايى بُؿ كٍ با هلهاكلٍ حضاك

، بل ايى اىاه  كىيـی اً بٍ ىْى صُاي بالل با آو ّلاث بلصيخٍی َهخ 
حضاكث بٍ ٍام ی اام ٙلف ؽُؿ بلی كٍ هُكؿاػخماؿ أهْيٍ بُؿ، اَ كا بٍ يمايًـگ

مياؿ حوـين أهْيٍ ی كالو َ كاالی كلىخاؿ َ بالل با ككج َ بلگَج، ىُؿهاي
يمُؿ. بٍ ايى ؿليل با گقٍج كَمها هغْبج أهيٍ بٍ بالل  یكعن ه یىًگـل ب

 ٍـ.  یبيَخل هی حُأم با ّلاث ػاليٍ اييايی ؿاك بٍ ىبب اهايج

 شام  سىیبه 
ث ياكخٍی اىج َ حيلگک ٍب ىؾج حاكي ـْ ی ٕؼيق ؿك حاكيكی يُكها ٍ

مياو  هكٍ هكلهٍ اهْيت با بالل هـمی ام ؿكَامهای ميًـ َ ؿكيك یهک چَم
ٍام ی ای كٍ هلاك اىج هًگام كضل بٍ ىُ هاكلٍی كًـ َ بلا یّغبج ه

 يمايـ.  یيلغ كلاَاو هی علكج كًـ، آكَم
هضلو ػيٌ َ ی هًُم بٍ هكٍ يلىيـيـ كٍ اهْيٍ صـا ٍـ، اهْيٍ بٍ ىُ 

ىلل ىغلگهاو   ٙلب كَايٍ گلؿيـ َ بالل بٍ ٙلف بخها آٓهـ حا ؿكباكٌيًُ َ 
كيب كًـ. ينؿ كاهى ككج َ بؼـ ام آيكٍ عن َ ی هاكلٍ، ام ًّن، اٙالػاح

ؽُاىج حا كال ی عوُم َی كا ييبج بٍ ايضام ايى كاك پلؿاؽج يمُؿ، ام َ
ايـٌَ  يـاؿ. ؿن َی بَاكث ؽُبی َيژٌ كال ايـامؿ. كال اَلی ها ببيًـ َ چُب

هلحبٍ ی كلؿ، كاهى بلای ؿيگلی َصُؿ بالل كا كلا گلكج. كاهى ٙلب هلباي
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م كال گلكج َ چُب ايـاؽج حا ايًكٍ چُب هُكؿيظل بالل كٍ ؽبل  ُْ م َ ى َْ ؿ
بُؿ كٍ بالل ی ؿاؿ، ؽاكس ٍـ َ ايى هماو چُب َ پيَلكج َی هیی ام كاهياب

ىائل ىلل كا هضْهن هوـهاث َ َی بالل كٍ حماهی ؿك ايخظاكً بُؿ؛ چُو بلا
لی كلؿٌ بُؿ، كا َْ صهج  ؽٍُايًـ يبُؿ، بـيىی بج َ هْلغج كال ؿك چُب ا

ه َْ هی آكام يگلكج حا بؼـ ام ؽلَس ىهن ؿ ُْ ىلل كا ّاؿك   كٍ اصامٌی َ ى
كلؿ َ كؽْج ػنيمج بٍ ٍام پو ام ؽلَس ىهن ىُم َ حلؽيِ ام ٙلف  یه

كا ام اصامٌ كالی كٍ گلكخٍ بج َ كال بل آو ٍـ حا بٍ ؿيـاك أهْيٍ بلَؿ َ َی 
گاٌ يمايـ َ ػالٌَ بل آو، اصامٌ ىلل كا هن ام أهيٍ بگيلؿ. بؼـ ام كيب  بُؿ، آ

لی ىُ حكليق ام اهْيٍ بٍ َْ كٍ ىليـيٌ بل ی هًنل علكج يمُؿ َ با كضل أ
ؿهـ،  یميـ َ با مهيى گيخلؿٌ، همُاكٌ ؿىج ه یها بُىٍ ه حْپٍی ها هلٍ

ٍام علكج كلؿ َ آَام ٍيليى َ ؿلًُام ی ىُ كاكَاو بالل َ ؿَىخاو َی بٍ
 بؾَيـ.  یبٍ هاكلٍ هی ها لٚق ؽاّ ماكها َ حْپٍ بالل ؿكهياو ٍى

 زؤیا
ككج حا بٍ ٍام، ىلمهيى  یگقٍج َ هاكلٍ بٍ صلُ ه یكَمها بلكاكَاو ه

يمايـ ی عُكاو، كىيـ. ؿك عُكاو حُهق يمُؿ حا كمی اىخلاعج َ ككغ ؽيخگ
ام ؿَىخٌ بالل : ّـين;گلؿؿ. ٍبايگاٌ، ابُبكل  حا بلای هلاعل بؼـی آهاؿٌ

اصامٌ ؽُاىج َ ام آيضا كٍ ؿك ُٙل ايى   ام كاهباوی ككخى بٍ مياكث يكی بلا
ؽُؿ   ؿكصٍی بيى ابُبكل َ بالل بٍ أػلی كَاب٘ ّـاهج َ ؿَىخ ی،ىلل حضاك

بُؿ بًابلايى، ام ابُبكل ىبب ی كىيـٌ بُؿ َ ام آيضا كٍ بالل صُاو كًضكاَ
 با كاهب كا صُيا ٍـ.  هالهاث

ؿيـٌ اىج كٍ بايـ حأَيل َ حؼبيل آو كا ام ی ابُبكل صُاب ؿاؿ، ؽُاب 
ی كَؿ، بپلىـ. بالل بلا یكَيٌ كٍ هميٍَ ؿك كاٌ ٍام بٍ ؿيـاكً ه
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ؽُؿ كا اػالم ی هالهاث با كاهب آهاؿگی ؿاييخى ؽُاب َ حؼبيلً َ هن بلا
كاهب هل ؿَ كا پقيلكج َ ی خكلؿ َ هلؿَ يلل با هن بٍ ؿيـاك كاهب ككخًـ. َه
ؿك ىلمهيى ػلب ی پياهبلک بٍ حلْيل ؽُاب ابُبكل كا ًٍيـ، ام ظهُك ينؿي

ام ابُبكل َ بالل ک هليی ها ؽبل ؿاؿ. ام ينؿ كاهب بيلَو آهـيـ َ بل چهلٌ
كلؿ، ابُبكل ٍاؿ َ ؽًـاو َ بلچهلٌ بالل  یكلم هی بُؿ كٍ با ؿيگلی ػالهاح

 ل آٍكاك بُؿ: ػالهج حؼْضب، اىخـلاب، حميؾ
 پياهبلٖٖٖٖ؟ 
 ٖٖٖٖ؟ یَع 
كلماث ػضيب َ يا آًٍايی ًٍيـٌ كٍ هبل ام ايى بٍ گٌٍُ يؾُكؿٌ بُؿ  

 ؿكياكج يكلؿ. ی ا كًًـٌ َ ام ؿَىخٌ ابُبكل هن صُاب هايغ
م، هاكلٍ بٍ علكج ؽُؿ اؿاهٍ ؿاؿ َ ؿك اٙلاف ؿهَن   َْ ؿكىغلگاٌ كَم ؿ

ؽُؿ كا كلَؽج َ كاكَايياو ی كاالهاكاكَاو  ی،اهاهج گنيـ. بؼـ ام باماكياب
 حضـيـ هُا َ اهاهج ؿك ؿهَن بٍ هكٍ هكلهٍ بلگَخًـ. ی پو ام هـح

بيى ابُبكل َ بالل اىخُاك َ بٍ ی ّـاهج َ ؿَىخی هاي ايى هُهغ، پايٍ ؿك 
 يهايج اىخغكام ؽُؿ كىيـٌ بُؿ.  یب

بالل پو ام َكَؿ بٍ هكٍ ؽًـاو َ ؽٍُغال َ با ؿىج پل ام هًلؼج  
كٍ ؿك ی ؽلق َاكؿ ٍـ َ ام ىُؿ َ يلغ هاكلٍ َ پيَلكخ بى ههخل ؽُؿ أهْيٍبل

كا با ؽبل ىاؽج َ اهيٍ يين ام ايى همٍ ی ايى ىلل يْيبٌ گلؿيـٌ بُؿ َ
الخضاكٌ يْيب َی گَخٍ بُؿ، ام  بالل َ ىُؿ كلاَايی كٍ ام هالی اهايخـاك

َ ی ؽًٍُُؿلبايٌ يوٌ بيج كٍ ؽبل ام  بلی بالل حَكل كلؿٌ َ حبْيم
 ؿاؿ.  كٕايج ام بالل كا هی

 گلكج.  ؽُؿ كا ام ىلی ٙبيؼی پو ام آو كَم، بالل ميـگ 

*** 
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 ج ایماو بالل به اسالم و دعىت پياهبس اکسم
آَك  كلىا َ اػمال هَْوج ٙاهجی بؼـ ام آو اْيام، كَمگاك بالل با كاكها

ؽُؿ بٍ ؽُاب ٍـ َ ؿك يكی ام ايى كَمها كٍ بالل ؿك بيخل هغْول  ىپلی هی
ؽُايـ، بالل كا  یكا بٍ اىن هی كٍ َی ؿك َ آَامی كلَ ككخٍ بُؿ، ّـای ػميو

كٍ ی بيخل بلؽاىج َ ام كَميٍ كُچكی ىاؽج. ام كَام ؽُاب ؽًُ بيـاك 
بلای ًٍاؽخى كلؿی كٍ پَج ؿك اىج، بام گقاٍخٍ بُؿ، ابُبكل كا پَج ؿك 

  ؿيـ.

 ؿك ايى َهج ٍب ابُبكل كا َاؿاك كلؿٌ كٍ بٍ ىلاؽ بالل آيـٖ؟ ی چٍ چين 
 آهـ.  یيبُؿ، ابُبكل ؿك چًيى هُهغ ينؿ بالل يمی اگل كاك ههْم  
هـف ابُبكل كا پلىيـ، بٍ اَ اٙالع ؿا كٍ ؿك هكٍ هكلهٍ ٕام الولیٔ ی َهخ 

هماو پياهبلی ظهُك يمُؿٌ اىج كٍ كاهب، ؽبل ظهُك اَ كا ؿك ىلل حضاكی 
بٍ ٍام ؿاؿٌ بُؿ َ بٍ آياو گلخٍ بُؿ كٍ ايى پياهبل ؿك بالؿ ػلب ظهُك  آياو

ی ىلل ٍام ؿك فهى بالل ميـٌ گَج َ حماه  ؽُاهـ كلؿ. ؿك ايى َهج ؽاٙلٌ
كٍ بل ارل كاك مياؿ َ ی ا گلؿيـ، هميى ؽاٙلٌی صلياياث بلايٌ حـاػ

 ىپلؿ.  یهی ؿىج كلاهٍُ كلىا، ؿاٍج بٍ حُاو
ی اً كؤيا پياهبل ؿك هكٍ هكلهٍ ؿك ؽاٙلٌبالل با ًٍيـو ظهُك  

ؿَىخٌ ابُبكل َ حأَيل كاهب ميـٌ گلؿيـ َ اَ كا بٍ ميـگی َ عياث ؿَباكٌ 
عو يمُؿ كٍ اَ كا َاؿاٍج حا ی اهيـَاك ىاؽج َ ؿك ؿكَو ؽُؿ ييلَي

بلآيـ. بـيى هًظُك ابُبكل كا بٍ ؿكَو ؽايٍ َ ی ؿكّـؿ اٙالػاث بيَخل
بٍ حلْيل ام هُُٕع ههن َ عاؿرٍ پلاهمْيج صهاو ؽُابگاٌ ؽُؿ كلا ؽُايـ حا 

گاٌ گلؿؿ. ؿكآو َهج ٍب، ؿَيللی بَل هايًـ با ی آهيخٍ َ يضُی ؽيل ی،آ
كلؿيـ. َؿك ؽالل گلج َ ًٍُؿ، بالل ؿاييج  یهن ؿك ايى هُكؿ ّغبج ه

پياهبلی كٍ حامٌ ظهُك كلؿٌ اىج َ َظيلٍ كىالج كا بٍ ػهـٌ گلكخٍ اىج، 
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اللٍ َىالهٍ ػليٍ  االيبياء ّلُاث ػبـاللٍ، ؽاحن هغمـبىعٖلث ىيـيا َ هُاليا 
ايـ، حا  باًٍـ كٍ ام صايب ؽـاَيـ عكين ػلين بٍ پياهبلی بلگنيـٌ ٍـٌ یه

هالكج يضاث بؾَـ، َ همچًيى ام   َ ؿللج َ َكٍٙک هلؿم كا ام ظلمج ٍل
های ؿيگلی كٍ ام ابُبكل يمُؿ، ام هٖاهيى َ اهـاف َ  ٙلين ىإال َ پلىٌ

گاٌ گَج هايًـ: ٍكيخى بج هواّـ ها َ حُصٍ بٍ ؿكگاٌ  ؿػُث ؿيى صـيـ آ
بٍ هظلُم َ ييامهًـاو َ حى ؿك ک َ كمی ؽـا َ آماؿ ىاؽخى ايياو ام بلؿگ

 يـاؿو بٍ ظلن َ ىخن. 
يُك اكلَم ؿك كَط بالل ی ؿك عويوج ايى حؼالين َ ايى اهـاف َ آهُمٍها 

ّمين َ يهاو َصـايٌ  كَعٌ كا حيؾيل َ ؿكی گقاٍج َ مَايای ارل ػميو
ؿيى هبيى اىالم، ی َهخی بالل ام ايى همٍ هواّـ َاالی صايگنيى گَج. آك

گاٌ گلؿيـ، كَط ؽلخٍ َی بيـاك َ ام صاو َ ؿ ل، آهاؿٌ پقيلً ؿيى صـيـ آ
همٍ : ألاللٍ;ی بلای كٍ صن بًـگی چلا كٍ پقيلً ايى آئيى آىماي گلؿيـ،
: یهگل بٍ حوُا َ پلهينگاك;ىاؽج،  هیی ها كا ام هل صهخی با هن هياَ ايياو

كا ام چًگال ىخن ی آهـ َ َ بٍ عياب هیی هخْٖمى يضاث بالل ام كْم َ بلؿگ
ىاؽج. با ٍُم َ اٍخيام كلاَاو با ابُبكل، ككين اْيام ىلل َ ؿَىج  ، هی آماؿ

، هلاك گقاٍج كلؿا هل ج اكلم ؿليُم َ يؾيخيى بَاكث ؿهًـٌ ظهُك كىُل
 ػًهمأ.  اللٍ یَاليالم هَْلف ٍُيـ ٕكٕ ةالْال ػليٍ كىُلؿَ بٍ ؿيـاك عٖلث 

م، كاه  َْ ٍـ َ ؿك آيضا هـث : ؿاكالًـٌَ; ی بالل ؿك ىاػاث َاپييى كَم ؿ
هايٌ  ام ىامی كٍ يكی بخ: هبل;َيژٌ صلُ  ها اييخاؿ بٍ مياؿی صلُ بج

ؽالِ يْب ی ام ٙالی ٍكيخٍ ٍـٌ، پايی آو پای ٍكيخٍ ٍـٌ بُؿ َ بٍ صا
 ؿيـ. كلؿٌ بُ

َاهؼيج آو بُؿ كٍ، ككخاك َ اككاك بالل ؿك ايى كَم، ييبج بٍ بلؽُكؿ َی  
 گقٍخٍ هابل هواييٍ يبُؿ. ی كَمهای با بخها با بلؽُكؿها
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يگلييج َ ؽُب كهميـٌ بُؿ:  یها ه ؿك ايى كَم، بالل با اكلاٌ حمام بٍ بج 
يمُؿ َ  یهَُكث هٍُك َ ها  آو َىيلٍ كال با كلؿ َ بٍ یئيكٍ حؼظيمَاو ه بخها

حُايًـ بٍ ؿيگلاو  بيٌ يييخًـ َ يمیی هائ ؿاؿ، ىًگ یهی بٍ ؽاٙلٍاو هلباي
ث ػول َ ی ؿابا آو كلاهج ؽـاؿی بلىايًـ َ عيق آؿهی هيچ يلغ َ مياي ُْ َ ه

اىخمـاؿ ٙلبـ. با ی ىًگ ۀيؼمج ٍؼُك كٍ ؿك بلابل َصماؿ ُكلّيٌ كًـ. َ ام حكْ 
هملُ ام اىخهناء َ ايكاك هملاٌ ی ك با يگاهآؽليى بای هميى ايـيٍَ َ ككل بلا

كٍ ؿَىخٌ، ابُبكل ی هأ كا بٍ صاي ها ٕبج با حميؾل َ عواكث، ىًگ
هًنل كىُل ؽـا ی گلج َ هلؿَ بٍ ىُک ؽيلؽُاٌ، ؿك ايخظاك َی بُؿ، حل

 كهبل ػاليوـك كهيپاك ٍـيـ.  ج ػبـاللٍ عٖلث هْغمـبى
  ی.ؿكؽَاو َ ُپليُكي ۀ َچٍ چهل ی؛َ چٍ ىؾى ييكُئ ی؛چٍ ؿيـاك ؽٍُ 

َ ىلَك كائًاث َ ؿك ی َ آؽليى پياهبل ؽـا ج اللٍ بالل ؿك ؽـهج كىُل
َ بٍ كىالج ی ؽـای بٍ َعـاييج اللٍ َ بٍ يگايگ 1عُٖك ؿَىخٌ ابُبكل

                                           
باٍـ َ بٍ هضْلؿ ايًكٍ  آَكؿيـگاو بٍ اىالم هی  ىيـيا ابُبكل ّـين ام يؾيخيى ايماو -1

ل، اىالم كا بٍ  َ يَل  اىالم كا پقيلكج، بلای اٍاػٍ َْ ؿيى عًيق ام هماو لغظاث ا
ٍُؿ، ٍب هًگام  كلؿ، ايى كٍ ؿك هخى كخاب هالعظٍ هی ؿَىخاو ؽُؿ ػلٍٕ هی

كًـ حا ؽـاَيـ صل  ىج اْيام ىلل حضاكی ؽُؿ بٍ ٍام ػلٍٕ هیبالل، ؿَ اىالم كا بل
پقيلؿ. ؿك كَم ؿَم  ايـامؿ َ اىالم كا هی یٍايٍ هغبج ؽُؿ َ پياهبل كا ؿك ؿل بالل ه

ٍـ؛ بلكٍ  ؽُؿ حًها ؽـهج كىُل الوائـ ٍلكياب يمی سايماو ىيـيا أبُبكل ّـين
چًـ يلل ام اٍلاف َ أػياو َ حْضاك هؼلَف هليٌ هملاٌ َی بُؿيـ َ بل ارل حبليؾ َ 

ُؿ ٍـيـ، اىالم ؽ عإل هی ج اللٍ كٌٍُ أبُبكل ّـين هًگاهی كٍ ؿك ؽـهج كىُل
ؿاٍخًـ. ام صملٍ كيايی كٍ حُى٘ ابُبكل ّـين، اىالم كا پقيلكخًـ،  كا اػالم هی

ام ػلاو، مبيلبى بى حُاو ام عٖلاث: ػزماو هی ُْ ػُف، ىؼـ  بى ، ػبـاللعمىػ
كا يام بلؿ َ ايى اهـام ام  -ػًٍ كُٕااللٍ ػًهن َ كٕی-ػبـاللٍ  بى ٙلغٍَهاُ،  ابی بى 

بؼـ ام آيكٍ ؿك  سباٍـ. َ اىالم عٖلث ّـين ن هیاَليى بلكاث ىيـيا ابُبكل ّـي
ًٍُؿ َ آو هُهغ كٍ ؿك هـؽل هكٍ با گلٌَ  ٍام صُاب كؤيای ؽُؿ كا ام كاهب هی
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ىاؽج َ بٍ ؿل اهلاك يمُؿ ی ايماو آَكؿ َ ٍهاؿث كا بل مباو صاك ج ـيْم هغ
ام ايى هالهاث، ؿيـاكها حكلاك َ با ػمل، ّـّم ايمايٌ كا رابج كلؿ. پو 

َ ؿػُث ی اىاله ۀبيى بالل َ ؿيى عًيق َ ػويـی ٍـ َ همبيخگ یه
 گلؿيـ.  یحل ه اىخُاكحل َ هغكنی هغمـ

 تحمل شكنجه و عراب دز زاه اسالم و عقيده و هدف
پيلاهُو ؿيى  1:ؿاكالًـٌَ;ٍلكج ؿك ٍُك َ هَُكث ی بى ؽلق بلا أهْيٍ 

پلىخاو  ٍ هَلكيى َ بجْص كٍ هخُی و َ ؽٚلصـيـ َ ٙليوٍ هوابلٍ با آ
گلؿيـ ام هًنل بيلَو آهـ. ام هياكٍ ػبُىٌ، ػنم َ حْمين َ ػًاؿث َ  یه

 گلؿيـ.  ٕـيج با ؿيى اىالم اىخًباٗ هی

                                                                                           
ًٍُؿ َ  كا هی ج اكلم كًـ َ ؽبل ظهُك كىُل كُچكی ام صملٍ أبُصهل بلؽُكؿ هی

َ يهايج  يمايـ ػبـاللٍ هی َهخی گلخگُی هؾخْل با ابُصهل كا كاصغ بٍ پياهبل هغمـبى
ٍخابـ حا ام مباو ؽُؿ آَكيـۀ كىالج  هی ج اكلم َهخی ٍخاباو بٍ پيَگاٌ عٖلث كىُل

ۡٱ﴿ؽُايـ:  اللٍ آياث ؽـاَيـی كا بل َی هی الهی كلماث َعی كا بًَُؿ... َ كىُل
ۡ
ۡۡكَرأ

ِۡ ۡۡۡسمِۡٱة ِيٱَرّبَِم ، َ ابُبكل ؿك كمال ؽَُع َ ؽُٖع بلای [1]العلق: ۡ﴾١َخلَقََّۡۡلذ
ؿاكؿ َ بؼـ ام پاياو كلماث َعی با  بٍ آياث الهی، ىل كا پائيى يگٍ هی اعخلام بيَخل

د   – أمي   صاِدق   ّنك  أ  أشهد  گُيـ:  هی ج  اللٍ ايماو كاىؼ َ كاىخيى ؽٚاب بٍ كىُل أشه 

أشهد  أنَّك  رسولأ ، حمام صهـ س، َ بؼـ ام ايى ّغًۀ ايمايی، ابُبكل   اهلل ن ٓ إله  إٓ اهلل ، و 
َ چٍ بؼـ ام  ج اللٍ كا ّلف ؽـهج بٍ اىالم ػنين، چٍ ؿك عياث كىُل َ كٌٍُ ؽُؿ
ؿك  سايگين عٖلث أبُبكل ّـين يظيل َ ٍگلج يمايـ َ اىخواهج بی آو بنكگُاك هی

 گل بُؿٌ اىج.  بهخليى َصٍ آو صلٌُ
 هضلو ٍُكای أهل هكٍ هكلهٍ پيٌ ام اىالم ٕهخلصنٔ  -1
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بلحل َ ی يظلی ىلىؾج كلل َ ؿاكای ها ام چهلٌی ام آيضا كٍ أهْيٍ يك 
ىلاو ُكلل بٍ  بيَخل َ هال َ رلَث مياؿحل بُؿ، بنكگاو هليٌ َی ىلىؾخ

َيژٌ ی هغٔ َكَؿ بٍ صليٍ بٍ اعخلاهٌ، بٍ پا اييخاؿيـ َ أهْيٍ هن ؿك صا
صُايب اهل ٍلَع ی ؽُؿ يَيج َ بغذ َ گلخگُ َ هًاهٍَ َ ىًضيـو حماه

كٍ ؿك ی گلؿيـ. ؿك هميى أرًاء َ هًگام بغذ َ هقاكلٌ ؿك ايى هُكؿ َ اهخماه
ؿيى صـيـ ٕاىالمٔ َ هباكمٌ با ی بلای ٍيٚايی ها گلخگُ َ ٙلط يوٍَ

ينؿ ی ؿاٍخًـ، ٍؾْ یابلام ه ج  اللٍ ّاعب كىالج عٖلث هغمـ كىُل
ی با آو همٍ ىلىؾخ ۀؿك گًُ أهْيٍ ؽُايـ كٍ أهيْ ی اهيٍ آهـ َ آهيخٍ چين

ث ػْبايْيج كلؿ َ چَنی حـييل هغيُى ـْ  ،هايٌ ىلػ ٍـيـ َ ام ٍ
ؽبل گلج: آيا بالل بلؿٌ،  ۀهايٌ كا بل هن كَلؿ َ ؿك گًُ آَكيـ ؿيـاو

 ۀاً كا حأئيـ كلؿ َ أهيْ  هن گلخٍی كا هلحكب ٍـٌٖٖٖ؟ ٍؾْی چًيى صله
هًنلٌ كاٌ اكخاؿ َ بٍ هضْلؿ كىيـو بٍ هًنل، ی بلؽاىج َ ىُی بـَو هؼٚلْ 

بالل كا اعٖاك َ ام ّْغج ؽبل گلَيـيٌ بٍ اىالم َ ايمايٌ بٍ هغْمـ 
هن كٍ ؿكَؽ گلخى كا صاين الل َ ؿػُث ايَاو پلىيـ. ب ج اللٍ كىُل

َ حغويل يمايـ، گلخٍ ک َ ؿَىج يـاٍج عن كا كُچؿاييج  يمی
 كٕأٌ.أػًٍ َ اللٍ یٕكٕ ؽلق كا حأئيـ يمُؿ. بى أهْيٍ
 َ أهْيٍ كَمكٌ باال گلكج. بالل بلی بؼـ ام اهلاك َ اػخلاف بالل، بيى َ 

حل آو كٍ  َكميـ َ ام همٍ ػضيب یؿكاع ام ػويـٌ َ ايمايٌ اّلاك ػضيبی ه
بٍ ی حلىيـ َ يٍ بيم یٍـ َ يٍ ه یُب ههخل هيٍ هلػی بالل ؿك چًيى عالخ

ی يمُؿ َ بلا هیی َی پايملؿی گيل ؿاؿ؛ بلكٍ ؿكهوابل ىؾج یؽُؿ كاٌ ه
 يمُؿ.  یؽلق ؿليل اهاهٍ ه بى اهيٍ
ؿك َصُؿ بالل بؼـ ام پقيلً ؿيى اىالم، ام ی اعياه عواكث َ بلؿگ 

ؿَ يلل ام يظل عوُم،  اىالم بٍ اَ آهُؽخٍ بُؿ، هلی بيى ككخٍ بُؿ َ ؿيى صهاي
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ها َصُؿ يـاكؿ، هگل بٍ  بيى هيچ يک ام ايياوی هياَی َ بلابليـ َ حماين
 ّْ  كٍ َإظ َ آٍكاك اىج. ی ٍلاي٘ ؽا

هُصُؿ ی های هاؿی َ كاّلٍ ٙبواح با هيلماو ٍـو بالل حلاَث ی،آك 
 ۀؿىج َ پاگيل ؿَك هيـهایی بيى اَ َ أهيٍ بلؿاٍخٍ ٍـ، َاىالم حماه

ؿاٍج، ام بيى بلؿ َ يابُؿ كلؿ َ بٍ  صاهليج كا كٍ ييبج بٍ بلؿگاو كَا هی
بٍ اكهـاو آَكؿ َ حًها حلاَث آياو كا بٍ ايياييج َ ؿكصٍ ايماو  ی،ايَاو آماؿ

 َ ؽـاپلىخی آياو فكل يمُؿ.
 كا ام اىخؼماك َی بؾَـ َ َ یهی بٍ بَل آماؿگی يكخاپلىخ –ی بل 

ی مييخى َ ىؼاؿحمًـ بُؿو بٍ َ  ؿهـ، َ كًَ ؽًُ یاث هئىخغماك يض
آهُمؿ كٍ عخی اگل صاو ؽُيٌ كا ؿك ايى كاٌ ام ؿىج ؿهـ اها عإل  یه

آَك كا  َ اىخوالل ؽُيٌ كا ام ؿىج بـهـ ٍَلاي٘ پيج َ فْلجی يييج آماؿگ
 بپقيلؿ. 

گلائيـ َ هخُصٍ ٍـ كٍ ىلميٌ َ ی ؽلق بٍ يااهيـ بى أهيـ أهْيٍی َهخ 
َ كيَؾًـ َ حميؾل ؿك حـييل ػويـٌ َ حنلنل ايماو بالل كاكگل   هجهال

بالل بلآهـ َ يكُهٌ َ  1يييج، كًَ ؽُؿ كا ػُٓ يمُؿ َ ؿك ّـؿ حٚميغ
لقيق، لباه ميبا َ هيكى ٍاييخٍ َ بؾٌَ هال حـييل ک كا بٍ ؽُكای بـگُي

ی گُيٍ ارل ىُئ هيچ 3َ ئؿلال 2ايى حَُين َ حلؿيب َ حٚميغ َ ئؿُاءی ؿاؿ، َل
بٍ َصُؿ يياَكؿ َ چُو اهْيٍ ام بالل  سباللی كاىؼ َ ايماو هُ ۀؿك ػويـ

ی ؿىج يياَكؿ، ؽُ ای بٍ يـيـ َ ام ايى كًَ صـيـ، يخيضٍ 4كیئيؼٚا

                                           
 حٚميغ. -1
 .ئؿُاء -2
  .ئؿلال -3
 ايؼٚاف. -4
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ٌّ مباو ی صاک ؿك اهْيٍ ؿَباكٌ ميـٌ ٍـ َ ايى باك ٍاْلم َ ُكخَ ی َعَيگل يي
 َ كيَؾًـ َ حٚميغ َ ئؿلال گلكج. 

  ٍَ با هياَث  ۀگقاٍج َ اهيْ  یبـو بالل بٍ صا ه بلی اْلم ارل بـمؿو 
الؼاؿٌ بـَو ؿكيظل گلكخى ايى هيئلٍ كٍ ايى ٍالم بٍ كـام يک ام  كُم

مؿ َ  بالل ٍالم هی ۀبـو َ چهل يمايـ، هلْحب بل اػٖای بـو َی اّابج هی
حل َ  یآَكؿ؛ ايمايٌ كا هُ بالل بٍ َصُؿ هی ؿكی ايى ٍاْلهها ىماصج ػضيب

 كٕأٌ. أػًٍ َ اللٍ یيمُؿ ٕكٕ یحل ه اً كا هغكن ػويـٌ
َ ىًگـل، بٍ ُٙك هلْل َ ک هَل  پو ام هل كخكاكی كٍ أهْيٍ 
مؿ، َی كا  كا هی ج  اكلم بنكگُاك َ ياك َكاؿاك كىُلی كعمايٍ، بالل ّغاب بی

َ ٙؼام َ ک كا ام ؽُكای كلؿ َ َ یهی ميـاي  َ حًگک حاكيی ؿك احاه
 ككج.  یگلؿاييـ َ ؽُؿ ام هًنل بيلَو ه یههغلَم ی آٍاهيـي

اْلم؛ كخ سبلياهٍ آماك َ افيج باللی هـح  ٍَ ميـاو ؿك احام  ک؛چًيى بُؿ: 
َ با َصُؿ ايًكٍ ؿك ُٙل ايى هـث، ی َ آٍاهيـيک هغلَهيج ام ؽُكا ک،حاكي

گلؿيـ، اْها اػمال ظالمايٍ َ هايُو  بالل بـحليى ٍكًضٍ َ ؿكؿ كا هخغْمل هی
اً بٍ  ؿك ػويـٌی ؿك ايماو َ ىيخی ؿك هْمج َ ٕؼلی ؽلل صًگل أهْيٍ

اً  ايماو َ ػويـٌ كا هضبُك بٍ حيلين يكلؿ؛ بلكٍ بلی َصُؿ يياَكؿ َ َ
ؽلق كاكگل  بى حل گلؿيـ َ َىايل ٍكًضٍ َ آماك َ افيج اهيٍ اىخُاكحل َ كاىؼ

 ؽلق چاكٌ بى َاهغ يَـ َ پيلَم يگلؿيـ َ يخيضٍ هٚلُب عاّل يگَج َ اهْيٍ
بٍ فهى َی كاٌ يياكج َ ام هوابلٍ َ كَياكَيی با بالل ؿك هايـٌ ٍـ ی ؿيگل

ؽُاىج َ ٙلب ک كمی پلىخ بًابلايى، ام أبُصهل ؿك بلگلؿايـو بالل بٍ ُبج
 چاكٌ يمُؿ. 

ابُصهل كٍ اييايی پيج َ ىخينٌ كاك َ َلضُس بُؿ، بٍ مػن َ گماو باٙل  
ـّ ام ؿيى بلگَخٍ ٍـ. ػمل ؿك ٍكًضٍ َ ػقاّب ی ؽُيٌ ؽُاىخاّك آماؿ  َػٓب
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م َهخ  َْ با  سباماك ام هَخلياو هاالهال گلؿيـ، باللی بـيى صهج كَم ؿ
ی ها یپاكٌ كٍ ارل ٍاْلم َ ٕلب َ كخكاك پاكٌی ُؿل َ ميضيل َ با لباى

ؽلق،  بى ككل، اهْيٍ كُحٍک صيمٌ هَهُؿ بُؿ، ام هًنل هَل َعَيايٍ بل
كٍ بايـ ايى همٍ ؿكؿ كَـ َ بيلَو آَكؿٌ ٍـ. هگل حوْيل بالل چييج 

 ٍكًضٍ بيًـٖٖٖ؟ 
 هلحكب ٍـٌ كٍ هضاماث گلؿؿٖٖ؟ ی َ چٍ كاك ؽالك

كا پقيلكخٍ؛ بالل ی بالل هيلماو ٍـٌ؛ بٍ اىالم گلَيـٌ؛ ؿػُث هغْمـ 
َاعـ ايماو آَكؿٌ َ   َاعـ، هبلٍی َاعـ، هلآو َاعـ، پياهبلاو ؽـای بٍ ؽـا

هًنصل َ هخًْلل ٍـٌ َ ؽُاىخاك ی بلؿگ ؿك بلابل ظلن َ ىخن هـ بلاكلاٍخٍ َ ام
 اىج. ی َ عْليج َ ٍكيخى هيـها َ بًـهای بلؿگی آماؿ
بالل ؽُاىخاك ٍلاكج َ اييايْيج اىج. بالل ؽُاىخاك اىخوالل َ ی آك 

اىج.  پاياو ؿاؿو بٍ اىخؼماك َ اىخغماك بلگلؿايـو عوُم َاهؼی ؽُيٌ َ
بالل ام ايًكٍ ؿك اؽخياك كيی ؿيگل بٍ ػًُاو بلؿٌ باٍـ َ ام اَ حبؼيج يمايـ، 

كا ام ی بيناك اىج َ ؿيى صـيـ، ؿيى اىالم، كَعٌ كا پلَكً ؿاؿٌ َ َ
ْ٘ يضاث ؿاؿٌ َ ٍاهلاٌ ىؼاؿث، پيَلكج، آماؿگ هضـ،  ی،اؽخًام َ اككاك هًغ

ؿٌ اىج، بـيى صهج َ گَُی َ ٍلاكج َ اييايْيج كا بل َی ػظمج، بنكگُاك
 كَـ.  یبيًـ َ صيمٌ ؿكؿ ه یآَكؿو ايى هنايا بالل ٍكًضٍ ه  بـىجی بلا

ی ؽُاهًـ با مَك ٍاْلم َ آماك َ افيج بالل، َی ام حماه یهَلكيى هی َل 
ؿًا بؼـ ام هـايج، كاٌ ٕاللج َ  كُمی هنايا ـْ القكل ّلف يظل كًـ َ هض

ـگی گملاه ؽلق  بى ىل گيلؿ َ كلهايبل اهْيٍ اً كا ام اَليٍی پيٌ گلكخٍ َ مي
 َ فلج بگقاكيـ. ی َ مبُيی كا ؿك ؽُاكی باٍـ َ ػمل

كٍ ی ا ٍكًضٍی اً اكنَؿٌ گلؿؿ؛ بلا ايًكٍ بل ٍكًضٍی بالل بلای آك 
ؽلق  بى ىخمگل همٍ هَلكيى ؿك آو ىهين باٍـ، ام هًنل اهيٍی ها ؿىج

 بيلَو آَكؿٌ ٍـ. 
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م همٍ ٙلف َ ىًگلينٌ ام هل گٍٍُ گلم ا  ها چُو باكاو، آب ٍالم ی،بل 
ٍـ َ  یبالّل هإهى هٚمئى ّبُك هواَّم ٍضاع، مؿٌ َ كيؾخٍ هک بل بـو هباك

ُكّب َعَ یبٍ آَام بلًـ بٍ گًُ هک ككيی ها ؿًٍام َ ىؾى ی كىـ َ ايى ه
گلؿيـ َ بل حؼـاؿ اكلاؿً اكنَؿٌ  یككج، ؿيبالٍ اً ؿكامحل ه یهلچٍ صلُحل ه

 ياكج.  یهی ػقاب َ ٍكًضٍ بالل يين كنَي هيَـ َ با كزلث صمؼْيج،
با ايى همٍ ٍكًضٍ َ ػقاب َ ؿكؿ َ كيش َ با ايى همٍ هياَّث هلُب َ  

ْكلاك آيا بالل هيلماو، بالل هإهّى هواَم، بٍ ؽُاىخٍ كْلاك َ ی ىًگـل
ٍُؿ َ يا ی ٍيٚايی ها كلل َ هيلی هَلكيى صُاب هزبج ؿهـ َ حيلين هُا

ام ی ىالم، ؿيى حُعيـ كا ام هَلكيى پًهاو ؿاكؿ حا هـحبٍ حْويٍ پًاٌ َبَلٓؿ َا
هاو باٍـٖٖ؟ َ يا بل ػويـٌ َ ايمايٌ رابج هـم َ كاىؼ َ ػقاب َ كيش ؿك ا

اىخُاك بمايـ َ يويى بـايـ كٍ ؽـاَيـ بنكگ َاللٍ َاعـ صْل ٍأيٍ اَ كا يگهباو 
ْل كلاك َ ؿىجی َ يگهـاك اىج َ كَم ٍَ پليـ ی اه بًـٌ هيلّن هإهى ؽُؿ كا ام 

 ؿهـ؟ یىخن يضاث ه

َ ػوائـ ی عن، هإهى بٍ ؽـا َ كىُل، هإهى پايبًـ بٍ هباي هإهى بل ی،بل 
يـاكؿ َ ؿك كاٌ ؽـا َ ی گُيٍ ػقاب َ هغلَهيخی ئباي ام حغْمل هيچی اىاله

اگل صاو ػنينً كا ام ؿىج ؿهـ، ی ، عخ  چين پياهبلً َ ؿك كاٌ ػويـٌ ام هيچ
  .1ٍُؿ یك آو ُّكث هلگ كا با آؿًُ بام پقيلا هؿهـ َ ؿ حلىی بٍ ؿل كاٌ يمی

كٍ ام َكٓلٗ ؿكؿ ی ككل، هؼْقب َ ياكاعج بُؿ حا صاي یبالل ؿكهياو هلؿاو ب 
كا بل مهيى ها  آو ؿكپاهايٌ يبُؿ َی هـام ييلَيی َ هَْوج َ ؽيخگ

ؿلخيـ َ بلارل ؽيو بُؿو  یبل مهيى هی عال یَ بی كَيـ َ ام كُكخگ یه

                                           
گُيـ: اگل يخُايين آماؿ ميـگی كًين، بهخل آو اىج كٍ هلگ كا با  بنكگ هلؿی هی -1

 آؿًُ بام اىخوبال كًين. ٕهخلصنٔ 
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چيبيـ َ ؿك هميى عالج هضبُك بُؿ با لباه  یاً ه چهلٌبل ک ُّكحٌ، ؽا
 پاكٌ، صيـً كا بپٍُايـ.  پاكٌ
ث گلها، كاكَايی كٍ بالل كا آماك َ افيج   ـْ ؿك مَال ؽُكٍيـ َ ٍ
الولب، بالل هواَم  یيمُؿيـ، بٍ بيلَو هكٍ كىيـ. ابُصهل كُحٍ ككل هي هی

هباككٌ   گ بل ىيًٍبنكی هباكم كا بل مهيى ىُماّو بٚغاء ؽُاباييـ َ ىًگ
لو بل َی ؿٍُاك ٍـٌ بُؿ.  ًْ  يهاؿ كٍ ح

َمْمٓن َ آماؿٌ حمام ييلَ  ُْ ؽُؿ كا ّلف هواَهج َ ی اْها بالل هواَم َ ه
ی َ هغبج َی َ اٙميًاو بٍ هـكث اليخًاهی حغْمل هَْوج ؿك كاٌ ؽـاپلىخ

كلىا هلْحب: أَعـ أَعـ  ؽـا َ ايماو بٍ ؽـا يمُؿٌ بُؿ ؿك هميى عاّل حُاو
ث ػمل بٍ  ككل ؿك ٍكًضٍ كلؿ َ هل هلحبٍ كٍ هَلكيى كُحٍ یحكلاك ه ـْ اً ٍ
ـّ كلط ؿاؿيـ، بالل هخوابالً  یؽلس ه ي َّ كلؿ َ بيَخل  یهی مايٌ پاكَاك ؿكَي

 اىج، ؽـا يكخا اىجٔ. ی ىاؽج، ٕؽـا يك یهی أَعـأَعـ بل مباو صاك
كٍ بٍ ی يگلؿيـ، اْها مها یهًُ ه یبالل ام كَاك ؿكؿ َ هْيبج َاكؿٌ، ب 

ـِ  یهًُ ه ـٓ ام مبايٌ بٍ گًُ ه آهـ، أَع  كىـ.  یأَع
ـِ ی آك  ـٓ ام ؽـاَيـ اىخمـاؿ ه بالل با حللظ أع ٙلبيـ َ ام كابٍٚ  یأع

ث هلب  ۀَ بًـ أل كٍ بيى ؽـاَيـی هؼًُي ُْ هإهى ّاؿم هُصُؿ اىج، ه
يمُؿيـ ينؿ بالل ينؿ بالل  گلكج َ هؾالليى َكيايی كٍ بٍ َی ظلن هی هی

ؽلَس ی بلای ا صهج بالل اهيـَاك بُؿ َ َىيلٍ اكمً يـاٍخًـ. بـيىی پَين
ٓجٔ ه ًَ ؿيـ.  یصيج َ آىايی كا بؼـ ام ؿٍُاكی با ؿَچَماو ؽُؿ ه یٕام ّهغ

كا پٍُايـٌ َ ؿك همٍ صا ی هل چينی َاهؼيج آو اىج كٍ كعمج ؽـاَيـ
بًـٌ هإهى ی گيخلؿٌ اىج َ كعمج ؽـاَيـ ؿك هُاهغ عْياه َ ٕلَك

َ ی بؾَـ. كهاي یكا ام ههلكٍ يضاث هی كا اعاٍٙ كلؿٌ اىج َ َكاىخگُ 
كَيـ. آكی، ؿَىج  یكٍ بالل هظلُم هواَم هباكم، ايخظاكً كا هی َكَلص

 بٍ ىلاؿٌ آهـ.  سهـيميٌ ىيـ َ ىلَك ها أبُبكل ّـين
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ين الولب ههلباو؛ آو بنكگُاك؛ آو ياك َكاؿاك؛ آو كهی آو ّغابی َهخ 
يمُؿيـٔ  یكٍ بالل كا افيج َ آماك هی بٚغاء ٕهغلَف بٍ ؿَىج هَلن كؤ

باك بالل، ؽاٙل ػنين آو هلؿ هضاهـ  ايگين َ كهج حَليق آَكؿيـ َ َٕغ اىق
َصـاو ؿكباكٌ  یآماؿٌ ٙبغ كا كيضاييـ، با ابُصهل ىخمگل َ اهيٍ ىًگـل ب

هـم ّغبج كلهُؿ، اها  بالل هيلماو رابجی ام آماك َ افيج َ كهايی پٍُ چَن
ًاىبی ام آياو هبًی بل همكاكی با َی ؿكياكج يكلؿ. بـيى صهج صُاب ه

گلاو بل ايى اهل  پيًَهاؿ ؽليـ بالل كا بٍ هياو آَكؿ كٍ أهيٍ با يلػ مياؿ َ
ام هيـ ی آماؿ ىاؽخى اييايی ؾُاٌ َ آماؿٌ، بلاٍـ َ ابُبكل ايياو آماؿيی كإ

ف هُاكوج هملكل َ همـيى با هماو هيمج گنای آو هن اييايی َ بًـ بلؿگ
ک هباك ۀىيًی كلهُؿ َ بها كا پلؿاؽج يمُؿ َ ىًگ بنكگ َ ّؾلٌ كا ام كَ

أهيٍ ی گَُؿ. َهخ بالل ی پليُك بالل بلؿاٍج َ ُؿل َ ميضيل كا ام ؿىج َ پا
كا هَاهـٌ كلؿ، ّـا بلآَكؿ كٍ اگل كمخل ام ايى هن ی ايى ّغًٍ اييايـَىخ

ا َ ٍاگلؿ اكصمًـ هكخب پقيلكخن َ عٖلث ابُبكل ىلَك ه یه ی،پلؿاؽخ یه
ک هن ؿك پاىؼ اهيٍ هَل سَ ابُبكل بلًـيظل َ هْلظ كبيلی هغْمـ

 پلىج كلهُؿ:  پُل

ْيت ك   أمية،واهلل، يا » ْو ص ل بْت  أْكث ر  أل  ْعط    .«ل 

ُگًـ;   .:پلؿاؽخن یه ی،أهيٍ اگل بيٌ ام ايى هن ؽُاىخٍ بُؿی ا -بٍ ؽـا ى
ىيـيا بالل ام ی َ كهايی بٚغاء َ ؽالّبا حَليق آَكؿو ىيـيا ابُبكل بٍ  

اهيٍ َ ابُصهل َ ؿيگل هَلكيى، كَمكٌ بيى بالل هُْعـ َ اهيٍ َ ی ؿىخها
  ...لين كلؿيـ َٙی پاياو پقيلكج َ هل كـام ؿك هييل ؽُؿ ٙک ابُصهل هَل

 ها ام صهل َ ىخن َ  ايياوی بَليج َ هًضی پيَُا ،ج پياهبل 
آماؿ ی بلای بنكگ، أبُبكل ّـين، بلای ام ايى ػمل ّغاب ج هْلظ اكبل
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بى كباط بيياك ؽٍُغال َ ىلَك  بنكگ ؿيگل، ىيـيا باللی ىاؽخى ّغاب
 :. ػًهما اللٍ یكٕ; گلؿيـيـ.

 جهاد دز زاه خدا و اسالم و عقيده 
حليى َ  بنكگی آماؿ ىيـيا أبُبكل ّـين، ىيـيا بالل كا آماؿ يمُؿ َ

آو كيش كَيـ َ هكاكغٍ َ هباكمٌ حليى آكمَيی بُؿ كٍ بالل بٍ ؽاٙل  ههن
بلػهـٌ گلكج َ آو ی ام ػبُؿيج، هيئُليج ؿيگلی يمُؿ َ عال بؼـ ام كهاي

َ يَل ؿيى اىالم َ حبليؾ َ ؿػُث بٍ ی ؿيى اىالم َ صهاؿ بلای آهُؽخى هباي
 بُؿ. ی ٍليؼج هغْمـ

كلهُؿ َ ؿك  یصهج چُو ىايٍ، عٖلث ّاعب كىالج كا هالمهج ه بـيى 
آهُؽج َ ام يُك پلكلَم  یاعكام ؿيى َ اُّل آو كا ه ج اللٍ كىُلالخنام 

ـگ یيبُث اهخباه يُك ه ی كلؿ. ىينؿٌ ىال ام ايخَاك اىالم ؿك هكٍ هكلهٍ مي
ی ؿك هكٍ هكلهٍ بلای كٍ ميـگ یٍـ، َ مهاي یهی گُيٍ ىپل بالل بـيى

بؼـ ام ;ؿٍُاك ٍـٌ بُؿ َ مهيًٍ پيَلكج اىالم ؿك يزلب ی هيلميى ؽيل
كٌ ياهيـٌ ٍـ -لث: هـيًٍ الًبيهض ُْ ام هل صهج ههيا بُؿ، چُو : هـيًٍ هً

كٌٔ ؿك بيؼج ُْ كلؿٌ  ج اكلم عٖلث كىُل كٍ بای هاي اهل يزلب ٕهـيًٍ هً
ؿكاع ام اىالم َ پيلَايٌ ئػالم َ عإل بٍ ی ؽُؿ كا بلای بُؿيـ، آهاؿگ

كٌ هً  ام هكٍ هكلهٍ بٍ هـيًٍی صمؼ ٍـٌ بُؿيـ، هضلث ؿىخٍی صايلَاي ُْ

ام اّغاب ی بؼٖی ام ماؿگاٌ بلای َٙى َ ؿَكی هولك گلؿيـ َ چُو صال
ی ؿكام كلهُؿ َ بلای ؿىج ؿػا بٍ پيَگاٌ ؽـاَيـ ج  اكلم ؿٍُاك بُؿ، كىُل

ؿهـ حا با آو ی هايَاو صا هًُكٌٔ كا ؿك ؿل  ياكاو ؿػا يمُؿ حا هغْبج ٕهـيًٍ
 ۀكلىخاؿی يين ؿػای لؿياك اللج گيليـ َ هأيُه ٍُيـ، َؽـاَيـ حباكک َ حؼا

ؽُؿ كا اصابج كلهُؿ َ هغْبج هـيًٍ هًُكٌ ؿك ؿل اّغاب ههاصل صای 
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كٍ ام اهل هـيًٍ هًُكٌ ٕأيْاك ی گلكج َ با گقٍج مهاو َ با ههل َ هغبخ
ـگ كُٕاو  ؿك هـيًٍ هًُكٌ بلايَاو آكام بؾٌ گلؿيـ. ی اللٍ ػليهنٔ ؿيـيـ مي

كلاك ؿك هياؿيى صًگ َ ؿيـاك ی بُؿ كٍ بلای ام هلؿايی يك سبالل 
هميٍَ آحٌ ٍُم ؿكؿً مبايٍ ها  آو حغويل َ هباكمٌ َ ؽُاك كلؿو

بٍ هيلميى ٕىخمـيـٌ َ  ألؽـاَيـ بنكگ ی كَيـ. بٍ هميى صهج، َهخ یه
صُككَيـٌٔ ؿىخُك كلهُؿ كٍ ؿك صبلاو ىخمی بلآيًـ كٍ ىخمگلاو بٍ آياو 

اك هوابلٍ يمايًـ َ صهاؿ ايـ َ ؿك ّـؿ ككغ ايى صُك بلآيًـ، َ با كل كَا ؿاٍخٍ
 َ ياكاو َی ؿك بـك با كلاك كَبلَ ٍـيـ.  ج  كًًـ، عٖلث كىُل

كٍ ی يگايٍ، كَمی َ ؿالَكی َ صهاؿ ؿك كاٌ ؽـای كَم بـك، كَم پايملؿ 
كٍ فكلً هل هإهًی كا ؿك ی آَكؿ؛ كَم یاً هضـ َ ػظمج بٍ ياؿ ه ؽاٙلٌ

حل  حل َ با اكاؿٌ حل َ هْمن كاٌ هـف اىالم َ اعوام عن َ ئبٚال باٙل، كاىؾج
های پاک َ بنكگُاك  يمايـ، ؿك ايى كَم ؿكؽَاو، ؿك حاكيؼ اىالم ايياو یه

صاهؼٍ بَلی با ؿٍمًاو ىخينٌ صُ َ ىلىؾج ؿك هوابل يكـيگل هلاك 
ٍضاػج  ی،گلؿؿ. ؿكايى كَم صاَؿاي یگيليـ َ پلچن اىالم بلاكلاٍخٍ ه هی

كىيـ َ بالل ؿكگيل َ ؿاك صًگ  همٍ هيلميى ؿك صبهٍ َ صًگيـو بٍ ارباث
بيًـ كٍ  یؽلق ههخل ىابوٌ كا ه بى َ آَام هلؿاو ٍضاع هيـاو يبلؿ، أهْيت 

ی حاب َ حغمل َ هواَهج كا ام َی گلكخٍ بُؿ. ؿك هماو لغظاث حماه ی،پيل
يـاٍخٍ َ كلاهج ی بلؿگی َی كٍ هـكحک ؿكؿيای ها ايگين َ ىخن ؽاٙلاث ؿن

آو بنكگُاك كا ی ككخٍ َ ُؿل َ ميضيل پاها ـك بٍ هی َ ٍؾْيج َ اييايْيج َ
گنيـٌ َ ؿژؽين َ هيل  یلمو َ ٍالم، پُىج َ گٍُج بـو هباككٌ كا ه

ىًگـل كٍ با كعن َ كأكج بيگايٍ بُؿٌ اىج، ايى همٍ   ؿٖب َ َصاْلؿً أهْيٍ
َ ی َ مبُيی كٍ ؽاٙلاث اْيام ؽُاكی ظلن ؿك عْوٌ كَا ؿاٍخٍ بُؿ. ؿكلغظاح

گقٍج، ٍهاهج، ٍضاػج َ ٍؾْيج َ اييايْيج  یبالل ه ۀؿك هؾيلی بيچاكگ
ی صُاكط َ اػٖاء بـيٌ كا حكاو ؿاؿ َ با ّـای َ هلَحٌ حماهی َ هلؿايگ
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أهْيت ;هيـاو كا پيچيـ: ی ها بلًـ، چُو ٍيل، آَام بلآَكؿ كٍ ىلحاىل گٍٍُ
هضُم ک ٍل  چُو ٍيلؿْلاو بل أهْيٍ: يابی یؽلق، ىلؿىخٍ كلاك، يضاث يم بى

ُگيل آَكؿ َ ؽلق اَ كا كَج َ هُكن  بى ام كَخى اهْيٍی بؼٖی بٍ كؿن صل
ام ىلاو ی ؽلق بام ؿاكيـ َ با كَخى اهيٍ يك بى تكا ام هخل اهيْ ی يَـيـ كٍ َ
اػمال ظالن ىخمگل كا كق ی ػظين بٍ اىالم يمُؿ َ ىنای كلل، ؽـهخ

 : ؿىخٌ گقاٍج َ بٍ ىايل هَلكيى كهمايـ كٍ ػاهبج ظلن چًيى اىج

ِيوَۡۡعلَُمۡوََسيَۡ﴿ ُۡننَللَٖبۡيَنَللُِتونَۡۡٱَّلذ يذ
َ
 كٍ یَ كياي;ۡ[222]الشعراء: ۡ﴾٢٢٧َظلَُهٓواْۡأ

 .:گلؿيـ یبام ه یؽُاهًـ ؿاييج بٍ چٍ بامگَخگاه یىخن كلؿيـ؛ بٍ مَؿ

 الله  هإّذو زسىل
ها ػليٍ كْلاك َ هَلكيى ٍلكج  َ صًگ ج یؿنَاث الًبی ؿك حماه س   بالل

ی پلَا بُؿ. اَ َهخ یصًگضُ َ بی پيَخاك َ ههلبايی كلهُؿ. بالل اىب ىُاك
گاٌ كلؿو هلؿم ام اَهاث يمامهای بلای ا ؿك ككل َىيلٍ ج  اللٍ  كىُل ی آ

ی آياو ايضاؿ ميگ َ ياهُه چُو يْاكی كا شام ّغابٍ ی پًضگايٍ بُؿ، بؼٖ
ؿيگل بُم كا پيًـيـيـ كٍ يهُؿ ؿك هُاهغ ػباؿث ؽُؿ ام آو ی ا بُؿ َ ػـٌ
َاليالم چًيى يظلياحی كا  ةالْال ػليٍ اللٍ كىُلی كًًـ. َل یهاىخلاؿٌ 

ام اّغاب كٍ اىمٌ: ػبـاللٍ ی يپيًـيـ َ ؿك هميى گلخگُ بُؿيـ كٍ يك
ؿك ی ف ٍـ َ ػلٓ كلؿ: هاحلهَْل  ج اكلم ، بُؿ ؽـهج كىُلسميـ بى

ها كا بياو يمُؿ. پو ام عٖلث  آهُؽخٍ اىج َ آو كلمٍی بٍ َی ؽُاب كلماح
ؽـهج  س ؽٚاب بى ػمل ؿك هماو هضلو عٖلث سميـ بىػبـاللٍ 

كٍ ؿك ؽُاب، ی اػظن ٍلكياب ٍـ َ بٍ ػلٓ كىاييـ هماو آَام كىُل
ى ػبـاللٍ كا أفاو آهُؽخٍ اىج هلا با هماو كيليج آهُمً ؿاؿٌ اىج َ بلاي

ُگًـ ياؿ كلؿ كٍ باػذ هي َ  ج ث َ ىلَك ؽاٙل پياهبل اكلمْل هٚلب ى
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ٍليق  ۀؿك چهلی َ ؽلىًـی ؽًٍُُؿ بَليج ٍـ َ ػالهجی پيَُا
  َاليالم ام ػبـاللٍ ةالْال ػليٍ اللٍ آٍكاك گَج؛ پو كىُل ج اكلم كىُل

بياهُمؿ؛ چُو بالل ام ّـا َ آَام  سميـ ؽُاىج كٍ ّيـٍ أفاو كا بٍ بالل بى
 هًـ بُؿ.  بهلٌی ؽٍُ
كا بٍ گًُ ی ام آو كَم آَام هالين َ ؿلچيب بالل ايى يَيـ ػظين اله 

كىايـ، َ اَس ايى ػظمج كَم كخظ هكٍ هكلهٍ بُؿ كٍ بالل بل  یهيلميى ه
ػباؿث ی ىُ پَج بام كؼبٍ هَْلكٍ ككج ام آيضا أفاو گلج َ هلؿم كا بٍ

ی پلىخ ها ٍكيخٍ ٍـيـ َ بياٗ ُبج كٍ ُبجی بنكگ ؿػُث يمُؿ. كَمی ؽـا
ی االغلام هيلميى َ بًـگاو ؽـ  اللٍ ؿك هكٍ هكلهٍ بلچيـٌ ٍـ َ ؿك بيج

 ؽـا بٍ يمام اييخاؿيـ. ی ػباؿث َ بًـگی بنكگ صل ٍأيٍ بلا
پيُىج َ ام ؿييا ی بٍ ككين اػل ج ػبـاللٍ هغمـبى ج پياهبلی َهخ

ام ٍـث ؿن َ  سكعلج كلهُؿ َ همٍ كا ايـَهباك َ ؿمگيى گلؿاييـ، بالل
ام گلخى ی اهخًاع َكميـ، َ ؽُؿؿاك ج  اكلم ايـٌَ ام گلخى افاو بؼـ ام كىُل

بٍ ی آهُؽخى حؼالين اىالهی ُٙل كَيـ. بالل بلای و هـث هـيـافا
هيلميى ٍام بٍ ؿهَن هًخول ٍـ َ ؿك هياصـ ؿهَن صلياث ؿكه َ 

پژَهاو ام َعَلواث ؿكه ايَاو هيخليق  بغذ بٍ َصُؿ آَكؿ كٍ ؿايٌ
 ٍـيـ.  یه

بيًـ كٍ ام  یكا بٍ ؽُاب ه ج  اكلم ل ها عٖلث كىُ ام ٍبی بالل ؿك يك 
ٍُؿ َ كُكًا  یام ؽُاب بيـاك هی كلهايًـ. بالل با ٍخابنؿگ یگاليٍ هؿَكی َی 

ام  با يكی ج یالًبهـيًت یىُ بـَو ايًكٍ هميلً كا هٚلغ ىامؿ، بٍ
  كًـ. یها علكج ه كاكَاو

 بؿك هـيًٍ هًُكٌ هيهماو ؿَ ىلَك ها، ىيـيا عيى َ ىيـيا عييى 
اللىُل چُو ی ىبٚی بلاٍُؿ، آهـو بالل  یه ج اكلم بنكگُاك كىُلی ها يٌُ
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بُؿ كٍ بلايَاو كلَؿ آَكؿ ٍُؿ َ ام ؿيـاك بالل، هُْفو صـ ی آب آىماي
كٍ بالل ی ٍُيـ. َ ؿك كضل ٍب یيهايج ؽٍُغال َ هيلَك ه یبنكگُاك ؽُؿ ب

كٌ كىيـٌ بُؿ، ىلَكاو ها عيى َ عييى پاكَاك ُْ كلؿيـ كٍ ی بٍ هـيًٍ هً
 بالل افاو ّبظ گُيـ. 

بؼـ ام اّلاك ىلَكاو ٍباب اهل صًج، آَام ؽًُ َ هالين بالل ؽلخگاو  
هالين َ ؿلچيب همٍ صا ی هـيًٍ هًُكٌ كا ام ؽُاب بيـاك كلؿ َ با ايى ّـا

 كلها ٍـ.  ياپقيل عكن ؽَُع َ ؽُٖع َّق
 ٍـييـ كٍ ؽاٙلاث ٍيليى ايام كىُل یكا بٍ گًُ هی چٍ هلؿم آَام 
ػليٍ  َىالهٍ  اللٍ اكلم ّلُاث كٍ كىُلی كَمهايكلؿ. ياؿ  یكا ميـٌ ه ج اللٍ

ك  هايَاو كٍ چَنی كَمهاي ۀحَليق ؿاٍخًـ ؽاٙل ُْ بٍ ؿيـاك ىلَك كائًاث هً
ها َ  پل بلكج كا بٍ ؽاٙل آَكؿيـ َ بلارل ايى ؽاٙلٌی گَج. آو كَمها یه

 ؿاؿيـ.  ىلی گليٍ بيياك ج بنكگی كوـاو هائـ اػظن َ پيَُا
حيكيى َ ی اْيام يالٍ َ ماكيَاو ٍـث گلكج َ بلا َ با حقْكل ؽاٙلاث آو 

 ىالم گلخًـ. ی آَكؿٌ بل َی اىخمالج ؽُؿ بٍ بالل كَ
ؿك هـيًٍ هًُكٌ هايـ َ ؿَباكٌ بٍ ؿهَن هلاصؼج كلهُؿ َ ؿك ی بالل هـح 

بنكگ ػاكٓ گَج َ حب بل َی ی ّغاب بلی های بيياك عيى ىلل ىؾخی
 ؿك ؿهَن َاكؿ ٍـ.  ٍـيـ ٍـ َ با معمج َ هَوج بٍ هًنل ؽُيٌ

كَيـ َ ی ها بيـاك ٍُهل ؽُؿ ٍبی پلىخاكی هميلً بلای چًـ 
كلام َ ىاػج هضلاو كلا  ۀؽُاب كا بل ؽُيٌ علام گلؿاييـ. حا ايًكٍ لغظ

كىيـ َ كَط آماؿٌ آو بنكگُاك َ آماؿ هلؿ، آو هضاهـ كاٌ ؽـا، آو كاؿ هلؿ 
پلَكؿگاكً ػلَس يمُؿ َ ی ىُ حاكيؼ ايياييج، با ايماو كاهل َ هٚمئى بٍ

 اىن بالل كاؿ هلؿ، ؿك حاكيؼ ؿك كؿيق هلؿاو بنكگ َ صاَيـاو ربج گلؿيـ. 
ىالم ؽيلالضناء َ هلآو هضيـ، اللٍ ػى اإل ىيا بالل َ صنا اللٍ ػًي يكٕ 

 ـ: كلهاي یؿكباكٌ ايى بًـگاو ػنين َ هغبُب ؽـا هی كخاب آىماي
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ُتَهاۡ﴿ يذ
َ
أ ۡرِضيذثٗۡۡٱرِۡجِع٢٧ۡۡٓثُۡٱلُۡهۡطَهئِنۡذۡٱنلذۡفُسَۡيَٰٓ َۡرّبِِمَۡراِضَيٗثۡنذ ۡٱۡدُخِلۡف٢٨َۡۡإََِلٰ

  .[03-72]الفجر: ۡ﴾٪٢َجنذِتۡۡٱۡدُخِلۡو٢٩َِِۡۡفِۡعَبِٰدي
حُ ام اَ  كٍ یپلَكؿگاكث بام گلؿ، ؿك عال یبٍ ىُۡ*.ياكخٍكَط آكام  یا;

 َۡ*.یبًـگاو ٕؽأُ هى ؿك آ ۀپو ؿك مهلۡ*َ اَ ام حُ ؽًَُؿ اىج. یؽًٍُُؿ
 .:بٍ بهَج هى َاكؿ ٍُ


