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Kurani,Ali م.  - 1944 یلع ، یناروک ، : هسانشرس

یسراف نسحلا .  دمحا  مامالا  هسفن : یمسملا  .عطیوک  لیعامسا  دمحا  هرصبلا : لاجد  : يدادرارق ناونع 

؛ یلماع یناروک  یلع  ینامی / نسح  دمحا  هب  فورعم  لیعامـسا  دمحا  ياهاعدا  در  رد  باتک : ]  ] هرـصب لاجد  : روآدیدپ مان  ناونع و 
.مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  یغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  هیهت  يرطاخ ؛ ملسم  مجرتم 

.1394 باتک ، ناتسوب  هسسوم  مق :  : رشن تاصخشم 

.م )5/21س  مالّسلا هیلع  ؛5/14( .ص  160: يرهاظ تاصخشم 

.134 یغیلبت ؛ یگنهرف  تنواعم  تاروشنم  : تسورف

.258 دیاقع ؛ مالک و  . 156 دیاقع ؛ .2488 باتک راشتنا  هرامش  باتک ؛ ناتسوب 

2-1702-09-964-978 لایر :  60000: کباش

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

.م  - 1970 دمحا ، يرصب ، : عوضوم

نایعدم تیودهم --  : عوضوم

مجرتم  -، 1335 ملسم ، يرطاخ ، : هدوزفا هسانش 

:BP224/6/ب6د304228 1394 هرگنک يدنب  هدر 

297/462: ییوید يدنب  هدر 

3960066: یلم یسانشباتک  هرامش 
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ندرک اپرب  يارب  هک  مالّسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  هژیو  هب  ناشیا ، كاپ  لآ  ربمایپ و  رب  تاولـصو  مالـس  دزـس و  ار  لاعتم  دنوادخ  ساپس 
.مدید ار  یملسلا » ءارهزلادبع  لخاد  جاح   » مان هب  ناتسود  زا  یکی  سدقم  دهـشم  رد  .تسا  هدش  هریخذ  نیمز ، رد  یهلا  لدع  تلود 

زا یکی  وا 
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زا يرصتخم  ات  متساوخ  وا  زا  .تسا  هلیبق  نامه  زا  زین  هرصب ) لاجد   ) لیعامـسا دمحا  هک  يا  هلیبق  نامه  تسا ؛ یمَلَـس  هلیبق  ناگرزب 
: تشون نینچ  زین  وا  دسیونب و  میارب  ار  هرصب  لاجد  نادناخ  تیصخش و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نسح دمحا  هب  فورعم  لاجد ،

.تسا رمایص ) لیابق  زا  یکی   ) ِملیَوُسوبا هلیبق ي  زا  ناملس  نب  نیسح  نب  حلاص  جاح  نب  لیعامسا  نب  دمحا  وا  مان 

تـسایر .دنمان  یم  رمایـص » ریاشع   » مهاب ار  همه  دریگ و  یمرب  رد  ار  هلیبق  لهچ  دودح  هک  تسا  یمیدق  يا  هلیبق  داحتا  کی  رمایص 
شا هون  سپـس  رباجلا و  دومحلا  دیمح  خیـش  وا  دـنرف  سپـس  دوب ؛ هرامإلا  هلیبق ي  هدـهع  هب  رباجلا ، دومح  خیـش  نامز  رد  داحتا  نیا 

.دنراد ار  دوخ  صوصخم  سیئر  زین  لیابق  نیا  زا  مادکره  .تفرگ  هدهع  رب  ار  تسایر  دیمح ، حیرج  خیش 

دننام دنا ، هتفرگ  داحتا  مان  زا  ار  ناش  یگداوناخ  مان  هلیبق ، مدرم  زا  يا  هدـع  .تسا  هدـش  لیکـشت  نادـناخ  هدزاود  زا  ملیوسوبا  هلیبق 
مان دندوب ، هرـصب  نکاس  هک  زین  رگید  يا  هدع  .تسا  لَجنَموبا  لآ  نادناخ  زا  ملیوسوبا و  هلیبق  زا  هک  يرَمیَـصلا  دیجم  خیـش  موحرم 

کیدزن زین  میلـس  ینب  هدوب و  میلـس  ینب  رب  هلیبق  رب  يا  هلیبق  داحتا  ساـسا  هکاـجنآزا  دـنا و  هتفرگ  دوخ  هلیبق  زا  ار  ناـش  یگداوناـخ 
يارب ار  یمَلَـس  ترهـش  يواشوب ،] لآ  رفظم و  لآ  هلیبق  ود   ] رطاخ نیمه  هب  دراد ، يواشوب  لآ  رفظم و  لآ  اب  ار  یلیماف  طابترا  نیرت 

.دناد یم  رتهب  دنوادخ  .ردپ  کی  زا  دندوب  یناردارب  رفظم  يواش و  ملیوس و  هک  تسا  دقتعم  رفظم  سابع  خیش  .دندیزگرب  دوخ 

مظاک دوخ  ردارب  هارمه  هب  حلاص ، جاح  رـسپ  لیعامـسا  شردپ  .تسا  شوبنه  نادـناخ  ملیوسوبا و  هلیبق  زا  یعدـم ، ِصخـش  نیا  اما 
راشِع هقطنم  رد   (1) یتبس مامح  رد  سپـس  .دندش  نکاس  برعلا  طش  هیحان  رد  همونت  رد  دندمآ و  هرـصب  رهـش  هب  حلاص ، جاح  رـسپ 

، شنارـسپ ناردارب و  هارمه  هب  دوب  رت  گرزب  ردارب  هک  مظاک  .دـندش  لوغـشم  نادـب  هتخومآ و  ار  یکالد  لالـشلا ، مشاه  جاـح  دزن 
زین يو  هب  مظاک  درک ، یم  يرادازع  ینارنخـس و  هینیـسح  نآ  رد  یـسِدقَم  رقاـب  خیـش  هک  یناـمز  .دـندوب  مه  راـشع  هینیـسح  مداـخ 

لوغشم دوب ، میدق  هرـصب  رد  فیـس  هلحم  رد  مامح  کی  کلام  هک  يدوهی  نز  کی  دزن  دش و  هتفیرف  تبقاع  اما  دومن ؛ یم  تمدخ 
.درک جاودزا  وا  اب  ماجنارس  دش و  راکب 

.دش لوغشم  یکالد  هفرح  نامه  هب  َدبرَم  مامح  رد  دش و  نکاس  اجنآ  تفر و  ریبز  رهش  هب  لیعامسا ، شردپ 

: تشاد دنزرف  دنچ  لیعامسا 

.تسا راک  لوغشم  هرصب  هاگشناد  رد  العف  هدش و  هتسشنزاب  تسا  یتدم  نآلا  دوب و  شترا  گنهرس  البق  هک  لخاد : - 1

.تسا هرصب  هاگشناد  داتسا  نآلا  تسا و  يدئوس  تیعبات  ياراد  بلاط : - 2
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سپـس دوب ، فجن  رد  لاس  ود  تدم  هب  نآزادعب  .درک  لیـصحت  نارمع ]  ] يرهـش یـسدنهم  هتـشر  رد  وا  هرـصب :) لاجد   ) دـمحا - 3
.دیزگرب دوخ  يارب  ار  ینامیلا  دمحا  مان  تشگزاب و  قارع  هب  هرابود  تفر ، شکارم  هب  درک و  كرت  ار  قارع 

.تسا هلیبق  ياه  نادناخ  نیرت  نییاپ  زا  ناشنادناخ  یلو  دنتسه ، هرصب  ناتسا  رد  یفورعم  هلیبق  وضع  هداوناخ ، نیا  سپ 

زا یتح  نالاجد  زا  يرایـسب  شا و  هتـسد  راد و  اما  تفاین ، روضح  شردام  سلجم  رد  شدوخ  تفر و  ایند  زا  شیپ  هام  ود  ناـشردام 
.دندش رضاح  سلجم  رد  مدوبن ) سلجم  نآ  رد  نوچ  ما ، هدینش  هچنآ  رب  انب   ) قطانم رگید 

رد نونکا  مه  هک  تسا  نیـسح  حلاص  نسحم  جاح  نانآ  زا  یکی  .دنزاتمم  یمالـسا  قالخا  رد  دنتـسین و  نینچ  شیاهومع  رگید  اما 
.تسا بوسنم  ناماثع  هرهزلادبع  موحرم  هب  هک  دنیوگ  یم  میلُـس » نیدـلازع  هیحان  ، » هقطنم نآ  هب  نونکا  تسا و  نکاس  ریَوُه  هقطنم 

.تسا نکاس  هقطنم  نامه  رد  هک  تسا  حلاص  جاح  دمحم  شرگید  يومع 

.دنیوج یم  يرازیب  شیاهاعدا  لاجد و  نیا  زا  شا  هلیبق  اهومع و  هداوناخ و  مامت 

فورعم یملـسلا  لآ  هب  هک  دنراد  دوجو  هرـصب  ناتـسا  رد  يرجات  ياه  هداوناخ  نانآ  نیب  رد  تسا و  هدش  هتخانـش  لماک  نانآ  هلیبق 
.دنا هدرک  داجیا  هلیبق  يارب  ار  یلاغتشا  تراجت ، هار  زا  دنتسه و 

امش يارب  ینالوط  رمع  تیقفوم و  دنموزرآ 

(1) یملسلا ءارهزلادبع  لخاد  جاح 

هب شترفاسم  .رتشیب  هن  هدوب و  فجن  رد  هام  دـنچ  طـقف  وا  تسا ، فرتعم  مه  لاـجد  دـمحا  دوخ  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  رکذ  ناـیاش 
ومع و زین ، نانآ  هب  شتمدخ  داسوم و  اب  وا  يراکمه  هدرپ  سپ  رد  .تسا  لیئارسا  هب  شرفس  رب  نتشاذگ  شوپرـس  يارب  زین  شکارم 

هدید يراضلا  ثراح  ياپ  در  تیباهو ، اه و  تسیرورت  اب  وا  يراکمه  هدرپ  سپ  رد  هک  هنوگ  نامه  دنراد ؛ رارق  شا  يدوهی  رـسمه 
.دوش یم 

( ، مالّـسلا مهیلع  ) تیب لها  ربمایپ و  ادخ و  رب  نایوگ  غورد  هدـننک و  هارمگ  ناهارمگ  نیا  لاثما  زا  ار  ناناملـسم  همه  ام و  دـنوادخ ،
.درادب ناما  رد 

5 ص :

.تسا هدوب  هرصب  یناگرزاب  قاتا  قباس  سییر  بئان  هلیبق و  ناگرزب  نیرت  صخاش  زا  یکی  يو  - 1
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لوا پاچ  همدقم 

ندرک اپرب  يارب  هک  مالّسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  هژیو  هب  ناشیا ، كاپ  لآ  ربمایپ و  رب  تاولـصو  مالـس  دزـس و  ار  لاعتم  دنوادخ  ساپس 
.تسا هدش  هریخذ  نیمز ، رد  یهلا  لدع  تلود 

ار مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ثیداحا  دنتـساوخ  یم  يا  هدع  هک  ینامز  دش ، عورـش  مالـسا  ردص  نامه  زا  تیودهم  ياعدا 
! دننک تیودهم  ياعدا  هیواعم  يارب  هدرک و  هرداصم  هنیمز  نیا  رد 

؛ دشاب يدهم  هیواعم ، هک  دـنا  هدرک  اعد  مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هک  نومـضم  نیا  اب  دـندرک  لعج  وا  يارب  زین  یثیدـح 
ییاـعدا نینچ  هحلط  نب  یـسوم  يارب  هیواـعم  زا  سپ   (1) .دـنا هدرک  فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  تنـس ، لها  ياملع  دوخ  هک  یلاحرد 

(2) .دش

تکرح ود  هلمجزا  تسا ، هدوب  قارع  مهـس  اعدا  شبنج و  دنچ  نایم  نیا  رد  هدش و  دایز  رایـسب  تیودـهم  ياعدا  ام  راگزور  رد  اما 
: هناحلسم

درک و ماـیق  دوب  هدرک  عمج  ار  شدارفا  هک  یناـگداپ  زا  هفوک  رد  هک  ومه  يواـعرقلا ؛ ءایـض  يربـهر  هب  ءامـسلا » دـنُج   » شبنج لوا :
تختیاپ ناونع  هب  ار  فجن  هدـعاقلا ، شور  دـننام  هدـناسر و  لـتق  هب  ار  عجارم  اـملع و  دوش و  طلـسم  فجن  رب  هک  دوب  نیا  شفدـه 

.دندیسر تکاله  هب  یگمه  شتعامج ، وا و  دش و  ریگرد  يو  اب  قارع  تموکح  اما  دنک ! یفرعم  یمالسا  تراما 

درک و مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  ترافس  ياعدا  سپس  تسوا ! دوخ  دوعوم ، ینامی  نآ  درک  یم  لایخ  هک  نسح » دمحا   » شبنج مود :
مدرم و زا  رفن  هاجنپ  دودح  درک و  مایق  قارع  تموکح  هیلع  هفوک  رد  وا  .تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما دنزرف  هک  دـش  یعدـم  نآزا  سپ 
هب زین  شدوخ  دندش ؛ ریگتـسد  زین  يا  هدع  هدـش و  هتـشک  رفن  هاجنپ  دودـح  زین  شدوخ  ياهورین  زا  .درک  دیهـش  ار  یماظن  ياهورین 
هب مدرم  توعد  يارب  وا  .داد  همادا  قارع  جراخ  لخاد و  رد  دوخ ، يوس  هب  مدرم  توعد  يارب  ار  شیاه  شالت  اما  تخیرگ  تاراـما 

تراـما تختیاـپ  ار  نآ  دوش و  هریچ  هرـصب  رب  هتـشگزاب و  يزور  هکنیا  يوزرآ  رد  حلـسم -  هورگ  کـی  داـجیا  يارب  دوخ و  يوس 
! دنک یم  جرخ  يرایسب  لوپ  دهد -  هعسوت  قارع  مامت  هب  ار  نآ  سپس  دنک و  مالعا  یمالسا 

ندرک لطاب  ندومن و  تسس  اب  مود  لتق و  رورت و  اب  لوا  دنتسه : هعیش  اب  هزرابم  لوغشم  یلصا  شور  ود  اب  قارع  رد  هعیـش  نانمـشد 
هک يا  هنوگ  هب  مالّسلا ،) هیلع  ) نامز ماما  تیعجرم و  مالّـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  ترایز  هنیمز  رد  اصوصخ  نانآ ، يدیاقع  ياهداینب 
هب هدیقع  لصا  رد  ناناملسم  نیب  رد  کش  داجیا  راک  نیا  زا  ناشفده  دنا و  هدرک  داجیا  تیودهم  ياعدا  يارب  يددعتم  ياه  شبنج 

شیپ لاس  تفه  نم  .دنتخادرپ  وا  تاهبش  در  هارمگ و  صخش  نیا  اب  ههجاوم  هب  هعیـش  ياملع  هتبلا  .تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما 
.تسا باتک  نآ  لیمکت  عقاورد  باتک  نیا  و  متشون ...  ار  قارع  ياه  تیلاعف  باتک 

یعدـم نایوگ  غورد  نیا  لطاب  ياـهاعدا  در  هب  هدرک و  عاـفد  شنید  زا  هک  یناـسک  هرمز  رد  ارم  ماـن  لاـعتم  دـنوادخ  هک  مراودـیما 
مراودیما دسیونب و  هتخادرپ ، مالّسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تاماقم 
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ص 357. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 220 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 1
ص 365. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  رَیِس  ص 431 ؛ ج 60 ، قشمد ، خیرات  - 2
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ربمایپ و تیالو  رب  ار  ام  دـنک و  مک  نینمؤم  رـس  زا  دـنراد ، رارق  اعدا  نیا  هدرپ  سپ  رد  هک  ار  یناـسک  رـش  ناـنآ و  رـش  دـنوادخ  هک 
یلماع یناروک  یلع  .درادب  مدق  تباث  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  شکاپ و  نادناخ 

نابعش 1433 متفه  هفرشم -  مق 
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قارع رد  اه  لاجد  شبنج  لوا : لصف 

هراشا
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لاجد تفه  نامزمه  شبنج  - 1

هراشا

دننام دـنا ! هدرک  اعدا  دوخ  يارب  زین  ار  يدـنوادخ  ماقم  یتح  ناشنانیـشناج و  ناربمایپ و  تاماقم  میدـق ، ناراگزور  زا  نایوگ  غورد 
: نوعرف نخس  نیا 

يدوبعم چـیه  امـش  يارب  نم  تکلمم ! نارـس  فارـشا و  يا  تفگ : نوعرف  يریَغ ؛( ٍهلِإ  ْنِم  ْمَکل  ُتِْملَع  ام  ُأَلَْملا  اَهیَأ  ای  ُنْوَعِْرف  َلاقَو  (
(1) .مسانش یمن  دوخ  زج 

ماما دوخ ، هک  دندومن  اعدا  یخرب  هدش ، هدافتـساءوس  مالّـسلا ،) هیلع  ) نامز ماما  روهظ  ندوب  یمتح  هب  مدرم  داقتعا  زا  ام  راگزور  رد 
( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  دنزرف  ترضح ، نآ  دنزرف  ترضح ، نآ  ریفس  هک  دنا  هدرک  اعدا  رگید  يا  هدع  دنتـسه ! مالّـسلا ) هیلع  ) نامز

! دنا هدرک  اعدا  رگید  صاخشا  يارب  ار  تیودهم  زین  یهورگ  و  دنتسه ! ...و 

لوبق نیملسم  همه  اریز  تسا ؛ رتشیب  همه  زا  قارع  مهـس  نایم ، نیا  رد  اما  دراد  دوجو  یمالـسا  قطانم  همه  رد  اه  لاجد  شبنج  هتبلا 
تیودـهم هب  راید ، نآ  مدرم  هکنیا  رطاخ  هب  زین  دوب و  دـهاوخ  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  تموکح  زکرم  تختیاـپ و  قارع  هک  دـنراد 

رد ار  يدارفا  مدرم ، نیا  نایم  رد  دنناوتب  هک  دنراودیما  اه  لاجد  ور  نیازا  دنتسه ؛ مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  رادتسود  هتـشاد و  داقتعا 
.دننک دیص  هتخادنا و  دوخ  ياه  بیرف  ماد 

هکارچ تفرگ ؛ باتـش  رما  نیا  مادـص  ینوگنرـس  زا  سپ  اما  دوب ، نوعلم  مادـص  تکاله  زا  شیپ  یلاـجد ، ياـه  تکرح  نیا  زاـغآ 
.دوب هدمآ  دیدپ  راک  نیا  يارب  يرتهب  تصرف  دوبن و  مکاح  قارع  رب  یتلود  رگید 

اب هدرک و  يزیر  هیاپ  ار  ییاه  نایرج  قارع ، نمشد  ياه  تلود  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  یلاجد ، ياه  تکرح  دشر  یلصا  لماع  هتبلا 
.دنرادرب ماگ  اه  نآ  هناراکبارخ  فادها  تهج  رد  ات  دندرک  تیوقت  ار  اه  نآ  حالس  لوپ و 

: میرامش یمرب  ار  قارع  رد  یلاجد  ياه  شبنج  نیا  زا  رصتخم  یتسیل  اجنیا  رد 

سرد هللا ،) همحر   ) ردـص دـمحم  دیـس  دیهـش  هکنآزا  سپ  تفرگ ، اپ  يدالیم  ههد 90  يادـتبا  رد  شبنج  نـیا  هیکولـس : شبنج  . 1
زا یخرب  هدـهع  هب  شبنج  نیا  تسایر  .تخادـنا  هار  هب  هزوح  رد  تعیرـش ) رهاظ و  ملع  ربارب  رد   ) ار نطاب  ملع  كولـس و  ناـفرع و 

دیهش دوخ  هتبلا  .دنا  هدوب  نانآ  هلمجزا  يردصلا  رامع  يردصلا و  دیاع  يدعـسلا ، مزاح  خیـش  دوش : یم  هتفگ  هک  دوب  ناشیا  نارای 
.داتسیا نانآ  ربارب  رد  درک و  تفلاخم  نایرج  نیا  اب  ردص 

رادیدپ ناشیا  دوخ  تایح  نامز  رد  هک  دندوب  ردص  دـمحم  دیـس  دیهـش  نادرگاش  زا  رگید  یهورگ  مه  نانیا  نورظتنملا : شبنج  . 2
.دندش

رد مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  دـندوب  دـقتعم  دوب و  ردـص  دـمحم  دیـس  ناشعجرم  یلوم ، زا  ناـنیا  روظنم  یلوملا : دـنج  شبنج  . 3
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نانآ تسایر  هک  دوش  یم  هتفگ  .دنا  هدرک  یلجت  ناشیا 
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.38/ صصق - 1
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.درک تفلاخم  یگداتسیا و  اه  نآ  ربارب  رد  ردص  دیس  دوخ  هتبلا  هدوب و  ینیوزقلا  دَقرَف  یجافخلا و  رظتنم  هدهع  هب 

وا اما  دش ، زاغآ  ناشیا  یناگدنز  نامز  رد  شتکرح  دوب و  ردص  دیهـش  ناوریپ  زا  زین  وا  يوادِشنُملا : تَّتَـشُم  ردـیح  خیـش  شبنج  . 4
تسا و دوعوم  یناطحق  نامه  هک  درک  اعدا  ادتبا  ردیح  خیـش  .درک  یم  زاربا  یـصاخ  هدع  يارب  طقف  ار  شتوعد  دوب و  راک  هظفاحم 

.تسا ینامی  هک  دش  یعدم  سپس 

.تسا ینابر  ماما  هک  درک  یم  اعدا  هک  یموسرملا : نیسحلادبع  لضاف  شبنج  . 5

شردـپ .تسا  هیبلاط  هقطنم  نانکاس  زا  دادـغب و  لـها  وا  هک  دوش  یم  هتفگ  .راـتخم  یلعوبا  هللا  بیبح  تساـیر  هب  راـتخم : شبنج  . 6
.تسا هدوب  یلامر  رحِس و  شراک  دوب و  تسینومک 

(1) .يواعرقلا هرهزلادبع  ءایض  يربهر  هب  ءامسلا : دنج  شبنج  . 7

ریفـس و هک  درک  اعدا  سپـس  ردـیح ! خیـش  شتـسود  هن  تسوا  دوخ  یناـمی  هک  درک  اـعدا  وا  یملیوُس : لیعامـسا  دـمحا  شبنج   . 8
.تسا مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  یصو  رسپ و  هک  درک  اعدا  نآزا  سپ  تسا و  مدرم  يوس  هب  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هداتسرف 

: دنتسه هورگ  ود  هک  هیضقلا : باحصا  شبنج  . 9

هدرمن ناشیا  دنتـسه ! مالّـسلا ) هیلع  ) دوعوم يدـهم  نامه  هللا ) همحر   ) ینیمخ ماما  دـندرک  یم  اـعدا  هک  هللا  حور  شبنج  لوا : هورگ 
! درک دنهاوخ  روهظ  ادعب  هدش و  بیاغ  هکلب  دنا ،

رصتخم تروص  هب  هورگ  نیا  تسا ! مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  ردص ، يدتقم  دیـس  دندرک  یم  اعدا  هک  میظعلا  أبنلا  شبنج  مود : هورگ 
.تفای راشتنا  هفاصرلا  دادغب و  رد  سپس  هرامعلا  رد  ادتبا 

لیعامـسا دمحا  شبنج  یکی  هدنام ، یقاب  شبنج  ود  طقف  نابعـش 1433   ) زورما دندش و  دوبان  تاکرحت ، اه و  شبنج  نیا  همه  هتبلا 
.یموسرملا شبنج  يرگید  و  هرصب ) لاجد  )

: دوب شبنج  ود  اه  شبنج  نیا  نیرت  مهم 

يواعرق يربهر  هب  ءامسلا  دنج  شبنج  کی :

نآ ياضعا  زا  رفن  دودح 300  تیاهنرد  دش و  ریگرد  قارع  تموکح  اب  ینالوط  یتدم  دش و  زاغآ  هناحلـسم  تروص  هب  شبنج  نیا 
.دندش ریگتسد  مه  رگید  رفن  دودح 600  هتشک و  يواعرق )  ) ناشربهر هلمجزا 

رونخـس و روـب ، وـم  يور ، خرـس  يدرف  وا  .تـسا  هیناوـید  ناتــسا  رد  عرکأ  لآ  هلیبـق  زا  يواـعرکلا )  ) يواـعرقلا هرهزلادـبع  ءاـیض 
ینامز دوب و  دنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  وا  .درک  یم  تیریدم  شرت  گرزب  ردارب  ار  شیاهراک  .دوب  تیصخشاب 
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، شبنج زاغآ  زا  شیپ  شا  هداوناخ  شدوخ و  دوب و  هفوک ) يرتمولیک   18  ) ءاقرز هقطنم  نکاس  يواعرق  .دوب  هلاس  دش 38  هتشک  هک 
.دندوبن هدش  هتخانش  الصا 

زا يدهم و  نم  هتـشون : نینچ  نآ  رد  هک  درک  فیلأت  مان  نیمه  اب  زین  یباتک  دـیمان و  نامـسآ ) یـضاق   ) ءامـسلا یـضاق  ار  شدوخ  وا 
.متسه مالسلا  اهیلع  همطاف  هیرذ 

هک تسا  مالّسلا ) هیلع  ) نینموملاریماو مالّسلااهیلع ) ) ارهز ترضح  صوصخم  هفطن ي  کی  زا  هک  تشادنپ  یم  نینچ  دوخ  هرابرد  وا 
! هدش هداد  رارق  شردام  محر  رد  هکنیا  ات  هدنام  یقاب  ناگتشرف  تسد  رد 

هتـشون نینچ  وا  هراـبرد  هرامـش 10293  هیروـف 2007 ،  2 مرحم 1428 ؛ هعمج 14  خـیرات  رد   ) طسوألا قرـشلا  هماـنزور  راـگنربخ 
رد اکیرمآ  قارع و  كرتشم  یماظن  تایلمع  کی  رد  هتشذگ  هبنـشکی  هک  ءامـسلا » دنج   » هورگ ربهر  درک  مالعا  قارع  سلجم  : تسا

شدوخ و هک  دندرک  هیصوت  یناتسیس  هللا  تیآ  هدوب و  زاوآوزاس  لها  هک  تسا  یقارع  هعیش  دنورهش  کی  دش ، هتشک  فجن  فارطا 
.دنوش نفد  یگمه  دندش ، هتشک  اه  يریگرد  نیا  رد  هک  شنارای 

زارود هب  هک  دوب  مارآ  یناوج  وا  .دوب  هّلح  لها  ءامسلا ، دنج  هورگ  ربهر  تفگ : يا  هینایب  رد  قارع  سلجم  سیئر  بیان  هیطعلا  دلاخ 
دادـغب يابیز  ياهرنه  یمداکآ  لیـصحتلا  غراف  يو  .تخاون  یم  دوع  یبوخ  هب  هدوب و  زاوآوزاس  لها  .دوب  هدـش  گرزب  تالکـشم 

.دنتسه نامز  ماما  روهظ  زاس  هنیمز  دنتشاد  اعدا  هک  داد  لیکشت  ار  یهورگ  یلیصحتلا ، غراف  زا  سپ  دوب و 

رد يدالیم ]  ] ههد 90 نایاپ  رد  نم  ياهوجـشناد  زا  یکی  يواـعرق  هتفگ : اـبیز  ياـهرنه  یمداـکآ  قباـس  سیئر  هللادـبع ، یلع  رتکد 
طارفا ای  نید  هب  يا  هقـالع  چـیه  دوب و  رکف  شوخ  مارآ و  ییوجـشناد  وا  مسانـش ، یم  ار  وا  نم  هک  اـجنآ  اـت  .دوب  یقیـسوم  سـالک 

: شیاه یـسالکمه  زا  یکی  هتفگ  هب  و.دوب  یـساسحا  فیطل و  ناسنا  کی  سکعرب ، ـالماک  هکلب  تشادـن ؛ یبهذـم  ینید و  ییارگ 
.تخاون یم  دوع  یبوخ  هب  دشاب و  هدنناوخ  مه  هدنزاون و  مه  نامزمه  روط  هب  هک  دوب  نیا  شفده 

: تفگ طسوالا  قرشلا  هب  ینفلت  سامت  کی  رد  زورید  تسا ، دنله  ههال  رهش  نکاس  نونکا  مه  هک  شیاه  یسالکمه  زا  رگید  یکی 
ای ینید  هورگ  کـی  ربهر  وا  هک  منک  لوبق  مناوت  یمن  تسا و  یندرکنرواـب  میارب  مونـش  یم  يواـعرق  هراـبرد  اـهربخ  زا  نـآلا  هچنآ 
زا وا  يرود  مناد ، یم  يواعرق  زا  نم  هچنآ  مامت  .دشاب  هدمآ  شیپ  مسا  ای  عوضوم و  رد  هابتـشا  تسا  نکمم  دـشاب و  هدـش  یبهذـم 

.دش مهاوخ  يروهشم  هدنزاون  يدوز  هب  تفگ : یم  تخاون و  یم  دوع  وا  میتسشن ، یم  هاگشناد  رد  مهاب  ام  .دوب  بهذم  نید و 

هتشک و 502 رفن  نآ 263  یط  هک  دوب  ءامسلا  دنج  هیلع  تایلمع  رخآ  هلحرم  هتشذگ  هبنـش  هس  درک : مالعا  عافد  ترازو  يوگنخس 
.دنتسه حورجم  ناگدشریگتسد  زا  رفن  هک 210  دندش  ریگتسد  مه  رفن 

ار فجن  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مرح  هب  هلمح  دصق  هک  دندوب  حلسم  يدیاقع  هورگ  کی  ءامسلا ، دنج  تفگ : همادا  رد  غابد 
یلخاد و تاطابترا  هرابرد  قیقحت  .دنتشاد 
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ینید و ياـه  تلاـخد  هدوبن و  ناـشدوخ  هب  رـصحنم  هورگ  نیا  ناوـت  هک  تسا  نشور  اـما  دراد ، همادا  ناـنچمه  هورگ  نیا  یجراـخ 
.تسا هدرک  حلسم  ار  نانآ  هتشاد و  دوجو  هیضق  نیا  تشپ  یتسیرورت  فادها 

هاگتسد دندوب و  نکاس  اه ، هناخ  فارطا  رد  قدنخ  یماظن و  ششوپ  اب  هقطنم و  رد 10  هناخ ، ات 60  رد 50  اه  نآ  درک : دیکأت  غابد 
تاودا یخرب  نیـشام و  داتـشه  زا  شیب  نینچمه  ناـنآ  .دنتـشاد  راـیتخا  رد  اـه  هار  زا  تبقارم  يارب  تلکیـسروتوم  یطاـبترا و  ياـه 

هب دورو  يارب  صوصخم  ياه  تراک  یماظن ، نیرمت  نادـیم  کی  نینچمه ، .دنتـشاد  راـیتخا  زین  رد  رگید  نیگنـس  کبـس و  یماـظن 
هک مینک  ادـیپ  ار  يرتفد  میتسناوت  تشاد و  دوجو  هقطنم  نآ  رد  قرب  روتارنژ  کچوک و  هناخپاچ  کی  رکناـت ، دـنچ  یماـظن ، هقطنم 

.دراد همادا  زونه  هعومجم  نیا  ياه  هخاش  اه و  هشیر  فشک  يارب  قیقحت  .تسا  هدش  تبث  نآ  رد  هورگ  دارفا  مامت  مان 

: تشون نینچ  هراب  نیارد  زین  نطولا  ایند  یقارع  همانزور 

ءامـسلا دنج  هورگ  هرابرد  تاقیقحت  هجیتن  تفگ : قارع  روشک  ترازو  رد  یلم  یهدنامرف  زکرم  ریدم  فَلَخ ، میرکلادـبع  گنهرس 
هتشک و رفن  دودح 300  نآ  یط  داد و  خر  دادغب  بونج  لباب  ناتـسا  رد  اروشاع  ياه  مسارم  لالخ  رد  يراج و  لاس  يادتبا  رد  هک 
[ تشحو هاپس   ] بعُّرلا شیج  هکلب  تسین  ءامـسلا  دنج  هورگ  نیا  یعقاو  مان  هک  دش  نشور  هدش و  لیمکت  دندش ، ریگتـسد  رفن   600

.تسا

ياه ناتـسا  نیب  ءاقرز  هقطنم  ياه  يریگرد  رد  تشاد و  مان  يواعرقلا  هرهزلادـبع  ءایـض  هک  هورگ  نیا  ربهر  تفگ : نینچمه  فلخ 
، مادص ِتارابختسا  اب  وا  يراکمه  دوب و  ینادنز  لاس 2003  ات  تشاد و  قباس  میژر  اب  یبوخ  رایسب  طابترا  دش ، هتشک  لباب  فجن و 

.تسا هتفرگ  لکش  شندوب  ینادنز  نامز  نامه  رد 

هدرک ناهنپ  اجنآ  ار  شیاضعا  يواعرق ، هک  يا  هعرزم  درک : هراشا  دادـغب ، ءارـضخلا  هقطنم  رد  زورما  رهظ  يربخ  سالجا  رد  فلخ 
نآ وا  هک  دوب  شردپ  ِنآ  زا  هعرزم  نیا  .دوب  هدش  هدناشوپ  فارطا ، رد  ییاهزیر  كاخ  اب  دوب و  هنال  کی  دننام  داد ، یم  شزومآ  و 

.دوب هدروآ  رد  دندوب ، رفن  رازه  زا  شیب  هک  شیاهورین  دوخ و  يارب  یماظن  هاگرارق  ناگداپ و  کی  ناونع  هب  ار 

قطانم رد  مدرم  هک  یعون  نآ  زا  یبرع  هیفچ  کـی  ياراد  یگمه  دنتـشاد ، گـنهامه  تسدـکی و  ساـبل  کـی  هورگ  نیا  ياـهورین 
.دندوب هایس  گنشف  راون  کی  هایس و  هشادشد  شفک و  دنشوپ ، یم  تارف  ینایم 

اه نیشام  زا  یخرب  يور  رب  .دوب  هدرکن  راک  رفص و  اه  نآ  زا  هاگتسد  داتفه  دودح  هک  دنتشاد  رایتخا  رد  نیـشام  يدایز  دادعت  نانآ 
.تشاد دوجو  گنج  يارب  تباث  ياه  لسلسم  زین 

يواعرق صوصخم  طقف  هک  هژیو  رالات  ود  نینچمه  .تشاد  دوجو  هاگـشیارآ  شزرو و  ياه  نلاس  هاگنامرد و  کـی  هعرزم  نیا  رد 
.دوب

هب ای  هتخانـش  ار  نانآ  مدرم  ادابم  ات  دـنوشن  کیدزن  مدرم  هب  نانآ  هک  دوب  مزال  داد ، یم  شیاهورین  هب  وا  هک  ییاه  شزومآ  رطاخ  هب 
.دننک کش  نانآ 
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دننک اعدا  هک  تروص  نیا  هب  دندیـشک ، یم  ار  فجن  رد  عجارم  لتق  هشقن  شنارایتسد ، هورگ و  نیا  ربهر  داد : همادا  نینچمه  فلخ 
.تسا رَظتنم  ماما  نامه  يواعرق  هدیسرارف و  روهظ  زور  هک 

ییاه هورگ  داد : همادا  دربن و  اه  تلود  زا  یمان  اما  دـنراد  تسد  نایرج  نیا  رد  هیاسمه  ياه  تلود  زا  یخرب  هک  درک  دـیکأت  فلخ 
نیا رد  ناسانـشراک  دـندش و  هقطنم  نیا  هب  یتینما  ياهورین  کش  ثعاب  دـندش ، یم  هعرزم  دراو  يرادازع  ياه  هتـسد  بلاـق  رد  هک 

تاعالطا یتینما ، ياه  هاگتـسد  هتبلا  دنا و  هدرک  زاغآ  ناگدشریگتـسد  تاعالطا  زا  هدافتـسا  اب  ار  یلـصفم  قیمع و  تاقیقحت  هنیمز 
.دنراد هنیمز  نیا  رد  يرایسب 

ءایــض ردارب  يواـعرقلا ، هرهزلادـبع  ضاـیر  نآ  رد  هـک  داد  شیاـمن  ار  ناگدشریگتــسد  زا  یخرب  تاـفارتعا  زا  یملیف  هـمادا  رد  وا 
ياهراک دراو  نآزا  سپ  .دش  دازآ  لاس 2002  رد  هکنیا  ات  هدوب  مادص  نادنز  رد  هام  تدم 63 هب  شردارب  هک  درک  شاف  يواعرقلا 

مان هب  یصخش  اب  بوچ  تراجت  هار  زا  ءایـض  داد : همادا  شردارب  .دنک  عمج  ار  هیامرـس  نیرتشیب  هک  دوب  نیا  شفده  هدش و  يراجت 
ءایض و نیب  يرادید  نانبل ، رد  وا  .تشاد  قارع ، قباس  ریزو  تسخن  ینطو و  تسیل  ربهر  يوالع ، دایأ  اب  یطابترا  هک  دش  انـشآ  یلع 

ءایض نیب  يرادید  زین  وا  دوب ؛ طبترم  يراضلا  ثراح  اب  هک  دش  انـشآ  دمحا  مان  هب  يرگید  صخـش  اب  اجنآ  رد  داد و  بیترت  يوالع 
اب اهرفـس  نیا  رد  تشاد و  رـصم  ندرا و  تاراما ، هیروس ، هب  يرگید  ياهرفـس  وا  .داد  ناماس  تاراما  نامع و  رد  يراضلا  ثراح  و 
وا .درک  رارقرب  یخرَـص  هورگ  دـننام  تیودـهم  یعدـم  ياه  هورگ  اب  یتاطابترا  درک و  یم  تاقالم  يراضلا  ثراح  يوـالع و  داـیأ 

.دوب هللا  بزح  لیئارسا و  گنج  زا  لبق  هتفه  ود  يراضلا  ثراح  اب  شردارب  رادید  نیرخآ  هک  درک  دیکأت 

زور مالعا  هعیـش و  عجارم  لتق  فجن و  لاغـشا  نانآ  هشقن  هک  دندرک  فارتعا  يواعرق ، هورگ  زا  يرگید  دارفا  نینچمه  ملیف  نیا  رد 
ناهدنامرف زا  یخرب  هک  دش  رادیدپ  تافارتعا  نیا  رد  .دنک  تیودهم  مالعا  هک  درک  یم  هدامآ  نیا  يارب  ار  دوخ  ءایض  هدوب و  روهظ 

.دنا هتشاد  دوجو  يواعرق  هورگ  نایم  رد  قباس  میژر  یماظن 

عجارم و لتق  فجن و  لاغـشا  هشقن  اب  رفن  ود  نیا  طاـبترا  يراـضلا و  يوـالع و  اـب  ءایـض  طاـبترا  عون  هراـبرد  ناگدشریگتـسد  هتبلا 
ییاپرب زا  هک  هتفگ  شردارب  هب  يراضلا  ثراح  هک  درک  فارتعا  ءایـض  ردارب  هک  دـح  نیمه  رد  طـقف  .دـنتفگن  يزیچ  نید ، ياـملع 

يریگرد زا  سپ  ءامـسلا  دنج  هورگ  .درک  دهاوخ  هزرابم  یلاردف  تموکح  اب  دـنک و  یم  تیامح  قارع  رد  رالوکـس  تموکح  کی 
رفن اـه  هد  يریگرد  نیا  رد  .دـش  هتخانـش  داد ، خر  مرحم  مـهن  زور  رد  هیوناژ 2007  یناثلا  نوناـک  هاـم  رد  ءاـقرز  هقطنم  رد  هک  يا 

روهظ زور  رد  تکراشم  يارب  دوش  یم  هتفگ  هک  دندوب  یناکدوک  نانز و  نانآ  نیب  رد  هک  دندش  ریگتسد  زین  يرگید  هدع  هتـشک و 
! دندوب هتسویپ  نانآ  هب 
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ابیز ياهرنه  یمداکآ  رد  یقیسوم  هتشر  لیـصحتلا  غراف  هتخومآ و  شناد  يواعرقلا ، هرهزلادبع  ءایـض  هک  دندرک  مالعا  هاگآ  عبانم 
.دوب هدشن  هتخانش  يا  ینید  هقالع ي  هنوگ  چیه  هب  نیازا  شیپ  هدوب و 

دنج هورگ  یلام  ياه  هناوتشپ  فادها و  سیسأت ، لماوع  هرابرد  يرگید  لقتـسم  ردصم  چیه  یقارع ، یمـسر  رداصم  زج  هب  نونکات 
.تسا هدادن  زورب  یتاعالطا  ءامسلا ،

ياه يریگرد  نوماریپ  تاقیقحت  هک  درک  مالعا  قارع  سلجم  رد  هتشذگ ، ربماتپـس  لولیا ، هام  رد  قارع  ریزو  تسخن  یکلام ، يرون 
هب ار  هثداح  ود  نیا  نامهتم  تافارتعا  هک  داد  هدـعو  هتفای و  نایاپ  ءاقرز ، يراج  لاس  يادـتبا  ثداوح  البرک و  شیپ  هتفه  ود  نینوخ 

.داد دهاوخ  ناشن  ناگدنیامن 

هب نانآ  زا  رفن  هک 10  دـندش  هتخانـش  مرجم  هثداح  نیا  رد  رفن   396 تسا : نینچ  ءاقرز  هثداح  هرابرد  هاـگداد  مکح  تفگ : یکلاـم 
هدش و تباث  ناش  یهانگ  یب  مه  رگید  رفن  دندش و54  موکحم  تقوم  سبح  هب  زین  رگید  مرجم  دبا و 350  سبح  هب  رفن   81، مادعا
هتـشاد و دوجو  ثداوح  نیا  رد  یجراخو  یلخاد  ياه  تسد  هک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  درک : هراشا  نینچمه  یکلام  .دندش  دازآ 

هـشقن.درکن شاف  ار  یجراخ  یلخاد و  يا  هتـسد  نیا  ناشن  مان و  یکلام  .داد  میهاوخ  ناـشن  قارع  مدرم  هب  ار  نیمهتم  نیا  تاـفارتعا 
! دندش راوخ  هدنزاب و  سپس  دندرک و  هنیزه  رالد  اه  نویلیم  تسا ؛ روط  نیمه  مادص  هدش  میتی  نادنزرف  تیباهو و  ياه 

نانآ ياهورین  زا  يا  هدع  ربهر و  هدرک و  دوبان  ار  ءامـسلادنج  شبنج  قارع ، تلود  تسا : هتفگ  فیان  هب  يراضلا  ثراح  هک  مدینش 
! تسا هتشک  زین  ار 

! دنرایسب نازابرس  اه و  شبنج  شابن ، نارگن  خیش ! يا  تسا : هداد  خساپ  وا  هب  مه  فیان 

لاجد کی  وا  زا  هدرک و  باختنا  ار  وا  مادص  تلود  تارابختسا  هک  یبرطم  دش ، هتـسب  يواعرقلا  ءایـض  هدنورپ  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 
مامت البرک و  فجن و  رب  تفرگ و  دهاوخ  ماقتنا  املع  زا  تسوا ، دوخ  مالّـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  درک  یم  لایخ  هک  یلاجد  دنتخاس ،

! درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دش و  دهاوخ  طلسم  قارع 

، لوپ نآ  زا  رگید  یشخب  اب  درک و  جرخ  شتاوهش  اه و  سوه  هار  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دندرک  هنیزه  وا  يارب  مه  رالد  اه  نویلیم 
یباهو زا  نانآ  زا  یخرب  هک  یلاـحرد  درک ، عمج  دوخ  رود  ار  شدوخ  نوچمه  ییاـه  لاـجد  نیطایـش و  هارمگ و  ناداـن و  يا  هدـع 

.دنتشادن عیشت  اب  یطابترا  چیه  هک  دندوب  يا  یطارفا  ياه 

داد لدع و  زا  رپ  ار  زیچ  چیه  تفر و  منهج  هب  دش و  هتشک  نانآ ، یلایخ  يدهم  يواعرق ، ءایض  هک  دش  نیا  مه  نانآ  شبنج  هجیتن  و 
! درکن

تیمها رایـسب  شتروص  ییابیز  هب  ایوگ  دوب ، یفارـشا  قاچ و  ملاس ، شندـب  تسادـیپ ، شتکاله  زا  سپ  وا  سکع  زا  هک  ناـنچ  نآ 
هک دندش  هتشک  یناناوج  زا  رفن  اهدص  وا  هارمه  هب  !و  درک هایس  ار  وا  يور  ترخآ  زا  شیپ  ایند و  نیمه  رد  دنوادخ  هکنیا  ات  داد  یم 

نانآ زا  يرایسب  اما  دندوب ، لاجد  ناطیش و  شدوخ  نوچمه  نانآ  زا  یخرب  طقف 
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هکنیا بلاج...تسا  دـنوادخ  رب  اه  نآ  یگمه  باسح  هک  دوب  هدرک  رامثتـسا  هتفیرف و  ار  نانآ  ءایـض  هک  دـندوب  ینادان  ریقف و  دارفا 
هک یماگنه  و  دناسر ؟ لتق  هب  ار  عجارم  املع و  دش ؟ فجن  دراو  ایآ  تساجک ؟ يدهم  ماما  دندیسرپ : یم  ناگدشریگتـسد  زا  یخرب 

هدش هتشک  وا  تسا  لاحم  هن ! دنتفگ : یم  هدش ، هتشک  وا  هک  دش  یم  هتفگ  نانآ  هب 

...تسین يدهم  ماما  وا  سپ  هدش !؟ هتشک  تفگ : یم  تسا ، هدش  هتشک  يو  درک  یم  نیقی  هکنآزا  سپ  !و  دشاب
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هرصب لاجد  لیعامسا  دمحا  شبنج  مود : لصف 

هراشا
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! مادص تاعالطا  اب  يراکمه  هب  هتساوخان  فارتعا  - 1

یمیلـسلا ینب  زا  ریقف  هداوناخ  کی  زا  وا  .تسا  هرـصب  ناتـسا  عباوت  زا  ریَوُه  هقطنم  رد  یـشوبمه  ياتـسور  زا  لیعامـسا  دـمحا  وا  مان 
.دندرگ یمزاب  هرمایص  هلیبق  هب  هک  تسا 

هدکشناد زا  لاس 1988  رد  دـمحا.تساه  لاس  ناـمه  دـلوتم  لاـس و  نس و  مک و  تتـشم ، ردـیح  يواـعرق و  ءایـض  نوچمه  زین  وا 
تتـشم و ردیح  اب  تفر و  فجن  هکلب  دشن ، راک  هب  لوغـشم  شدوخ  هتـشر  رد  اما  دش ، لیـصحتلا  غراف  هرـصب  رد  يرهـش  یـسدنهم 
وا هژیو  نادرگاش  هک  دـندرک  یم  اعدا  هدوب و  کیدزن  ردـص  قداصدـمحم  دیـس  هب  هک  یناسک  درک ، تقافر  نانآ  لاثما  يواـعرق و 

.دنتسه

زین لیعامسا  دمحا  .تسا  هدوب  هزوح  روما  شخب  رد  مادص  تارابختسا  يورین  نامز ، نآ  رد  وا  هک  دندرک  فارتعا  يواعرق  ناتسود 
تارابختـسا يورین  هک  درک  فارتـعا  هداد و  ول  ار  شدوخ  هک  سب  نیمه  وا  یناداـن  رد  هدوب و  تارابختـسا  يورین  خـیرات  ناـمه  زا 

! تسا هدوب 

یم اعدا  باتک  نآ  زا  هحفـص 27  رد  درک و  رـشتنم  تایبیغ  تامارک و  مان  هب  یباتک  تسا ، تمارک  ياراد  دنک  تابثا  هکنیا  يارب  وا 
هیضق نیا  دیس ، تداهش  هعمج  زور  رد  سپس  تسا ؛ هدوب  ربخاب  هیضق  نیا  زا  ردص ، قداصدمحم  دیـس  لتق  زا  لبق  هام  دنچ  هک  دنک 

وا ییوگ ؟ یم  هک  یلتق  نآ  تساجک  دنسرپ : یم  دمحا  زا  بالط  .دوش  یمن  يربخ  رصع  ات  اما  دراذگ  یم  نایم  رد  شناتـسود  اب  ار 
زور نآ  دوب ، هداد  ربخ  وا  هب  ادـخ  هک  دوب  يزیچ  عوقو  رظتنم  نانچمه  وا  و  تسا ! ریخ  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دـیوگ : یم  باوج  رد  زین 

! داتفا قافتا  دوب  هداد  ربخ  وا  هب  شیادخ  هچنآ  دیسرارف و  بش  هکنیا  ات  دش  ینالوط 

طایتحا رتشیب  ات  دوب  هدادن  ردص ] دیهـش   ] شداتـسا دیـس و  هب  ار  ربخ  نیا  ارچ  دوب ، هدرک  هاگآ  لتق  نیا  زا  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  رگا 
؟ دنک ظفح  ار  دوخ  ناج  هدرک و 

دیس نالتاق  هورگ  زا  يوضع  تارابختسا و  يورین  وا  دمهفب  ات  تسا  یفاک  دشاب  هتشاد  لقع  هک  یسک  يارب  ییاهنت  هب  نخـس  نیمه 
! تسا هدوب  ردص 

(! مالّسلا هیلع  ) نامز ماما  هب  شدوخ  نداد  تبسن  - 2

( مالّـسلا هیلع  ) نامز ماما  هب  ار  دوخ  هدرک و  فذح  ار  شدـج  مان  .تسا  هداد  رارق  ار  شیوخ  تشوندوخ  همانیگدـنز  شتیاس ، رد  وا 
یسوم نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  نب  ناملس  نب  نیسح  نب  حلاص  نب  لیعامسا  نب  دمحا  ار  دوخ  هداد و  تبـسن 

، هدرک یم  یگدنز  هرصب  رهش  رد  قارع  بونج  رد  .دنک  یم  یفرعم  بلاط : یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب 
يارب هدش و  لقتنم  فرشا  فجن  هب  سپـس  .تسا  هتفرگ  سناسیل  يرهـش  یـسدنهم  هتـشر  رد  هداد و  همادا  هاگـشناد  رد  ار  شـسرد 

ياه هقلح  هرابرد  یهاگآ  زا  سپ  .تسا  هدیزگ  تنوکس  اجنآ  رد  ینید  مولع  نتخومآ 
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نییاپ و اه  سرد  نیا  حطس  هک  دبای  یمرد  فجن ، هزوح  یشزومآ  ياه  شور  سرد و 

هتخادرپ مولع  يریگدای  هب  یـسک ، زا  کمک  نودب  هدیزگرب و  دوخ  يارب  ار  هناخ  رد  تلزع  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، هدیاف  یب  وا  يارب 
 ... . تسا

ماما ات  شدوخ  نیب  هداد و  تبسن  مالّـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  نب  ناملـس  هب  ار  شدوخ  هدرک و  فذح  ار  شدج  مان  وا  میدید  هکنانچ 
رفن راهچ  نیا  هک  دـهد  یمن  حیـضوت  اما  دـناد ! یم  ترـضح  دـنزرف  نیمجنپ  ار  دوخ  هداد و  رارق  هطـساو  راهچ  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز

!؟ دنا هدرم  سپس  هدرک و  ینالوط  ار  نانآ  رمع  دنوادخ  ایآ  دنا ! هدرک  رمع  لاس  اعومجم 1200  هنوگچ 

تسا هدناوخن  یسرد  هزوح  رد  هکنیا  هب  فارتعا  - 3

زا رت  نییاپ  رایـسب  هزوح  ياه  سرد  حطـس  درک  یم  ساسحا  هکارچ  تسا ؛ هدناوخن  یـسرد  هزوح  رد  هک  دـنک  یم  فارتعا  دوخ  وا 
! تسا هدش  لوغشم  يریگدای  هب  شلزنم  رد  ییاهنت  هب  شدوخ  لیلد ، نیمه  هب  تسوا ؛ یلاع  یملع  حطس 

سپ دنتـسه ! رگید  مولع  تامدـقم  زا  مولع  نیا  هکنآ  لاح  دراد و  هابتـشا  نآرق ، تئارق  وحن و  تغل و  ملع  رد  مه  نآلا  نیمه  ات  اـما 
...مولع رگید  لاح  تسا  هنوگچ 

حالـصا اـی  ملع و  نتخومآ  يارب  هن  تفر ، فجن  هب  مادـص  یتاـعالطا  هاگتـسد  فادـها  يارب  لاـجد ، نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما 
نیمه هب  دوب و  انـشآ  هعیـش  هزوح  ياضف  اب  دمحا  زا  شیب  ردیح  .دش  دیدش  تَّتَـشُم  ردـیح  شتـسود  اب  شطابترا  فجن ، رد  هزوح !

.دوب رت  هداشگ  شتسد  یلام  رظنزا  رتدنلب و  شیاهوزرآ  رت ، يوق  وا  زا  شتیصخش  اما  دوب ، وا  درگاش  دمحا  رطاخ ،

.دندوب دمحا  شنامهم  سپس  ردیح و  ناشنیرتزراب  هک  دندوب  هرفندنچ  یهورگ  اه  نآ  هک  دنتفگ  میارب  نانآ  دوخ  زا  یخرب 

نان و طقف  اجنآ  رد  دنور و  یم  اجنآ  هب  تدابع  تضایر و  يارب  نانآ  هک  دندرک  یم  لایخ  هیقب  دـنتفر ، یم  فجن  رهن  رانک  هب  نانآ 
! دنسرب یناحور  تاماقم  كولس و  تاجرد  هب  ات  دنروخ  یم  يزبس 

کیرـش نآ  رد  ود  ره  دندرک و  زاغآ  ار  ینامی  هب  نتـسویپ  يارب  ناشتوعد  دمحا  ردیح و  یـسمش ،]  1382  ] يرجه لاس 1424  رد 
! دمحا شتسود  ای  تسوا  دوخ  ینامی  هک  تفگ  یمن  الصا  ردیح  .دنتشاذگ  مهبم  ار  هیضق  دندوب و 

! دوب هدروآ  مه  نامیا  وا  هب  دشاب و  ینامی  ردیح ، هک  هدوب  هتفریذپ  لاجد ، دمحا  نامز ، نآ  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  و 

ار هنیمز  درک و  دهاوخ  تموکح  نمی  رب  هکنیا  شندوب و  ینامی  ياعدا  ياتـسار  رد  ار  دوخ  شالت  ردـیح  هک  ینامز  رطاخ  نیمه  هب 
! دوب تکاس  ای  وا و  یماح  لاجد ، دمحا  شکیرش  دومن ، زاغآ  دنک ، یم  هدامآ  نامز  ماما  روهظ  يارب 

یهورگ هارمه  هب  راب  کی  یتح  دنک ! هارمه  دوخ  اب  ار  مق  میقم  برع  ياه  هبلط  یخرب  تشاد  شالت  درک و  رفـس  مق  هب  اهراب  ردیح 
ییاهروشورب شنارای ، زا 
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هار هب  نارکمج  دجسم  تمـس  هب  مق  طسو  زا  ییامیپهار ، تارهاظت و  دایرف و  راعـش و  اب  هدرک و  شخپ  مق  رد  ینامی  روهظ  نوماریپ 
.دنادرگزاب قارع  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  نانآ  ناریا  سیلپ  هک  دنداتفا 

راب دنچ  وا  .دناوخ  یمارف  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هدرک و  هدافتسا  مادص ] طوقس  زا  سپ   ] قارع رد  یتلود  یب  هرود  زا  تتـشم  ردیح 
.درک مهاوخ  هراشا  ادعب  هک  دوب  هدمآ  زین  نم  رادید  هب 

فرشا فجن  هیملع  هزوح  هب  لاجد  دمحا  تمهت  در  - 4

رد لیصحت  يارب  هک  دنا  هدرک  رما  ار  وا  ترضح  هدید و  باوخ  رد  ار  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  مادص ، نامز  رد  هک  دنک  یم  اعدا  وا 
داسف ياـعدا  دـندوب و  هدـش  ممعم  هزوح و  دراو  مادـص ، ِتارابختـسا  نارودزم  هک  یناـمز  ناـمه  رد  تسرد  دورب ! فجن  هب  هزوح ،

! دنتشاد ار  نآ  حالصا  موزل  هزوح و 

، هزوح رد  وا  هتـشادن و  دوجو  نآرق  مان  هب  یـسرد  هزوح ، رد  نوچ  دنک ، حالـصا  ار  فجن  هزوح  هتـسناوت  هک  دـنک  یم  اعدا  دـمحا 
.درک یم  سیردت  نآرق 

! دشاب هتخومآ  نآرق  لیترت  ای  تئارق  وا  دزن  هک  هدربن  مان  مه  ار  يداع  درف  ای  هبلط  کی  یتح  اما 

هاگشناد سرادم و  هکارچ  تسا ؛ هتخومآ  اه  یباهو  زا  ار  مق  فرـشا و  فجن  هزوح  هب  ینز  تمهت  شور  نیا  وا  هک  تسادیپ  الماک 
یم لیصحتلا  غراف  ناناملـسم ، ریفکت  هیمیت و  نبا  ياواتف  نآرق و  تئارق  نتفرگارف  اب  وجـشناد  تسا و  یحطـس  رایـسب  نایباهو ، ياه 
سب نیمه  تغل  ملع  رد  نانآ  ندوب  یحطـس  تابثا  رد  .نایب  یناعم و  رد  هن  وحن و  رد  هن  درادـن ، یبرع  نابز  رد  یقمعت  چـیه  دوش و 

هقف و لوصا  نانآ  یـسرد  همانرب  رد  دننک ! یم  راکنا  ار  نآرق  رد  زاجَم  دوجو  تسیچ و  زاجَم  تقیقح و  دنناد  یمن  زونه  اه  نآ  هک 
یتقو هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دنهد ! یمن  یلقن  یلقع و  هلدا  یـسررب  ثیدحلا و  هیارد  ملع  هب  یتیمها  چیه  درادن ، یهاگیاج  قطنم 

! دناوخ یم  ار  هیمیت  نبا  ياواتف  نآرق و  طقف  هک  تسا  يراون  نوچمه  دوش ، یم  لیـصحتلا  غراف  نانآ  ياه  هاگـشناد  زا  ییوجـشناد 
! ...دنمان یم  مه  رتکد  دنمشناد و  ار ، یصخش  نینچ  هک ] تساجنیا  بلاج  ]

نآ لیلد  و  میهد ! یمن  شزومآ  ار  نآرق  لیترت  تئارق و  هزوح ، رد  ام  نوچ  دننک ؛ یم  هلمح  ام  ياه  هزوح  سیردـت  شور  هب  سپس 
هزوح .دـشاب  هتخومآ  لـبق  زا  ار  نآرق  تئارق  دـیاب  دـیآ  یم  هزوـح  هب  هک  يدرف  تسا و  هزوـح  زا  لـبق  هلحرم  نیا  هک  تسا  نیا  مه 

هقف و ثیدـح و  نآرق و  رد  قمعت  یلقع و  مولع  تایبدا و  رد  قمعت  يارب  هکلب  دزومایب ؛ نآرق  دـیایب و  هزاـت  درف  هک  تسین  نیا  يارب 
.ثیدح نآرق و  يانبم  رب  تسا  ییاه  ثحب  اه  نیا  مامت  و  تسا ؛ هقف  لوصا 
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ربمایپ ررکم  ياه  تیـصو  قباطم  تسرد  تسا ، ثیدـح  نآرق و  هیاـپ  رب  اـم  بهذـم  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  ناـنآ  ریغ  ناـنآ و  هتبلا 
.متیب لها  ادخ و  باتک  مراذگ : یم  راگدای  هب  امش  نیب  ار  زیچ  ود  نم  دندومرف : یم  هک  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) مظعا

تایلوا و يریگدای  يارب  يا  هناخ  بتکم  هب  ار  هزوح  هداد و  تیارـس  زین  ام  ياه  هزوح  هب  ار  ناشندوب  یحطـس  دنهاوخ  یم  نانآ  اما 
.دشاب داهتجا  قمعت و  يارب  یناکم  هزوح ، هک  دننک  لوبق  دنناوت  یمن  نانیا  .دننک  لیدبت  نآرق  ندناوخ 

هب دورو  تامدقم  اه  نیا  اما  دنا ؛ يرورض  هدیدنسپ و  ییاهراک  یگمه  دیوجت ، لیترت و  نآرق و  ظفح  تئارق و  نتخومآ  شزومآ و 
قیقد و مولع  نیزگیاج  مولع ، نیا  هک  تسین  تسرد  دـنهد و  یم  ماجنا  هعماج  نیب  رد  نایوزوح  دوخ  هک  دنتـسه  ییاهراک  هزوح و 

نآ رد  .تفایرد  ار  هیـضق  نیمه  دش ، رهزالا  خیـش  هک  يزور  زین  هدبع  دمحم  خیـش  .دریگارف  دـیاب  يوزوح  کی  هک  دـنوش  یقیمع 
خیش تفگ : نینچ  وا  حدم  رد  دنک  یفرعم  نارگید  هب  ار  هدبع  دمحم  خیـش  تساوخ  یم  هک  یتقو  رهزالا  خویـش  زا  رگید  یکی  زور 

يراخب باتک  رگید  هخسن  کی  هک  دمحلا هللا  تفگ : وا  باوج  رد  زین  خیـش  تسا ! ظفح  مه  لوا  هب  رخآ  زا  ار  يراخب  هدبع ، دمحم 
! دش هفاضا  رهش  هب 

، دـننک نآرق و ...  يارب  يا  هناخپاچ  هب  لیدـبت  تسا ، دـهتجم  لضاف و  دارفا  تیبرت  لوغـشم  هک  ار  يا  هزوح  دـنراد  دـصق  ناـنآ  هلب !
 ... . تسا هدش  هیمیت  نبا  هنسلا  جاهنم  نآرق و  ياه  هناخپاچ  هب  لیدبت  ناشدوخ  ياه  هزوح  اه و  هاگشزومآ  هک  هنوگ  نامه 

رد هک  يزیچ  اـهنت  نوچ  تسین ! شیب  یغورد  تسا ، هدرک  رـشتنم  هزوح  رد  ار  تیودـهم  هشیدـنا  هتفگ  هک  زین  وا  رگید  ياـعدا  اـما 
! تسا نامز  ماما  هداتسرف  دنزرف و  شدوخ  هک  درک  اعدا  مه  دعب  لاس  دنچ  .دوب  تتشم  اب  وا  تکارش  دش ، شخپ  وا  زا  فجن 

منک یمن  نامگ  نم  تسا و  يرگید  غورد  زین  نیا  تسا ! هداتفارد  وا  اب  هداتـسیا و  مادـص  لباقم  هک  هدرک  اعدا  يرگید  ياـج  رد  وا 
هداتسرف و هزوح  هب  ار  اه  نآ  مادص  هک  دوب  یناسک  زا  شدوخ  هکارچ  دشاب ؛ هدرک  مادص  اب  مه  کچوک  تفلاخم  کی  یتح  وا  هک 

! دوب هدرک  ممعم 

زا هتفر و  عجارم  يالکو  زا  یکی  دزن  هبلط ، زا 30  شیب  هارمه  هب  يزور  دنک  یم  اعدا  هزوح  رد  يداصتقا  حالصا  دروم  رد  نینچمه 
! دناسرب عجرم  نآ  عالطا  هب  ار  هزوح  رد  یلام  داسف  هک  هتساوخ  وا 

رگید یخرب  هارمه  هب  تتشم  ردیح  هک  تسا  نیا  ارجام  تیعقاو  دنا ، هدرک  لقن  نم  يارب  فجن  ياه  هبلط  زا  یخرب  هک  هنوگ  نآ  اما 
مه یناتـسیس  هللا  تیآ  دنزرف  هک  دـنا  هتـشاد  ضارتعا  ناش  هیرهـش  ندوب  مک  هب  تبـسن  هتفر و  یناتـسیس  هللا  تیآ  رتفد  هب  بالط ، زا 

شباتک رد  اما  هدوب ، عمج  لخاد  بالط  زا  یکی  زور  نآ  رد  زین  هرـصب ) لاجد   ) لیعامـسا دـمحا  دـهد ؛ یم  نانآ  هب  تدـعاسم  لوق 
! دنا هتفر  یناتسیس  هللا  تیآ  دزن  هزوح  یلام  داسف  حالصا  يارب  هک  هدرک  یفرعم  نانآ  سیئر  ار  دوخ 

یم تخادرپ  اه  هبلط  هب  ناشناوت  دـح  رد  ار  يزیچان  غلبم  هناهام  لاح ، هباـت  هتـشذگ  زا  راوگرزب  عجارم  هک  تسا  نیمه  مه  تقیقح 
مه هبلط  الصا  هک  هورگ  نیا  اما  دننک ؛
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ار راک  نیا  دـنا و  هتفر  ناـنآ  دزن  عجارم  نتـشاذگ  راـشف  تحت  یهاوخ و  هداـیز  يارب  دـنا ، هدوب  مادـص  تلود  نارودزم  هکلب  هدوبن 
.دنا هداهن  مان  هزوح »! رد  یلام  داسف  حالصا  »

تعرـس هب  دـنک  یم  اعدا  یلو  هدـناوخن  سرد  هزوح  رد  رتشیب  هام  دـنچ  دـنک  یم  فارتعا  هک  دـینیبب  ار  داوس  یب  درف  نیا  یخاتـسگ 
! تسا هتخادرپ  هزوح  حالصا  هب  فلتخم ، ياه  هنیمزرد 

سرد شدوخ  هب  شدوخ  هتـسشن و  هناخ  رد  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  فیعـض  فجن  هزوح  یـسرد  همانرب  اه و  شور  دـنک  یم  اعدا  وا 
! تسا هداد  یم 

: تسا هتفگ  نینچ  شتیصخش  نوماریپ  یلاؤس  هب  خساپ  رد  هرصب  لاجد 

یـسدنهم هتـشر  رد  هدرک و  مامت  ار  هاگـشناد  ياـه  سرد  مدرک ، یم  یگدـنز  قارع  بونج  رد  هرـصب  رهـش  رد  تسا ، دـمحا  مماـن 
هب تبـسن  یهاگآ  زا  سپ  اما  مدـش ، نکاس  اجنآ  ینید  مولع  نتخومآ  يارب  متفر و  فرـشا  فجن  هب  سپـس  متفرگ ، سناسیل  يرهش 

نانآ هکارچ  تسا ؛ هدیاف  یب  نییاپ و  رایسب  نم ، يارب  لقادح  اه ، سرد  نیا  حطس  هک  مدید  هزوح ، ياه  شور  یـسرد و  ياه  هقلح 
یبرع نابز  سیردت  هب  طقف  یهلا ، قالخا  و  مالّـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ربمایپ و  ثیداحا  میرک و  نآرق  سیردـت  هب  نتخادرپ  ياج  هب 
مدوخ مدرک و  رایتخا  ار  تلزع  رطاخ  نیمه  هب  .دنزادرپ  یم  یعرـش  ماکحا  هقف و  دـیاقع و  مالک و  هقف و  لوصا  هفـسلف و  قطنم و  و 

.متشاد دیدزابودید  طابترا  نارگید  اب  طقف  .سک  چیه  کمک  نودب  متخادرپ ، مولع  نیا  يریگدای  هب 

فجن هزوح  هب  هک  درک  رما  نم  هب  باوخ  نآ  رد  يدـهم  ماـما  مدـید ؛ هک  دوب  یباوخ  فجن ، هیملع  هزوح  هب  مندـش  دراو  لـیلد  اـما 
.تسویپ عوقو  هب  مه  اهربخ  نآ  همه  هتبلا  داد و  ربخ  نم  هب  داتفا  دهاوخ  قافتا  میارب  هک  ار  هچنآ  مامت  مورب و 

یصخش يرجه ، یناثلا 1426  عیبر  خیرات 4  رد  تسا ! مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دزن  يدرگاش  هرـصب ، لاجد  ياهاعدا  زا  رگید  یکی 
: دیوگ یم  خساپ  رد  مه  وا  تسا ؟ هدناوخ  سرد  املع  زا  کی  مادـک  دزن  دیـس  بانج  دـسرپ : یم  لاؤس  وا  زا  یحایملا  حـلاص  مان  هب 
دنک و یم  لقن  يدهم  ماما  زا  طقف  وا  .تسا  هتخوماین  دنزومآ  یم  عجارم  هچنآ  هدناوخ و  سرد  يدـهم  ماما  دزن  نسح  دـمحا  دـیس 

.تسا يدهم  ماما  يارب  هار  هدننک  راومه  غّلبُم و 

نیا هکارچ  تسا ! هدوبن  دلب  هقف  لوصا  تغل و  ءالما ، وحن ، فرـص ، هدناوخ ، سرد  وا  دزن  هرـصب  لاجد  هک  يا  يدهم  نآ  اعطق  سپ 
.دراد دراوم  نیا  رد  يرایسب  ياه  طلغ  هغبان ، درگاش 

دندوب یلام  هناوتشپ  لابند  هب  يواعرق  وا و  - 5

یم اپورا  تاراما و  تیوک و  هب  يرایسب  ياهرفس  رفن  ود  نیا  اریز  دوب ؛ تتشم  ردیح  زا  رتشیب  رایسب  يواعرق ، هرصب و  لاجد  تنطیش 
! دننک ادیپ  یلام  هناوتشپ  یناب و  دوخ ، يارب  ات  دندرک 
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عجارم و لتق  فجن و  هب  هلمح  هشقن  وا  .دـنک  رارقرب  طابترا  اه  یثعب  زا  یخرب  يراضلا و  ثراح  اـب  تسناوت  يواـعرق  ناـیم ، نیا  رد 
! درک یهارمه  ار  وا  ناشیاهرالد  دندیدنـسپ و  ار  حرط  نیا  زین  نانآ  هدرک و  حرطم  ناـنآ  يارب  ار  فجن  رد  یمالـسا  تراـما  مـالعا 

نامز يارب  ار  دوخ  حالـس ، ورین و  يروآ  عمج  اـب  داد و  لیکـشت  فجن  کـیدزن  ءاـقرز  هقطنم  رد  یهورگ  تعرـس ، هب  زین  يواـعرق 
.درک یم  هدامآ  هلمح 

یبا هقطنم  نکاـس  هک  یتیوک  ناـیباهو  زا  یخرب  اـب  وا  هکارچ  دـشاب ؛ هداد  دـنویپ  تیباـهو  هب  ار  يواـعرق  نسح ، دـمحا  دـیاش ، هتبلا 
.تسا هدوب  یباهو  یتدم  زین  شدوخ  هک  دوش  یم  هتفگ  تشاد و  طابترا  دندوب ، هرصب  رد  بیصخلا 

عجارم و املع و  هب  تبسن  شا  هنیک  دننام  تسا ؛ هتشاد  یباهو  راکفا  هرصب ] لاجد   ] وا هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  یمتح  هچنآ  اما 
هب دناوت  یمن  شدوخ  هکنآ  لاح  دوش ، یمن  سیردت  نآ  رد  ثیدح  نآرق و  ارچ  هکنیا  رب  ینبم  فجن  هیملع  هزوح  هب  شلاکـشا  زین 
یم رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  فجن  هزوح  رد  یثیدـح  ینآرق و  تاـعوضوم  نیرت  قیمع  هک  یلاـحرد  زین  و  دـناوخب ! نآرق  یبوخ 

لاجد و نیا  اما  دـننک ، یم  سیردـت  لیـصحت و  یثیدـح  ینآرق و  قیمع  ياه  سرد  نیمه  هیاپ  رب  هقف ، لوصا  هقف و  ياـملع  دریگ و 
.دننک كرد  ار  قیمع  ياه  سرد  نیا  دنناوت  یمن  شنانابیتشپ ،

و مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  مان  هب  مایق  هشقن  نامه  دنریگب ، هدـهع  هب  ار  وا  یلام  تیامح  ات  هدرک  عناق  ار  تیباهو  هچنآ  تسا  یهیدـب 
.تسا یمالسا  تراما  مالعا 

.دوش یم  نیمأت  تاراما  زا  اه  نآ  ياه  لوپ  هک  هدرک  فارتعا  لاجد  نواعم  ، یمامح نسح 

وا اب  يراکمه  يارب  تسا ، لیئارسا  ناتسبرع و  تاعالطا  نامزاس  نیب  كرتشم  تایلمع  هدننک  گنهامه  هک  زیزعلادبع  نب  ردنب  هتبلا 
تروشم وا  هب  ات  دوب  هدروآدرگ  ار  داسوم  یتاعالطا  نارـسفا  زا  يا  هدـع  ناـیرج ، نیا  يزیر  هیاـپ  يارب  دوب و  هتـشاذگ  ییاـه  طرش 

هیلع ) دوواد ترـضح  هراتـس  هراتـس ، نیا  هک  هناهب  نیا  اب  درک ؛ زاـغآ  لیئارـسا  هراتـس  داـمن  اـب  ار  شتکرح  هک  تسور  نیازا  .دـنهد 
! تسا سدقم  نایدوهی  ناناملسم و  دزن  هدوب و  مالّسلا )

زین رگید  ناتـسا  نیدنچ  هب  ار  دوخ  ناگدنیامن  سپـس  دـش و  زاغآ  هیرـصان  هرـصب و  همونت ، ياهرهـش  زا  ادـتبا  هرـصب  لاجد  تکرح 
...و كاتلاپ  ياه  قاتا  رد  زین  تنرتنیا  ياـضف  رد  نیا ، رب  هوـالع  درک و  زاـغآ  ار  شتیلاـعف  تاراـما  رد  مه  قارع  زا  جراـخ  .داتـسرف 

.درک یم  تیلاعف 
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! دیرخ زین  ار  تتشم  ردیح  لیعامسا ، دمحا  موس : لصف 

هراشا
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! دیرخ زین  ار  تتشم  ردیح  لیعامسا ، دمحا  - 1

هک دندرک  قفاوت  مهاب  سپـس  داتفا و  فالتخا  ناشنایم  یتدم  سپ  دندوب ، کیرـش  مهاب  ادتبا  هک  تتـشم  ردـیح  لیعامـسا و  دـمحا 
هب ار  وا  هتـسناوت  ات  هداد  ردیح  هب  یهجوت  لباق  غلبم  لاجد ، دمحا  اعطق  وا ! هاوگ  ردیح  دـشاب و  نامز  ماما  هداتـسرف  لیعامـسا  دـمحا 

مالعا ار  لاجد  لیعامـسا  دمحا  زا  شتیامح  يا ، هینایب  رودص  اب  یناثلا 1424  يدامج  خیرات 6  رد  زین  ردیح  دنک ! یـضار  راک  نیا 
ناونع هب  ردیح  خیش  نامز و  ماما  هداتسرف  ناونع  هب  دمحا  خیـش  لاسرا  اب  هک  دش  یعدم  هدناوخ و  نامز  ماما  هداتـسرف  ار  وا  هدرک و 

! تسا هدش  مامت  مدرم  رب  تجح  وا ، هاوگ  دهاش و 

.ردیح خیشلا  يدهملا  مداخ  تشاگن : نینچ  ار  دوخ  مان  زین  همان  نایاپ  رد  و 

! تسوا دوخ  ینامی  هک  درک  اعدا  ردیح  دش و  هدیشک  فالتخا  هب  هرابود  اما  دروآ ؛ ماود  لاس  کی  دودح  دادرارق ، يراکمه و  نیا 
دعب رفاک  تعیب و  رد  نئاخ  روهظ ، رـصع  يرماس  ناونع  هب  ار  وا  يا  هینایب  رد  درک و  تنعل  ار  ردیح  دش و  ینابـصع  زین  لاجد  دمحا 

.درک یفرعم  يروآ  نامیا  زا 

نامز ماما  دالوا  زا  دیـس و  درک  اعدا  ندوب ، ینامی  رب  هوالع  دوزفا و  دوخ  ياهاعدا  رب  لاجد ، لیعامـسا  دمحا  هک  دوب  هلحرم  نیا  رد 
زا تسا ! هدش  هداتسرف  نایناهج  يارب  ریفـس  ناونع  هب  العف  اما  درک  دهاوخ  تموکح  ناشیا  زا  دعب  تسا و  ترـضح  نآ  یـصو  زین  و 

! دیمان نسح  دمحا  دیس  ار  دوخ  نآ ، ياج  هب  درک و  فذح  ار  خیش  ناونع  هک  دوب  زور  نآ 

: درک رشتنم  دوخ  تیاس  رد  ار  اهاعدا  نیغورد و  لاح  حرش  نیا  سپس 

.تسا هرصب  لها  . 1

.تسا يرهش  یسدنهم  هتشر  یسدنهم ، هدکشناد  لیصحتلا  غراف  . 2

.تسا هدناوخ  سرد  فجن  هیملع  هزوح  رد  . 3

یلمع یملع و  تاحالصا  هب  تسد  اجنآ  رد  دنا و  هداتسرف  فرشا  فجن  هیملع  هزوح  حالصا  يارب  ار  وا  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  . 4
؛ تسا هدز  یعامتجا  يداصتقا  و 

.تسا هتخادرپ  تیودهم  رکف  راشتنا  نآرق و  سیردت  هب  وا  دش ، یمن  سیردت  نآرق  هزوح  رد  نوچ  یملع : حالصا 

مـالعا هدومن و  یگداتـسیا  وا  ربارب  رد  هک  هدوب  یـسک  اـهنت  وا  تشون ، شنوخ  اـب  ار  نآرق  نوعلم ، مادـص  هک  یتقو  یلمع : حالـصا 
و تسا ؛ هدرک  نوگنرس  ار  شتموکح  هدنک و  ار  دوخ  ربق  تسا ،] سجن  هک  نوخ  اب  نآرق  نتشون   ] راک نیا  اب  مادص  هک  تسا  هدرک 

یم ضارتعا  فجن  ياملع  هب  وا  سپـس  .تسا  هتفرگ  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  تموکح  بناج  زا  مادـص ، هب  ضارتعا  نیمه  لیلد  هب 
.دنا هدرکن  یضارتعا  مادص  عینش  لمع  نیا  ربارب  رد  ارچ  هک  دنک 

.دزادرپ یم  مدرم  روما  هب  ندش  لوغشم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  هدرک و  كرت  ار  هزوح  هک  ینامز  یعامتجا : حالصا 
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ار وا  زین  فجن  ياه  هبلط  زا  يرایـسب  راک ، نیا  رد  دـنک و  یم  ماـیق  هزوح  رد  یلاـم  داـسف  دـض  رب  هک  یماـگنه  يداـصتقا : حالـصا 
دناسرب رظندروم  عجرم  عالطا  هب  ار  یلام  داسف  هک  دنا  هتـساوخ  وا  زا  هتفر و  عجارم  ناگدنیامن  زا  یکیدزن  نانآ  دـنا ؛ هدرک  یهارمه 

! دنک یشیدنا  هراچ  نآ  يارب  اروف  و 

زا ار  وا  دنوادخ  هدش و  ریگرد  وا  اب  مه  مادص  ياهورین  .تسا  نامز  ماما  هداتـسرف  هک  درک  مالعا  مادص  تکاله  زا  لبق  لاس  هس  وا 
.دنک یم  هدامآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هدرک و  توعد  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  نونکا  زین  وا  .تسا  هداد  تاجن  نانآ  تسد 

.دش هداد  خساپ  اه  نآ  هب  البق  هدرک و  رشتنم  دوخ  هرابرد  شتیاس  رد  وا  هک  تسا  ینیغورد  ياهاعدا  اه  نیا  مامت 

هنوگچ ترـضح  تسا ؟ نامز  ماما  دـنزرف  امیقتـسم  وا  ایآ  هک  دـنک  یم  لاؤس  وا  زا  یناـثلا 1426  عیبر  خیرات 4  رد  یحایملا  حـلاص 
؟ تساجک لها  تسیچ و  نسح  دمحا  ردام  مان  دنا و  هدرک  جاودزا 

هکلب تسین ؛ مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  میقتسم  دنزرف  نسح ، دمحا  دیس  دیوگ : یم  خساپ  رد  لاجد ،] دمحا  يوگنخـس   ] یلیقعلا مظان 
.تسا هدرک  تابثا  مئاقلا  هیرذ  يرکنم  یلع  مساحلا  درلا  باتک  رد  زین  ار  ترضح  جاودزا  نینچمه ] دیس   ] .تسا نامز  ماما  لسن  زا 

يرگناوت و ياه  هناشن  دوب و  شیوخ  يوس  هب  مدرم  توعد  لوغـشم  قارع ، یبونج  قطانم  هرـصب و  رد  لاجد  دمحا  نامز ، نامه  رد 
سپ هدرک و  يزادنا  هار  نویدـهملا  مان  هب  یتنرتنیا  تیاس  کی  تعرـس  هب  نانآ  .دـش  نایامن  شکهورگ  دوخ و  ِیلام  ياه  هناوتـشپ 

تیلاعف زین  مق  رد  یتح  يرصم ، کی  یقارع و  هبلط  هس  هلیسو  هب  هورگ ، نیا  دندومن ؛ سیـسأت  تاراما  قارع و  رد  ار  يزکارم  نآزا ،
! دنتشاد ییاه 

ار لاجد  شزرا  یب  نانخس  هدناوخارف و  تعیب  هب  ار  نانآ  هتسویپ  هراختـسا و ،...  باوخ و  هار  زا  ماوع ، بیرف  اب  لاجد  دمحا  ناوریپ 
نانخـس هطـسفس و  یتشم  هک  ار  ناشلاجد  ماما  ياه  باـتک  نینچمه  ناـنآ  .دـندرک  یم  رـشتنم  مدرم  نیب  قارع  جراـخ  لـخاد و  رد 

.دنتخاس یم  رشتنم  دوبن ، شیب  هدوهیب 

هتفر ای  دنا  هدنام  ایآ  هک  متفرگ  ار  مق  رد  وا  ناغلبم  غارـس  لاجد ، دمحا  ناشماما ، رارف  نانآ و  اب  تموکح  ياهورین  يریگرد  زا  سپ 
اما دننک ؛ يرای  ار  وا  ات  دنورب  قارع  هب  هک  دنا  هتـساوخ  هزاجا  وا  زا  هتفرگ و  سامت  لاجد  دـمحا  اب  نانآ  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  دـنا ؟

! تسا قارع  زا  رتهب  ناریا  رد  غیلبت  هنیمز  هکارچ  دننک ؛ غیلبت  اج  نامه  هدنام و  ناریا  رد  هک  هداد  روتسد  نانآ  هب  لاجد 

؛ دـننک یم  مه  تنعل  ار  ناشیا  نآ  لابند  هب  امتح  دـنرب ، یم  عجارم  زا  یماـن  هاـگره  ناـنآ  هک  دـندرک  لـقن  میارب  ناتـسود  زا  یخرب 
! دندرک یم  تعیب  نانآ  اب  مدرم  دندوبن ، عجارم  رگا  دندقتعم  هتسناد و  توعد  رد  دوخ  تیقفوم  مدع  یلصا  لیلد  ار  عجارم  هکارچ 
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شکیرش ندرک  اوسر  تتشم و  ردیح  مایق  - 2

: تسا هدمآ  نینچ  لاجد ] نواعم  وگنخس و   ] یلیقعلا مظان  هچباتک  همدقم  رد 

یـصو و نسح ، دمحا  دیـس  دض  رب  يا  هلاقم  مئاق ، هیرـشن  هرامـش 11  رد  دزیرب ، مه  هب  ار  وا  راک  دنوادخ  هک  تتـشم ، ردـیح  خـیش 
نینچ هک  تسا  نیا  زا  رت  كاپ  يدهم  ماما  هکارچ  قح ؛ هب  مئاق  هن  تسا  رفک  هب  مئاق  هیرـشن ، نیا  .تسا  هتـشون  يدهم  ماما  هداتـسرف 
هلاـقم نیا  رد  وا  .دنتـسه  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  یگمه  زین  هیرـشن  نیا  نیلوئـسم  نینچمه  .دوش  هداد  تبـسن  وا  هب  یهارمگ  هیرـشن 

 ... . هک هدش  ادیپ  يرصبلا  دمحا  ای  نسحلا  دمحا  مان  هب  یصخش  ام  راگزور  نیا  رد  تسا : هتشون 

اما تسا ؛ هداد  مه  نیغورد  تداهـش  وا  يارب  هتفرگ و  نسح  دمحا  زا  ار  یغلابم  تتـشم ، ردیح  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  یلیقع  مالک  زا 
.تسا هدومن  لطاب  زین  ار  شدوخ  ياعدا  هدرک و  تنایخ  نآزا  سپ 

هتخاس المرب  ار  لاجد  دمحا  ياه  غورد  زا  يرایسب  يدراوم ، رد  هک   ] لاجد دمحا  شکیرش  هرابرد  تتـشم  ردیح  نانخـس  زا  یخرب 
: تسا نینچ  یلیقعلا  مظان  زا  لقن  هب  تسا ،]

ینامی : » تسا هدمآ  نینچ  ینامی  هرابرد  يا ، هدرک  رشتنم  تدوخ  هک  یباتک  رد  نینچمه  و  مالّـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  - 1
یم توعد  تدوخ  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  هکنآ  لاـح  یتسه و  یناـمی  هک  ینک  یم  اـعدا  وت  دـنک ؛» یم  توعد  ماـما  يوس  هب  ار  مدرم 

هدیشارت تدوخ  يارب  هک  تسا  یباقلا  مه  شدهاش  تسا ؛ راکشآ  الماک  درادن و  ناهرب  لیلد و  هب  زاین  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  ینک !
هدنامیقاب يا : هدرب  راکب  تدوخ  يارب  ار  نیوانع  نیا  و  هداد ! ربخ  نادب  ربمایپ  هک  متسه  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  نم  يا : هتفگ  يا و 

، لییاکیم هب  هدش  دییات  لیئربج ، هلیـسو  هب  هدش  تیامح  مدرم ، همه  هب  يدهم  ماما  هداتـسرف  یـصو و  مکحتـسم ، نوتـس  دمحم ، لآ 
.تساناد ياونش  دنوادخ  و  دنرگید ، یضعب  لسن ]  ] زا نانآ  زا  یضعب  هک  ینادنزرف  لیفارسا ، هلیسو  هب  هدش  يرای 

میناد یم  یگمه  هک  یلاحرد  یناد ؛ یم  يدـهم  ماما  دـنزرف  ار  دوخ  لاـح  نیعرد  یتسه و  دوعوم  یناـمی  هک  ینک  یم  اـعدا  وت  - 2
! نسح ماما  لسن  زا  ینامی  تسا و  نیسح  ماما  لسن  زا  يدهم  ماما 

زا يورابیز ، ینسح  دیس  هب  ینـسح و  دومحم  دیـس  هب  يا : هتـشون  نینچ  هدش  رداص  لاوش 1424  خـیرات 1  رد  هک  یماـیپ  رد  وت  - 3
يدـهم ماما  اب  هک  يرفن  هدزون  هب  دنتـسه و  يدـهم  ماما  هب  کیدزن  هک  يراوگرزب  هناگ  شـش  تاداس  هب  نیوزق و  ملید و  ياه  هوک 

نینچ رگا  .دینک  تعیب  وا  اب  ماعألمرد  دینک و  ینلع  ار  نآ  هدرک و  لاثتما  تعاطا و  يدهم  ماما  یصو  زا  هک  تسامش  رب  دنا ؛ طبترم 
.دیا هدرک  ینامرفان  يدهم  ماما  زا  دینکن ،

نآ و  دنتـسه ؛ ماما  نیبرقم  صاوخ و  زا  نانیا  هک  يا  هدرک  رارقا  هدوتـس و  تدش  هب  ار  دارفا  نیا  وت  اریز  تسا ؛ دودرم  وت  نخـس  نیا 
نیا يا ، هدرمشرب  تدوخ  هک  نانچ 
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هدومنن تعیب  وت  اب  اهنت  هن  دندرکن و  ارجا  ار  وت  نامرف  مادک  چیه  دادعت ، نیا  زا  اما  دـنراد ؛ طابترا  يدـهم  ماما  اب  رفن ، تفهو  تسیب 
دوب ینـسح  دومحم  دیـس  يا ، هدوتـس  تدوخ  هک  نانچ  نآ  نانآ ، نیرترب  نیرتهب و  سکعرب ، هکلب  دـندرکن ؛ مه  تعاطا  وت  زا  یتح 

ءاتفتسا خساپ  رد  ار  بلطم  نیا  ینسح ] دومحم  دیس   ] وا .تخاس  راکشآ  ار  تندوب  لاجد  وگ و  غورد  درک و  بیذکت  ار  وت  انلع  هک 
هدرک نایب  وت  هیلع  عایِش  دَّنَهُم  مان  هب  یصخش 

یم مولعم  سپ  .يا  هدرک  لقن  مامالا  بذکمل  ماحفالا  تدوخ ، باتک  رد  ار  ینسح ] دمحم  دیـس  بیذکت  در و   ] نآ زین  وت  هک  تسا 
! درک در  ار  وت  فرح  هتفریذپ و  ار  دنراد  طابترا  ماما  اب  هک  يرفن  تفهو  تسیب  نآ  فرح  دیاب  هک  دوش 

ماـما نینچمه  تسا و  ینـسح  وا  هک  تسا  دـقتعم  نسح ، دـمحأ  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن  تتـشم  ردـیح  نانخـس  نـیا  هدنـسیون :
هیلع ) نامز ماما  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  نوچ  تسا ، هعیـش  عامجا  فلاخم  نیا  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، ینـسح  زین  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز

هک دندقتعم  نایباهو  نوچ  تسا ، لاجد  دمحا  یباهو  راکفا  فشک  يارب  رگید  یخنرس  نیا  و  دنتسه ؛ نیـسح  ماما  لسن  زا  مالّـسلا )
! دنتسه ینسح  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما 

نم هب  مردپ   » ای تفگ » نم  هب  مردپ  : » يا هتفگ  هتـسناد و ] دوخ  میقتـسم  ردپ  ار  نامز  ماما  ، ] اه مایپ  اه و  هینایب  زا  يرایـسب  رد  وت  - 4
ماما مدـج  زا  سپ  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  ریقف ، هدـنب  نم  : » يا هتفگ  رفص 1424  خـیرات 20  رد  رگید  یماـیپ  رد  و  و ؛...  داد » ربـخ 

 ...« میوج یم  يرازیب  نانآ  زا  يدهم ،

! ینک یم  مه  تمصع  ياعدا  وت  هک  یلاحرد  تسا ؛ راکشآ  یضقانت  نیا 

هتشون زا  یکی  رد  میوگ : یم  تباوج  رد  دوش -  یم  بوسحم  ردپ  مه  دج  نوچ  تسا -  دج »  » نامه ردپ ،»  » زا مروظنم  ییوگب  رگا 
هک يا  هدرک  لقن  مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  دوعوملا ، ینامیلا  ناونع  اب  تیاه 
([ مالّـسلا هیلع  ) نامز ماما  دالوا  زا   ] رگید يدهم  هدزاود  مالّـسلا ،]) هیلع  ) نامز ماما  زا  دعب   ] سپـس تفگ ...« : شتافو  بش  رد  ربمایپ 
وا .درپس  دهاوخ  دوخ  زا  سپ  يدهم  نیلوا  هب  ار  تموکح  دسرارف ، مالّـسلا ]) هیلع  ) نامز ماما   ] شتافو نامز  هک  یتقو  .دمآ  دنهاوخ 

دهاوخ نمؤم  نیلوا  وا  تسا ؛ يدهم  مه  شموس  مسا  تسا و  دمحا  هللادـبع و  نآ  هک  مردـپ  مسا  نم و  دـننام  یمـسا  دراد : مسا  هس 
« .دوب

«، دهد یم  شلوا  دنزرف  هب  ار  تموکح  دوخ ] زا  سپ  مالّسلا ،) هیلع  ) نامز ماما  : »] تفگ هک  یتقو  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ
زا يدرم  هب  ار  تموکح  : » تفگ یم  هنرگو  میقتـسمریغ ؛ هن  تسا  میقتـسم  دـنزرف  نخـس ، نیا  زا  ربمایپ  روظنم  هدوب و  نایب  ماـقم  رد 

هیلع ) نامز ماما  هب  هطـساو  راهچ  اـب  ار  دوخ  لاـجد ، دـمحا  هکنآ  لاـح  [ ؛» دراپـس یم  شیاـه  هون  اـی  نادـنزرف  زا  یکی  اـی  دوخ  هیرذ 
یغورد تسا ، مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ییاعدا  ثیدح  قادصم  يو ، هکنیا  رب  ینبم  وا  ياعدا  نیاربانب ، دـنک ! یم  بستنم  مالّـسلا )

، دوـخ زا  دـعب  هلـصافالب  مالّـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  یگتخاـس ، ثیدـح  نیا  رد  هکارچ  دوـب ! دـهاوخن  شیب 
![ لسن راهچ  زا  دعب  هن  دنک ، یم  راذگاو  يدهم  نیلوا  هب  ار  تموکح 

.تسا لاجد  دمحا  غورد  هابتشا و  رب  يرگید  لیلد  مه  نیا  هدنسیون :
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هتفگ هک  مالّسلا ) مهیلع  ) همئا نخس  تعجر و  تایاور  اب  هکنیا ] یکی  : ] تسا دراو  تیصو ) تیاور   ) تیاور نیا  هب  لاکشا  دنچ   - 5
ماما زا  لهـس  نب  حـلاص  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  .تسا  ضراعم  دراپـس ، یم  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هب  ار  تموکح  نامز  ماـما  دـنا 

لسغ و ار  وا  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دسرارف ، مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  تافو  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص
ماما نخس  نیا  .دمآ  دهاوخ  یصو  طقف  یصو ، زا  سپ  درک و  دهاوخ  نفد  طونح و  نفک و 

.دوب دهاوخ  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دیآ ، یم  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  زا  سپ  هک  يدرف  هک  تسانعم  نیا  هب  مالّسلا ) هیلع  ) قداص

هدرک و هیبشت  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  ار  تدوخ  یتسه و  مالّـسلا ) هیلع  ) يدـهم ماما  هب  نمؤم  نیلوا  هک  ینک  یم  اـعدا  وت  - 6
هنوگچ نینمؤملاریما ! هن  دشاب  ربمایپ  دیاب  هدـننک ،) توعد   ) یعاد هک  یلاحرد  متـسه ؛» هدـننک  توعد  نم  : » ییوگ یم  لاح  نیعرد 

!؟ دشاب نمؤم  نیلوا  شدوخ  هدننک ، توعد  هک  دوش  یم 

نیا منک  یم  راکشآ  مدرم  يارب  هک  يا  هزجعم  نیلوا  : » يا هتفگ  يا  هدرک  رداص  لاوش 1424  خیرات 1  رد  هک  يا  هینایب  نیلوا  رد  - 7
اهیلع همطاف  ربق  دنراد  رظن  قافتا  ناناملسم  مامت  هک  یلاحرد  منک .» یم  راکشآ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ربق  ناکم  هک  تسا 

! دناد یمن  ار  نآ  ناکم  مالّسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  زا  ریغ  سک  چیه  تسا و  یفخم  مالسلا 

نسح و ماما  ربق  رانک  وا  ربق  هداد و  ناشن  نم  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مرداـم  ربق  ناـکم  مالّـسلا ،) هیلع  ) يدـهم ماـما  : » يا هتفگ  وت 
« .مروخب مسق  اعدا  نیا  رب  مرضاح  هدش و  نفد  مالسلا  اهیلع  همطاف  شوغآ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ایوگ  تسا ؛ نآ  هب  هدیبسچ 

یم اعدا  وت  هچنآ  اما  دـننک ، سح  دـننیبب و  ار  نآ  مشچ  اـب  مدرم  هک  دـشاب  يزیچ  دـیاب  هزجعم  اریز  تسا ؛ دودرم  زین ]  ] تنخـس نیا 
اما ییوگ ! یم  تسار  وت  میمهفب  اـت  دوـش  شبن  مالّـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما  ربـق  هکنیا  رگم  یندرک ! سمل  هن  تسا و  یندـید  هن  ینک ،

هزجعم هب  زاین  الصا  هک  دش  یم  لح  مسق  اب  راک  نیا  رگا  میوگ : یم  باوج  رد  مروخب ؛» مسق  اعدا  نیا  رب  مرـضاح  : » يا هتفگ  هکنیا 
! كدرَم يا  تسیچ  تیاه  فرح  رد  اه  ضقانت  نیا  دیسر ! یم  ماجنارس  هب  مسق  اب  راک  لوا  نامه  زا  دوبن و 

و تسا » دمحا  دنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  : » يا هتفگ  تباتک  رد  ینک ! یم  ضقن  ار  تنانخـس  دوخ ، وت   - 8
رب هک  يدرم  هلیـسو  هب  دـهد ، یم  ناماس  دـمحم  لآ  يارب  ار  روما  دـنوادخ  : » يا هدروآ  یثیدـح  رد  باتک  ناـمه  زا  هحفص 24  رد 
وا دراد و  تشرد  لاخ  شتروص  رد  هک  دیآ  یم  یسک  سپس  دریگ ...  یمن  هوشر  شتواضق  رد  دنک ، یم  لمع  تیاده  اوقت و  هریس 
لاح [ ؟ دنک یم  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک ] یشاب  یسک  نآ   ] وت تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دنک .»...  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 

![ تسا تروص  رد  لاخ  ياراد  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  يدرف  تسا  هدش  حیرصت  روبزم ، ثیدح  رد  هکنآ 

! يدهم هن  تسا  لیعامسا  تردپ  مان  تسا و  یمَلَس  لیعامسا  دمحا  وت  یعقاو  ترهش  دنسانش ، یم  ار  وت  دارفا  هک  هنوگ  نامه  - 9
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لیلد نیمه  هب  دهد ؛ خساپ  اه  نآ  هب  هتسناوتن  یلیقعلا  مظان  تسا و  یمکحم  يوق و  تالاکشا  شکیرش ، رب  تتشم  ردیح  تالاکـشا 
ار رگیدـکی  یبوخ  هب  اـه  لاـجد  نوـچ  تسین ! بیجع  یلیقعلا ، مظاـن  راـک  نیا  اـما  تسا ؛ هتخادرپ  وا  بیذـکت  ندرک و  هرخـسم  هب 

 ...! دننک یم  بیذکت 

: دیوگ یم  تتشم ] ردیح  خساپ  رد   ] یلیقعلا مظان 

يارب ار  یناـطحق »  » ماـن نـآلا  هک  تسا  تتـشم  ردـیح  خیـش  ِدوخ  دروخ ، یم  مسق  مالّـسلا ) هیلع  ) ساـبع ترـضح  هب  هک  یـسک  نیا 
، نسح دمحا  دیـس  توعد  يادتبا  رد  وا  اریز  دورب ! شیوربآ  دنک ، شاف  ار  شا  یعقاو  مان  رگا  دـسرت  یم  نوچ  تسا ؛ هداهن  شیوخ 

نیا رب  مه  لاس  کی  دودح  دـنک و  عافد  وا  زا  دـنزرف ، لام و  ناج و  اب  هک  دومن  تعیب  وا  اب  هدرک و  قیدـصت  ار  وا  مادـص ، نامز  رد 
يدهم ماما  هداتـسرف  نسح ، دمحا  دیـس  هک  دومن  مالعا  ماعألمرد  درک و  رداص  يرایـسب  ياه  هینایب  اه و  مایپ  وا  .دنام  یقاب  شدهع 

یمن ار  وا  تقیقح  لاعتم ، دـنوادخ  زا  ریغ  سک  چـیه  تسا و  یـصو  نسح ، دـمحا  دیـس  : » تفگ نم  دوخ  هب  راـب  دـنچ  یتح  .تسا 
هدوب و راکـشآ  حـضاو و  فجن  هیملع  هزوح  ماـمت  يارب  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  مروخب .» مسق  میوگ  یم  هچنآ  رب  مرـضاح  دـسانش و 
دنربخاب و نایرج  نیا  زا  یگمه  دنک ؛ لاؤس  دادغب  هیرصان و  هرـصب و  هرامع و  فجن و  یلاها  زا  دناوت  یم  دراد  تسود  هک  سکره 

هدرک یم  غیلبت  وا  يارب  ورین  مامت  اب  هدوب و  نسح  دـمحا  دیـس  وریپ  لاس  کـی  زا  شیب  تتـشم ، ردـیح  خیـش  هک  دـنهد  یم  یهاوگ 
.تسا

تسد لطاب  ياعدا  نیا  زا  هک  درک  تحیصن  ار  وا  دمحا  دیـس  .تسوا  دوخ  ینامی  هک  درک  اعدا  غورد  هب  دش و  دترم  نآزا ، سپ  اما 
وا دش ، شخپ  مه  اه  ناتسا  زا  يرایسب  رد  هک  يا  هینایب  رد  دمحا  دیـس  درک ، يراشفاپ  اعدا  نیا  رب  ردیح  خیـش  هک  یتقو  اما  درادرب ؛

.دناوخ وگ  غورد  قساف و  ار 

ای رید  دروخب ، یمسق  نینچ  رگا  تفگ  ردیح  هب  دروخب و  مسق  مالّسلا ) هیلع  ) سابع ترـضح  هب  هک  تساوخ  وا  زا  نسح  دمحا  دیس 
([ مالّـسلا هیلع  ) سابع ترـضح   ] سدقم نحـص  زا  هکنیا  زا  لبق  تسا و  ینامی  وا  هک  دروخ  مسق  ردیح  خیـش  .دش  دهاوخ  هیبنت  دوز 

رایتخا هنوگچ  هک  مدـید  یم  مدوب و  دـهاش  هظحل  نآ  مدوخ  نم  درب ! دوخ  اب  قیقحت  يارب  درک و  ریگتـسد  ار  وا  سیلپ  دوش ، جراـخ 
مـسق مالّـسلا ) هیلع  ) سابع ترـضح  هب  ارچ  هک  دندیـسرپ  ردیح  خیـش  زا  راب  نیدـنچ  نانآ  .دوب  هدیـسرت  هداد و  تسد  زا  ار  شدوخ 

دز و یم  ادص  ار  شدترم  ناتسود  تخیر و  مه  هب  شباصعا  سپس  متسین ؛»! ینامی  نم   » تفگ یم  داد و  یمن  یباوج  وا  اما  هدروخ ،
تسناد یم  نوچ  دز  یم  ار  اه  فرح  نیا  وا  هتبلا  تسا .» يدهم  ماما  دنزرف  هک  دنک  یم  اعدا  وا  دیریگب ! ار  دمحا  خیـش  : » تفگ یم 

زین نسح  دـمحا  دیـس  تساوخ  یم  هدـش و  لزان  وا  رب  شغورد  مسق  رطاخ  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  تسا  یتازاـجم  نیلوا  نیا  هک 
سک چـیه  اما  دـنک ؛ هدافتـسا  وا  هیلع  يزیوآ  تسد  ناونع  هب  ارجاـم  نیا  زا  دـناوتن  یـسک  دـنوش و  يواـسم  مهاـب  اـت  دوش  ریگتـسد 
سپ و  تسوگ ! غورد  ردیح  خیش  هک  دوب  هدروخ  مسق  ماعألمرد  زین  وا  هکنیادوجواب  دناسرب ؛ نسح  دمحا  دیـس  هب  يرازآ  تسناوتن 

سابع ترضح  يارب  زامن  تعکر  ود  نآزا ،
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لیلذ راوخ و  دندرک ، دازآ  ار  وا  هک  یماگنه  دوب و  تشادزاب  زونه  ردیح  خیش  هک  یلاحرد  .تشگزاب  لماک  یتمالـس  رد  هدناوخ و 
: دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  .درادرب  تسد  شا  یهارمگ  زا  ات  دوب  یهیبنت  نیا  دوب و  هدشریگتسد  مرح  زا  جورخ  زا  شیپ  نوچ  دش ؛

یم نانآ  هب  رت  کچوک  یباذـع  گرزب ، باذـع  زا  شیپ  )(1) ؛ نوُعِجْری ْمُهَّلََعل  ِرَبکَْألا  ِباذَْعلا  َنوُد  ینْدَْألا  ِباذَْـعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیذـَُنل  (َو 
.دندرگزاب دیاش  میناشچ ،

ای هدرم  راب  رازه  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  داتفا ؛ یتلذ  يراوخ و  هچ  هب  ارجام ، نآزا  سپ  ردـیح  خیـش  هک  منک  یم  لقن  ناتیارب  اـجنیا  رد 
: تسوا هارمه  تمایق  زور  ات  هک  دوب  ییوربآ  یب  نیا  زا  رتهب  دوب ، هدش  خسم 

« ینامیلا ردـیح   » نم هک  درک  مالعا  وا  .دـنتخاس  شیارب  بوچ  ین و  زا  یناـکم  هلهـس ، هفوک و  نیب  .تشگزاـب  اـجنآزا  ردـیح  خـیش 
وا راگیس ! ندیشک  ياچ و  ندیشون  تشوگ ، هجوگ ، ندروخ  هلمجزا : درک ، مارح  شدوخ  نارای  رب  ار  لالح  روما  زا  یخرب  متسه و 
هک تسا  یلئاسم  اه  نیا  .تسا  هدرک  لالح  ار  نآ  دنوادخ  هک  هتـسناد  مارح  ار  يزیچ  نوچ  تسا ؛ هدش  جراخ  مالـسا  زا  راک  نیا  اب 

.دنک لاؤس  نانآ  زا  دناوت  یم  دراد  کش  هک  سکره  دنتسه  ربخاب  نآ  زا  هیرصان  هرامع و  فجن و  یلاها  رتشیب 

نانآ هک  تسا  هدش  هدینـش  دنناتلغب ! فیثک  ياه  نیمز  رد  ار  دوخ  زین  دننک و  رـس  رب  زمرق  ياه  همامع  هک  داد  روتـسد  شنارای  هب  وا 
! دندناتلغ یم  ار  دوخ  سجن  ياه  بآ  رد 

ُرپ هفوک  دجسم  دنتسناد  یم  هک  یلاحرد  دننک ؛ هلمح  هفوک  دجسم  هب  هراپمخ  اب  هعمج  زور  هک  دندش  یم  هدامآ  شباحـصا  ردیح و 
! تسا هانگ  یب  نارازگزامن  زا 

تتشم ردیح  نارای  زا  نامز  نآ  رد  دوخ  نوچ  دنروخب ؛ مسق  نآ  رب  دنرضاح  دنا و  هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  نیا  هک  میراد  ینادهاش  ام 
.دنتسه نسح  دمحا  دیس  نارای  زا  نونکا  هدرک و  كرت  ار  وا  هدش ، تابثا  ناشیارب  ردیح  ندوب  وگ  غورد  هکنآزادعب  دنا و  هدوب 

هحلـسا و يدایز  رادـقم  ناکم ، نیا  رد  هکنیا  رب  ینبم  دیـسر  ییاکیرمآ  ياهورین  قارع و  سیلپ  هب  ییاهربخ  هک  دوب  نامز  نامه  رد 
.دندیـشک شتآ  هب  ار  نانآ  ناکم  هدرک و  هلمح  شنارای  ردیح و  هب  ییاکیرمآ  ياه  هدـنگنج  سپـس  .دـنراد  دوجو  تسیرورت  دارفا 

رـس زا  ار  نانآ  رـش  دـنوادخ  دـندرک ! یم  نعل  ار  نانآ  مدرم ، هک  ییاج  ات  دـندش ؛ وربآ  یب  مدرم ، دزن  هتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  زین  نانآ 
.درک مک  مدرم 

« .مشک یم  ماقتنا  شدوخ  زا  مه  مریگ و  یم  ماقتنا  وا  هلیسو  هب  مه  تسا ، نم  ریشمش  رگمتس  : » تسا هدمآ  یسدق  یثیدح  رد 

ناریا هب  هک  داد  روتـسد  شناراـی  هـب  تفرداـب ، هـب  زین  مدرم  ندرک  عـمج  يارب  شیوزرآ  تـفر و  ردـیح  خیـش  يوربآ  هـکنآزا  سپ 
رد امـش  دش و  دنهاوخ  هتـشک  قارع  یلاها  مامت  ردص و  يدـتقم  دـنوش ، ناریا  دراو  هکنیا  ضحم  هب  تفگ  نانآ  هب  دـننک و  ترجه 

! درک دیهاوخ  حتف  ار  قارع  دیهد و  یم  لیکشت  یهورگ  ناریا 
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یتینما ياهورین  ناریا ، هب  دورو  ضحم  هب  نوچ  داتفا ؛ قافتا  نآ  سکعرب  اقیقد  دـمآرد و  بآ  زا  غورد  اه  ییوگـشیپ  نیا  ماـمت  اـما 
ناـنز و هدـش ، لـقن  اـم  يارب  هک  هنوگ  نآ  دـندرک و  ینادـنز  ردـیح  خیـش  دوـخ  هارمه  هب  ار  ناـنآ  هدرک و  ریگتـسد  ار  ناـنآ  ناریا 

! دندرک یم  هیذغت  اه  ناد  هلابز  زا  ناریا  رد  ناشناکدوک ،

، ردیح خیـش  میتسه و  لطاب  یهورگ  ام  دـندرک  فارتعا  ناریا  هاگداد  رد  هکنیا  ات  دـندوب  ناریا  ياه  نادـنز  رد  ار  یهام  دـنچ  نانآ 
 ... . میرازیب زین  ردیح  خیش  زا  مینک و  یمن  رارکت  ار  يراک  نینچ  سپ  نیازا  تسوگ و  غورد  هدوبن و  ینامی 

نویلیم يا 30  هقیثو  اب  وا  .تسا  هدوب  لطاب  هب  توعد  شتوعد  هدرک و  هابتشا  هک  درک  فارتعا  هاگداد  رد  زین  ردیح  خیش  دوخ  یتح 
تنامـض ار  شا  هقیثو  هک  یـسک  نآ  يارب  نینچمه  ردیح  خیـش  .دـش  دازآ  درک ، تنامـض  ار  نآ  ناریا  نینکاس  زا  یکی  هک  يرالد 
شیارب ار  هقیثو  غلبم  قارع ، هب  ندیسر  زا  سپ  هدوب و  لطاب  شتوعد  هک  دروخ  مسق  مالّـسلااهیلع ) ) هموصعم ترـضح  هب  دوب ، هدرک 

.داتسرف دهاوخ 

رالد نویلیم   3  ) ای دروایب و  هاگداد  هب  ار  ردیح  خیش  ای  هک  هتساوخ  لیفک  نآ  زا  یناریا  هاگداد  هک  هدیسر  ربخ  ام  هب  يربتعم  عبانم  زا 
! تسا هداتسرف  هراچیب  درم  نآ  يارب  ار  هقیثو  غلبم  هن  هدش و  رضاح  هاگداد  رد  هن  نونکات  ردیح  خیش  اما  دنک ؛ تخادرپ  ار 

هرابرد دناوت  یم  یسکره  تسا و  يروهشم  هلئسم  دنربخاب ، ردیح  خیش  لاح  زا  هک  یناسک  دزن  زین  هرامع و  ناریا و  رد  هلئـسم ، نیا 
.دنک قیقحت  هلئسم  نیا 

وا عقاورد  اما  تسا ؛ ینامی  تفگ  دروخ و  مالّـسلا ) هیلع  ) سابع ترـضح  هب  هک  تسا  یغورد  مسق  نآ  تازاـجم  اـه  نیا  ماـمت  هتبلا 
! تسا ناطیش  ینامی 

؛ دننک راکـشآ  مدرم  يارب  ار  دوخ  يارجام  دنتـسناوتن  ییوربآ  یب  تدش  زا  دنتـشگزاب ، قارع  هب  هکنآزا  سپ  شنارای  ردیح و  خـیش 
مان هب  يا  هیرـشن  هتفرگ و  شیپ  رد  يدـیدج  هار  لیلد ، نیمه  هب  .دنتـسه  لاجد  وگ و  غورد  ناـنیا  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  ماـمت  اریز 

.دندرک یم  غیلبت  ردیح  خیش  يارب  میقتسمریغ  هتخادنا و  هار  هب  مئاقلا 

هب هیرـشن  نیا  رد  داهن و  مان  یناطحقلا » نیـسحلا  هللادـبعوبا   » ار دوخ  تشاذـگ و  رانک  ار  دوخ  نیـشیپ  مان  تلاـجخ ، زا  ردـیح  خـیش 
! دروآ یم  هدنخ  هب  ار  رادازع  هک  یلطاب  ریسفت  تخادرپ ؛ نآرق  ریسفت 

یم ضوع  ار  دوخ  مان  راب  کی  تقو  دنچره  تیاه  ییوربآ  یب  تاهابتشا و  رطاخ  هب  هک  نیمه  میوگ : یم  نینچ  ردیح  خیـش  هب  نم 
؛ تسا يوادشنملا » تتشملا  ردیح   » وت یلصا  مان  .تسا  گنن  نیرت  گرزب  وت  يارب  دنمهفن ، ار  تتشز  هایس و  هتشذگ  مدرم ، ات  ینک 

دناد یم  ادخ  يداهن ! مان  یناطحقلا » نیـسحلا  هللادـبعوبا  ار «  دوخ  هرابود  نآ  زا  دـعب  يداد و  رییغت  ینامیلا » ردـیح   » هب ار  نآ  سپس 
 ... . تشاذگ یهاوخدوخ  يارب  یمان  هچ  دعب  هعفد  هک 

.تسا ییوربآ  یب  گنن و  نیا  زا  رتهب  تیارب  يوش ، خسم  راب  رازه  ای  يریمب  راب  رازه  رگا  ردیح ! خیش  يا 
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تتشم ردیح  ندش  هتشک  - 3

دوخ و يارب  يرتفد  اجنآ  رد  تشاد و  تنوکس  هرامع  رد  دوب ، لاجد  دمحا  اب  يریگرد  لوغشم  اه ، هینایب  تاماهتا و  اب  وا  هک  ینامز 
اب میقتـسم  روط  هب  لاجد  دـمحا  .دوب  نکاس  هرـصب ) کیدزن   ) همونت رد  زین  لاـجد  دـمحا  شکیرـش  .دوب  هدرک  سیـسأت  شا  هیرـشن 

درک و یم  تبحـص  نانآ  اب  يرگید  قاتا  رد  شدوخ  دوب و  هتـشاذگ  وگدنلب  کی  لابقتـسا ، قاتا  رد  هکلب  درک ؛ یمن  رادید  شنارای 
! داد یم  هئارا  نآرق  ریسفت  زا  یبیجع  ياه  سرد  نانآ  يارب 

هب رفس  هنایم  رد  ردیح  خیش  تبقاع ، دنا و  هدرک  هلمح  ردیح  خیـش  رتفد  هب  راب  دنچ  سانـشان ، حلـسم  هورگ  کی  هک  میدینـش  اهدعب 
.دنناد یم  وا  نوخ  لوئسم  لتاق و  ار  ردیح  نیشیپ  کیرش  لاجد ، دمحا  شنارای ، .دش  هتشک  هلولگ  اب  هنوبز ، هقطنم  رد  دادغب ،
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! ناشدوخ اب  نم  ندرک  هارمه  يارب  لاجد  ود  نیا  شالت  مراهچ : لصف 

هراشا
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مق هب  تتشم  ردیح  ياهرفس  - 1

سپ .دیسرپ  یم  لاؤس  نم  زا  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  نوماریپ  دمآ و  یم  نم  رادید  هب  شتکاله ، زا  لبق  هام  هد  ابیرقت  تتشم ، ردیح 
رهاظ نمی  رد  ینامی  هکنآ  لاح  دریگب ! يا  هیدییأت  نم  زا  شندوب  ینامی  دروم  رد  تشاد  یعـس  دمآ و  نم  دزن  زین  مادص  طوقـس  زا 

! قارع رد  هن  دوش  یم 

(! هللا هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم  يارب  یکی  وت و  يارب  یکی  ما ؛ هدروآ  مدوخ  اب  همان  ود  تفگ : دمآ ، نم  رادید  هب  هک  يراب  نیرخآ 

؟ تسیک زا  همان  مدیسرپ :

(! مالّسلا هیلع  ) نامزلا بحاص  ماما  زا  تفگ :

؟ ینئمطم ایآ  ردیح ! خیش  متفگ : وا  هب  مدرک و  عمج  ار  مدوخ  یمک 

! هلب تفگ :

( مالّسلا هیلع  ) نیـسح ماما  لسن  زا  دنزرف  نیمهن  يا !؟ هدید  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  وت  ایآ  مراد ! لاؤس  زونه  نکن ! هلجع  متفگ :
زا رپ  ار  نیمز  وا ، هلیـسو  هب  ات  هتـشاد  هاگن  ار  وا  دنوادخ  هداد و  تراشب  وا  هب  مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مظعا ربمایپ  شّدـج  هک 

روتسد وت  هب  هتشون و  همان  نم  يارب  ناشیا  يا و  هدید  ار  ناشیا  هک  ینئمطم  وت  ایآ  هدش ؟ رپ  متس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک ، داد  لدع و 
؟ یهدب نم  هب  ار  همان  نیا  هک  دنشاب  هداد 

! هلب تفگ :

همان قودص  خیش  ردپ  هب  درک و  ترافس  ياعدا  زین  وا  هنوگچ  هک  متفگزاب  شیارب  ار  جالح  روصنم  يارجام  هدرک و  تحیصن  ار  وا 
خیش ردپ  دمآ ، مق  هب  جالح  هک  یماگنه  هک  ارجام  نیا  مدرک و  لقن  زین  ار  قودص  خیـش  ردپ  باوج  دروایب ! نامیا  وا  هب  هک  تشون 

! دنار نوریب  ار  وا  رهش ، زا  هدرک و  خیبوت  ار  وا  قودص 

هیلع ) نامز ماما  رگید  راب  کی  رگا  مروذعم ! وت  همان  نتفرگ  زا  نم  نک ! تقد  متفگ  هچنآ  رد  ردـیح ! خیـش  يا  متفگ : وا  هب  نایاپ  رد 
هکنیا رگم  دریذپ  یمن  ار  امش  ياه  همان  ینالف  وگب : ناشیا  هب  یناسرب ، نم  هب  يا  همان  هک  دنتساوخ  وت  زا  ناشیا  يدید و  ار  مالّـسلا )

! امش همان  یتسار  نم و  ییوگ  تسار  رب  دهاش  يا  هزجعم  دنیبب ، يا  هزجعم 

؟ یهاوخ یم  يا  هزجعم  هچ  داد : باوج  اروف  ردیح 

یناوج ناـمز  هیلوا  گـنر  هب  هدـش  دیفـس  هک  ارم  ياـه  شیر  تساوـخ ! جـالح  زا  قودـص  خیـش  ردـپ  هک  يا  هزجعم  ناـمه  متفگ :
! دنادرگرب

؟ ینیبب یباوخ  بش  هک  ینک  یم  لوبق  ایآ  بخ ، تفگ : سپس  دش ، تکاس  ردیح 
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نید ردـیح ! خیـش  يا  تفرگ ؟ باوخ  هار  زا  ار  نید  ناوت  یم  رگم  .منک  یمن  لوبق  منیبب  مه  باوخ  تسیب  رگا  یتـح  زگره ! متفگ :
ای دریذـپب و  ار  نآ  لقع  هک  دراد  یقطنم  یناهرب  هب  زاـین  نید  دوش ! هتفرگ  باوخ  هار  زا  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  لاـعتم ، دـنوادخ 

.دنک لوبق  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  يا  هزجعم 
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نایامن تجح  ناهنپ ؛ تجح  کی  نایامن و  تجح  کی  دراد ، مدرم  رب  تجح  ود  دـنوادخ  دـنیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) مظاـک ماـما 
.تسا لقع  نامه  ناهنپ  تجح  دنتسه و  ناماما  ناربمایپ و  نامه 

 ...! تفر درک و  یظفاحادخ  سپس  درک ، توکس  یقیاقد  ردیح 

ینامی ياعدا  هکنیازا  سپ  زین  لاجد  دمحا  .دوب  هدرک  هاگآ  نم  اب  شیاوعد  رادید و  زا  ار  لاجد  دمحا  شکیرش  ردیح ، خیـش  اعطق 
هتـساوخ نم  زا  نآ  رد  تشون و  نم  يارب  يا  همان  وا  دـنک ! هارمه  دوخ  اب  مه  ار  نم  هک  درک  ییاه  شالت  دـیرخ ، ردـیح  زا  ار  ندوب 

يربهر هک  دوب  هتـساوخ  ناشیا  زا  هتـشون و  هللا ) هظفح   ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  يارب  مه  يا  هماـن  مرواـیب ! ناـمیا  وا  هب  هک  دوب 
! تسا نایناهج  يوس  هب  نامز  ماما  هداتسرف  وا  هکارچ  دهدب ؛ وا  هب  ار  ناریا 

.مدرک يراددوخ  همان  نتفرگ  زا  نم  هک  مناسرب  ناشیا  هب  ار  همان  نیا  نم  دنتساوخ  یم  نانآ 

یم يوش  هارمه  ام  اب  رگا  یتسه ؛ يا  هدش  هتفریذپ  صخـش  مدرم ، مومع  دزن  وت  تفگ : نم  هب  لاجد  دمحا  هداتـسرف  رادـید ، نآ  رد 
! میربب نیب  زا  ار  اه  لاجد  میناوت 

؟ دنتسه یناسک  هچ  اه  لاجد  مدیسرپ :

! فجن عجارم  تفگ :

ماما تسا و  یباهو  هنیک  کی  هعیش ، عجارم  هب  تبسن  امـش  هنیک  نیا  هک  دش  تباث  نم  يارب  متفگ : هداد و  ار  شچوپ  ياهفرح  خساپ 
.دیرگ یم  تیباهو  زا  ار  شلوپ  رکف و  لاجد ] دمحا   ] امش

.مدرک هایسور  زین  ار  نانآ  یهلا  رکش  هب  هک  داتسرف  نم  رادید  هب  يرگید  دارفا  سپس 

لاجد .مداتسرف  همّونَت  هب  ار  یفلَح  نیسحلادبع  خیش  زین  نم  دنک ! هرظانم  نانآ  اب  ات  متسرفب  یـصخش  نم  هک  میدرک  قفاوت  تیاهنرد 
نامیپ لاجد  مهزاب  اما  دندرک ؛ باختنا  هلهابم  ناکم  ناونع  هب  ار  برعلا  طش  دنک ! هلهابم  يو  اب  هک  تفریذـپ  اما  درکن ؛ هرظانم  وا  اب 

! دشن رضاح  مه  هلهابم  رد  درک و  ینکش 

وا اب  هنوگچ  یتشاد  دـصق  مدیـسرپ : درک ! رارف  هلهاـبم  زا  وا  هکنیا  زا  مفـسأتم  تفگ : تشگزاـب و  نم  دزن  یفلح  نیـسحلادبع  خـیش 
؟ ینک هلهابم 

دـصق نم  دـشن ! رـضاح  هلهابم  ماگنه  اما  درک ، لوبق  ادـتبا  وا  .مینک  هلهابم  مهاب  برعلا  طـش  راـنک  زور  نآ  يادرف  دـش  رارق  تفگ :
؛ دـنک كاله  ار  وگ  غورد  دـهد و  تاجن  ار  اـم  يوگ  تسار  هک  هاوخب  ادـخ  زا  میوگب : مریگب و  ار  شتـسد  هلهاـبم  ماـگنه  متـشاد 

! دش دهاوخ  قرغ  وا  مبای و  یم  تاجن  نم  هک  مدوب  نئمطم  میزادنیب ! بآ  لخاد  ار  دوخ  سپس 

دـیایب و منک ؛ یم  توعد  مق  هب  ار  وت  ماما  نم  متفگ : وا  هب  هدرک و  هرظانم  وا  اـب  .دـمآ  نم  دزن  وا  بناـج  زا  يرگید  صخـش  مهزاـب 
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.مینک هرظانم  مهاب 

! تفریذپن ار ] نم  داهنشیپ  وا   ] اما تفرگ  سامت  لاجد  اب  وا 
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.داتسرف دوخ  دامتعا  دروم  هدنیامن  ناونع  هب  ار  رفن  ود  مه  وا  .دتسرفب  دوخ  زا  یگدنیامن  هب  ار  یصخش  متساوخ  وا  زا 

! دندیدنخ نانآ  هب  یگمه  ناشنانخس ، ياه  ضقانت  ینادان و  رطاخ  هب  مدرک و  هرظانم  ود  نآ  اب  بالط  زا  یهورگ  روضح  رد  زین  نم 

میدرک قفاوت  یبتک  روط  هب  رطاخ  نیمه  هب  تسا ! هدرکن  رارف  یفلح  نیـسحلادبع  خیـش  اب  هلهابم  زا  لاجد  هک  دـندوب  دـقتعم  ود  نآ 
: میدرک بوتکم  هنوگ  نیا  ار  دادرارق  میتسرفب و  قارع  هب  ار  یفلح  نیسحلادبع  خیش  هرابود  هک 

: دنا هدرک  قفاوت  هلهابم  رب  ریز  طیارش  اب  دننک ، یم  اضما  ار  دادرارق  نیا  نییاپ  هک  یفرط  ود 

.دوش يرادربریوصت  امتح  دشاب و  هرصب  رد  ماعألمرد  یمومع و  هربقم  کی  رد  هعمج ، زور  رد  هلهابم  . 1

دمحا هدنیامن  رگا  و  دنشاب ؛ هتشاد  رگید  رفن  هدنتسرف ي  زا  ترافس و  یعدم  نسح ، دمحا  زا  یطخ  يا  هتشون  دیاب  هلهابم  نیفرط  . 2
.دنک فارتعا  شیوخ  ندوب  لطاب  هب  دوخ ، طخ  هب  دیاب  دش ، كاله  نسح 

دوش هدروخ  مسق  نآزا ، سپ  دریذپ و  تروص  هدیسر ، مالّسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  هک  یظافلا  اب  هلهابم  . 3

.تسا لطاب  رب  دنک ، ینیشن  بقع  سکره  دش و  دهاوخن  هفاضا  دادرارق  نیا  هب  يرگید  طرش  چیه  . 4

( اضما مان و   ) یفاصلا حلاص  دیس  نسح : دمحا  دیس  هدنیامن 

( اضما مان و   ) یفلحلا نیسحلادبع  خیش  هعیش : ياملع  زا  یکی  هدنیامن 

ات دندرک  رارف  وا  زا  هدرک و  ینکش  نامیپ  اما  دننک ؛ نییعت  ار  هلهابم  زور  تساوخ  نانآ  زا  تفر و  هرـصب  هب  یفلح  نیـسحلادبع  خیش 
مدرم سیلپ و  زا  رفن  اه  هد  هدز و  هیرصان  هرـصب و  رد  هناحلـسم  تکرح  کی  هب  تسد  لاجد ، نارای  دیـسر و  هار  زا  مرحم  هام  هکنیا 
لاجد دمحا  .درک  ریگتـسد  ار  نانآ  زا  يرایـسب  تلود ، دندش و  هتـشک  رفن  اه  هد  زین  نانآ  دوخ  زا  .دندناسر  تداهـش  هب  ار  هانگ  یب 

! دوش ریزارس  زین  هیاسمه  ياهروشک  هب  اجنآزا  لدع  دنک و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  اجنآ  ات  تخیرگ  تاراما  هب  مه 

دنرادن ندز  تمهت  زا  يزیهرپ  شباحصا  لاجد و  - 2

( مالّـسلا هیلع  ) نامز ماما  نوماریپ  میقتـسم  همانرب  کی  رثوکلا ، هکبـش  رد  سپـس  رحـس و  هکبـش  رد  هعمج  زورره  نم  ناـمز ، نآ  رد 
.متشاد

دندش یم  یعدم  هدرک و  حرطم  ار  ینامی  هلئـسم  دنتفرگ و  یم  سامت  همانرب  اب  لاجد ، نارای  هکنیا  رگم  دوبن  همانرب  زا  یتمـسق  چیه 
! نمی زا  هن  دنک  یم  روهظ  قارع  زا  وا  هک 
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.دننک تابثا  ار  ناشلاجد  ياعدا  دنتشاد ، یعس  دندرک و  یم  حرطم  ار  يرایسب  تاهبش 

تفرگ سامت  همانرب  اب  نانآ  زا  یکی  دنتفگ ! یم  غورد  نشور  زور  رد  ناشلاجد ، ماما  نوچمه  دندوب و  ثیبخ  رایـسب  نانآ  زا  یخرب 
ار یتیاور  ، روهظ رـصع  باتک  رد  تدوخ  وت  مینک ! یم  هرظانم  وت  اـب  يا  هتـشون  تیاـه  باـتک  رد  تدوخ  هک  يزیچ  اـب  اـم  تفگ : و 

.ددرگ یمزاب  نمی  هب  شبسن  هکلب  تسین ، نمی  لها  ینامی  هکنیا  رب  ینبم  يا  هدروآ 

یم لالدتـسا  ما  هدرک  در  هک  يزیچ  هب  هنوـگچ  ما ! هدرک  ّدر  ار  نآ  اـما  ما  هدروآ  ار  تیاور  نیا  نم  هلب  متفگ : وا  خـساپ  رد  مه  نـم 
!؟ ینک

: تسا هدمآ  ص 105 ، ص 155 و ج 8 ، ج 4 ، يراخب ، حیحص  رد  تسا : نیا  تیاور  نآ  اما 

هتفگ صاـع  نب  ورمع  نب  هللادـبع  دـش  هتفگ  هک  دوب  هیواـعم  دزن  شیرق  زا  یهورگ  هارمه  هب  دـیوگ : یم  معطم  نب  ریبـج  نب  دـمحم 
یم ینانخس  امش  زا  یخرب  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  تفگ : تساخرب و  دش ، نیگمـشخ  هیواعم  .دمآ  دهاوخ  ناطحق  زا  یمکاح  تسا :
یم هارمگ  ار  شلها  هک  ییاهوزرآ  زا  دیزیهرپب  .دنتـسه  نادان  نانیا  .تسا  هدیـسر  ربمایپ  زا  هن  هدمآ و  ادخ  باتک  رد  هن  هک  دـنیوگ 

ینمـشد نانآ  اب  راک  نیا  رد  سک  چیه  تسا ؛ شیرق  يارب  طقف  تفالخ ] تموکح و   ] رما نیا  تفگ : هک  مدینـش  ربمایپ  زا  نم  .دـنک 
.دنک نوگژاو  تروصاب  ار  وا  دنوادخ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک  یمن 

؛ دـندوب هدرک  عونمم  دـهد ، تراشب  نمی  زا  يربهر  روهظ  هب  هک  ار  یتیاور  ره  لقن  شیرق ، هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تیاور  نیا 
ار صاع  نب  ورمع  نب  هللادـبع  هیواعم ، هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دوب ! دـهاوخ  ناهجرب  هکلب  برع و  رب  شیرق  یهاشداپ  فلاخم  اریز 

یمامت ناطحق ، زا  روظنم  و  دمآ ! دهاوخ  یمکاح  مه  ناطحق  زا  هتفگ  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  تسا ؛ هدیمان  نادان  ار  وا  هدرک و  خـیبوت 
.تسا شیرق  زا  ریغ  برع ، لیابق 

زا ار  ینامی  دومن و  لعج  یثیدح  ضوع  رد  درک و  هبوت  وا  نوچ  دوب ! زاسراک  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  رد  زین  هیواعم  خـیبوت  هتبلا 
: دیوگ یم  وا  تسناد ! شیرق 

(1) .تسا شیرق  زا  وا  ردپ  مسق  ادخ  هب  تسامش ؟ زا  روصنم  هک  دییوگ  یم  امش  نمی ! مدرم  يا 

نمی زا  ینامی  تسین  مزـال  هک  يا  هدرک  فارعا  تدوخ  وت  دـنیوگ : یم  هدرک و  کـسمت  تیاور  نیمه  هب  مه  لاـجد  دـمحا  ناوریپ 
ناونع هب  هن  تسا ، هدش  لقن  یلعج  یتیاور  ناونع  هب  تیاور ، نیا  تسا  حضاو  هکنآ  لاح  ! ] دشاب هرـصب  زا  تسا  نکمم  سپ  دـشاب ؛

![ حیحص یتیاور 
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دهاوخ نمی  زا  ینامی  دنک  یم  حیرصت  تسا و  هدیـسر  ام  هب  مالّـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  هک  تسا  یتیاور  میراد ، لوبق  ام  هچنآ  اما 
ماـما روهظ  ياـه  هناـشن  زا  تسا : هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیا  ص 328 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  باـتک  رد  قودـص ;  خیـش.دوب 
هکبـش رد  هژیو  همانرب  کی  مایا ، نآ  رد  زین  نم  .دوب  دـهاوخ  نمی  زا  یناـمی  جورخ  ماـش و  زا  ینایفـس  جورخ  مالّـسلا ،) هیلع  ) ناـمز
دمحا .دنتفرگن  یـسامت  رگید  هدش و  دـیدپان  وا  نارادـفرط  نآرثا ، رد  هک  مداد  بیترت  هرـصب  لاجد  لطاب  ياهاعدا  در  يارب  رثوکلا 

: تشون نینچ  دوخ  تیاس  رد  هراب  نیارد  لاجد 

همانرب رد  رثوکلا  یناریا  هکبـش  رد  شیپ ، هام  دـنچ  منز : یم  یلاثم  تیارب  دـنا ، هداد  تبـسن  نم  هب  هک  ییاه  تمهت  اه و  غورد  زا  ... 
رد یناروک  خیـش  .دوب  نم  توعد  نم و  نوماریپ  ابیرقت  همانرب  نآ  مامت  .دـندرک  توعد  ار  یناروک  یلع  خیـش  دوعوملا ،» يدـهملا  »

خیـش دوخ  هک  یلاحرد  تسا » هدروآرد  نامز  ماما  جاودزا  هب  ار  شرهاوخ  هک  دیوگ  یم  نسح  دمحا  : » تفگ نم  هرابرد  همانرب  نآ 
! دنک یمن  ایح  نتفگ  غورد  زا  دراد ، رس  رب  هک  يا  همامع  الاب و  ّنس  فالخرب  وا  اما  ما ؛ هتفگن  يزیچ  نینچ  نم  هک  دناد  یم 

ار يزیچ  نینچ  زگره  نم  .تسا  دولناد  لـباق  دوـجوم و  هماـنرب  ياـه  تمـسق  ماـمت  تسا ! لاـجد  دـمحا ]  ] زا رگید  یغورد  مه  نیا 
! دیوگ یم  نینچ  نسح  دمحا  هک  متفگن  مدرک و  لقن  يرگید  صخش  زا  لقن  هب  ار  نیا  هکلب  ما ، هتفگن  وا  هرابرد 
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هرصب رد  لاجد  دمحا  مایق  مجنپ : لصف 

هراشا
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قوقح اب  حلسم  يورین  دصناپ  - 1

کچوک زکرم  دنچ  نینچمه  .دنک  سیسأت  هیرصان  هرصب و  رد  زکرم  ود  هدرک و  حلـسم  ار  شنارای  زا  رفن  دصناپ  دودح  تسناوت  وا 
.درک ریاد  قارع  ياه  ناتسا  هیقب  رد  رگید 

هظحل  ] رفـص تعاـس  هک  دومن  مـالعا  درک ، ادـیپ  ار  مزـال  یگداـمآ  دوـخ ) لاـیخ  هب   ) داد و شزوـمآ  ار  شیاـهورین  هکنآزا  سپ  وا 
جراخ نانیا  .دـندوب  هدرک  رپ  ار  اه  نابایخ  يرادازع ، ياه  تئیه  اه و  هتـسد  هک  ینامز  نامه  دوب ؛ دـهاوخ  اروشاـع  زور  رد  دوعوم ]

هب اجنآزا ، ار  دوخ  تلود  سپـس  دننک و  اپرب  اه  نآ  رد  ار  لدع  تلود  هدرک و  دازآ  توغاط  تسد  زا  ار  هیرـصان  هرـصب و  ات  دندش 
! دنهد شرتسگ  ایند  مامت 

زا یخرب  درک ! روهظ  يدـهم  درک ! روهظ  يدـهم  دـنداد  رـس  دایرف  يرادازع  ياه  تئیه  نایم  هراب  کـی  هک  دوب  تاـظحل  ناـمه  رد 
سپس درک ! روهظ  يدهم  درک ! روهظ  يدهم  دندز : یم  دایرف  طقف  نانآ  و  تساجک !؟ يدهم  هک  دندرک  یم  لاؤس  نانآ  زا  زین  مدرم 
کی دودح  اه  يریگرد  نیا  .دش  هدیشک  مه  هیرصان  ات  اه  نآ  يریگرد  دندش و  ریگرد  هرـصب  سیلپ  اب  هدرک و  يزادناریت  هب  عورش 
رارف مه  يدهم  هداتسرف  ِلاجد  .دندش  ریگتـسد  رگید  رفن  اهدص  هتـشک و  نانآ  زا  رفن  دص  دودح  تیاهن  رد  دیماجنا و  لوط  هب  هتفه 

! دش یفخم  درک و 

دروخرب لاجد  دـمحا  کهورگ  اب  تدـش  نیا  اب  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  قارع  تلود  هب  ییاکیرمآ  ياهورین  هک  تساجنیا  بلاـج 
! تسا هدرک 

یم وا  کهورگ  نسح و  دمحا  تیصخش  هرابرد  تن ، تاد  هیبرعلا  تیاس  اب  وگتفگ  رد  هرـصب ، سیلپ  هدنامرف  نیـشناج  لیلجلادبع ،
: دیوگ

هتخادرپ مزیتونپیه  وداج و  رحـس و  يریگداـی  هب  شناوریپ ، بذـج  يارب  نآزا  سپ  هدرک و  لیـصحت  يرهـش  یـسدنهم  هتـشر  رد  وا 
هب باوخ  رد  حیـسم ، یـسیع  ای  ربمایپ و  دننک  یم  اعدا  دنتـسه و  اه  هاگـشناد  اه و  هزوح  ياه  هدرک  لیـصحت  شناوریپ  رتشیب  .تسا 

.دننک يوریپ  ینامی  زا  هک  دنا  هدرک  تیصو  نانآ 

یم نانآ  نوچ  دـش ؛ سیلپ  هدـنامرف  تشحو  ثعاب  راعـش ، مَلَع و  ناونع  هب  لیئارـسا ،] مچرپ  دامن   ] دوواد هراتـس  تمالع  نتـشارفارب 
! دوب دهاوخ  يدهم  هاپس  رد  زین  لیئارسا  ینب  ربمایپ  ایلیا ، دوب و  دهاوخ  نامز  ماما  مچرپ  يور  رب  هراتس  نیا  هک  دنتفگ 

هدبعش رحس و  - 2

رد ملیوسوب  هلیبق  زا  نسحلا  حلاص  لیعامسا  دمحا  مان  هب  تسا  یصخش  ینامی ، هک  دهد  یم  ناشن  هرصب  سیلپ  دزن  وا  یتینما  هدنورپ 
سپ دش و  لیصحتلا  غراف  هرصب  هاگشناد  زا  يرهش  یسدنهم  هتشر  رد  لاس 1992  رد  وا  .تسا  يدالیم  لاس 1968  دلوتم  هک  هرصب 

.تفر فجن  هزوح  هب  نآزا 
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وا نادـناخ  .میا  هدرک  يروآ  عمج  وا  نوماریپ  ار  تاعالطا  نیا  میا و  هدـید  ار  وا  هداوناخ  ام  تفگ : تن  تاد  هیبرعلا  هب  لیلجلادـبع ،
مزیتونپیه هدبعش و  رحس و  زا  شناوریپ  بذج  يارب  وا  .دنرادن  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هب  یباستنا  دنتـسین و  دیـس  الـصا 

.دنک یم  هدافتسا 

هـس هارمه  هب  شرگید  ردارب  اـما  تسا ، فلاـخم  دـمحا  راـکفا  اـب  هدوـب و  رـسفا  قباـس  مـیژر  رد  ناـنآ  زا  یکی  دراد ؛ ردارب  دـنچ  وا 
.دنتسه هارمه  قفاوم و  وا  اب  شدنزرف ،

دوعوم زور  مرحم ، مهد  زور  متسه ! وا  هداتسرف  نم  دیتسه و  يدهم  ماما  نازابرس  امش  تفگ : یم  شناوریپ  هب  دمحا  درک : هفاضا  وا 
هک دوـب  هتفگ  نینچمه  دـنک ! روـهظ  يدـهم  دوـش و  ریگارف  تلود  مینک ، تکرح  قارع  قطاـنم  هیقب  تمـس  هـب  هرـصب  زا  اـت  تساـم 

.دنتسه ام  تمدخ  رد  نانآ  دنیب و  یم  ار  ناگتشرف 

.دنشاب دادعت  نیا  زا  شیب  هک  تسین  دیعب  دنا و  هدوب  رفن  دودح 500  دمحا  نارای  سیلپ ، هدنامرف  هبساحم  رب  انب 

نانآ نیب  رد  هک  دنتـسه  هاگـشناد  هزوح و  نالیـصحتلا  غراف  هدرک و  لیـصحت  دارفا  ناگدشریگتـسد ، رتشیب  درک  هراـشا  نینچمه  وا 
.دنوش یم  تفای  نانآ  نیب  زین  یماع  هداس و  دارفا  هتبلا  دنراد ؛ دوجو  مه  یناسدنهم  هاگشناد و  دیتاسا 

هیکت باوخ  هب  طقف  نانآ  هک  مدـید  مدرک و  وگتفگ  نانآ  زا  یخرب  اب  مارتحا  اـب  نم  تفگ : همادا  رد  هرـصب  سیلپ  هدـنامرف  نیـشناج 
نیا زا  تیاـمح  هب  ار  وا  هک  هدـید  ار  مالّـسلاامهیلع ) ) نیـسح ماـما  ارهز و  ترـضح  باوـخ  رد  هک  تفگ  یم  ناـنآ  زا  یکی  .دـنراد 
ارهاظ تسا . ...  هدید  باوخ  رد  ار  مالّسلاامهیلع ) ) مالسا ربمایپ  حیسم و  یـسیع  تفگ : یم  رگید  یکی  .دنا  هدرک  شرافـس  صخش 

.دنناد یم  نامز  ماما  لیکو  ار  وا  هتشاد و  داقتعا  ینامی  هب  مه  زونه  نانآ  زا  یخرب  دنا و  هدش  ریخست  رحس ، مزیتونپیه و  اب  نانآ 

دوواد هراتس  تمالع  - 3

هب لیئارسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  دنوادخ  دنا  هدید  تاروت  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  دواد  هراتـس  زا  شا  هدافتـسا  لیلد  دیوگ  یم  ینامی 
لین و رب  شروهظ ، يادتبا  رد  تسا و  ریگارف  وا  مچرپ  تشگ ؛ دهاوخزاب  مچرپ  نیا  اب  نامزلارخآ  رد  وا  هدرب و  نامسآ  هب  ار  ایلیا  مان 

يو نایدوهی  دش و  دهاوخ  يدهم  ماما  هاپـس  رد  يا  هدنامرف  وا  اما  دومن ؛ دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدرک و  تموکح  تارف 
.دنناسر یم  لتق  هب  هدرک و  تنایخ  هب  مهتم  ار 

رب برغم  تمـس  زا  دیـشروخ  ربماتپـس ، هام  لوط  رد  هک  دوب  هتفگ  شناوریپ  هب  اه  يریگرد  نیا  زا  لبق  یناـمی  داد : همادا  لیلجلادـبع 
.داد دهاوخ  خر  مه  نیمز  يارب  يدوز  هب  ارجام  نیا  درک و  دهاوخ  عولط  خیرم 
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ار هدیقع  يدازآ  قارع  یـساسا  نوناق  تخاس : ناشنرطاخ  دراد ، همادا  دمحا  يریگتـسد  يارب  وجتـسج  تایلمع  هکنیا  رب  دیکأت  اب  وا 
.میتشادن وا  هب  يراک  دوب ، هدزن  تموکح  هیلع  هناحلسم  مادقا  هحلسا و  هب  تسد  ینامی  رگا  دراد و  لوبق 

یم تراشب  روهظ  ندوب  کـیدزن  هب  ار  مدرم  دـندقتعم  دـننک و  یم  عاـفد  دوخ  دـیاقع  راـکفا و  زا  یناـمی  ناوریپ  هک  دوش  یم  هتفگ 
.دنراد دیکأت  رایسب  سمخ  تخادرپ  اصوصخ  هعیش و  عجارم  اب  هزرابم  هب  نانآ  .دنهد 

رب انب  .تسا  نامز  ماما  هداتـسرف  یـصو و  هک  درک  اعدا  وا  .دومن  زاغآ  ار  شیوخ  يوس  هب  مدرم  توعد  شیپ  لاس  هس  نسح ، دـمحا 
، نانخـس رد  هچنآ  رب  انب  نسح ، دمحا  .دنک  یم  مهارف  ار  يدـهم  روهظ  هنیمز  دراد ، مان  ینامی  هک  تیب  لها  زا  يدرم  ینید ، تایاور 

.دنک یم  رادید  يدهم  ماما  اب  وا  تسوا و  دوخ  دوعوم  ینامی  هک  تسا  یعدم  دراد ، دوجو  شتیاس  اه و  باتک 

تن تاد  هیبرعلا  تیاس  زا  لقن  هب 

: تشون نینچ  هراب  نیارد  زین  يَوَس  ویدار 

راصنا کهورگ  يونعم  ردـپ  یمامحلا  نسح  هلمجزا  دنتـشاد ؛ دوجو  مه  کهورگ  ناگدرکرـس  زا  رفن   15 ناگدشریگتسد ، نیبرد 
زور ِيرادازع  ياه  تئیه  فجن و  عجارم  اب  ات  هتـشاد  شـالت  ناـشکهورگ  هک  درک  دـیکأت  ناراـگنربخ ، اـب  وگتفگ  رد  وا  .يدـهملا 

.دنک هزرابم  اروشاع ،

، هناـسر یلاـم ، لوئـسم  تشاد : یفلتخم  نیلوئـسم  اـم  هورگ  دنتـسه ...  رفن  رازه  هد  دودـح  هورگ ، هزراـبم  ياـهورین  دوزفا : یماـمح 
.مدوب يونعم ] روما   ] تعامج هعمج و  زامن  لوئسم  نم  هک  ...و  تایلمع 

کهورگ نامه  هدنامیقابو  همادا  عقاورد  يدـهملا ، راصنا  کهورگ  تفگ : فجن ، يرادناتـسا  يوگنخـس  لبیعد ، دـمحا  همادا ، رد 
.دنوش یم  یلام  تیامح  هیاسمه ، ياهروشک  زا  یخرب  فرط  زا  هک  دنتسه  ءامسلا  دنج 

دشرا هدرکرس  هک 15  تسیرورت   45 هجیتنرد ، هک  هتخادرپ  یتسیرورت  هورگ  نیا  ياه  هنال  یـسررب  هب  یتینما  هورگ  کـی  تفگ : وا 
C4 و TNT عون زا  هرجفنم  داوم  تامهم و  زا  یهوبنا  هحلـسا ، يدایز  دادعت  هب  اه  نآ  نینچمه  .دـندش  ریگتـسد  دنتـسه ، نانآ  نیب 

.دنتفای تسد 

، اـهراجفنا یتـسیرورت و  تامادـقا  زا  يرایـسب  رد  يدـهملا ، راـصنا  کـهورگ  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  فجن  يرادناتـسا  يوـگنخس 
(1) .دنا هتشاد  تسد  قارع  بونج  ریبز  رهش  رد  هللادیبع  نب  هحلط  دقرم  راجفنا  هلمجزا 

: دش هتفگ  هنوگ  نیا  ارجام  نیا  هرابرد  قارع  تلود  یمسر  ياه  هینایب  زا  یکی  رد  نینچمه 
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دودـح زین  نسح  دـمحا  کهورگ  زا  .دنتـسه  سیلپ  شترا و  زا  ناـنآ  رفن  هک 9  هدیـسر  رفن  هب 97  هرـصب  رد  ناگدش  هتـشک  دادعت 
.دنا هدرکن  مادقا  اه  نآ  هزانج  لیوحت  يارب  نانآ  زا  کی  چیه  هداوناخ  زونه  هک  دنا  هدش  هتشک  رفن  داتفه 

.دندش یمخز  رفن  هتـشک و 80  رفن  زا 70  شیب  هیرـصان ، رد  اما  دـندش ؛ ریگتـسد  کهورگ  نیا  ياضعا  زا  رفن   219 نیا ، رب  هوـالع 
.دندش ریگتسد  زین  رفن  دندوب و 300  رفن  دودح 60  نسح  دمحا  کهورگ  زا  ناگدش  هتشک 

تاراما و بناج  زا  نانآ  ياه  لوپ  دنک  یم  فارتعا  هک  درک  شخپ  نانآ  يونعم  ردـپ  یمامحلا ، نسح  زا  یملیف  زین  قارع  نویزیولت 
.تسا هدش  یم  نیمأت  رگید  ياهروشک  یخرب 

: تشون نینچ  مه  اثارب  يرازگربخ 

هدوب تاراما  هلمجزا  یبرع  ياهروشک  یخرب  بناج  زا  ام  یلام  هناوتشپ  هک  درک  فارتعا  نسح ، دمحا  هارمگ  کهورگ  يونعم  ردپ 
! دوب لیئارسا ، هراتس  نامه  دواد ، هراتس  ام  تمالع  و 

ناتسبرع تاراما و  روشک  ود  يارب  هناردارب )! مرن و  ضارتعا   ) اه تلاخد  نیا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ار  دانـسا  نیا  مه  قارع  تموکح 
.داتسرف

: دنتشون هنوگ  نیا  وا  هداوناخ  هرابرد  زین  يربخ  ياه  تیاس  زا  یخرب  رد 

مه موس  ردارب  دراد و  يا  هتـسه  يژرنا  يارتکد  شرگید ، ردارب  .دوب  مارتحا  دروم  گنهرـس و  قباـس ، میژر  رد  وا ، ناردارب  زا  یکی 
.دنتسه تلود  دنمراک  ای  ملعم و  الاب ، ياه  هبتر  رد  هک  دراد  زین  رهاوخ  دنچ  وا  .تساه  هاگشناد  زا  یکی  لیصحتلا  غراف 

ود دیوگ : یم  شیومع ]  ] وا .تسا  هدوب  یبونج  قطانم  زا  يرایـسب  کلام  هتـشذگ ، رد  تسا و  ریَوُه  هقطنم  ناگرزب  زا  زین  وا  يومع 
نانآ هب  زین  وا  .دش  دهاوخ  یمهم  رایـسب  تیـصخش  کیدزن ، هدنیآ  رد  شا  هدازردارب  هک  دنا  هتفگ  وا  هب  سانـشان  رفن  ود  شیپ  لاس 

! دسرپب ار  شا  هدازردارب  هدنیآ  هاگیاج  ای  نانآ و  مسا  هکنآ  نودب  تسا ، هتفگ  دمآ  شوخ 
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مینک ّدر  اراه  لاجد  لطاب  نانخس  هنوگچ  مشش :  لصف 

هراشا
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دیهاوخب هزجعم  نانآ  زا  - 1

هیلع ) نامز ماما  ترافـس  باب  يرمـس ، دمحم  نب  یلع  بانج  تلحر  اب  هک  دنراد  رظن  قافتا  یگمه  میدق ، راگزور  زا  هعیـش  ياملع 
.تسوگ غورد  دنک ، ترافس  ياعدا  هک  سکره  ینایفس ، مایق  نامز  ات  ناشیا  زا  سپ  دش و  هتسب  مالّسلا )

: دنک یم  لقن  نینچ  نیا  ار  يرمس  دمحم  نب  یلع  بانج  هب  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  فیرش  همان  حیحص ، دنس  هب  قودص  خیش 

هنیدـم رد  درک ، توف  هحور ، هللا  سّدـق  يرمـس  نب  دـمحم  نب  یلع  خیـش  هک  یلاـس  رد  تفگ : بِّتکم  دـمحا  نب  نسح  دـمحم  وـبا 
: دوب هدش  هتشون  نینچ  نآ  رد  هک  داد  ناشن  مدرم  هب  يا  همان  وا  متفر ، وا  دزن  شتوف  زا  لبق  زور  دنچ  مدوب ؛ مالسلا 

رگید زور  شـش  وـت  اریز  دـهد  رجا  وـت  تبیـصم  رد  ار  تناردارب  دـنوادخ  يرمـس ! دـمحم  نب  یلع  يا  ِمیِحَّرلا .  ِنَـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب 
تبیغ  ] همات تبیغ  هکارچ  نکن ، تیصو  سک  چیه  هب  تا  ینیـشناج  يارب  و  شاب ] نتفر  هدامآ  و   ] هدب ناماس  ار  تروما  .دُرم  یهاوخ 

ندش گنس  ینالوط و  یتدم  زا  سپ  مه  نآ  هک  لجوزع  دنوادخ  هزاجا  زا  سپ  رگم  دوب  دهاوخن  يروهظ  چیه  هدیسرارف و  يربک ]
.داتفا دهاوخ  قافتا  دادیب ، زا  نیمز  ندش  ُرپ  اه و  لد 

هحیـص ینایفـس و  جورخ  زا  لـبق  دیـشاب ! هاـگآ  درک ، دـنهاوخ  ارم  رادـید  ياـعدا  هک  دـمآ  دـنهاوخ  یناـسک  نم  نایعیـش  نیب  رد  و 
.میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  الو  لوح  الو  تسوگ ، غورد  وا  دنکب ، ارم  رادید  ياعدا  هک  سکره  ینامسآ ،

نداد ناج  لاح  رد  میدـید  میتشگزاـب و  وا  دزن  هب  زور ، نیمـشش  میتفر ، وا  دزن  زا  میتشون و  ار  هماـن  نیا  زا  يا  هخـسن  مه  اـم  تفگ :
دنوادخ .تفر  ایند  زا  نآزا  سپ  داد و  دهاوخ  ماجنا  دراد و  يرما  دنوادخ  تفگ : تسیک ؟ وت  زا  سپ  یـصو  دش : هتفگ  وا  هب  .تسا 

(1) .مدینش وا  زا  هک  دوب  یمالک  نیرخآ  نیا  داب ، یضار  وا  زا 

( مالّـسلا هیلع  ) رـضخ نوچمه  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  رمع  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدوب  نیمه  هعیـش  داقتعا  نونکات ، میدـق  زا  يرآ !
یصاخ هدنیامن  چیه  لیئربج ، بناج  زا  ینامسآ  ءادن  دوش و  یم  مکاح  هیروس  رب  هک  ینایفـس  روهظ  نامز  ات  ناشیا  هدرک و  ینالوط 

هنوگ نیازا  .دنراد  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  بناج  زا  ترافـس  ياعدا  هک  دـنیآ  یم  یناسک  نایعیـش ، نیب  رد  اما.تشاد  دـنهاوخن 
.دش دهاوخ  هایسور  درواین  هزجعم  هک  سکره  درک ، هزجعم  تساوخرد  دیاب  دارفا 

ندوب رومام  هزادـنا  هب  رگا  یتح  دـشاب ، هتـشاد  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  بناج  زا  تیرومأم  ای  ترافـس  ياـعدا  هک  سک  ره  سپ 
ای تسوگ  غورد  ای  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک ؛ تباث  ار  شنخـس  یتسار  هک  دروایب  يا  هزجعم  دیاب  دـشاب ، مه  هملک  کی  نتفگ  يارب 

 ... ! هناوید
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هتـشاد ار  ناشیا  بناج  زا  تیرومأم  ای  ترافـس و  ياعدا  هکنیا  نودب  هدید ، ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  درک  اعدا  یـسک  رگا  اما 
.دراد شراتفگ  یتسرد  تقادص و  هب  یگتسب  دتفیب و  قافتا  تسا  نکمم  تبیغ  نامز  رد  درادن و  یلاکشا  دشاب ،

وگ غورد  وا  هک  میدیمهف  درک و  يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  اما  داد  هدعو  ام  هب  مه  وا  میدرک ، هزجعم  تساوخرد  هرصب  لاجد  زا  زین  ام 
! تسا لاجد  و 

؟ تسا هدمآ  ردپ  زا  لبق  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  رسپ  ارچ   - 2

هلب تفگ : تسا ؟ ناشیا  زا  سپ  یصو  و  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  رسپ  وا  ایآ  متفگ : لاجد  دمحا  هدنیامن  هب  نم 

! دش هایسور  درک و  توکس  وا  تسا ؟ هدمآ  شردپ  زا  لبق  ارچ  سپ  متفگ :

هب يزاین  هچ  تروص  نیا  رد  متفگ : هلب .  تفگ : درک ؟ دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  لاجد ) دـمحا   ) وت ماـما  اـیآ  متفگ : وا  هب 
! دش هایسور  درک و  توکس  تسا ؟ ردپ  ندمآ 

تسوا دزن  ناربمایپ  همه  ياه  هزجعم   - 3

؟ دراد مه  يا  هزجعم  وت  ماما  ایآ  متفگ : وا  هب 

! دراد ار  نیشیپ  ءایصوا  ناربمایپ و  مامت  ياه  هزجعم  هلب  تفگ :

؟ دوش یم  هتشک  اجک  یک و  وا  هک  دیوگب  نم  هب  دشُُکب و  تسا ، نیملسم  لتاق  هک  ار  رگمتس  نوراش  مهاوخ  یم  وا  زا  متفگ :

.دوب هدرکن  رارف  زونه  دوب و  همونت  رد  لاجد  نامز  نآ  درک ؛ تبحص  لاجد  دمحا  اب  ینفلت  تفر و  قاتا  لخاد  دش ، دنلب 

.میهد یم  ار  وت  باوج  ادرف  تفگ : تشگزاب و  سپس 

! تسا هدادن  ار  راک  نیا  هزاجا  نامز  ماما  هک  هتفگ  ام  هب  نسح  دمحا  دنتفگ : دندمآ و  نم  دزن  شتسود  هارمه  هب  زور ، نآ  يادرف 

رگم متسه  وت  هداتسرف  نم  هک  دنریذپ  یمن  هدرک و  بیذکت  ارم  مدرم  دیوگب : مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هب  نسح ] دمحا  : ] متفگ وا  هب 
دش تکاس  مهزاب  شُُکب ! ار  نوراش  ادنوادخ  تسا : هلمج  کی  طقف  تسین ، یتخس  راک  هک  مه  هزجعم  نیا  دننیبب ؛ يا  هزجعم  هکنیا 

...!

ناشیا زا  هک  تسا  بجاو  ام  رب  دـش ، تباـث  اـم  يارب  مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) دـمحم ترـضح  ِيربماـیپ  یتسار  یتقو  عقاو  رد 
تعاطا بوجو  اما  مینک ؛ تعاطا  نانآ  زا  هک  تسا  بجاو  ام  رب  دش ، تباث  ام  رب  ناماما : تماما  یتسار  هک  یماگنه  و  مینک ؛ تعاطا 

.دنهد روتسد  يراک  نینچ  هب  ار  ام  همئا  دوخ  هکنیا  رگم  تسا ، هدشن  تباث  ام  رب  مالّسلا ) مهیلع  ) نیموصعم نادنزرف  زا 

54 ص :

ینامی نسح  دمحا  هب  فورعم  لیعامسا  دمحا  ياهاعدا  در  رد  هرصب :  www.Ghaemiyeh.comلاجد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما دوخ  هکنیا  رگم  تسین ، بجاو  ام  رب  شتعاطا  مهزاب  دشاب ، مه  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دنزرف  اعقاو  صخـش  نیا  رگا  یتح  سپ 
: دراد زیچ  ود  ندرک  تباث  هب  زاین  لاجد  دمحا  سپ  .دنهدب  ام  هب  يروتسد  نینچ  مالّسلا ) هیلع  ) نامز

.تسا مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دنزرف  دنک  تباث  هکنیا : لوا 

.دنا هداد  روتسد  وا ، تعاطا  هب  ار  ام  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دنک  تباث  هکنیا : مود 

رب مهام  يرادـن و  ام  ندرگ  رب  یقح  چـیه  وت  كدرَم ! يا  مییوگ : یم  وا  هب  تسا ، هدـشن  تباث  اـم  يارب  يزیچ  نینچ  هکاـجنآزا  اـما 
هک یناسک  هب  تبسن  وت  یعرش  يریگ  عضومو  هاگدید  تسوت ! ردپ  ینک  یم  لایخ  هک  ورب  یسک  نامه  دزن  میرادن ! یقح  وت  ندرگ 
هن تسا ؛ هدـشن  مامت  اه  نآ  رب  تجح  دـنراد و  قح  نوچ  يرادـب ؛ روذـعم  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  دـنراد  کـش  وت  ییوگ  تسار  رد 

! يروآرب راتشک  لتق و  دایرف  ینک و  ریفکت  ار  همه  اروف  هکنیا 

یعرـش يداـقتعا و  مهم  لـئاسم  رد  اـم ! دزن  هن  هدـش ، ماـمت  تدوخ  دزن  تجح  مییوـگ : یم  تسا ، هدـش  ماـمت  تجح  ییوـگب : رگا 
! هزجعم نیقی و  اب  رگم  دوش  یمن  مامت  تجح  ام  يارب  هعقاو ، نیا  نوچمه 

 - یناهنپ یفخم و  ياهزیچ  دشاب ! حـضاو  دـننیب ، یم  ار  نآ  مدرم  همه  هک  يدیـشروخ  نوچمه  هک  يا  هزجعم  وت ؟ هزجعم  تساجک 
.دیمان هزجعم  ناوت  یمن  هک  ار  تسا  هدیدن  ار  نآ  سک  چیه  هک  ینک -  یم  اعدا  وت  هک  نج  ندید  دننام 

؟ دروخ تسکش  شدنزرف  هنوگچ  دنروخ  یمن  هک  تسکش  نامز  ماما   - 4

رد درک و  دـهاوخ  يرای  ار  ناشیا  تشحو ، يورین  اب  لاعتم ، دـنوادخ  هک  تسا  نیا  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماـما  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  هکنانچ  دروخ ، دنهاوخن  تسکش  يدربن  چیه 

(1) .دروخ یمن  تسکش  هاگ  چیه  دش و  دهاوخ  يرای  تشحو  ریشمش و  اب 

یلاحرد .دشاب  ناشیا  دوخ  نوچمه  دیاب  تسا ، ناشیا  هداتـسرف ي  و  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دنزرف  دـنک  یم  اعدا  هک  یـسک  نیا  و 
ریگتـسد ار  همه  هدش و  دراو  نانآ  ياه  هناخ  هب  سیلپ  دندروخ و  تسکـش  هرـصب  سیلپ  اب  گنج  رد  شنارایو  وا  هک  میدـید  ام  هک 

! تسویپ تاراما  رد  شا  یباهو  ناتسود  هب  درک و  رارف  زین  وا  دوخ  درک !

تلود ار  هرصب  گنج  اما  دنروخ ، یمن  تسکش  دننک  عورش  ناشدوخ  هک  ییاه  گنج  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دوش : هتفگ  رگا 
ار دربن  ناشدوخ  هچ  دروخ ، یمن  تسکش  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  درادن ، یتوافت  چیه  مییوگ : یم  باوج  رد  ینامی ؛ هن  درک  عورش 

.دنروخ یمن  تسکش  زگره  ناشیا  .يرگید  هچ  دننک ، زاغآ 

.دروخ تسکش  هرصب  سیلپ  اب  کچوک  دربن  کی  رد  وا  هک  تسا  یفاک  ام  يارب  نیمه  لاجد ، نیا  ياعدا  ندوب  غورد  رد  سپ 
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! تسین دلب  ندناوخ  نآرق  اما  تسا  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دنزرف  دنک  یم  اعدا  - 5

ماما ریفـس  دناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسین ؟ دلب  مه  ندناوخ  نآرق  یتح  ناتماما  هک  دینیب  یمن  ایآ  متفگ : وا  کیدزن  نارای  زا  یخرب  هب 
؟ دراد هابتشا  مه  ندناوخ  نآرق  رد  هک  یلاحرد  دشاب  ماما  دامتعا  دروم  درف  نایناهج و  يوس  هب  مالّسلا ) هیلع  ) نامز

! تسا تئارق  رد  فالتخا  تسین ، طلغ  اه  نیا  تفگ : نانآ  زا  یکی 

.دادن باوج  دش و  تکاس  دشاب ! هدیسر  تبث  هب  دیاب  تئارق  فالتخا  دراد ؛ قرف  تئارق  فالتخا  اب  طلغ  متفگ : شباوج  رد 

لیترت لماک  هرود  کی  ارچ  سپ  دناد ، یم  ار  نآرق  تسرد  تئارق  تسا و  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دـنزرف  وت ، ماما  رگا  متفگ : وا  هب 
؟ دنناوخب نآ  ساسا  رب  ار  ناشیاه  نآرق  مدرم  ات  دنک  یمن  طبض  شدوخ  يادص  اب  نآرق 

! درک مهاوخ  وا  زا  یتساوخرد  نینچ  تفگ : دش و  تکاس  وا 

!؟ میناوخب حیحص  زامن  مینک و  تسرد  مه  ار  نامیاهزامن  ات  دینک  یمن  رشتنم  دیریگ و  یمن  ملیف  وا  ندناوخ  زامن  زا  ارچ  متفگ :

! دناد یمن  مه  یبرع  اما  تسا  نامز  ماما  دنزرف  دنک  یم  اعدا  - 6

نیا هک  دننک  یمن  كرد  اما  دننک ، یم  يوریپ  وا  زا  دنا ، هدش  رحِس  ایوگ  هک  هدرک  لیصحت  دارفا  زا  یخرب  هکنیا ، همه  زا  رت  بیجع 
! دناد یمن  مه  ار  وحن  ییادتبا  دعاوق  یبرع و  نابز  تادرفم  یتح  یلایخ ، ماما 

رد هک  یلاحرد  تسا  ماما  دـنزرف  ماما و  وا  هنوگچ  هک : دنـسرپب  دوخ  زا  ار  لاؤس  نیا  دـیاب  دـنزادنیب ، راک  هب  ار  دوخ  لقع  رگا  نانیا 
؟ دراد هابتشا  مه  یبرع  نابز  نآرق و  ندناوخ 

.دنیبب ار  نآ  ناوارف  تاهابتشا  دناوت  یم  دهاوخب  هک  سکره  تسا ، سرتسد  رد  لاجد  دمحا  ياه  هتشون  اه و  باتک 

؟ دناد یمن  ار  ناهج  ياهنابز  مامت  هک  تسا  یماما  هنوگچ  - 7

رب هک  دوش  یمن  نوچ  دنناد ؛ یم  ار  ناهج  مدرم  مامت  نابز  مالّـسلا ) مهیلع  ) همئا هک  میراد  هدیقع  ام  متفگ : وا  نارادفرط  زا  یخرب  هب 
؟ دناد یم  ار  ایند  ياهنابز  مامت  مه  امش  ماما  ایآ  .دننادن  ار  نانآ  نابز  هکنآ  لاح  دنشاب و  ماما  تجح و  یمدرم 

.دناد یم  ار  اه  نابز  مامت  هلب  دنتفگ :

؟ دندنویپب وا  نید  هب  دننیبب و  ار  وا  هزجعم  مدرم  ات  دنک  تبحص  ایند  ياهنابز  مامت  اب  دنک و  یمن  راکشآ  ار  دوخ  ارچ  سپ  متفگ :
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شناوریپ دوخ و  نانخس  رد  ریفکت  تنوشخ و   - 8

ناشقطنم هک  هدعاقلا  ياه  یطارفا  دننامه  تسا ؛ راکـشآ  ادـیپ و  الماک  شناوریپ ، دوخ و  نانخـس  اه و  مایپ  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا 
.تسا ریفکت  تنوشخ و  طقف 

نیا هب  بجر 1425  خیرات 13  ات  هک  سک  ره  دوش : یم  مالعا  يدـهملا  نسحلا  نب  دـمحم  ماما  يوس  زا  وا : ياه  هینایب  زا  يا  هنومن 
تدابع مامت  زین  دوب و  دهاوخ  منهج  لها  جراخ و  بلاط  یبا  نبا  یلع  تیالو  زا  دنکن ، تعیب  يدهم  ماما  یصو  اب  ددنویپن و  توعد 

.تسا لطاب  شگرزب  کچوک و  ياه 

مدرم همه  يوس  هب  يدهم  ماما  هداتسرف  یصو و 

ق 13/6/145 ه .- نسحلا -  دمحا 

.تسا ناشدوخ  يارب  بیرغو  بیجع  تاماقم  نتخاس  ظافلا و  اب  يزاب  شنارای ، لاجد و  دمحا  كرتشم  یگژیو 

رد ناش  هنیس  دنتـسه و  نمـشد  همه  اب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هکلب  تسین ؛ زیمآ  تملاسم  تروص  هب  زین  نانآ  یگتفیرف  رورغ و  یتح 
ار نانآ  نوخ  یتح  دـننک و  یم  دای  ار  نانآ  باقلا  اه و  مان  نیرتدـب  اب  رطاخ  نیمه  هب  دزوس ! یم  فجن  ياملع  عجارم و  هنیک  شتآ 

.دنتسه لاجد  دمحا  توعد  ربارب  رد  دس  نیرت  گرزب  املع ، عجارم و  هک  دندقتعم  نوچ  دنناد ! یم  حابم  زین 

یلاحم ياهریـسفت  اب  ار  تایآ  دـنک و  یم  دروخرب  دادبتـسا  تنوشخ و  شور  اب  زین ، تاملک  یناعم  تایبدا و  اب  دروخرب  رد  یتح  وا 
! دنک یم  ریسفت  دهاوخ ، یم  شدوخ  هک 

ناشتوافت تسا و  یکی  اه  يریفکت  نالتاق و  اب  ناشتـشرس ، ساسا  دنتـسه و  ام  ناراگزور  رد  جراوخ ، زا  يا  هدنامیقاب  عقاورد  نانیا 
هب ربمایپ ، باحـصا  زا  عافد  دیحوت و  هلیح  اب  رگید  یخرب  ندوب و  ینامی  تیودـهم و  هلیح  اب  یخرب  .تساه  شور  اهرازبا و  رد  طقف 

.درادب ناما  رد  نانیا  رش  زا  ار  نیملسم  دنوادخ  .دنا  هتخادرپ  ناناملسم  ریفکت  لتق و 

هراختسا هب  لالدتسا  هلیح   - 9

؟ يرادن نامیا  نآرق  هب  ایآ  تفگ : نم  هب  دنک ، راداو  وا  هب  ندروآ  نامیا  هب  ارم  تشاد  رارصا  هک  یلاحرد  وا ، نارای  زا  یکی 

.مراد هلب ! متفگ :

دب مه  رگا  نک ، يوریپ  وا  زا  دوب  بوخ  هیآ  رگا  نک ، هاگن  هیآ  هب  هاـگنآ  نکزاـب ، ار  نآرق  هاوخب و  دـنوادخ  زا  ار  ریخ  سپ  تفگ :
! چیه هک  دوب 

؟ يا هدرک  جاودزا  وت  تفگ : وا  هب  دوب  رضاح  ام  سلجم  رد  هک  هتخیهرف  ناتسود  زا  یکی  مهدب ، ار  شباوج  نم  هکنآ  زا  شیپ 
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! هن تفگ : تسا ؟ هدرک  جاودزا  مه  وا  روطچ ؟ تتسود  نیا  تفگ : هلب ! تفگ :
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قالط ار  ترـسمه  دـمآ ، بوخ  رگا  هک  نک  هراختـسا  تسا ! نآرق  نیا  تفگ : داد و  وا  هب  ار  نآرق  تساخرب و  اـم  هتخیهرف  تسود 
! هدب تتسود  نیا  هب  ار  وا  هداد و 

! دش سبح  ناش  هنیس  رد  سفن  رفن ، ود  نآ 

ینک هراختـسا  یتسین  رـضاح  ترـسمه  قالط  يارب  وت  نک !...  هراختـسا  شاب  دوز  يرادـن ؟ ناـمیا  نآرق  هب  رگم  تفگ : اـم  تسود 
رییغت لیدبت و  يارب  هک  یهاوخ  یم  خیـش  زا  هنوگچ  يا ،] هدشن  جراخ  تنید  زا  یهدـن  قالط  هچ  یهدـب و  قالط  هچ  هک  یلاحرد  ]

!؟ دنک هراختسا  شنید 

هک  ] حابم راک  ود  ماجنا  نیب  ناسنا  هک  تسا  ییاج  يارب  هراختـسا  تسیچ ؟ يارب  هراختـسا  هک  نیبب  نک و  تقد  متفگ : وا  هب  مه  نم 
بلط لاعتم  دنوادخ  زا  لاح  نیا  رد  تسا ؛ رتهب  راک  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  دنادن  دوش و  نادرگرـس  بجاو ] هن  دنتـسه و  مارح  هن 

.هن ای  تسا  بوخ  راک  نیا  ماجنا  ایآ  هک  دمهف  یم  هحفص  يادتبا  هیآ  هب  هجوت  اب  دنک و  یم  زاب  ار  نآرق  هدرک و  ریخ 

نآ يارب  نتفرگ  هراختـسا  دـشاب ، مارح  ای  بجاو  راک  نآ  رگا  اما  دـشاب ؛ حاـبم  رظندروم ، راـک  هک  تسا  ییاـج  يارب  هراختـسا  سپ 
: تسین راک  رد  يرایتخا  ینادرگرس و  هنوگ  چیه  هدرک و  مالعا  هنیمز  نیا  رد  ار  شرظن  البق  دنوادخ  نوچ  تسا ؛ هابتشا 

ًالالَض َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِصْعی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَریِْخلا  ُمَُهل  َنوکی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  (َو 
دشاب هتشاد  روتسد ) نآ  ربارب  رد   ) يرایتخا دنداد ، يروتـسد  شربمایپ  ادخ و  هک  یماگنه  درادن  قح  ینامیااب  نز  درم و  چیه  ًانیبُم ؛)

(1) .تسا هدش  راتفرگ  يراکشآ  یهارمگ  هب  دنک ، ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  و 

ياج هجو  چـیه  هب  هدـیقع  عوضوم  رد  هکارچ  هدـیقع ؛ ناـمیا و  دروم  رد  هن  تسا ، اـه  میمـصت  اـهراک و  دروم  رد  اـه  نیا  همه  زاـب 
انعم الصا  دیاقع  هرابرد  هراختـسا  .تسا  هدرک  بجاو  ناگمه  رب  ار  تسرد  هار  هدیقع و  ندرک  ادیپ  دنوادخ  تسین و  هراختـسا و ... 

فرط کی  تسا و  قح  فرط  کـی  هشیمه  دـیاقع ، رد  اـما  دنـشاب ؛ يواـسم  فرط  ود  هک  تسا  ییاـج  يارب  هراختـسا  اریز  درادـن ؛
!؟ درک هراختسا  روما  نیا  رد  ناوت  یم  هنوگچ  طلغ ! فرط  کی  تسا و  تسرد  فرط  کی  لطاب ،

! نک تقد 

لوبق هک  تسانعم  نادـب  نیا  منک ، هراختـسا  نسح ، دـمحا  توعد  ندرکن  لوبق  اـی  ندرک  لوبق  يارب  یهاوخ  یم  نم  زا  وت  هک  یتقو 
! منکن ای  منک  لوبق  ار  وا  هک  مراتخم  نم  سپ  هلب  ییوگب  رگا  يراد !؟ لوبق  ار  نیا  ایآ  تسا ! يواسم  وا  ندرکن  لوبق  ندرک و 
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سلجم نیا  رد  نآلا  ام  میتفگ : وا  هب  تسا ! هزجعم  کی  نیا  سپ  دشاب ، بوخ  هشیمه  راک  نیا  يارب  هراختـسا  هک  دشاب  رارق  مه  رگا 
کت کت  هدرک و  اعد  یگمه  میتسه ؛ رفن  هد 

لوبق ایآ  تسوگ ! غورد  نسح  دـمحا  هک  تسا  نیا  شیانعم  سپ  دـمآ  باذـع  یهن و  هیآ  مه  راب  کی  رگا  مینک ، یم  زاـب  ار  نآرق 
! مرادن لوبق  هن ! تفگ : يراد ؟

مولعم و   ] دـمآ بوخ  هیآ  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  لاجد  نسح ، دـمحا  ایآ  هک  مینک  هراختـسا  یقفاوم  ایآ  تفگ : وا  هب  نیرـضاح  زا  یکی 
؟ يریذپ یم  ایآ  تسا ] ناطیش  وا  هک  دش 

! متسین قفاوم  هن ! تفگ :

؟ مینک هراختسا  ربمایپ  توبن  ای  دنوادخ و  لصا  هرابرد  هک  تسیچ  ترظن  تفگ : وا  هب  يرگید  صخش 

! دنتسین رادرب  هراختسا  هک  اه  نیا  تفگ :

ّدر ار  نآ  دشاب  ناتررض  هب  هک  اج  ره  دینک و  یم  هدافتسا  هراختسا  زا  دشاب ، ناتدوس  هب  اج  ره  امش  هک  دش  مولعم  سپ  میتفگ : وا  هب 
 ... . دینک یم 

باوخ زا  هدافتسا  هلیح  - 10

نانآ هب  دـنزادنا و  یم  ماد  هب  ار  هداس  ناـناوج  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا  باوخ  زا  هدافتـسا  ناـنآ ، یناطیـش  ياـه  هلیح  زا  رگید  یکی 
نسح دمحا  هک  تفگ  دنهاوخ  وت  هب  باوخ  رد  بش  ناوخب ، ار  اه  نآ  زورما  میهد ، یم  دای  وت  هب  ار  ییاهرکذ  ام  دنیوگ : یم  نینچ 

.دنتفا یم  نانآ  ماد  رد  دننیب و  یم  یناطیش  ییاه  باوخ  زین  هراچیب  دارفا  نک ! يوریپ  وا  زا  تسا و  قح 

باوخ دـننام  دنـشاب ، تجح  صاخ  لیلد  هب  هک  ییاه  باوخ  رگم  تسین ؛ یعرـش  تجح  لیلد و  باوخ ، هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما 
( . مالّسلا مهیلع  ) ناماما ناربمایپ و  ياه 

ناتدوخ دض  رب  هک  مه  ار  ییاه  باوخ  دیاب  امـش  سپ  دشاب ، یعرـش  لیلد  تجح و  یباوخ ، ره  دشاب  رارق  رگا  مییوگ : یم  نانآ  هب 
! دیریذپب تسا 

باوخ رد  رگا  دیریذپب و  مه  ار  نیا  دـیاب  تسوگ ، غورد  وا  تسا و  لطاب  لاجد  دـمحا  ياعدا  هک  دـید  باوخ  رد  یـسک  رگا  الثم 
! دینک يرای  ناتماما  نتشک  رد  ار  وا  دیریذپب و  دیاب  تشک ، ار  وا  دیاب  تسا و  لاجد  امش  ماما  هک  دید 

.تسام عفن  هب  هشیمه  تسا و  دنوادخ  بناج  زا  باوخ  نوچ  تسا ، نکممریغ  نیا  دنیوگ : یم  نانآ  اما 

، دـننیبب باوخ  بش  دـننک و  رارکت  زور  لوط  رد  ات  دـیهد  داـی  ناـنآ  هب  ار  ناـترکذ  دـیروایب و  ار  رفن  هد  لوبق ، مییوگ : یم  ناـنآ  هب 
ار وا  تسا و  لاجد  دـمحا ، هک  دـید  باوخ  رد  اه  نآ  زا  یـسک  رگا  اما  تسا ، قح  امـش  ماما  ياعدا  هک  دـننیب  یم  باوخ  رد  یخرب 
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! دینک لوبق  مه  ار  وا  باوخ  دیاب  سپ  روطچ ؟ تشک ، دیاب 

! میریذپ یمن  ار  نآ  ریغ  دشاب ، راگزاس  ام  ياعدا  اب  هک  میراد  لوبق  ار  یباوخ  طقف  ام  مینک ، یمن  لوبق  هن  دنیوگ : یم 

59 ص :

ینامی نسح  دمحا  هب  فورعم  لیعامسا  دمحا  ياهاعدا  در  رد  هرصب :  www.Ghaemiyeh.comلاجد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنتسه تجح  قح و  اه  باوخ  مامت  هک  دنتفگ  لوا  ناشدوخ  نوچ  دننک ، یم  ضقن  ار  ناشدوخ  یلبق  فرح  فرح ، نیا  اب  و 

.تسا ساسا  یب  لطاب و  ناشیاه ، لالدتسا  هیقب  دننام  مه  ناشلالدتسا  نیا  سپ 

، نیدلا فرش  نیـسحلادبع  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  هون  نیدلا ، فرـش  اضردمحم  دیـس  ياقآ  راوگرزب ، دنمـشناد  مزیزع ، تسود  زا 
: تشون نینچ  نیا  مه  وا  .دسیونب  میارب  يزیچ  اه ، لاجد  نیا  هیلع  جاجتحا  يارب  هک  متساوخ 

ور هب  هک  یـسک  ایآ  میقَتْـسُم ؛( ٍطارِـص  یلَع  ایِوَس  یـشْمی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابکُم  یـشْمی  ْنَمَف  َأ  : ( تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ 
؟(1) دراد یمرب  ماگ  میقتسم  طارص  رد  تماق  تسار  هک  یسک  ای  تسا  رت  کیدزن  تیاده  هب  دنک  یم  تکرح  نوگژاو ]  ] هداتفا

یبالط زا  یخرب  .مدوب  مالّسلااهیلع ) ) بنیز ترضح  رهطم  مرح  رد  دوخ ، یعرش  هفیظو  ماجنا  يارب  ناضمر  كرابم  هام  هک  یماگنه 
ناـنآ اـب  هک  دنتـساوخ  نم  زا  دـندمآ و  نم  دزن  دـندوب ، هدـش  هارمگ ) یناغملـش  ثراو   ) يرـصب نسح  دـمحا  ياـه  هلیح  هتفیرف  هک 

؛ مداد شوگ  تقد  اـب  ناـشیاه  فرح  همه  هب  مدرک و  لابقتـسا  ناـنآ  زا  زین  نم  .دـندرگرب  ناشتیادـه  هار  هب  دـیاش  هک  منک  تبحص 
؟ درک دامتعا  امش  توعد  تحص  هب  دیاب  یهار  هچ  زا  هک  مدیسرپ  نانآ  زا  ناشیاه  لالدتسا  هرابرد  سپس 

.ندید باوخ  هراختسا و  ثیدح ، هار : هس  زا  دنتفگ 

نیرت کچوک  يارب  یتح  تشادـن و  ناشیاعدا  هب  یطبر  چـیه  هک  دـندروآ  نم  يارب  ار  یتایاور  نانآ  اما  متـساوخ ؛ ثیدـح  نانآ  زا 
! یمهم نیا  هب  يا  هلئسم  هب  دسر  هچ  دندوبن ، دانتسا  لباق  مه  لئاسم 

، دـناوخب ار  نآ  زور  لهچ  یـسک  رگا  دـندوب  دـقتعم  هک  دوب  نسح  دـمحا  هرابرد  ییاهاعد  تاـملک و  مدرک ؛ لاؤس  باوخ  هراـبرد 
.دش دهاوخ  هداد  ناشن  وا  هب  نسح  دمحا  تیناقح  دید و  دهاوخ  یباوخ 

: مدرک دانتسا  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هنیذا  نبا  حیحص  تیاور  هب  نانآ  ربارب  رد  مه  نم 

؟ دروـم هچ  رد  مدرگ ، ناتیادـف  مدرک : ضرع  دـنیوگ ؟ یم  هچ  اـه  یبصاـن  نیا  دـندومرف : هنیذا  نـبا  هـب  مالّـسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما 
نآ تسا ؛ هدید  باوخ  رد  ار  نآ  بعک  نب  یبأ  هک  دـنیوگ  یم  نانآ  مدرک : ضرع  ناش ؟ هدجـس  عوکر و  ناذا و  هرابرد  دـندومرف :

(2) .دوش هدید  باوخرد  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  رایسب  دنوادخ ، نید  دنیوگ ! یم  غورد  مسق  ادخ  هب  دندومرف : ترضح 

دنتسه زامن  عرف  هک  هدجس  عوکر و  ناذا و  لثم   ] نید عورف  ِعورف  رد  یتح  باوخ  حیحـص ، تیاور  نیا  هب  هجوت  اب  متفگ : نانآ  هب  و 
؟ دشاب تجح  دناوت  یم  ام  ثحب  دروم  هلئسم  رد  هنوگچ  سپ  تسین ، تجح  مه  تسا ] نید  عورف  زا  زامن  ِدوخ  و 
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لیلد زا  یـشخب  ای  لیلد  لصا  شدوخ  هکنیا  اما  دـنک ، ییامنهار  تیادـه و  یلقن ، ای  یلقع  لیلد  کـی  هب  ار  اـم  دـناوت  یم  باوخ  هلب 
.تسا لطاب  نیا  ریخ ، دشاب ،

رارکت نیقلت و  هاگآدوخان و  روما  رثا  رد  مه  یهاگ  و  یناطیش ! یهاگ  تسا و  ینامحر  یهاگ  تسا ، هنوگ  دنچ  مه  باوخ  دوخ  اما 
.تسا

زا لبق  ات  هک  مهد  یم  لوق  امـش  هب  نم  دـینک ، رارکت  باوخ  زا  لبق  ار  یبلاط  هملک  راب  لهچ  بش  ره  بش ، لـهچ  امـش  لاـثم ، يارب 
! دید دیهاوخ  باوخ  رد  ار  یبلاط  زا  رپ  ارحص  کی  ملهچ ، بش 

مارح و هن  دشاب  بجاو  هن  ماجنا ] كرت و   ] نآ فرط  ود  هک  دشاب  يراک  يارب  هک  تسا  نیا  هراختسا  طرش  هراختسا ، اب  هطبار  رد  اما 
هراختـسا هک  دیقفاوم  امـش  ایآ  سپ  دینک ،] یم  لایخ  امـش  هک  هنوگ  نآ   ] تفرگ هراختـسا  دوشب  يراک  ره  يارب  هک  دـشاب  رارق  رگا 

رگید یسک  دقع  هب  ار  وا  نم  دیهدب و  قالط  ار  ناترسمه  دوب  بوخ  رگا  ای  دیهدب ؟ نم  هب  ار  ناتلاوما  مامت  دمآ ، بوخ  رگا  مینک و 
!؟ مروایبرد

هیفوص و ياه  باتک  زا  هک  یتافرخزم  زا  دوب  راشرس  ما ؛ هدناوخ  ار  شنارای  نسح و  دمحا  ياه  هتـشون  زا  یخرب  نم  متفگ : نانآ  هب 
طلغ درک ، بلج  ار  مرظن  رایـسب  هک  يزیچ  .تساه  نآ  نییاپ  رایـسب  یملع  حطـس  هدنهد  ناشن  نیا  دندوب و  هدرک  یپک  اه  نآ  لاثما 

.دوب تاملک  يالما  یتح  نابز و  روتسد  یبرع ، ياه  تغل  رد  دایز  رایسب  ياه 

یناوخ هیثرم  برع  تایبدا  ياملع  رب  هک  یلاح  رد  مداد ، ناشن  نانآ  هب  هدرک و  يروآ  عمج  هحفـص  راـهچ  رد  ار  اـه  نآ  تالاکـشا 
! مدرک یم 

! دراد دوجو  مه  نآرق  رد  یتح  يروتسد ]  ] يوحن هابتـشا  دنتفگ : یم  دروآ ، یم  هدنخ  هب  ار  رادازع  هک  دنداد  نم  هب  یباوج  نانآ  اما 
َهـالَّصلا َو َنیمیقُْملاَو  کـِْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اـم  کـَیلِإ َو  َلِْزنُأ  اـِمب  َنوـُنِمْؤی  َنوـُنِمْؤُْملا  ْمُْهنِم َو  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ِنکل  : » هیآ نـیا  دـننام 

(1)« ًامیظَع ًارْجَأ  ْمِهیتُْؤنَس  ِکئلوُأ  ِرِخْآلا  ِمْوْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمْؤُْملا  َهاکَّزلا َو  َنُوتْؤُْملا 

مدع رطاخ  هب  دندش و  هدز  تهب  هدـش ، -  بوصنم  لیالد  نیا  هب  نیمیقملا  هملک  هک  مداد -  مه  ار  ناشلاکـشا  نیا  باوج  هک  یتقو 
! دوش هفاضا  اهدنخبل  عاونا  تسرهف  هب  دیاب  هک  يدنخبل  دندز ، دنخبل  ناشمهف 

تاذ دوخ  هکلب  دـنوادخ و  تافـص  یلجت  مّلـسو ،)  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هک  هدرک  اـعدا  نسح  دـمحا  متفگ : ناـنآ  هب  سپس 
؟ تسا نکمم  هنوگچ  يزیچ  نینچ  تسا ! مدرم  نیب  رد  دنوادخ 

یّلـص ) ربمایپ هک  یلاحرد  دنک ؟ ادیپ  یلجت  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش ، یم  دای  نآ  زا  بویغلا  بیغ  ناونع  اب  هک  يدـنوادخ  تاذ  ایآ 
؟ تسا مدرم  نیب  رد  دنوادخ  وا  مییوگب  تسا  نکمم  هنوگچ  دنک ، كرد  ار  یهلا  تاذ  دناوت  یمن  مّلسو ،)  هلآ  هیلع و  هللا 
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! دنبایرد ار  نآ  مقسو  تحص  دننک و  ربدت  نآ  رد  دنهاوخب  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنیوگ  یم  هچ  دنمهف  یمن  الصا  نانآ  هک  مدید 

رایسب راک  تسین و  رتشیب  راب  کی  یگدنز  زیزع ! ناتسود  متفگ : نانآ  هب  منک ، رادیب  ار  نانآ  ترطف  هک  مدرک  یعـس  رطاخ  نیمه  هب 
یم کش  هب  ار  امـش  هک  ار  هچنآ  دـیوگ ، یم  ام  هب  عرـش  هک  دـنک  یم  ییاـمنهار  يزیچ  ناـمه  هب  ار  اـم  مه  لـقع  تسا ، كاـنرطخ 

ار دیشروخ  ایآ  دندومرف : یتیاور  رد  هلآ  یلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دیرادن ، کش  نادب  هک  دیریذپب  ار  يزیچ  دینک و  اهر  دزادنا 
.نک كرت  ای  ریذپب و  دشاب  راکشآ  دیشروخ  لثم  هک  ار  يزیچ  طقف  ینیب ؟ یم 

دهاوخ رت  نایامن  مه  دیـشروخ  زا  روهظ  رما  هک  دیـشاب  نئمطم  تسا ، رون  ملع  .دـیریگب  دای  ار  ناتنید  ياه  هزومآ  دـیورب و  مه  امش 
مه نیشن  هدرپ  نانز  یتح  هک  ییاج  ات  دوب ، دهاوخن  هدیـشوپ  سک  چیه  رب  دوش ، زاغآ  نآ ] ياه  هناشن  تامدقم و   ] هک ینامز  دوب و 

تجح .دنرادن  یشزرا  چیه  اه  يزاب  هدبعش  امعم و  تافارخ و  نیا  و  دوب ؛  دهاوخ  راکـشآ  مه  نانآ  يارب  دنوش و  یم  ربخ  اب  نآ  زا 
.دناد یمن  مه  ندناوخ  نآرق  یتح  هک  دوش  نایب  یسک  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتردق  نارگ  رایسب  اویش و  اسر و  یهلا 

.دیزیهرپب وا  ياهدننامه  وا و  زا  دزاس ، هارمگ  ار  ماوع  مدرم  دهاوخ  یم  هک  دزد  کی  زج  تسین  یسک  هدربمان  درف  نیا 

تیاور رد  دربتسد  - 11

، تسا دوجوم  مه  ناشتیاس  رد  هک  مئاقلا  هیرذ  يرکنم  یلع  مساحلا  درلا  باتک  رد  لاجد ، دـمحا  یمـسر  يوگنخـس  یلیقعلا ، مظان 
: تسا هتشون  نینچ 

نامز نآرد  تسا : هدمآ  نینچ  نهاک ، حیطس  زا  ینالوط  تیاور  کی  زا  یشخب  رد  راونالا ، راحب  زا  لقن  هب  مالسالا  هراشب  باتک  رد 
زا لبق  يدهم  ماما  رـسپ  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  تحارـص  هب  نیا  و  )(1) ؛ يدهملا نبا  رهظی  اهدنعف   ) دنک یم  روهظ  يدـهم  رـسپ 

.تسا هدش  دیکأت  وا  رب  تیب  لها  ياهاعد  رد  هک  تسا  نامه  دنزرف  نیا  دنک و  یم  روهظ  يدهم  ماما  مایق 

نوچ دنا ؛ هدرک  فیرحت  ار  تیاور  ثیبخ ، ناسنا  ود  نیا  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  راونالاراحب  فیرـش  باتک  هب  هک  یتقو  اما 
هملک نانآ  ینعی  يدهملا ،) یبنلا  نبا  رهظی  اهدنعف   ) دـنک یم  روهظ  يدـهم  ربمایپ ، رـسپ  نامز  نآ  رد  تسا : هنوگ  نیا  ترابع  لصا 

ثیدح يروط  دنهد و  قیبطت  وگ  غورد  لاجد  دمحا  رب  ار  تیاور  ات  تسا  هدش  يدهملا » نبا   » ترابع دنا و  هدرک  فذح  ار  یبنلا » »
مهیلع ) تیب لها  ای  و  مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ زا  ثیدح  نیا  هک  دنزادنیب  مهوت  نیا  رد  ار  بطاخم  هک  دننک  یم  نایب  ار 

! تسا نهاک  حیطس  زا  تیاور  نیا  هکنآ  لاح  تسا ؛ مالّسلا )
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؟ دراذگ یم  وت  ماما  تیاس  رد  ار  بلاطم  یسک  هچ  مدیسرپ : لاجد  دمحا  هداتسرف  زا  نم 

.نسح نب  دمحا  ماما  ای  نم و  دوخ  تفگ :

؟ دیا هدرک  فذح  نهاک  حیطس  ترابع  زا  ار  یبنلا  هملک  نات  مادک  متفگ :

! دادن یخساپ 

: دنا هتشون  نینچ  راونالا ، راحب  باتک  رد  هللا ) همحر   ) یسلجم همالع 

.دنا هدش  ادیپ  اه  هرخص  اه و  حول  رد  هک  ییاه  هتشون  دنا و  هدرک  ییوگشیپ  نانآ ، لاثماو  نانهاک  هچنآرد  بایمک  یباب 

هیلع ) بلطملادبع بانج  نامز  رد  نمی  هاشداپ   ] (1) ندجاذ ینامز  هک : هدرک  لقن  ثراح  نب  بعک  زا  نیقیلا  راونا  قراشم  رد  یـسُرب 
یم حیطـس  هک  یتقو  .داتـسرف  نهاک  حیطـس  لاـبند  هب  ار  یـسک  رطاـخ  نیمه  هب  دوب ، هداـتفا  کـش  هب  يا  هلئـسم  هراـبرد  مالّـسلا ،])

هب .دوش  دراو  حیطس  داد  هزاجا  هاگنآ  درک ، یفخم  شیاپ  ریز  ار  رانید  کی  دنک ، ناحتما  ار  وا  ملع  هکنیا  يارب  دوش ، دراو  تساوخ 
؟ ما هدرک  ناهنپ  تیارب  ار  يزیچ  هچ  حیطس ! يا  تفگ : حیطس 

ناهنپ دوخ  ياپ  شفک و  نیب  ار  رانید  کی  لال ، ایوگ و  ره  هب  حبص و  کیرات و  بش  گنس و  مرح و  هبعک و  هب  مسق  تفگ : حیطس 
! يا هدرک 

؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  ملع  نیا  حیطس ! يا  تفگ : وا  هب  هاشداپ 

.تسا نم  هارمه  هب  مور  یم  اج  ره  هک  مراد  نج  زا  يردارب  تفگ :

! هد ربخ  ناهج  هدنیآ ي  تاقافتا  زا  ارم  تفگ : هاشداپ 

لاوما دنیامن و  بیذکت  ار  یهلا  تاردقم  دنـسرب و  ماقم  هاج و  هب  رارـشا  دنورب و  نایم  زا  ناکین  هک  یماگنه  هاش ! يا  تفگ : حیطس 
دزن یلو  مارح  مالسا  ملاع  رد  هک  ییاهاذغ  دنیامن و  محر  عطق  دننک و  شنرک  ناراک  هانگ  ربارب  رد  مدرم  دننک و  لمح  یتخس  هب  ار 

مک رگیدکی  هب  مارتحا  ددرگ و  ضقن  اه  نامیپ  دهع و  دیآ و  دـیدپ  اهرظن  فالتخا  دوش و  ادـیپ  تسا  ذـیذل  نیریـش و  ناگدـنروخ 
عاضوا دوش و  کشخ  اهدور  درابن و  ناراب  ماگنه  نآ  رد  .دیامن  عولط  دنک ، ناشیرپ  ار  برع  هک  يراد  هلابند  هراتس  تقو  نآ  دوش ،

رد یکرت  نابسا  راوس  درز ، ياه  مچرپ  اب  ربرب  هفیاط  عقوم  نآ  رد  .دور  الاب  ناهج  ياج  همه  رد  اه  خرن  ددرگ و  نوگرگد  راگزور 
حابم ار  اه  مارح  دیامن و  خرس  هب  لیدبت  ار  هایس  ياه  مچرپ  و  دنک ؛ جورخ  نایفسوبا ]  ] رخص دالوا  زا  يدرم  هاگنآ  .دنیآ  دورف  رصم 

ار اه  نآ  هک  قاس  دیفس  هنهرب  نانز  زا  اه  هار  .دنک  تراغ  ار  هفوک  دیامن و  نازیوآ  اه  ناتـسپ  اب  هجنکـش  ماقم  رد  ار  نانز  دنادرگ و 
رد .دوش  زواجت  اه  نآ  هب  تسا و  رایـسب  نانآ  هبالوزجع  هدش و  هتتـشک  اه  نآ  نارهوش  .دوش  رپ  دنهد  یم  روبع  نایاپراهچ  نوچمه 

هتشک ادخ  هناخ  رد  يو  يومعرسپ  هنیدم و  رد  یمولظم  هک  تسا  یماگنه  نیا  ددرگ و  رهاظ  ربمغیپ  دنزرف  يدهم  عقوم  نآ 
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، دننک ناگرزب  لتق  هب  مادقا  نایمور  دیآ و  یم  شرگمتس  ناروای  اب  یکانتشحو  درم  تقو  نیا  رد  ددرگ ، راکشآ  هدیشوپ  رما  دوش و 
ای نیـسح  شمان  دیفـس و  هبنپ  نوچ  هک  نمی  ءاعنـص  زا  یهاشداپ  هاگنآ  .دوش  هتـسب  اه  فص  دـیایب و  اهرکـشل  دوش و  هتفرگ  باتفآ 

.دورب نایم  زا  اه  هنتف  يو  جورخ  اب  دنک و  جورخ  تسا  نسح 

تاجن یناشیرپ  زا  ار  مدرم  دیامن و  روهظ  بسن  يولع  يدیـس  هتفای و  هار  ییامنهار  تشرـس و  هزیکاپ  كرابم و  يدرم  تقو  نآ  رد 
، دیامن میـسقت  يواسم  روط  هب  مدرم  نایم  ار  لاوما  دوش و  راکـشآ  قح  وا  هلیـسو  هب  دوش و  فرطرب  وا  يور  رون  اب  اه  یگریت  .دـهد 

.دزیرن ار  یسک  نوخ  رگید  دنک و  فالغ  رد  ریشمش  هاگنآ 

دیوشب و اه  یکاپان  زا  ار  راگزور ]  ] یناگدنز همـشچ  شتلادع  یکاپ و  بآ  اب  و  دننک ؛ یگدنز  رورـس  يداش و  رد  مدرم  نآزا  سپ 
نایم زا  ار  اه  یهارمگ  دوخ  لدع  اب  دـنادرگ و  نوزفا  مدرم  نایم  رد  ار  نتخادـنا  هرفـس  ینامهم و  دـنادرگرب و  نیمز  لها  هب  ار  قح 

(1) .دنک داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  تفر ، نیب  زا  هک  دوب  يرابغ  یئوگ  دربب ،

یم مالّـسلا ،) هیلع  ) بلطملادبع بانج  و  نمی ) هاشداپ   ) نزی يذ  نب  فیـس  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  عومجم  زا  هچنآ 
ار دوخ  لسن  زا  مالّسلا ) هیلع  ) يدهم روهظ  مالّسلا ،) هیلع  ) بلطملادبع بانج  یتح  تسا و  کیدزن  مالـسا  ربمایپ  روهظ  هک  دنتـسناد 

.دوب هداد  تراشب  مه 

.تسا هدوب  تسرد  الومعم  شیاه  ییوگشیپ  هک  هدوب  هتسجرب  ییوگشیپ  حیطس ، هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچمه 

مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ثیداحا  زا  یبلاطم  تسا و  كوکشم  مه  نتم  رد  شدنس ، ندوب  فیعض  رب  هوالع  تیاور ، نیا  اما 
.تسا هدش  هداد  تبسن  نهاک  حیطس  هب  لعج و  مالسا ، زا  سپ  تیاور  نیا  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  مالّسلا ) مهیلع  ) همئا و  ( 

.درک هدافتسا  شتعدب  هب  ندناوخارف  يارب  دربتسد ، اب  مه  نآ  تیاور ، نیا  زا  هنوگچ  هارمگ ، لاجد  دمحا  هک  میدید  و 

! درادن دوجو  یبنلا »  » هملک مالسالا ، هراشب  باتک  رد  تشاد  رارصا  وا  هدنیامن  هک  تساجنیا  بلاج 

، درادـن دوـجو  نآ  تراـبع  رد  یبـنلا »  » هملک رگا  تسا و  دـیدج  باـتک  کـی  مالـسالا  هراـشب  باـتک  هک  مداد  خـساپ  وا  هب  مه  نم 
!؟ دینک یم  دانتسا  یپاچ  طلغ  کی  هب  ناتماما  تابثا  يارب  امش  ایآ  .تسا  هدش  هابتشا  پاچ  پیات و  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم 

! لیئارسا هراتس  زا  هدافتسا  - 12

راتـشک ماگنه  رد  ناشحلـسم  ياهورین  یتح  دـندرک ! یم  هدافتـسا  لیئارـسا  هراتـس  هناشن  زا  ناشیاه  باتک  زکارم و  یمامت  رد  ناـنآ 
هب ار  ییاهدنبرس  قارع ، سیلپ  مدرم و 
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مرتحم مهم و  رایسب  نانآ  دزن  تمالع ، نیا  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  نیا  دوب و  نآ  يور  رب  لیئارسا  هراتـس  تمالع  هک  دنتـشاد  رس 
! تسا

[ لیئارـسا مچرپ   ] دوواد هراتـس  هب  ارچ  هک  دوب  هدرک  ضارتعا  ردص  نایرج  ینازیج و  حلاص  دیـس  هب  شدوخ  تیاس  رد  لاجد  دمحا 
! دنا هدرک  لامدگل  اپ  اب  ار  نآارچ  تسا ، یهلا  تمالع  کی  نیا  دوب : هتشون  و  دنا ؟ هدرک  یمارتحا  یب 

.دشاب مالّسلا ) هیلع  ) دوواد ترضح  هراتس ي  نیا  هک  تسین  تباث  الصا  ام  يارب  داد : خساپ  وا  هب  مه  ینازیج  حلاص  دیس 

: دوب هدرک  جرد  تمالع  نیا  لیئارسا و  هرابرد  ار  ریز  باوج  لاؤس و  شتیاس ، رد  نینچمه  وا 

هراتس نیا  ایآ  دنتسه ؟ لیئارسا  ینب  نامه  دنتسه  نیطسلف  رد  زورما  هک  ییاه  تسینویهص  ایآ  تسیچ ؟ لیئارسا  هملک  ینعم  لاؤس :] ]
؟ تسیچ علض  شش  نیا  يانعم  تسا ؟ ینویهص  تمالع  کی  یعلض ، شش 

نامه وا  هک  دنتـسه  ربمایپ  بوقعی  دالوا  زا  سدقم ،]![  نیمزرـس  رد  دوجوم  نایدوهی  زا  یخرب  ادخ و  هدـنب  ینعی  لیئارـسا  خـساپ :] ]
.تسا زوریپ  يانعم  هب  دوواد و  هراتس  نایدوهی ، دزن  مه  یعلض  شش  هراتس  .تسا  نایدوهی  دزن  لیئارسا  ادخ و  هدنب 

هب حیـسم  یـسیع  زا  لبق  اه  تدـم  هک  یـسک  نامه  تسا ؛ یبن  ياـیلیا  ناـمه  هک  ناـنآ  رظن  رد  رگ  حالـصا  يارب  تسا  یتمـالع  نیا 
.تسا يدهم  ماما  ناریزو  زا  یکی  مه  نونکا  دنتسه و  وا  تشگزاب  رظتنم  نایدوهی  تفر و  نامسآ 

؛ تسا دمحم  روظنم  هللادبع و  ینعی  لیئارـسا  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  مینادـب ؛ بوقعی  ار  لیئارـسا  هک  دوب  نیاربانب  تشذـگ ، هچنآ 
.تسا هدمآ  نآرق  رد  هکنانچ  ناناملسم ، مامت  هکلب  نانآ ، نایعیش  دمحم و  لآ  ینعی  مه  لیئارسا  ینب 

؟ دیا هدرک  باختنا  ناتشبنج  تمالع  ناونع  هب  ار  دوواد  هراتس  امش  هک  تسا  يزار  هچ  تسا : هدیسرپ  وا  زا  يرگید  صخش 

ادخ ناربمایپ  زا  وا  تسا ؛ دوواد  هراتس  نامه  یعلض  شش  هراتس  نم ! باختنا  هن  تسا  دنوادخ  باختنا  نیا  تسا : هتفگ  خساپ  مه  وا 
! میتسه ناربمایپ  ناثراو  مه  ام  دوب و 

ربمایپ ینعی  تسا ؛ هدرک  باختنا  يدـهم  ماـما  ناربماـیپ و  همه  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  ار  لیئارـسا  هراتـس  هک  دـنک  یم  لاـیخ  وا  سپ 
روتسد ناشباحصا  هب  هدرکن و  باختنا  تمالع  ناونع  هب  ار  هراتس  نیا  هک  دنا  هدرک  یهاتوک  مه  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) مالسا

! دندنبب دوخ  یناشیپ  رب  ار  نآ  هک  دنا  هدادن 

.دشاب هدوب  ناناملسم  ای  ربمایپ  يارب  یتمالع  ای  دشاب و  سدقم  مالسا  رد  هراتس  نیا  هک  میرادن  یلیلد  چیه  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما 

وا .مدرک  لاؤس  هراتس ، نیا  هب  تبسن  ناشمارتحا  لیلد  هرابرد  لاجد ، دامتعا  دروم  صخـش  هدنیامن و  یفاصلا ، حلاص  زا  زین  نم  دوخ 
: دناوخ میارب  ار  تایآ  نیا  خساپ  رد  مه 
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اِمب یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمْعا  ِدْرَّسلا َو  ِیف  ْرِّدَق  ٍتاِغباس َو  ْلَمْعا  ِنَأ  دیدَْحلا ؛ َُهل  اََّنلَأ  َریَّطلا َو  ُهَعَم َو  یبِّوَأ  ُلابِج  ای  ًالْضَف  اَّنِم  َدُواد  انیَتآ  ْدََقل  (َو 
يا اـه و  هوک  يا  میتـفگ :] ناگدـنرپ  اـه و  هوـک  هب  اـم   ] میدیـشخب گرزب  یتلیـضف  دوـخ  يوـس  زا  دوواد  هب  اـم  و  ٌریـَصب ؛) َنوـُلَمْعَت 

خارف لماک و  یهرز  میتفگ :] وا  هب  و  [ ؛ میدرک مرن  وا  يارب  ار  نهآ  و  دییوگ ! ادخ  حیبست  وا  هارمه  دیوش و  زاوآ  مه  وا  اب  ناگدنرپ !
(1) .متسه انیب  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  نم  هک  دیروآ  اجب  حلاص  لمع  نک و  بسانتم  هزادنا و  هب  ار  اه  هقلح  زاسب و 

.تسا هتشون  شتیاس  رد  لاجد  دمحا  هک  درک  رارکت  میارب  ار  يزیچ  نامه  سپس 

: دیوگ یم  لاجد  دمحا 

ياه ثلثم  هوقرت و  زا  تظفاحم  يارب  الاب  ثلثم  ِنییاپ  دوب ، یعلض  شش  تخاس ، دنوادخ  روتـسد  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) دوواد هک  یهرز 
زا تظفاحم  يارب  مه  نییاپ  ثلثم  ولهپ و  زا  تظفاحم  يارب  مه  نییاپ  ِفرط  ود  ياه  ثلثم  هنیـس ، زا  تظفاـحم  يارب  ـالاب ، ِفرط  ود 

.تسا ناسنا  تروع 

نیا .تسا  هرز  نیا  يارب  يدامن  لصا  رد  دوواد  هراتـس  دـنراد و  دوجو  ناـهج  مهم  ياـه  هزوم  رد  دوواد ، ناـمز  یمیدـق  ياـه  هرز 
.دوب هراتس  دامن  تابثا  يارب  میرک  نارق  زا  هداس  شور 

شش هراتس  کی  هار  هرز  هک  تسانعم  نیا  هب   (2)) درِّسلا یف  رّدق   ( هک هتفگ  یسک  هچ  تسا ! راکشآ  یفیرحت  ضحم و  یغورد  نیا 
!؟ دوش ناناملسم  نایدوهی و  راعش  ات  نک  یعلض 

یهاتوک مهم  گرزب و  ياه  تقیقح  نیا  نایب  رد  مالسا ، ياملع  مامت  و  مالّسلا ) مهیلع  ) همئا مّلسو ،)  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ایآ 
ار نآ  يانعم  یهلا ، یحو  اب  لیئارـسا ، اـکیرمآ و  یـسوساج  ياـه  هاگتـسد  هدـناشن ي  تسد  ِكوکـشم  درف  نیا  طـقف  ؟و  دـنا هدرک 

هدرک باختنا  میارب  ار  نآ  دـنوادخ  هکلب  ما ، هدرکن  باختنا  ار  هراتـس  نیا  نم  هک  دـیوگب  یتح  تسا و  هداد  ناـشن  اـم  هب  هدـیمهف و 
! تسا

سک چـیه  وا  زا  دـعب  لبق و  هک  یلاحرد  دـش ، مالّـسلا ) مهیلع  ) همئا مالـسا و  ربمایپ  دامن  لیئارـسا ، هراتـس  ناـهگان ، هک  دـش  هنوگچ 
! دهد رارق  دوخ  شبنج  دامن  ار  لیئارسا  هراتس  هک  هتشادن  تأرج 

: تسا هتشون  يزیچ  نینچ  دوخ  تیاس  رد  دوواد ، هراتس  هب  لالدتسا  هرابرد  وا 

نسحلا دمحا  يدهملا =  یصو  مسإ  ام 

م ا س م و ص ي ا ل م ه د ي
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دنراد هراشا  انعم  کی  هب  یگمه  هتبلا  هک  هدش  هتشون  هلمج  نیا  يارب  ینوگانوگ  یناعم  نآرق ، فلتخم  ياه  همجرت  رد  یقرواپ : - 2
.دنوش هتفاب  ناسکی  تقد و  اب  نآ  ياه  هقلح  اه و  میس  هک  تسا  هرز  ِتفاب  ِندوب  مظنم  نآ  و 
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40 ( = 9 ( + ) 16  + ) 4  + 6  + 1  + 4

ا ح م د ا ل ح س و

40  = 6+5  + 8  + 1+3  + 1+8+4+4

حبصلا همجن  وأ  هیسادسلا ، همجنلا  یهو  دواد ، عرد  یهو  تاغباس 

س ا ب غ ا ت

15  = 4  + 1  + 1  + 2  + 1  + 9

یلع لسن  زا  ناماما  همطاف و  یلع و  دمحم و  زا : دنا  ترابع  هک  تسا  موصعم  هدراهچ  زا  دعب  لوا  يدهم  هرامـش ي  عقاورد  هک 15 ،
دوواد هرز  مه  وا  داـمن  تسا و  دوواد  هرز  ددـع  هـک  دوش 15  یم  هک  دیآ  یم  لوا  يدـهم  سپـس  دنتـسه ، موصعم  اعومجم 14  هک 

.تسا هدش  فیصوت  لماک ]  ] تاغباس هب  نآرق  رد  مه  دوواد  هرز  تسا ،

: تسا هدومن  میسرت  شیاعدا  يارب  زین  يرگید  لکش  نینچمه 

نسحلا دمحا  دواد =  همجن  نَم 

م ن ن ج م ت د ا و د

40  = 4+1+6+4  + 5+3+4+4  + 4+5

ا ح م د ا ل ح س ن

40  = 6+5  + 8  + 1+3  + 1+8+4+4

37 هللا = باتک  وه  ام   37 دمحا = وه  نم 

37 میظعلا =  أبنلا  . 37 میرکلا =  نآرقلا  وه   37 يدهملا =  لوسر  وه 

.میظعلا أبنلا  وه  میرکلا =  نآرقلا  وه  يدهملا =  لوسر  وه  هللا =  باتک  وه  ام  دمحا =  وه  نم 

: تسا هتفگ  نآزا  سپ  و 

مه بلاط  یبا  نبا  یلع  تسا ، نآرق  نامز  ره  رد  زین  دـمحم  لآ  زا  تجح  تسا و  تجح  مدرم  رب  ادـخ  باتک  یناـمز ، ره  رد  نادـب 
.تسا میظع  أبن  يدهم ، ماما  یصو  نامز  نیا  رد  سپ  تسا ، میظع  أبن  نامه  دوب  هللا  لوسر  یصو  هک 
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يداوس یب  ناسنا  ره  تسا ! نانآ  رامحتـسا  هکلب  ماوع و  نتـشاگنا  نادان  وا ، راک  نیا  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  الماک  لقاع ، يارب 
! دهد قیبطت  يدادعا  اب  ار  يا  هلمج  هملک و  ره  دسیونب و  دوخ  هاوخلد  هب  ار  يا  یلایخ  ياه  لودج  نینچ  دناوت  یم  مه 

همه دوواد و  هراتـس  هک  مه  رگا  ضرفرب ]  ] یتح تسا ؛ لیئارـسا  تلود  تسینویهـص و  تکرح  دامن  هراتـس ، نیا  هک  دـنناد  یم  همه 
کی دامن  ناونع  هب  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  لیئارـسا  تسینویهـص و  دامن  نامز ، نیا  رد  نـآلا  دـشاب ، هدوب  مه  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ 

! تسینویهص نایدوهی  روتسد  ای  تسا و  ینادان  يور  زا  ای  یمالسا ، تکرح 

نیا شریذپ  هدامآ  ار  مدرم  دنهاوخ  یم  شنابابرا  وا و  هکلب  تسین ؛ نادان  هزادنا  نیا  هب  دناد و  یم  ار  نیا  یبوخ  هب  زین  لاجد  دـمحا 
، نایدوهی لیئارسا و  هک  دننک  هتکن 
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! ...تسا مارح  نآ  هب  یمارتحا  یب  سپ  تسا ؛ یکی  ام  دامن  اب  اه  نآ  دامن  دنتسه و  سدقم 

اکیرمآ و یـسوساج  نامزاس  يراـکمه  اـب  هک  برع  کـی  اـب  شطاـبترا  هراـبرد  ( CIA  ) اکیرمآ تاـعالطا  ناـمزاس  ِنیـشیپ  سیئر 
هتسناوت هک  هراب  نیارد  دسیونب  یباتک  يزور  زین ، یلعف  سیئر  هک  میرظتنم  .تسا  هتشون  یبلاطم  دنک ، یم  تیلاعف  هعیش  هیلع  داسوم ،

! دهد هئارا  یحیضوت  دزاس ، هعیش  تکرح  کی  دامن  ار  لیئارسا  هراتس 

هن دنتـسه  اعدا  یگمه  هک   ] راد هدـنخ  ساسا و  یب  لـیلد  هدزاود  ندروآ  اـب  لاـجد ، دـمحا  نارادـفرط  زا  یکی  يروصنملا ، نیـسح 
: دهدب هراتس  نیا  هب  یمالسا  یگنر  هک  هدومن  شالت  لیلد ،]

! دوب یعلض  شش  ادخ ، ربمایپ  دوواد ، هرز  . 1

(1)! تسا هدش  هدید  بت  عفد  اه و  ناوختسا  تظفاحم  يارب  تیب  لها  ياهزرح  زا  یخرب  رد  هراتس  نیا  . 2

! دنتسه نیمز  لها  ناگراتس  نم  تیب  لها  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نوچ  دنتسه ، تیب  لها  دامن  اه  هراتس  . 3

.تسا دوواد  هراتس  هراتس ، نیا  هک  دنراد  رظن  قافتا  نایدوهی  مامت  . 4

.دنراد فارتعا  رما  نیا  هب  زین  نایحیسم  . 5

! تسا هدشن  ضارتعا  رما  نیا  هب  يا  همانرب  چیه  رد  رحس  هکبش  رد  هتشاد و  لوبق  ار  نآ  امومع  زین  نیملسم  ياملع  . 6

! تسا هدش  ادیپ  حون  یتشک  رد  یبوچ  حول  کی  رد  هراتس  نیا  . 7

.رَظتنم ِرگ  حالصا  يارب  تسا  يدامن  دوهی ، دزن  هراتس  نیا   . 8

! تسا هتشون  تنرتنیا  رد  رفن  کی  هکنانچ  تسا ، يدهم  ماما  هراتس  هراتس ، نیا  . 9

! دراد دوجو  نآرق  تایآ  مامت  نایاپ  رد  هراتس  نیا  . 10

! تسا یکرابم  زیچ  هک  تسا  روبنز  ياهودنک  لکش  یعلض ، شش  لکش  . 11

قارع و مچرپ  رد  هک  نامیلس  یعلض  جنپ  هراتـس  هب  یمارتحا  یب  نینچمه  .تسا  مارح  یعلـض ، شـش  هراتـس  نیا  هب  یمارتحا  یب  . 12
! تسا مارح  اه  نآ  زا  هراتس  نتشادرب  اه و  مچرپ  نیا  ندنازوس  سپ  .دراد  دوجو  لیئارسا  اکیرمآ و 

! تسا باوخ  کی  ساسا  رب  شنید  داینب  . 13

: درک رشتنم  دوخ  تیاس  رد  رادید ،» ناتساد   » ناونع اب  یبلطم  لاوش 1424  خیرات 28  رد  لاجد  دمحا 
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.تسا هدرکن  رکذ  دوخ ، ياعدادروم  تایاور  ای  تیاور  يارب  يدنس  چیه  وا  - 1
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نم یناگدنز  رد  یتایح  رایـسب  يا  هطقن  هکارچ  مشاب ؛ هتـشاد  رادید  نیا  هب  يا  هراشا  رـصتخم  روط  هب  هک  مناد  یم  مزال  اجنیا  رد  ... 
نیا ناتـساد  مورب . ...  فجن  هزوح  هب  يریگرد  اب  ینلع و  تروص  هب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  يدـهم  ماما  هک  دوب  يراب  نیلوا  تسا و 

نم هب  دوب و  هداتـسیا  دمحم ، دیـس  حیرـض  کیدزن  مالّـسلا ) هیلع  ) يدـهم ماما  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش  هک  تسا  هنوگ  نیا  رادـید 
مدناوخ و ار  بش  زامن  زا  تعکر  راهچ  دوب ، بش  همین  تعاس 2  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نآزا  سپ  .مورب  شرادید  هب  هک  داد  روتسد 
ات تشذگ  اه  هام  اهزور و  .داد  رادید  روتسد  مالّـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  هرابود  مدید و  یلبق  باوخ  هب  هیبش  يزیچ  هرابود  .مدیباوخ 
نم هب  هک  ار  هچنآ  ات  مورب  فجن  هیملع  هزوح  هب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  راب  نیا  .مدید  ار  نامز  ماما  هرابود  تساوخ و  دنوادخ  هکنیا 

.منک وگزاب  هزوح  بالط  زا  یخرب  يارب  هداد ، ربخ 

هزوح بالط  .مدرک  حرطم  ناشیا  يارب  مدوب  هدـیمهف  هک  تقیقح  زا  هچنآ  مداتفا و  هار  هب  فجن  يوس  هب  هک  دوب  ناضمر  هام  ناـیاپ 
دندومن دـییأت  ارم  مه  یخرب  .دوب  نانآ  زا  یخرب  اب  فالتخا  طابترا و  عطق  طقف  نآ  هجیتن  اما  ، مدرک توعد  هرظانم  هب  هراب ، نیارد  ار 

زا هک  یتاروتـسد  رب  انب  ات  داد  نامرف  نم  هب  يدـهم  ماـما  لاس 1424 ، نیمه  ناضمر  هام  نایاپ  هب  هدـنام  زور  ود  .دـندرکن  يرای  اـما 
هک داد  روتـسد  نم  هب  يدـهم  ماما  لاوش ، زا  زور  نیموس  رد  مناسرب و  نایناهج  مامت  هب  ار  متوعد  دوش ، یم  رداص  ماما  دوخ  بناـج 
قح ندرک  اپرب  يارب  شالت  نآ و  لها  قح و  يرای  يارب  ار  مدرم  زین  نم  .مهد  لیکشت  یهورگ  تعرس  هب  هدرک و  مایق  ناملاظ  هیلع 

؟ دنک يرای  ار  نآرق  هک  تسه  یسک  ایآ  دنک ؟ يرای  ار  ادخ  نید  هک  تسه  یسک  ایآ  ...مدناوخارف  هللا ، ّالا  هلا  هملک ال  نتشارفارب  و 
؟ دنک يرای  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  تسه  یسک  ایآ  دنک ؟ يرای  ار  ادخ  یلو  هک  تسه  یسک  ایآ 

يِذَّلا ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنکَمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسَیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  )
ياهراک هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  ًائیَش ؛) یب  َنوکِرْشی  ینَنوُُدبْعی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا 

اه نآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  ناـنآ  ًاـعطق  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـنا  هداد  ماـجنا  هتـسیاش 
تینما هب  ار  ناشسرت  تخاس و  دهاوخ  راد  هشیر  اجرباپ و  هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیشخب و  ار  نیمز  يور  تفالخ 

(1) .تخاس دنهاوخن  نم  کیرش  ار  يزیچ  دنتسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک  نانچ  نآ  دنک ، یم  لّدبم  شمارآ  و 

هک هدرک  دـیکأت  اهراب  قداص  ماما  هکنآ  لاح  مشاب  هتـشاد  يرای  راـظتنا  ناـنآ  زا  هنوگچ  مرادـن ! يراـظتنا  چـیه  نید  ياـملع  زا  نم 
زا رفن  رازه  هس  ناگرزب و  زا  رفن  داتفه  وا  دوش و  رارقرب  ماما  تلود  هکنیا  ات  دـنگنج  یم  ماما  اـب  ناـبز  تسد و  اـب  ناـنآ  زا  يرایـسب 

مشاب هتشاد  يرای  راظتنا  نانآ  زا  هنوگچ  تشک ! دهاوخ  ار  نانآ  ناکچوک 
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یماگنه دنرادن و  ایند ] رد   ] یبیصن چیه  هک  دنک  یم  يرای  یناسک  هلیسو  هب  ار  رما  نیا  دنوادخ  دیوگ : یم  قداص  ماما  هک  یلاحرد 
.دش دنهاوخ  جراخ  نآ  زا  دنتسه  تسرپ  تب  هزورما  هک  ینانآ  دسرارف ، ام  رما  هک 

.شیاهدننامه هفینحوبا و  رگم  دوبن  یتب  چیه  قداص  ماما  نامز  رد  هکارچ  دنتسه ؛ لمع  یب  ناملاع  نامه  اه  تب 

زا يرایـسب  اما  تسا ؛ هدش  هدید  باوخ  رد  هک  تسا  یگرزب  یحو  دـتفا ، یم  قافتا  زورما  هچنآ  میوگ : یم  امـش  هب  قح  هب  ار  نیا  و 
مدرم رتشیب  اما  تسا  مدرم  رب  ام و  رب  یهلا  لضف  زا  نیا  دننک ، یمن  رکـش  دنتـسه و  رفاک  ناشراگدرورپ  ياه  تمعن  هب  تبـسن  مدرم 

.دنتسین رازگرکش 

قافتا هتبلا  داتفا و  یم  قافتا  هدـنیآ  رد  هک  دوب  یمهم  تاـقافتا  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  مداد  ربخ  یبیغ  روما  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  نم 
لآ هدنامیقاب  ! دندش دترم  مین  لاس و  کی  زا  سپ  اما  دندوب  نم  اب  توعد ، يادتبا  هک  یناسک  زا  یخرب  ندش  دترم  هلمجزا  داتفا ! مه 
هدش دییات  لیئربج ، هلیسو  هب  هدش  تیامح  مدرم ، همه  يوس  هب  يدهم  ماما  هداتسرف  یصو و  نسح ، دمحا  مکحتسم ، نوتـس  دمحم ،

میلع عساو  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  هیرذ  لیفارسا  هلیسو  هب  هدش  يرای  لئیاکیم ، هب 

ق لاوش 1424 ه .- فرشا 28  فجن 

یسررب دقن و 

هک تسا  باوخ  طقف  دنا ، هداتـسرف  مدرم  يوس  هب  ار  وا  مالّـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  هک  اعدا  نیا  يارب  نسح  دـمحا  لالدتـسا  مامت  . 1
! دشاب شدوخ  ینیقلت  یناطیش و  ياه  باوخ  زا  تسا  نکمم  دشاب ، هتشاد  تیعقاو  مه  رگا 

هلمج نیا  مورب ؛» فجن  هزوح  هب  يریگرد  روز و  اب  ینلع و  تروص  هب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  ماـما  : » دـینک تقد  شنخـس  نیا  هب  . 2
یم بوسنم  فـجن  هزوـح  هب  ار  دوـخ  هک  دـندوب  زین  يرگید  دارفا  وا  زا  ریغ  تسوا ! رد  یگدـنرد  تنوـشخ و  يوـخ  هدـنهد  ناـشن 

هب ار  املع  زا  يرایـسب  هدـش و  بکترم  يرایـسب  ياه  تیاـنج  زین  ناـنآ  .دنتـشاد  یگدـنرد  تنوشخ و  يوخ  وا ، نوچمه  دـندرک و 
.دندناسر تداهش 

بناج زا  هک  یتاروتـسد  رب  انب  ات  داد  نامرف  نم  هب  يدهم  ماما  لاس 1424 ، نیمه  ناضمر  هام  نایاپ  هب  هدنام  زور  ود  : » دـیوگ یم  . 3
هیلع هک  داد  روتـسد  نم  هب  يدـهم  ماما  لاوش ، زا  زور  نیموس  رد  مناسرب و  ناـیناهج  ماـمت  هب  ار  متوعد  دوش ، یم  رداـص  ماـما  دوخ 

قح و ندرک  اپرب  يارب  شالت  نآ و  لها  قح و  يرای  يارب  ار  مدرم  زین  نم  .مهد  لیکـشت  یهورگ  تعرـس  هب  هدرک و  ماـیق  ناـملاظ 
ایآ دنک ؟ يرای  نآرق  هک  تسه  یسک  ایآ  دنک ؟ يرای  ار  ادخ  نید  هک  تسه  یـسک  ایآ  ...مدناوخارف  هللا ، ّالا  هلا  هملک ال  نتـشارفارب 

»؟ دنک يرای  ار  ادخ  یلو  هک  تسه  یسک 
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رب وا  ات  دننک  يرای  ار  وا  هک  تسا  بجاو  مدرم  رب  و  دنک ! عورش  فجن  زا  دیاب  تسا و  نیملاظ  اب  هزرابم  رومام  هک  دنک  یم  لایخ  وا 
 ...! تسا نیمه  وا  تقامح  تکرح و  ساسا  دنک ! تموکح  ناینیمز  نیمز و 

اهراب قداص  ماما  هکنآ  لاح  مشاب و  هتـشاد  نانآ  زا  يرای  راظتنا  هنوگچ  مرادـن ، يراظتنا  چـیه  نید  ياملع  زا  نم  و  : » دـیوگ یم  . 4
ناگرزب و زا  رفن  داتفه  ماما  دوش و  رارقرب  ماما  تلود  هکنیا  ات  دـنگنج  یم  ماما  اب  نابز  تسد و  اب  نانآ  زا  يرایـسب  هک  هدرک  دـیکأت 
: دـیوگ یم  قداص  ماما  هک  یلاحرد  مشاب  هتـشاد  يراـی  راـظتنا  ناـنآ  زا  هنوگچ  تشک ! دـهاوخ  ار  ناـنآ  ناـکچوک  زا  رفن  رازه  هس 
هک ینانآ  دـسرارف ، ام  رما  هک  یماگنه  دـنرادن و  ایند ] رد   ] یبیـصن چـیه  هک  دـنک  یم  يراـی  یناـسک  هلیـسو  هب  ار  رما  نیا  دـنوادخ 

.(1)« دش دنهاوخ  جراخ  نآ  زا  دنتسه  تسرپ  تب  هزورما 

لاجد و دمحا  هک  دنناد  یم  نانآ  نوچ  دنرادن ، فجن  ياه  هبلط  املع و  قیدصت  هب  يدیما  چیه  وا ، ياهدننامه  یِعدـم و  نیا  يرآ !
.دننک یم  هاگآ  اه  نآ  هلیح  زا  زین  ار  مدرم  هدوب و  وگ  غورد  وا ، هیبش  يدارفا 

ماـما هکنیا  تفگن  لاـجد  دـمحا  اـما  تسا ، هدـمآ  یـسوط  خیـش  هبیغلا  باـتک  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  نیا ، هیبش  یثیدـح 
ثیدح  ] هک دناد  یم  نوچ  تفگن  تسا ! هدمآ  ثیدح  مادـک  رد  دنـشک ، یم  ار  هبلط  رازه  هس  ملاع و  داتفه  مالّـسلا ،) هیلع  ) يدـهم

! درادن يردصم  دنس و  چیه  شا ] یگتخاس 

تدحو ظفح  ياعدا  اب  هک  دنتـسه  یناسک  اه  يرَتب  .دننک  یم  مایق  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هیلع  نویرَتب »  » هک هدـمآ  تایاور  رد  هلب 
لها روتـسد  نوـچ  دـندیمان  هیرتـب  ار  ناـنیا  مالّـسلا ) مهیلع  ) همئا دـنراد ! تسود  مهاـب  ار  تیب  لـها  نانمـشد  تیب و  لـها  یمالـسا ،

هتفرگ و ار  تیالو  ینعی  تئارب ، نودب  دـنراد  تیالو  طقف  نانآ  .دـندرک  رتبا  عطق و  ار  تئارب  تیالو و  رب  ینبم  مالّـسلا ) مهیلع  ) تیب
.دنتشاذگ رتبا  ار  راک  دندرک و  عطق  ار  تئارب 

! تسا هارمگ  لاجد  نیمه  ِدوخ  هیرتب ، ياه  هنومن  زا  یکی  هتبلا  هک 
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ثیدـح اـب  یـساسا  ییاـه  تواـفت  اـما  تسا  هدـش  رکذ  نومـضم  نیا  هیبش  یثیدـح  ص 450 ، یـسوط ، خیــش  هـبیغلا  باـتک  رد  - 1
ُْهنِم َجَرَخ  ْدََقل  اَنُْرمَأ  َءاَج  ْدَق  َْول  َُهل َو  َقاَلَخ  َال  ْنَِمب  َْرمَْألا  اَذَـه  ُهَّللا  َّنَرُْـصنَیل  تسا : نینچ  ثیدـح  لصا  .دراد  لاجد  دـمحا  ياعدادروم 

ینامز و  دنرادن ، نید  رد  یبیـصن  هک  درک  دهاوخ  يرای  یناسک  هلیـسو  هب  ار  شنید  دـنوادخ  .ِناَثْوَْألا  ِهَداَبِع  یَلَع  ٌمیِقُم  َمْوْیلا  َوُه  ْنَم 
رایـسب تیاور  نیا  همجرت  .دـش [  دـنهاوخ  جراخ  نید  زا  دنتـسرپ  یم  تب  هزورما  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دـسر  ارف  روهظ  ماگنه  هک 
یناروک داتسا  دوخ  دییات  دروم  همجرت  دش ، هتشون  اجنیا  رد  هچنآ  هدش ؛ هتفگ  نآ  يارب  یفلتخم  ياه  همجرت  تسا و  فالتخا  دروم 

[. تسا
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هدـیمان ُتب  ار  نانآ  هدرک و  قبطنم  فجن  ياـملع  رب  ار  نآ  دوخ ، هاوخلد  هب  هدـیمهفن و  مه  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  تیاور  وا 
هدش و دراو  هزوح  هب  رکفت  زرط  نیا  هنافسأتم  تسا ! هدیمان  تسرپ  تب  دنراد ، لوبق  ار  نانآ  هک  مه  یمدرم  دنتـسین ! لمع  لها  نوچ 

لتق هب  روتـسد  يا  هدـع  یتح  دـندرک ؛ میـسقت  هتـسشن )  ) دـعاق و  مایق ) لمع و  لها   ) لـماع هتـسدود ي  هب  مه  ار  عجارم  یتح  یخرب 
! دندوب نیدعاق  ءزج  نوچ  تشک ، مه  ار  مالّسلا ) مهیلع  ) همئا زا  يرایسب  دیاب  قطنم  نیاربانب  و  دنتسین ! مایق  لها  نوچ  دنداد  عجارم 

.دشکب شود  هب  هحلسا  نانآ  شیپاشیپ  و  دشاب ! ناشدوخ  دّلقم  هک  دنراد  تسود  ار  یعجرم  هک  تسا  نیا  دارفا  نیا  لکشم 

.نارگید مهف  هن  تسا ، شدوخ  مهف  ياضتقم  هب  عجرم ، مایق  مدع  مایق و  هک  یلاحرد 

یحو دتفا ، یم  قافتا  زورما  هچنآ  میوگ : یم  امـش  هب  قح  هب  ار  نیا  و  : » دیوگ یم  هک  دینیبب  ار  وا  دحزا  شیب  رورغ  یگتفیرف و   - 5
.تسا لیجنا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  نخس  هیبش  وا ، هتفگ  نیا  تسا .» هدش  هدید  باوخ  رد  هک  تسا  یگرزب 

وا هب  شتوعد ، ِمود  لوا و  لاس  رد  هک  ینانآ  زا  یخرب  هک  هتـسناد  یم  بیغ  هار  زا  دـناد و  یم  گرزب  یحو  کی  ار  شدوخ  باوخ 
! درک دنهاوخ  كرت  ار  وا  دنا ، هدروآ  نامیا 

هدید ار  وا  ياونیب  ناوتان و  تقیقح  نانآ  هدوب و  ادـیپ  رـضاح و  نانآ  نیب  رد  هشیمه  وا  هک  دـنا  هدرک  كرت  ار  وا  لیلد  نیا  هب  دـیاش 
سپ دیوگب ! ریـسفت  ناشیارب  وگدـنلب ، اب  مه  نآ  یگتفه ، تروص  هب  هدرک و  ناهنپ  ار  دوخ  هک  تفرگ  میمـصت  رطاخ  نیمه  هب  دـنا !

 . ...دندید یم  ار  وا  شراکمه  نیطایش  طقف  دش و  ناهنپ  مه  شناوریپ  زا  یتح  نآزا 
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قارع لها  تیعجرم و  هب  تبسن  هایس  هنیک  متفه : لصف 

هراشا
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؟ تسیچ هعیش  عجارم  اب  لاجد  ینمشد  لیلد  - 1

ریباعت و هنیک و  تدش  یتح  تسا ؛ نانآ  اب  تیباهو  ینمشد  هنیک و  دننامه  اقیقد  هعیش ، عجارم  املع و  اب  لاجد  دمحا  ینمشد  هنیک و 
! تسا ناسکی  زین  تاملک 

هارمگ و ار  وا  ای  دنک ! شراوخ  ادخ  دـنک ! شتنعل  ادـخ  دـنیوگ : یم  نآزا  سپ  هکنیا  رگم  دـنرب  یمن  مان  ار  یعجرم  چـیه  وا  ناوریپ 
! دنناد یم  تب و ... 

.دنتسه نانآ  فرحنم  ياهاعدا  ربارب  رد  مکحتسم  ییاهژد  هعیش ، عجارم  املع و  دنناد  یم  یبوخ  هب  نانیا  هک  تسا  نآ  مه  شلیلد 

.دش یم  ریگارف  قطانم  مامت  رد  ناشتوعد  دندوبن ، هعیش  عجارم  املع و  رگا  هک  دنراد  فارتعا  مه  ناشدوخ 

هناخ لخاد  دوبن ، وا  رگا  دیوگ : یم  دنک و  یم  یلاخ  نابهگن  رس  رب  ار  شمشخ  هک  دنتـسه  يا  هدروخ  تسکـش  دزد  نوچمه  نانآ 
! مدوب هدرب  ار  زیچ  همه  هدش و 

: دیوگ یم  لاجد  دمحا 

اب هزرابم  رد  مدرم ، ناج  حور و  نهذ و  ندرک  هدامآ  اب  نانآ  دنتـسه ؛ هنوگ  نیمه  ینایفـس ، لاجد و  نازاس  هنیمز  یهارمگ و  ناماما 
.دننک یم  ششوک  مالسا ، ربمایپ  شردپ ، لیلد  ندرک  ّدر  و  مالّسلا ) هیلع  ) موصعم

هدرک و تداع  ناشدوخ  املع ] عجارم و  ینعی   ] هدننک هارمگ  ِناهارمگ  نیا  دـننک و  یم  يوریپ  تیعجرم  زا  مدرم  هک  دـنناد  یم  همه 
هناهب نیا  هب  دننک ؛ در  اروف  دنک ، یم  راکشآ  مدرم  يارب  ار  ناشگنرین  غورد و  هک  یفلاخم  نخس  ره  هک  دنا  هداد  تداع  زین  ار  مدرم 
هچنآ اریز  دـش ، دـهاوخ  زوریپ  دـشاب  قح  اعقاو  رگا  قح  هک  اعدا  نیا  اب  و  تسا ... ؛ هدـماین  هقف و ...  لوصا  هقف و  رد  نخـس  نیا  هک 
دـشر هک  مه  یماگنه  و  دنک ؛ یم  دشر  دشاب  یهلا  رگا  دینک ، اهر  ار  وا  هک  تسامـش  هفیظو  سپ  دنک ، یم  دـشر  دـشاب  ادـخ  يارب 

ماما هک  یلاـحرد  تسا  لـطاب  هنوگچ  ییوگب : رگا  تسا ! لـطاب  ِعجرم  ربهر و  هک  دـینک  اـهر  ار  وا  دـنیوگ : یم  وت  هب  عجارم ]  ] درک
.دشابن ماما  بئان  ماما و  هک  تسا  نیا  لصا  دنیوگ : یم  وت  هب  تسا ؟

: تسا هتفگ  نینچمه  وا 

هب فاصنا  اب  دنرگنب و  ینامی  كرابم  توعد  نیا  هب  فاصنا  هدید  اب  هک  منک  یم  تحیصن  ار  ناگدنسیون  نیا  یناتسیس و  دیـس  نم ،
ار وا  ناگدـنیآ  دتـسیاب ، ینامی  كراـبم  شبنج  نیا  ربارب  رد  هک  سکره  دـننادب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنـشاب ؛ نآ  لـها  قح و  لاـبند 

.مینک یم  تنعل  دنداتسیا ، هللادبع  نب  دمحم  ادخ  لوسر  ربارب  ار  هک  یناسک  زورما  هک  هنوگ  نامه  درک ، دنهاوخ  تنعل 

: تسا هتفگ  زین  و 

ياملع ياواتف  تیب و  لها  تایاور  اب  اما  مرت ؛ ملاع  یناتـسیس  دیـس  زا  هک  مرادن  اعدا  متـسه ؛ لمع  ملع و  مک  اون و  یب  يا  هدنب  نم ،
نادان دارفا  زا  يرایسب  هنافسأتم  اما  تسا ؛ فلاخم  اه  نآ  اب  یناتسیس ، دیس  ياواتف  هک  مدید  مراد و  ییانشآ  هتسجرب 
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ماما يارب  راظتنا  هک  دنتـسه  یلمع  یب  ناملاع  نامه  نانیا ، هک  یلاحرد  ...دـنبوک  یم  لمع  یب  ناملاع  نیا  تیعجرم  لبط  رب  قمحا ،
.دننک یمن  هدنسب  وا  هداتسرف  یصو و  نامز و  ماما  بیذکت  هب  دنا و  هدرک  فیعضت  ار  يدهم 

: تسا هتفگ  يرگید  ياج  رد  نینچمه 

یکی هدیقع ، رد  حیرص  كرش  دراد و  یعاونا  مه  نآ  دوخ  هک  تسا  نآ  عاونا  زا  یکی  راکشآ  كرش  دراد ...  یفلتخم  عاونا  كرش 
.دنتسه وگنخس  ياه  تب  نانیا  لمع ؛ نودب  هارمگ  ياملع  ندیتسرپ  تب و  ندیتسرپ  دننام  تسا ؛ نآ  عاونا  زا 

ینید هاگیاج  نارگن  مه  لمع  نودب  ناملاع  دنـسرت و  یم  دوخ  ییایند  لطاب  یهاشداپ  رب  ناهاشداپ  رگا  تسا ! بیجع  مدرم  راک  ... 
ياملع تسد  هب  ار  دوخ  مامز  ناـسنا  هک  تسا  تسرد  اـیآ  دنتـسه ؟ هچ  نارگن  دنـسرت و  یم  يزیچ  هچ  رب  مدرم  سپ  دنتـسه ، دوخ 
ناسنا هک  تسا  تسرد  ایآ  دربب ؟ ار  وا  دهاوخب  هک  اج  ره  تسا و  شبحاص  تسد  رد  شراسفا  هک  ناویح  کی  دننام  دهدب ؟ هارمگ 

؟ دنربب منهج  هب  ار  وا  ات  دشاب  یهارمگ  ناماما  وریپ 

: تسا هداد  باوج  نینچ  وا  هدش و  لاؤس  وا  زا  عجارم ، اب  شطابترا  هرابرد 

نوخ ناریا ، رد  يرئاح  نوچمه  نانآ  زا  یخرب  یتح  موش ! هتشک  ای  ریگتسد و  نم  دنهاوخ  یم  نانآ  رتشیب  نآلا  اما  میتشادن ؛ یلکشم 
.دنا هدرک  مالعا  حابم  ار  نم 

يارب و  تسوگ ؛ غورد  دنکب  ندوب  ینامی  ياعدا  هک  سکره  ینامـسآ ، يادن  زا  لبق  هک  دـنا  هداد  اوتف  املع  زا  رفن  هس  یگزات  هب  ... 
گرزب رایسب  یتبیـصم  یمکح ، نینچ  رودص  تسا و  تیب  لها  مالک  فلاخم  لطاب و  اه  نیا  نخـس  هک  دش  دهاوخ  نشور  هدنناوخ 

.دنشاب لفاغ  تیب  لها  تایاور  زا  دح  نیا  هب  ات  نانآ  هک  میتشادن  راظتنا  ام  تسا و 

: دیوگ یم  هتسناد و  ردص  دیهش  هب  دنتسم  ار  عجارم  اب  دوخ  ینمشد  هرصب ، لاجد  هکنیا  همه  زا  رت  بیجع 

، نامز رذگ  اب  دش و  هدیـشک  ریفکت و ...  هب  راک  هکنیا  ات  دوب  يریگرد  هشیمه  عجارم ، رگید  نیدـلقم  ردـص و  دیهـش  نیدـلقم  نایم 
هیقب ناوریپ  اما  دـندش ؛ لیدـبت  مدرم  هیقب  ربارب  رد  دـنمورین  هورگ  کی  هب  هکنیا  ات  دـندش  یم  رتدایز  رتداـیز و  ردـص  دیهـش  ناوریپ 

هتـشاد ریثأت  قارع ، هعماج  رد  اصوصخ  تعرـس ، هب  هک  تسا  توعد  نیا  دننامه  نیا  دندوب و  رت  هدنکارپ  رتشیب و  وگ ، غورد  ِعجارم 
.تسا

هار زا  هاتوک ، ینامز  زا  سپ  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  دـندش  میـسقت  رتشیب  اـی  هورگ  تفه  هب  وا  ناوریپ  ردـص ، دیـس  تداهـش  زا  سپ  ... 
اب شتداهش  زا  سپ  مه  ردص و  دیهـش  یناگدنز  نامز  رد  مه  هک  دندرک  فارتعا  یعجارم  تیعجرم  هب  هدش و  فرحنم  ردص  دیهش 

مـشچ دنتفگ ، یم  ردص  دیهـش  هرابرد  ناملاع  نآ  ای  دوب ، هتفگ  ناملاع  نآ  هرابرد  ردص  دیهـش  هک  ییاهزیچ  زا  دندوب و  نمـشد  وا 
.دندرک یشوپ 

: دیوگ یم  ردص  نایرج  هرابرد  وا 
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هب ات  تاکز  سمخ و  نوچمه  یعرـش  قوقح  ندرک  عمج  يارب  دنا ؛ هدرب  راک  هب  دوخ  فادـها  يارب  طقف  ار  ردـص  دیهـش  مان  نانیا 
.تسا رازیب  نانیا  زا  ردص  دیهش  هک  یلاحرد  دنروآ ...  تسد  هب  ار  لاوما  نیا  ردص  دیهش  یعرش  نیشناج  ناونع 

رد یهلا  باذـع  زا  دنـشاب و  هتـشاد  اوقت  دـننک ، یم  رود  قح  زا  ار  نانآ  هدرک و  هارمگ  ار  مدرم  هک  یناسک  همه  یبوقعی و  خیـش  ... 
یم رما  نآرق  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  شنانخس  اب  .تسا  يدهم  ماما  هداتسرف  یصو و  نسح ، دمحا  دیس  انامه  ...دنـسرتب  ترخآ  ایند و 

.دنهد یم  نامرف  دوخ ، یصخش  يار  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  شیاهدننامه ، یبوقعی و  اما  دنک 

بیذکت ار  يدهم  ماما  هداتـسرف  یـصو و  لیلد ، نودـب  ملع و  نودـب  ارچ  تسیچ ؟ يدـهم  ماما  هیلع  گنج  نیا  لیلد  يرئاح ! يا  ... 
؟ ینک یم 

يزیچ هکلب  َنیِملاَّظلا ؛) ُهَِبقاع  َناک  َفیک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َبَّذـک  ِکلذـک  ُُهلیوْأَت  ْمِِهتْأی  اََّمل  ِهِْملِِعب َو  اوُطیحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذـک  َْلب  )
بیذکت هنوگ  نیمه  زین  اه  نآ  ناینیشیپ  تسا ، هدشن  نشور  نانآ  رب  شتیعقاو  زونه  دنتشادن و  نآ  زا  یهاگآ  هک  دندرک  بیذکت  ار 

(1)! دوب هنوگچ  ناملاظ  راک  تبقاع  رگنب  سپ  دندرک 

یم ام  نوچ  ینک ! صخـشم  وت  هک  یناکم  ره  رد  دـننک ؛ یم  توعد  ماـعألمرد  ینلع  یملع و  هرظاـنم  هب  ار  وت  يدـهم  ماـما  نارواـی 
: تسا هدـناوخ  هنوـگ  نیا  ار  وـت  سماـخلا  ریفـسلا  باـتک  رد  ردـص  دیـس  هک  میناد  یمو  يوـش  قارع  دراو  یـسرت  یم  وـت  هک  میناد 

!« وسرت يوسرت  »

يارب و  داد ؛ نیـسح  ماـما  لـتق  هب  اوتف  هک  شاـبن  ناـمز  یـضاق  حیرُـش  نک و  هعجارم  تلقع  هب  مییوگ : یم  يرئاـح ، هژیو  هب  همه ، هب 
.مینک یم  توعد  هرظانم  هب  ار  وت  مهزاب  مدرم ، رظن  رد  قح  ندش  نشور 

، تسین يدـیدج  زیچ  وت  يارب  نیا  هچرگا  نادـن ! مدـلا  رودـهم  نکن و  بیذـکت  دراد ، داقتعا  نامز  ماما  دـنوادخ و  هب  هک  ار  یـسک 
ام روتسد  هب  نانیا  یتفگ : یم  یتسناد و  یمن  دیهـش  ار  اه  ییاکیرمآ  اب  گنج  رد  يدهملا  شیج  ناگتـشک  مه  نیازا  شیپ  وت  نوچ 

.دنتسین فجن  رد  ام  رتفد  هدنیامن  دنگنج و  یمن 

بجر 1426  20 يدهم ، ماما  ناروای 

املع رگید  يربهر و  مظعم  ماقم  هب  وا  همان  - 2

روتـسد ناشیا  هب  همان ، نآ  رد  هک  درک  رـشتنم  هللا ) هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم  هب  باطخ  يا  هداشگرـس  همان  نینچمه ، لاجد  دـمحا 
! تسا مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هداتسرف  وا  هکارچ  دنراپسب ؛ وا  هب  ار  ناریا  تموکح  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  دهد  یم 

هداد حیـضوت  نآ  رد  ار  دوخ  شبنج  تیهام  هک  تسا  املع  زا  رگید  يا  هدع  و  هللا ) هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم  هب  وا  همان  نیمود  نیا 
: تسا
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.39/ سنوی - 1
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ياه هناخ  زا  يا  هناخ  دـناد و  یم  هناگی  ار  دـنوادخ  هک  یبلق  ره  رب  مالـس  هللا ؛ اـّلا  هلا  ـال  لـها  يوس  زا  هللا  اـّلا  هلا  ـال  لـها  رب  مـالس 
ار نخس  هک  یناسک  رب  مالس  تسا ؛ دنوادخ 

.دنرادن ساره  يا  هدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  دنریذپ و  یم  ار  نآ  نیرتهب  دنهد و  یم  شوگ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالس  يا ، هنماخ  یلع  دیس  هب  دعب  اما 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالس  ناریا ، رد  ینیوزق  دیس  هب 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالس  رجاهم ، دیمحلادبع  خیش  هب 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالس  یناروک ، یلع  خیش  هب 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالس  ردص ، يدتقم  دیس  هب 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالس  ینسح ، دمحم  دیس  هب 

.تسا مهم  ناشیارب  رما  نیا  هک  یناسک  مامت  هب 

هب ار  نآ  زا  يوریپ  قح و  هک  مهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  ینک و  هشیدـنا  نآ  رد  یبوخ  هب  یناوخب و  ارم  همان  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
هک یـسک  دـنرادن و  ییامنهار  هک  تسا  یناسک  اه و  نادرگرـس  ياـمنهار  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـنک ؛ يراـی  ار  وت  هدرک و  ماـهلا  وت 

.تشاد دهاوخن  يرون  دشاب ، هدادن  رارق  يرون  وا  يارب  دنوادخ 

ياه هناشن  طقف  هدش و  ققحم  روهظ  ياه  هناشن  زا  يرایـسب  مینک و  یم  یگدنز  سدـقم  روهظ  رـصع  رد  نونکا  مه  ام  هک  یناد  یم 
تشه طقف  اه  نآ  نیرترود  دنتسه و  روهظ  هب  کیدزن  رایسب  یمتح ، ياه  هناشن  یناد ، یم  هک  هنوگ  نامه  و  دنا ؛ هدنام  یقاب  یعطق 

.ءادیب رد  فوسخ  نوچمه  دنتفا ، یم  قافتا  نآ  زا  دعب  ای  روهظ  نامز  رد  مه  اه  نآ  زا  یخرب  دراد و  هلصاف  روهظ  ات  هام 

هک دـنهد  یم  خر  نامز  ماما  مایق  يزاس  هنیمز  يارب  ییاه  شبنج  روهظ ، زا  لبق  دـنهد  یم  ناشن  هک  هدـش  دراو  يرایـسب  تاـیاور  و 
.دنتسه یناهج  مایق  زا  یئزج  و  مالّسلا ) هیلع  ) تجح نامز ، ماما  مایق ]  ] هب لصتم  اه  شبنج  نیا  زا  یخرب 

ماما هک  دـنراد  حیرـصت  تایاور  زا  یخرب  هکلب  دوش ؛ یم  هدافتـسا  تایاور  نآ  رد  دوجوم  نئارق  زا  يرایـسب  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا 
اب هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا و  طبترم  دوخ  باحصا  زا  يرایسب  اب  يزاس ، هدامآ  روظنم  هب  سدقم ، مایق  زا  لبق  مالّـسلا ،) هیلع  ) يدهم

ماـقتنا و مالّـسلا ،) هیلع  ) يدـهم ماـما  ماـیق  یناد ، یم  هک  هنوگ  ناـمه  و  تسا ؛ قفاوم  ناربماـیپ  ياـه  توعد  رد  یهلا  شور  نآرق و 
زا شیپ  سپ  تسین ؛ هبوت  ياج  چیه  دریگ و  یم  ریـشمش  دهد و  یم  ریـشمش  طقف  نانآ  هب  دنوادخ  .دوب  دهاوخ  نیفرحنم  رب  یباذـع 

: دنیوگن دنک و  مامت  ناگدنب  رب  ار  تجح  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  يراذنا  دیاب  يا  هیضق  نینچ 

هن رگا  و  نینِمْؤُْملا ؛) َنِم  َنوکَن  ِکتایآ َو  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  انَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  اُولوُقیَف  ْمِهیدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌهَبیـصُم  ْمُهَبیـُصت  ْنَأ  َْول ال  (َو 
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يارب يربمایپ  ارچ  اراگدرورپ  دنیوگ : دسرب ، دنا  هدرک  هک  ییاهراک  يارب  یتبیصم  نانآ  هب  هک  یماگنه  هک  دوب  نیا 
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(1) (. میدرک یم  باتش  ناشرفیک  رد   ) میشاب نانمؤم  زا  مینک و  يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  يداتسرفن  ام 

زا شیپ  ام  رگا  و  زَْخن ي ؛) َّلِذَن َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  انَیلِإ  َْتلَـسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  اُولاَقل  ِِهْلبَق  ْنِم  ٍباذَِـعب  ْمُهانکَلْهَأ  اَّنَأ  َْول  (َو 
هکنآ زا  شیپ  وت  تایآ  زا  ات  يداتـسرفن  ام  يارب  يا  هداتـسرف  ارچ  اراگدرورپ ! دـنتفگ : یم  میدرک  یم  دوبان  ار  ناـنآ  یباذـع  اـب  نآ 

(2) .مینک يوریپ  میدرگ  راوخ  نوبز و 

دنک یمن  دوبان  ار  یمدرم  هاگ  چیه  دـنوادخ  ...الوُسَر ؛( اهِّمُأ  یف  َثَْعبی  یَّتَح  يرُْقلا  ِکلْهُم  کُّبَر  َناک  ام  َو  :( دـیامرف یم  دـنوادخ  و 
؛( لُـسُّرلا َدـَْعب  ٌهَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوـکی  َّـالَِئل  َنیرِذـْنُم  َنـیرِّشَبُم َو  ًالُـسُر  ((3) .دتـسرفب ار  يا  هداتـسرف  ناـشیارب  ادـتبا  هکنیا  رگم 

(4) .دنشاب هتشادن  ادخ  هیلع  یتجح  تمایق ] رد   ] مدرم نانآ ، ندمآ  زا  سپ  ات  هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  یناربمایپ 

یم دزگ ، یم  ار  شیوخ  تسد  راکمتـس ، هک  يزور  و  ًـالیبَس ؛) ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَتَیل  اـی  ُلوُقی  ِهیَدـی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعی  َمْوی  (َو 
(5) .متفرگ یم  شیپ  رد  ربمایپ  اب  یهار  شاک  يا  دیوگ :

هاگآ روتـسد  هک  دیا  هدرک  بّجعتایآ  َنوُمَحُْرت ؛) ْمکَّلََعل  اوُقَّتَِتل َو  ْمکَرِْذنِیل َو  ْمْکنِم  ٍلُجَر  یلَع  ْمکِّبَر  ْنِم  ٌرکِذ  ْمکَءاج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َوَأ  )
تمحر لومـشم  دیاش  دینک و  هشیپ  يراگزیهرپ  دهد و  ناتمیب  ات  دسرب  امـش  هب  امـش  نایم  زا  يدرم  هلیـسو  هب  ناتراگدرورپ  هدـننک 

(6) .دیدرگ یهلا ] ]

ياه هنیمز  هکنیا  يارب  تسا و  تما  يربهر  وا و  يرای  يارب  يدـهم  ماما  هداتـسرف  هک  هدرک  مالعا  شیپ  لاس  هس  نسح  دـمحا  دـیس 
هیملع هزوح  هنایم  رد  فرشا ) فجن   ) يرقلا مأ  رد  ار  شتوعد  نونکا  و  دنک ؛ دحتم  مچرپ  کی  ریز  ار  مدرم  دزاس و  مهارف  ار  روهظ 

نب هجح  ماـما  باوخ ،]!  ] دوهـش ملاـع  رد  وا  .تسا  هدرک  هضرع  شتوـعد  یتـسار  تاـبثا  يارب  مه  يرایـسب  لـیالد  هتخاـس و  ینلع 
: دنرارق نیازا  لیالد  نآ  زا  یخرب  .تسا  هداتسرف  مدرم  همه  يوس  هب  دوخ  هداتسرف  ناونع  هب  ار  وا  ماما  هدید و  ار  نسحلا 

هب هکلب  تسین ؛ یلیـصحت  ملع  تسوا ، دزن  هک  یملع  هکنیا  مـیرک و  نآرق  اـب  هرظاـنم  هـب  هدـننک  بیذـکت  ناـملاع  هـمه  توـعد  - 1
رد تشاد ، دهاوخ  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  : » تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  يدهم  ماما  شزومآ 

نیتسخن

79 ص :

.47 صصق / - 1
.134/ هط - 2

.59/ صصق - 3
.165/ ءاسن - 4
.27/ ناقرف - 5

.63/ فارعا - 6

ینامی نسح  دمحا  هب  فورعم  لیعامسا  دمحا  ياهاعدا  در  رد  هرصب :  www.Ghaemiyeh.comلاجد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_79_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_79_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_79_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_79_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_79_6
http://www.ghaemiyeh.com


رد دش و  كاله  دنیوگ : یم  مدرم  يرگید ، رد  و  دنک ؛ یم  تشگزاب  شناریفـس ) باّون و  يردپ ، هداوناخ   ) هداوناخ يوس  هب  اه  نآ 
، دش تماما  یعدم  یـسک  هاگره  : » دومرف ماما  مینک »؟ هچ  ام  .دش  نانچ  رگا  مدرک : ضرع  [: » دـیوگ یم  يوار  « ] .داتفا يداو  مادـک 

« .دهد باوج  دناوتب  ماما  طقف  هک  دیسرپب  وا  زا  یتالاؤس 

.تسا ربمایپ  نادواج  هزجعم  هک  تسین  میرک  نآرق  زا  رت  گرزب  یلاؤس  چیه  و 

تسا هدومن  رشتنم  تاهباشتملا  يدهملا  مامالا  رارسا  مان  هب  باتک  دلج  هس  نونکات  هدرک و  نایب  نآرق  ِتاهباشتم  يارب  یلیوأت  وا  - 2
.دناوخ یمارف  هزرابم  هب  هدمآ ، باتک  نیا  رد  هچنآ  ّدر  يارب  ار  همه  و 

! تسا هداد  باوج  هن  هدرک و  ّدر  هن  ار ] باتک  نیا  بلاطم   ] سک چیه  هتشذگ و  لاس  کی  دودح  نآلا 

بیذـکت زا  کـی  چـیه  رطاـخ  نیمه  هب  دـیامن و  یم  توعد  هلهاـبم  هب  دـنک  یم  بیذـکت  ار  وا  هک  سکره  نسح ، دـمحا  دیـس  - 3
: دیامرف یم  دنوادخ  .دنا  هدادن  وا  هب  یباوج  ناگدننک 

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  كَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  کَّجاَح  ْنَمَف  )
اه نآ  هب  دنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  هدیـسر ، وت  هب  هک  یـشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره  َنیبِذاْکلا ؛) یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 
ام ار  دوخ  نانز  مه  امـش  مییامن ، توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار  دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دییایب  وگب :

(1) .میهد رارق  نایوگ  غورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  هاگنآ  دوخ ، زا  مه  امش  مینک ، توعد  دوخ  زا 

هیلع ) يدهم ماما  لسن  زا  تسا ، هرـصب  لها  زا  دمحا و  وا  مسا  هکنیا  هب  دنراد ؛ هراشا  نسح  دمحا  دیـس  ياه  یگژیو  هب  یتایاور   - 4
.تسا يدهم  ماما  زا  دعب  يدهم  نیلوا  يدهم و  ماما  یصو  وا  تسوا ، هب  ِنیرت  کیدزن  رای و  نمؤم و  نیلوا  و  مالّسلا )

هرصب و زا  ناشنیلوا  تفگ : هک  مدینش  مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) دمحم ادخ  هداتـسرف  زا  : » تسا هدومرف  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
« .تسا همامی  زا  ناشنیرخآ 

ابا يا  دومرف : تفر ، ایند  زا  ربمایپ  هک  یبش  رد  : » تسا هدش  لقن  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ زا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا 
دهاوخ ماما  هدزاود  نم  زا  سپ  یلع ! يا  دیسر : اجنیا  هب  هکنیا  ات  تفگ  ار  ییاه  تیصو  ربمایپ  سپـس  .روایب  رهوج  ذغاک و  نسحلا !

شرـسپ هب  ار  نآ  نسح  : » هک اجنیا  ات  یتسه » ماما  هدزاود  زا  ِنیلوا  وت  یلع ! يا  سپ  دوب ، دهاوخ  يدهم  هدزاود  نانآ  زا  دعب  دـمآ و 
شرسپ هب  ار  نآ  دسرارف  شتافو  نامز  هک  یماگنه  دمآ و  دنهاوخ  يدهم  هدزاود  نآزا  سپ  .ماما  هدزاود  نیا  درپس ، دهاوخ  دمحم 
شموس مسا  تسا و  دـمحا  هللادـبع و  نآ  هک  مردـپ  مسا  نم و  نوچمه  یمـسا  دراد : مان  هس  وا  .دراپـس  یم  تسا  يدـهم  نیلوا  هک 

(107 ،/ یسوط هبیغلا  ،53/147 و  راونالا راحب  « ) .تسا نمؤم  نیلوا  وا  تسا ، يدهم 
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هدرک و لقن  نهاک  حیطَـس  زا  يدـهم  ماما  مایق  ياه  هناشن  زا  یخرب  رکذ  رد  مالـسالا  هراشب  باتک  رد  یمظاـک  ردـیح  دیـس  هچنآ  و 
(1)« دنک یم  روهظ  يدهم  رسپ  نامز ، نآ  رد  : » دیوگ یم  سپس 

هک ار  گنرزبس  ياه  مچرپ  ایوگ  : » تسا هدرک  تیاور  مالّـسلا ]) هیلع  ) اضر ماما  زا   ] داشرالا باتک  رد  هللا ) همحر   ) دیفم خیـش  هچنآ 
« .دنک ییامنهار  اه ، تیصو  ِبحاص  دنزرف  هب  دیآ و  تاماش  هب  هک  منیب  یم  هدروآ  ور  رصم  زا 

همئا و ياه  تیـصو  ثراو  مالّـسلا ]) هیلع  ) يدهم ماما   ] وا نوچ  دشاب ، يدهم  ماما  دنزرف  دیاب  امتح  اه ،» تیـصو  ِبحاص   » دـنزرف و 
.تسا دمحم  لآ  زا  نابهگن 

يدهم ماما  یـصو  نمؤم و  نیلوا  وا ، لسن  زا  يدهم ، ماما  دنزرف  هک  هدرکن  اعدا  نسح  دـمحا  دیـس  زا  ریغ  سک  چـیه  مه  نونکات  و 
.تسا

یم مایق  قرشم  رد  وا  ِتیب  لها  زا  يدرم  ماما ، جورخ  زا  لبق  : » دنک یم  لقن  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  هللا ) همحر   ) سوواط نبا  دیس 
« .دنک یم  لمح  ریشمش  هام  تشه  دنک ،

نامه ینعی  يدـعب  هتکن  تسا ، نسح  دـمحا  دیـس  تایاور ، نیا  زا  یخرب  ای  تاـیاور  زا  روظنم  هک  دـنک  یم  دـیکأت  دـییأت و  هچنآ  و 
: هلمجزا دراد  يرایسب  ياهدییأت  بیغ ، يوس  زا  نسح  دمحا  دیس  .تسا  یبیغ  ياهدییأت 

مهیلع ) همئا هک  دنا  هدید  مالّـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  زا  تسرد  باوخ  اهدص  نینمؤم ، زا  رفن  اه  هد  هدشدییأت و  باوخ  ملاع  رد   - 1
رد اه  باوخ  نیا  زا  یخرب  .تسا  يدهم  ماما  يوس  زا  هداتـسرف  نسح ، دمحا  دیـس  هک  دـنا  هدرک  دـیکأت  اه  باوخ  نیا  رد  مالّـسلا )

.دنا هدش  پاچ  نیبملا  غالبلا  مان  هب  یباتک 

هب یهلا  تیاده  ياه  هار  زا  یکی  هقداص  يایور  هک  هدش  تباث  نیموصعم ، لمع  نخس و  قیرط  زا  باوخ ، ندوب  تجح  هب  تبسن  اما 
دناوت یمن  ناطیـش  نوچ  .دنیبب  ار  مالّـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  یکی  باوخ ، رد ] ناسنا   ] هک یتقو  هژیو  هب  .تسا  قح  تفرعم  يوس 
همحر  ) يرون يازریم  زا  مالـسلا  راد  باتک  هب  .دـنراد  هراشا  هیـضق  نیا  هب  يرایـسب  ياه  تیاور  هکنانچ  دوش ؛ رهاظ  نانآ  بلاـق  رد 

.نک هعجارم  هللا )

نیا هرابرد  یباتک  ادـعب  دـنا و  هداتفا  قافتا  جراخ  ملاع  رد  هک  هتـشاد  نینمؤم  يارب  يرایـسب  اه  ییوگـشیپ  نسح ، دـمحا  دیـس  ب - 
.دش دهاوخ  رشتنم  یبیغ  رابخا 

نـسح دمحا  دیـس  دییأت  رد  هراختـسا  باوج  دنا و  هدرک  هراختـسا  میرک  نآرق  اب  هیـضق  نیا  شریذپ  يارب  نینمؤم  زا  رفن  اه  هد  ج - 
.تسا هدوب 

هک دـندرک  باـختنا  ار  يراـک  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  نکن ، باـختنا  نک و  هراختـسا  : » دوـمرف مّلـسو )  هلآ  هـیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ
« .دوب نآ  رد  ناشتکاله 
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دهاوخ وا  يارب  ار  ریخ  امتح  دنوادخ  دنک ، هراختـسا  دنوادخ  زا  تیاضر  اب  راب ، کی  یـسک  رگا  : » دومرف مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
« .تساوخ
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نودـب ار  اهراک  هک  تسا  نیا  نم  هدـنب  ياه  یتخبدـب  زا  [: » تسا هدـش  تیاور   ] لـجوزع دـنوادخ  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا 
« .دهد یم  ماجنا  نم  زا  هراختسا 

« .تشاد دهاوخن  يرجا  دنیبب ، ییالب  دوش و  يراک  دراو  هراختسا  نودب  هک  سکره  [: » تسا هدومرف  ( ] مالّسلا هیلع  ) قداص ماما 

.دهاوخب ادخ  رگا  مینک ، یم  راذگاو  يرگید  ياه  تبسانم  هب  ار  نآ  هک  يرگید  رایسب  لیالد  و 

امـش همه  ِهتیِعَر ؛» ْنَع  ٌلُوئْـسَم  ْمکُّلک  ٍعاَر َو  ْمکُّلک  : » هکنیا باـب  زا  تسا ، هیـضق  نـیا  رد  یـسررب  تـقد و  مهاوـخ  یم  وـت  زا  هـچنآ 
.دیوش یم  تساوخزاب  ناتنادنفسوگ  ربارب  رد  امش  همه  دیتسه و  ناپوچ  نوچمه ] ]

(1) .دنوش یسرپزاب  دیاب  هک  دیرادهگن  ار  نانآ  نُولُؤْسَم ؛) ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  هکنیا َ( : باب  زا  و 

دیـس يارجام  هک  منک  هراشا  مراد  تسود  .تسا  تیودـهم  هیـضق  رد  ناصـصختم  ناملاع و  ندرگ  رب  تیلوئـسم  هک  تهج  نیدـب  و 
ربمایپ هک  هنوگ  نامه  دشاب ، یعامتجا  ای  ییاملع و  ای  یـسایس  هکنیا  زا  يادج  هدش ، هجاوم  تمواقم  بیذـکت و  اب  هک  نسح  دـمحا 

لیئارـسا رودزم  یگناوید و  رحـس و  نوچمه  اه  تمهت  زا  يرایـسب  اما  تسا ؛ هعماج  رد  هتخانـشان  يا  هیـضق  هدرک ، فیـصوت  ار  نآ 
زج نانیا ]  ] تسا و نآ  ناگدنیوگ  ینید  یب  ییاوقت و  یب  هدنهد  ناشن  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  نسح  دـمحا  دیـس  هب  هک  ...و  ندوب 

.دنیوگ یمن  يزیچ  غورد ،

زا هاگ ] چیه   ] اه تمهت  هک  هدوب  نیمه  یهلا  ياه  توعد  همه  رد  دنوادخ  تنس  هکلب  تسین ؛ يدیدج  زیچ  يریگ ، عضوم  نیا  هتبلا 
رارکت ار  نانآ  راک  هک  یلاحرد  مینک  یم  شنزرـس  ایبنا  بیذـکت  رطاخ  هب  ار  نیـشیپ  ياه  تما  ارچ  سپ  .تسا  هدوبن  ادـج  ناربمایپ 

.مییامن یم 

دنهاوخ تنعل  ار  نآ  برغ  قرـش و  لها  دوش ، هتـشارفارب  قح  مچرپ  هک  یماگنه  : » تسا هدـش  تیاور  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا 
« .دننیب یم  مشاه  ینب  زا  هچنآ  هب ] تبسن  يدوسح   ] رطاخ هب  : » دومرف ماما  ارچ »؟ : » مدیسرپ دیوگ :] یم  يوار  « ] درک

« .دنک یم  تنعل  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنام  دهاوخن  برغم  قرشم و  رد  سک  چیه  دزارفارب ، ار  مچرپ  هک  یماگنه  : » دومرف نینچمه 

هعیـش زا  يزیچ  لابرغ ، زا  سپ  هک  میراد  رتاوتم  تایاور  و  دوش ؛ نشور  ات  دوش  یم  رهاظ  ههبـش  رد  وا  رما  هک  هدش  تیاور  نینچمه 
.مشچ رد  همرس  ای  هشوت  رد  کمن  نوچمه  یمک  رایسب  هدع  رگم  دنامدهاوخن ، یقاب 

یب نارای و  ندوب  مک  فالخرب  لاس و  هس  نیا  لوط  رد  نسح  دـمحا  دیـس  هیلع  میظع  يا  هناسر  هلمح  اـه و  ینمـشد  نیا  فـالخرب 
قح يارجام  نیا  هب  تبسن  هک  تسا  یتاهبش  مامت  عفد  هدامآ  هدش و  تیبثت  ورین  مامت  اب  نسح  دمحا  دیس  هیضق  یلام ، یتعاضب 
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هبرما يارب  شنارای  نسح و  دمحا  دیس  .دوش  یم  داریا  بیغ ، بناج  زا  هدشدییأت  و 

شزاس و چیه  نودـب  دـنا ، هدرک  يرایـسب  شالت  یهارمگ ، رفک و  ناماما  ياشفا  ترتع و  نآرق و  زا  عافد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
.یلقع حضاو و  لیالد  اب  طقف  یهاتوک و 

هزرابم نآ  اب  لیلد  نودب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  راک  دوش و  یم  رت  نشور  رت و  عیـسو  زورره  هیـضق  نیا  یلاعت ، دـمحلا هللا  و 
ْنِم َنیذَّلا  َبَّذک  ِکلذک  ُُهلیوْأَت  ْمِِهتْأی  اََّمل  ِهِْملِِعب َو  اوُطیحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذک  َْلب  :) تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  .دوش  یم  رت  تخس  دننک ،

نشور نانآ  رب  شتیعقاو  زونه  دنتشادن و  نآ  زا  یهاگآ  هک  دندرک  بیذکت  ار  يزیچ  هکلب  نیِملاَّظلا ؛) ُهَِبقاع  َناک  َفیک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق 
(1) .دوب هنوگچ  ناملاظ  راک  تبقاع  رگنب  سپ  دندرک  بیذکت  هنوگ  نیمه  زین  اه  نآ  ناینیشیپ  تسا ، هدشن 

دیماجنا و یم  لوط  هب  تدـم  نیا  وا ] توعد   ] تفرگ و یم  رارق  بیغ  دـییأت  دروم  دـیابن  سپ  دوب  وگ  غورد  نسح  دـمحا  دیـس  رگا 
زا تایاور  زا  یخرب  رد  هکنانچ  دندروآ ؛ یمن  نامیا  وا  هب  یهلا ) فیرعت  دوهـش و  فشک و  هار  زا   ) نینمؤم زا  دایز  رایـسب  هورگ  نیا 

.تسا هدش  دای  نانآ 

شبلق گر  سپس  تسب ؛ یم  ام  رب  غورد  ینخس  وا  رگا  َنیتَْولا ؛) ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِلیواقَْألا ؛ َضَْعب  انیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  :) دیامرف یم  دنوادخ 
(2) .میدرک یم  عطق  ار 

ُّقَْحلا َءاج  ُْلق  ((3) .دنوش یمن  راگتسر  دندنب ، یم  غورد  ادخ  هب  هک  نانآ  وگب : نوُِحْلفی ؛) َبِذْکلا ال  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفی  َنیذَّلا  َّنِإ  ُْلق  )
(4) .نآ هدننکدیدجت  هن  دشاب و  يزیچ  رگزاغآ  دناوت  یم  هن  لطاب  دمآ و  قح  وگب : ُدیعی ؛( ام  ُلِطاْبلا َو  ُئِْدبی  ام  َو 

شرمع دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  اعدا  ار  رما  نیا  شبحاص  زا  ریغ  سک  چیه  : » تسا هدش  تیاور  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  و 
« .دنک یم  هاتوک  ار 

.دمحم لآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  ارخآ و  الوا و  دمحلا هللا  هتاکرب و  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ضرالا یف  هل  هللا  نکم  يدهملا  مامالا  راصنأ 

ق لوالا 1426 ه .- عیبر   3

: هتکن

هدش رـشتنم  يدهملا  مامالا  راصنا  طسوت  هچنآ  هب  یناوت  یم  ینک ، ادیپ  عالطا  توعد  نیا  رب  دش  رکذ  هچنآزا  شیب  یهاوخ  یم  رگا 
.فرشا فجن  هیملع  هزوح  ناگرزب  زا  یخرب  اب  تارظانم  اهرادید و  هینایب ، هچباتک ، باتک ، لماش : دلج ) ابیرقت 20   ) ینک هعجارم 
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.39/ سنوی - 1
/45 و 46. هقاح - 2

.69/ سنوی - 3
.49/ ابس - 4
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« .تسا بجاو  مالس ، نداد  خساپ  نوچمه  همان ، نداد  خساپ  : » دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

یتح و  تسا ! لاجد  ماما  نیا  ملع  مامت  لماش  دـنا ، هداتـسرف  املع  عجارم و  يارب  ار  نآ  هک  يا  همان  نیا  یلیقع  مظان  خیـش  هدنتـسرف :
لالدتـسا ناونع  هب  هچنآ  ره  دنـشاب و  هداتـسرف  مدرم  يوس  هب  ار  وا  مالّـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  هک  درادن  دوجو  نآ  رد  مه  لیلد  کی 

نانآ تقامح  ندوب و  راکبیرف  هدنهد  ناشن  هکلب  .دراد  رایسب  هلـصاف  نانآ  ياعدا  اب  دننک ، یم  رپ  نآ  زا  ار  ناشیاه  همان  دنروآ و  یم 
! تسا ناشیاعدا  تحص  هناشن  ناشیاه  همان  ندادن  باوج  دننک  یم  رکف  هک  تسا 

هتشادن نداد  باوج  شزرا  اه  همان  دنا و  هدوبن  لئاق  ناشیاه  همان  يارب  یـشزرا  املع ، عجارم و  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  هکلب  ریخ !
! دنا

یب نانآ  هب  طقف  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  هعیـش  ياملع  طقف  لاجد  نیا  هکنیا : نآ  دراد و  دوجو  مهم  رایـسب  هتکن  کی  اـجنیا  رد 
هدرکن رداص  یباهو  ياملع  يارب  هینایب  اـی  هماـن  کـی  نونکاـت  ارچ  تسا ! هدـش  هداتـسرف  ناـنآ  يوس  هب  طـقف  اـیوگ  دـنک ! یم  یبدا 

!؟ تسا

اه یقارع  هب  ییوگازسان  نیهوت و  - 3

! دیوگ یم  زین  ازسان  نانآ  هب  لاح  نیعرد  دننک و  تعاطا  وا  زا  هک  دهاوخ  یم  اه  یقارع  زا  لاجد  دمحا 

: تسا نینچ  دراد ، دوجو  شتیاس  رد  هک  قارع  لها  هب  باطخ  وا  ياه  هینایب  زا  یکی 

لییاکیم لیئربج و  يوس  زا  نم  .تسا  هدرک  زاغآ  فجن  لها  امش و  زا  هداتـسرف و  نیمز  همه  يوس  هب  ارم  مردپ  قارع ! لها  يا  سپ 
يراـی نیـسح  مدـج  هک  هنوگ  ناـمه  مهاوخ  یم  يراـی  امـش  زا  زورما  نم  ما ... ، هدـش  تیاـمح  اـه  نامـسآ  توـکلم  لیفارـسا و  و 

نامه دنا ، هدرک  نینچ  امش  ناردپ  هک  هنوگ  نامه  دیهد ، بیرف  دیراذگاو و  ار  ام  رگا  دنک ؟ يرای  ار  ام  تسه  یـسک  ایآ  .تساوخ 
ارم مدرک و  ربص  زین  شیپ  لاس  هکنانچ  .دـهد  مایق ]  ] هزاجا نم  هب  دـنوادخ  هکنیا  ات  منک  یم  ربص  زین  نم  درک ، ربص  مردـپ  هک  ناـس 

 ... . رفن دنچ  زج  هب  دیتشاذگاو ، لیقع  نب  ملسم  نوچمه  روای  رای و  نودب 

ار قح  دنک ، در  ارم  هک  سکره  و  دـش ؛ دـهاوخ  دنمتداعـس  زوریپ و  ترخآ  ایند و  رد  دـنک ، لوبق  قح  هب  ارم  توعد ]  ] سکره سپ 
.تسا هدومن  هابت  ار  شیوخ ]  ] ترخآ ایند و  هدرک و  در 

ینامیـشپ دـینک ، یم  يوریپ  ناتراید ، یعبر  نب  ثبـش  ناتنامز و  نوعلم  رمـش  زا  دـیتسه و  دنـسرخ  ناتناردـپ  راک  هب  هک  یناـسک  يا 
نآ ِتازاجم  نیا  تفای و  دـیهاوخن  ترخآ  ایند و  ررـض  زج  يزیچ  ناربمایپ ! نادـنزرف  ناربمایپ و  نـالتاق  يا  .درادـن  يدوس  ناـتیارب 

 ... . غورد و تمهت و  بیرف و  دیا : هداد  ماجنا  ناتنابز  تسد و  اب  هک  تسا  يزیچ 
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داتفا و دـهاوخ  هار  هب   (1) ءاروز رد  ییاغوغ  تساپرب : دـمحا  دیـس  ياعدا  تابثا  رب  عطاق  اـسر و  یتجح  هک  ناـه  قارع ... ! لـها  يا 
مک نانآ  رب  ناراب  ندیراب  و  دنا ! هدش  لیدـبت  كوخ  نومیم و  هب  یگمه  هک  دـننیب  یم  ناهگان  تفر ؛ دـنهاوخ  ناشناملاع  دزن  مدرم 

.دید دنهاوخ  ار  اهناج  نامسآ و  رد  یهلا  تردق  سپ  دش ، دهاوخ 

تسا و دـنوادخ  بناج  زا  قح  وا  .تسا  مئاق  روهظ  هیآ ، نیا  زا  دـنوادخ  روظنم  قَْحلا ؛( ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنیَبَتی  یَّتَح  : ( تسا هدومرف  دـنوادخ 
(269/ ینامعن هبیغلا   ) .دید دنهاوخ  ار  وا  ریزگان  مدرم 

نادنزرف ناربمایپ و  نالتاق  يا  ناگدننک ! فیرحت  يا  ناراکهانگ ! يا  دیا ! هدرک  اهر  ار  نآرق  هک  یناسک  يا  هدـنکارپ ! ياهبزح  يا 
گرزب زور  راک و  نایاپ  رگید  نیا  .دـیتشک  ار  نیـسح  مدـج  هکنانچ  داد ، دـهاوخن  ار  نم  نتـشک  هزاجا  امـش  هب  دـنوادخ  ناربماـیپ !
تیرـشب هدـنهد  میب  تسا و  مهم  رایـسب  لئاسم  زا  هثداـح ]  ] نآ تسا و  نیـشیپ  ناگدـنهد  میب  زا  يا  هدـنهد  میب  نیا  .تسا  دـنوادخ 

.تسا

، دیا هداد  تبـسن  اوران  نخـس  هدز و  تمهت  نم  هب  هدرک ،  بیذکت  ارم  هکنیا  زا  مدرگ و  یمزاب  يدهملا  نسحلا  نب  دمحم  مردپ  دزن 
دیناد یم  بوخ  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  دیناسرب ، لتق  هب  هدرک و  ینادنز  هانگ  یب  ارم  دـیدرک  شالت  هک  مه  یگزات  هب  .منک  یم  ربخاب 

ار ادخ  دوجو  لصا  هک  اه  تسینومک  نوچ  یناسکاب  امش  نوچ  دنام ؛ دهاوخن  یقاب  امش  لطاب  زا  يزیچ  نم ، بناج  زا  قح  ندمآ  اب 
.دیرادن نانآ  اب  يراک  چیه  هدرک و  یتسود  دنا ، هدش  رکنم  مه 

ناتبیـصن ترخآ  ایند و  نایز  زج  يزیچ  دـیداد ، ماجنا  ناتنابز  تسد و  اـب  هچنآ  رطاـخ  هب  ناربماـیپ ! نادـنزرف  ناربماـیپ و  نـالتاق  يا 
دیمهف دیهاوخ  نامز  نآ  رد  دمآ ! دهاوخ  امش  يوس  هب  دیا ، هدرک  نم  اب  هچنآ  هب  تبسن  ینابصع ، نیگمشخ و  مردپ  دش ...! دهاوخن 

ْنِإ ِمْوَق  ای  !) دیدرک کته  ار  شدالوا  یلع و  ربمایپ و  ادخ و  تمرح  امش  نم ، اب  ناتراتفر  رطاخ  هب  .دسر  یمن  ناتداد  هب  ناتـشناد  هک 
َُّمث ًهَّمُغ  ْمکیَلَع  ْمکُْرمَأ  ْنکی  َُّمث ال  ْمکَءاکَرُـش  ْمکَْرمَأ َو  اوُعِمْجَأَف  ُْتلکَوَت  ِهَّللا  یَلَعَف  ِهَّللا  ِتاـیِآب  يریکْذَـت  یماـقَم َو  ْمکیَلَع  َُربک  َناـک 

هدرک لکوت  دنوادخ  رب  نم  تسا ، نارگ  امش  رب  دنوادخ  تایآ  اب  منداد  دنپ  نم و  ندنام  رگا  نم ! موق  يا  ِنوُرِْظُنت ؛) َیلِإ َو ال  اوُْضقا 
متلهم دینک و  مامت  ارم  راک  سپـس  دشابن  هدیـشوپ  امـش  رب  ناتراک  هک  يا  هنوگ  هب  دـیوش  ناتـساد  مه  ناتیاه  کیرـش  اب  نیاربانب  ما 

.دیهدن

، دـینادرگب يور  متوعد  لوبق  زا  رگا  و  َنیِملْـسُْملا ؛) َنِم  َنوکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  ِهَّللا َو  یَلَع  َّالِإ  يِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُکْتلَأَس  امَف  ُْمتیَّلَوَت  ْنِإَـف  )
.مشاب نیملسم  زا  هک  مرومأم  نم  تسادخ و  رب  اهنت  نم ، دزم  مهاوخ  یمن  يدزم  امش  زا  نم 

ار وا  نیرَذـْنُْملا ؛) ُهَِبقاع  َناک  َفیک  ْرُْظناَف  اِنتایِآب  اُوبَّذـک  َنیذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َِفئالَخ َو  ْمُهاْنلَعَج  کـْلُْفلا َو  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  ُهاـنیَّجَنَف َو  ُهُوبَّذـکَف  )
وا و مه  ام  دنتسناد ، وگ  غورد 
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دندرمـش غورد  ار  ام  تایآ  هک  ار  ییاه  نآ  میدنادرگ و  نیـشناج  ار  نانآ  میدیـشخب و  ییاهر  یتشک  رد  دـندوب  وا  اب  هک  ار  یناسک 
.دوب هنوگچ  ناگدش  هداد  میب  ماجنارس  هک  رگنب  سپ  میدرک  قرغ 

: تسا هتشون  نینچ  يرگید  هینایب  رد  نینچمه  وا 

، يدهم ماما  هداتـسرف  یـصو و  نسح ، دمحا  دیـس  توعد  یتسار  تابثا  يارب  مه  رـس  تشپ  عطاق  اسر و  ياه  تجح  قارع ! لها  يا 
تیب لها  هکارچ  تسا ؛ هدش  تباث  امـش  رب  دمحم ، لآ  تایاور  رد  هدربمان  نمؤم  نیلوا  ماما ، رـسپ  ینامی ، وا ، يارب  زاس  هدامآ  نیلوا 
باب هب  دهاوخ  یم  سکره  دنا ؛ هدومن  رکذ  دوخ  مالک  رد  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنا  هدراذگناو  ار  یگرزب  کچوک و  چـیه  هراب  نیارد 

زا .متـسه  نیما  يا  هدننک  تحیـصن  نم  موق ! يا   . ...دینز یم  ینادان  هب  ار  دوخ  امـش  اما  دـنک ، هعجارم  مالـسالا  هراشب  باتک  زا  لوا 
هدش تیاده  دوخ  نانآ  دهاوخ و  یمن  يدزم  امش  زا  هک  یسک  زا  دینک  يوریپ  دینک ؛ يوریپ  يدهم  ماما  هداتسرف  نسح ، دمحا  دیس 

.دنتسه

هب هدش  دییات  لیئربج  هلیسو  هب  هدش  تیامح  مدرم  همه  يوس  هب  يدهم  ماما  هداتسرف  یصو و  مکحتسم  نوتـس  دمحم ، لآ  هدنامیقاب 
لیفارسا هب  هدش  يرای  لییاکیم 

میلع عساو  هللاو  ضعب  نم  اهضعب  هیرذ 

ق لاوش 1424 ه .- فرشا 28  فجن 

[: مییوگ یم  لاجد ، دمحا  راکشآ  ياه  نیهوت  فازگ و  ياهاعدا  نوماریپ  ]

مالک رد  مه  ییالما  يروتـسد و  ناوارف  تاهابتـشا  اه و  طلغ  هکلب  تسین ، ابیز  شنخـس  اهنت  هن  لاجد ، ماما  نیا  هک  تسا  بلاج  - 1
! نآرق تایآ  رد  یتح  دراد ، دوجو  وا 

يرجه ینعی  ق ،» ه .- : » دـسیون یم  تروص  نیا  هب  ار  خـیرات  شیاه ، هینایب  اـه و  ماـیپ  ناـیاپ  رد  هکنیا  وا  بیجع  تاهابتـشا  زا  یکی 
ای خـیرات  ناریا ، زا  جراـخ  رد  نوچ  درادـن ! بارعا  قارع و  هب  یطبر  تسا و  ناـیناریا  صوـصخم  یـسیون ، خـیرات  شور  نیا  .يرمق 

هداد ناشن  هنوگ  نیا  هدش و  هبساحم  يرمق  یسمش و  هنوگ  ود  هب  اما  تسا  يرجه  خیرات ، أدبم  ناریا ، رد  .يدالیم  ای  تسا و  يرجه 
! دننک یم  هدافتسا  ه »  » زا طقف  اه  برع  و  ش ؛» ه .-  » و ق » ه .- : » دنوش یم 

: تسا هدرک  باطخ  تارابع  نیا  اب  ار  قارع  لها  وا  - 2

هنالهاج نخـس  نیا  دنا ! هدرک  ّدر  ار  وا  لطاب  توعد  قارع  لها  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  ناربمایپ ؛»!...  نادـنزرف  ناربمایپ و  نالتاق  يا  »
تیباهو زا  ار  دوخ  شناد  مامت  وا  نوچ  دـنز ؛ یم  ینادان  هب  ار  دوخ  هدـمع  ای  هدـیمهفن و  ار  خـیرات  ای  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  وا 

ماما هک  یلاحرد  دندوب ! نیسح  ماما  لتاق  قارع ، نایعیش  دنیوگ : یم  هتسناد و  هانگ  یب  ار  دیزی  هیما و  ینب  هک  ینانامه  تسا ؛ هتفرگ 
!« نایفسوبا لآ  ناوریپ  يا  : » دنا هدرک  باطخ  هنوگ  نیا  ار  هیما  ینب  دوخ و  نالتاق  مالّسلا ،) هیلع  ) نیسح
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تفای نانآ  نایم  رد  يا  هعیش  دندوب و  قارع  لها  مه  یخرب  ماش و  لها  اه  نآ  رتشیب  دیزی و  هاپس  زا  مالّسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  نیلتاق 
لوط رد  هیلع ) هللا  هنعل   ) هیواعم نوچ  دش ؛ یمن 
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هدرک و رارف  قارع  زا  ای  دندوب ، هدنام  هدنز  هک  مه  ینانآ  دوب ؛ هتخادـنا  هار  هب  یـشک  لسن  نایعیـش ، نایم  رد  شتموکح ، لاس  تسیب 
.دنناسرب البرک  هب  ار  دوخ  دنتسناوت  ناشیا  زا  یخرب  هک  دندوب  ینادنز  ای 

رارق بطاخم  ار  ناشناوریپ  هیما و  ینب  نآ ، اب  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  یمالک  قارع ، لها  اب  ناش  ینمشد  رطاخ  هب  اه  یباهو  اما 
! دنرب یم  راکب  اه  یقارع  يارب  دنا ، هداد 

راهظا هعیـش ، هب  ندز  هبرـض  يارب  تسا و  تیباهو  نامه  هگرج  زا  مه  شدوخ  دـیاش  هدرک و  يوریپ  اه  یباهو  زا  زین  لاـجد  دـمحا 
! دنک یم  عیشت 

هدومن لیدـبت  تیاور  کی  هب  ار  نآ  هدرک و  لصتم  مه  هب  ار  تیاور  ود  هدز و  تنایخ  فیرحت و  هب  تسد  تاـیاور  رد  مهزاـب  وا  . 3
.تسا

: تسا نینچ  ص 277  ینامعن ، تبیغ  رد  تیاور  لصا 

ُهَّنَأ ْمَُهل  َنیَبَتی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس  َّلَج : َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِریِسْفَت  ْنَع  ُِرقاَْبلا ع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع 
ِِهلْوَق ِقاَفْآلا َو  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ َو  ِیف  ِهَّللا  َهَرْدـُق  َنْوَریَف  ْمِهیَلَع  ِقاَفْآلا  َصاَِقْتنا  ِقاَفْآلا  ِیف  ْمِهیِری  َخْـسَْملا َو  ُمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ْمِهیِری  َلاَـقَف  ُّقَْحلا ؛

.ُْهنِم َُّدب  َال  ُْقلَْخلا  اَذَه  ُهاَری  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ُّقَْحلا  َوُه  ِِمئاَْقلا  َجوُرُخ  ِکلَِذب  ِینْعی  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنیَبَتی  یَّتَح 

ناشدوخ رد  دندومرف : ماما  مِهِسُفنأ ؛( یف  ِقافآلا و  یف  اِنتایآ  مِهیُرنَس  : ( دش هدیسرپ  هیآ  نیا  ریـسفت  هرابرد  مالّـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا 
رد مه  دوخ و  رد  مه  ار  لجوزع  دنوادخ  تردق  سپ  نانآ ، رب  نیمز  نامـسآ و  ندـش  گنت  نیمز ، اه و  نامـسآ  رد  ندـش و  خـسم 

بناج زا  تسا  قح  وا  تسا ، مئاق  روهظ  روظنم  دندومرف : ُّقَحلا ( ُهَّنأ  مَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح   ( هیآ نیا  ریسفت ] رد  زین   ] و دننیب ؛ یم  اه  نامسآ 
.دید دنهاوخ  ار  وا  ریزگان  مدرم  دنوادخ و 

درک ه ضرف  دادغب  لها  ار  ءاروز  لها  هداد و  هولج  قارع  لها  هژیو  ار  نآ  لاجد ، دمحا  اما  دنتـسه  مدرم  همه  ثیدح ، نیا  بطاخم 
روظنم درادن و  صاصتخا  قارع  لها  هب  تسا و  یناهج  قافتا ، کی  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  تیاور  لصا  میدید ، هکنانچ  یلو  تسا !

 ... . تسا نیمز  نامسآ و  مامت  تیاور ، نیا  رد  قافآ  زا 

باتک چـیه  رد  هن  ینامعن و  تبیغ  رد  هن  تسا و  مالّـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  هن  هک  هدروآ  ءاروز  نوماریپ  یتیاور  ادـتبا  لاـجد ، اـما 
نیا زا  روظنم  دنک  لایخ  هدنناوخ  ات  هداد  رارق  دمآ ] الاب  رد  هک  یتیاور   ] قافآ تیاور  زا  لبق  ار  نآ  سپـس  تسا ؛ هدشن  رکذ  يرگید 

! دنتسه قارع  لها  ثیدح ،

مراد هدیقع  ما و  هدیدن  ءاروز  ای  دادغب  یناریو  هرابرد  یتیاور  چیه  مالّسلا ، ) مهیلع  ) تیب لها  تایاور  رد  نم  هکنیا  مهم  رایسب  هتکن 
مهیلع ) تیب لـها  هک  یحیحـص  تاـیاور  ربارب  رد  تسا ، هیما  ینب  ناوریپ  هتخاـس ي  یگمه  دادـغب ،] یناریو   ] تاـیاور هنوـگ  نیا  هک 

! دنا هدومرف  روهظ  رصع  رد  ماش  یناریو  هرابرد  مالّسلا )
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تاباختنا رطاخ  هب  اه  یقارع  رب  وا  مشخ  - 4

ات دـندش  تاـباختنا  يرازگرب  راتـساوخ  یـسایس  ناربـهر  هعیـش و  تـیعجرم  قارع ، رد  تـینما  يرارقرب  مادـص و  ینوگنرـس  زا  سپ 
زا ار  سلجم  ياه  یلدنـص  تیرثکا  نایعیـش ، ادابم  هکنیا  سرت  زا  مه  یبرع  ياـه  تلود  .دوش  باـختنا  قارع  مدرم  هدارا  اـب  سلجم 
هب لاس  کی  زا  شیب  تاباختنا  دش  بجوم  رما  نیا  دنزادنیب و  ریخأت  هب  ار  تاباختنا  ات  دندرک  عناق  ار  اپورا  اکیرمآ و  دننک ، دوخ  نآ 

.دنهد لیکـشت  یتسیرورت  یهورگ  هدش و  دحتم  مهاب  دنتـسناوت  مادص  ناگدنامیقاب  نایباهو و  لاس ، کی  نیا  لوط  رد  .دتفیب  ریخأت 
.دننک رود  تسایس  هنحص  زا  ار  مدرم  هدنادرگزاب و  نانآ  هب  ار  تموکح  ات  دندروآ  یم  راشف  اکیرمآ  هب  هورگ ، نیا 

زا سپ  ار  تاباختنا  دیاب  هک  هناهب  نیا  هب  دـنتخادنا ، هار  هب  قارع  تاباختنا  دـض  رب  ار  یعیـسو  رایـسب  يا  هناسر  جوم  رطاخ  نیمه  هب 
! مینک رازگرب  لماک  يدازآ  رد  اکیرمآ و  لاغشا  نایاپ 

! دندرک مالعا  مارح  ار  تاباختنا  رد  تکرش  يرالد ، ياه  یتفم  زا  یخرب  هدش و  دراو  مه  یبهذم  ینید و  تاداقتعا  هار  زا  یتح 

: درک رداص  ناونع  نیا  هب  يا  هینایب  درک و  یم  تیلاعف  تاباختنا  دـض  رب  دوخ ، یلام  ياـه  هناوتـشپ  روتـسد  رب  اـنب  زین ، لاـجد  دـمحا 
: تسا هدمآ  هینایب  زا  یشخب  رد  تاباختنا !» تیعورشم  مدع  رد  يدهم  ماما  هینایب  »

! نآ لاثما  ربخ و  نیا  هب  تبـسن  ناش  ینادان  رطاخ  هب  دنتـسین ؛ راد  تناما  یناملاع  دنا ، هداد  اوتف  تاباختنا  تیعورـشم  هب  هک  یناملاع 
رب هیکت  اب  مدرم ]  ] نانآ .دنتـسه  لفاغ  نادان و  مدرم ، هداـتفا و  مدرم  شود  رب  لاـجد ،]  ] ناـشماما هیلع  اـملع ] ینعی   ] ناـنآ ماـیق  هاـنگ 

یمن ناشجراخ  قح  زا  هدادن و  قوس  لطاب  راک  يوس  هب  ار  نانآ  عجارم ، هکنیا  لایخ  اب  دـندرک  تکرـش  تاباختنا  رد  عجارم  ياواتف 
هک دنا  هتخاس  رود  یهلا  تمحر  زا  هدرب و  یهلا  مشخ  يوس  هب  ار  نانآ  دـنَرب و  یم  تکاله  هب  ار  مدرم  عجارم ، هک  یلاحرد  دـننک ؛

.دنا هدناوخارف  گرزب  هنتف  نیا  هب  ترتع ، ای  نآرق  زا  یعرش  لیلد  چیه  نودب  ار  نانآ  هدرک و  لیلذ  ار  مدرم  هنوگ  نیا 

.دنا هتشاداو  دوخ  ياه  دایرف  هب  ار  مدرم  دسرب و  مدرم  شوگ  هب  مدرم  يادص  دنراذگ  یمن  لمع  نودب  ناملاع  نیا 

.دنا هدرک  ناتهارمگ  هار ، زا  هداد و  بیرف  ار  امش  ناتیاملع  تسا : نیا  قح  سانلا ! اهیا 

نانآ ناوریپ  رب  ارچ  دـینک ؟ یم  لاکـشا  نامثع  رمع و  رکبوبا و  رب  ارچ  سپ  مینک ، یم  رکف  هکنانچ  تسا ، یعرـش  تاباختنا  نیا  رگا 
دننامه اقیقد  امـش  ياوتف  هکلب  دنا ! هدادن  اوتف  امـش  ياوتف  فالخ  و  دـندرکن ! امـش  راک  زا  رت  گرزب  يراک  نانآ  دـیریگ ؟ یم  داریا 

! تسا نانآ  ياوتف 
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هدـش بکترم  تشز  رایـسب  یلمع  يدرک ، نینچ  رگا  هک  یهد ! یم  ماجنا  ار  نآ  تدوخ  هک  یلاحرد  رادـمزاب ، يراک  زا  ار  نارگید 
.يا

اب مه  مدرم  هچرگا  تسا ؛ فلاخم  عرـش  اب  تفالخ  نیا  دـییوگ  یم  دـینک و  یم  در  ار  هناگ  هس  يافلخ  تفـالخ  ناتبهذـم ، رد  اـمش 
زین دوخ  داقتعا  اب  زورما  هک  هدش  هچ  ار  امـش  سپ  دـییوگ ؛ یم  مه  تسرد  تسا و  تنـس  نآرق و  زین  ناتلیلد  .دـنا  هدرک  تعیب  نانآ 

هک دینک  دییأت  ار  یتاباختنا  ات  دـیا  هتـشگزاب  دوخ  نخـس  زا  هدرک و  تشپ  نآ  هب  دـیناد  یم  ار  قح  هکنآاب  ارچ  دـینک ؟ یم  تفلاخم 
!؟ تسا هدرک  ّدر  ار  نآ  ناتبهذم 

: دومن رداص  ار  هینایب  نیا  هدرک و  یگداتسیا  مه  قارع  یساسا  نوناق  تاباختنا  ربارب  رد  سپس 

وا هک  سک  ره  هدش و  هداتسرف  تسا  لاس  هس  زا  شیب  هک  یسک  .تسا  رهاظ  نسح ، دمحا  دیـس  دوخ ، صاخ  هداتـسرف  دوجواب  ماما 
: تسا هیآ  نیا  قادصم  و  دنک ] یم  راکنا  ینادان  رطاخ  هب  و   ] تسا نادان  ای  تسین : جراخ  هورگ  ود  زا  دـنک  راکنا  ار  لاجد ] دـمحا  ]

(1)؛ دنرادن یهاگآ  نآ  هب  هک  دندرک  بیذکت  ار  يزیچ 

دنداتفارد نآ  اب  ربکت  متـس و  يور  زا  تسا : هیآ  نیا  قادـصم  وا  .دـنک  یم  ناـهنپ  دـناد و  یم  ار  يزیچ  تسا ، قفاـنم  ثیبخ و  اـی  و 
.(2) دنتشاد نیقی  نآ  هب  نطاب  رد  هک  یلاحرد 

تکرش تاباختنا  رد  عجارم ، ياواتف  رب  هیکت  اب  نانآ  .دنا  نادان  لفاغ و  هک  یلاحرد  دنتـسه  ناشماما  زا  ینامرفان  ِهانگ  ِراب  ِریز  مدرم ،
هب ار  مدرم  عجارم  هک  یلاحرد  دننک ، یمن  ناشجراخ  قح  زا  دـنرب و  یمن  لطاب  راک  يوس  هب  ار  نانآ  عجارم ، هکنیا  لایخ  اب  دـندرک 
هب ار  نانآ  هدرک و  لیلذ  ار  مدرم  هنوگ  نیا  هک  دـنا  هدرک  جراخ  یهلا  تمحر  زا  هدرب و  یهلا  مشخ  هب  ار  نانآ  دـنَرب و  یم  تکـاله 

! ترتع ای  نآرق  زا  یعرش  لیلد  چیه  نودب  دنا ، هدناوخارف  گرزب  هنتف  نیا 

هدش هتشون  یناتسد  اب  هک  يا  یساسا  نوناق  هاگترپ  دنا ؛ هدناوخارف  دیدج  یهاگترپ  هب  ار  امش  رگید  راب  هک  دنتـسه  امـش  ِناهیقف  نیا 
نیهوت تجح  ماما  هب  رگید  راب  کی  تاباختنا ، نیهوت  زا  سپ  دنهاوخ  یم  نونکا  ایوگ  .دـنرادن  ترخآ  نید و  زا  يا  هرهب  چـیه  هک 

زا ار  امش  سلجم ، رد  هدع  کی  ندرک  باختنا  اب  هنوگ  نامه  دننک ، رود  نآرق  زا  ار  امـش  دنهاوخ  یم  یـساسا  نوناق  اب  نانیا  .دننک 
.دندرک رود  ماما 

یسررب دقن و  - 5

يارجاـم دـناد  یم  يا  هعیـش  ره  نوچ  تسا ؛ هتـشاگن  وا  يارب  یباـهو  کـی  ار  نآ  همه  اـیوگ  هک  تسا  بیجع  يدـح  هب  هیناـیب  نیا 
.تسا توافتم  الماک  ...و ) قارع  رد   ) تاباختنا يارجام  اب  تفالخ 
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.تسا هراب ] نیارد   ( ] مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ راکشآ  حیرص و  دیکأت  رطاخ  هب  تفالخ  يارجام  اب  ام  تفلاخم  لیلد 

هیلع هللا  یّلص  ) ربمایپ روتسد  نوچ  میتسه ؛ دقتعم  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تفالخ  هب  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ زا  سپ  ام 
.میراد باختنا  قح  دشاب ، هدیسرن  موصعم  زا  يروتسد  هک  ییاج  اما  تشاد ؛ دوجو  مّلسو )  هلآ  و 

یلاحرد مه  نآ  تفرگ ، تروص  رفن  دـنچ  تعیب  اب  طقف  هک  یتروشم  نودـب  ِتفالخ  دراد ؟ رکبوبا  تفـالخ  هب  یطبر  هچ  تاـباختنا 
! دوب نیمز  يور  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ هزانج  زونه  هک 

!؟ دراد تاباختنا  اب  یطابترا  هچ  هنیدم ، ياه  هچوک  رد  ریشمش  روز و  اب  نتفرگ  تعیب 

!؟ دوبن رکبوبا  تیصو  روتسد و  هب  رمع  تفالخ  رگم  تفرگ ؟ تروص  یتاباختنا  هچ  رمع  تفالخ  يارب 

زا هفیلخ  دـیاب  دوب  هتفگ  هدرک و  نیعم  ار  یهورگ  دوخ ، رایتخا  اب  رمع  هکنآ  لاح  دوب  راـک  رد  یتاـباختنا  هچ  ناـمثع  تفـالخ  يارب 
! درک تعیب  نامثع  اب  تیاهنرد  مه  وا  و  داد ! نامثع ) داماد   ) فوع نب  نمحرلادبع  هب  زین  ار  وتو  قح  و  دوش ! باختنا  نانیا  نایم 

عجرم تسا  نکمم  .درادن  ام  یبهذم  تاداقتعا  ساسا  اب  یتافانم  چیه  تسا و  يداهتجا  الماک  يا  هلئسم  ام ، نامز  رد  تموکح  ماظن 
مدرم هک  دشاب  دقتعم  رگید  یعجرم  و  مالّـسلا ؛) هیلع  ) موصعم ماما  تیالو  دننامه  تسا  یتیالو  هیقف  تیالو  هک  دشاب  دقتعم  يدیلقت 

یعجرم تسا  نکمم  .دنـشاب  هتـشاد  ییامنهار  تراظن و  طقف  عجارم  املع و  هدرک و  باختنا  ار  تموکح و ...  سلجم و  دنناوت ، یم 
.ناریا یلعف  ماظن  دننام  هیقف ، تیالو  تاباختنا و  نیب  بیکرت  ینعی  دشاب ، مهاب  ودره  دیاب  هک  دشاب  دقتعم  مه 

نآ زا  يزیچ  منک  یمن  نامگ  دـشاب  هدـناوخ  مه  رگا  دـشاب و  هدـناوخ  هقف  لوصا  رد  یباتک  چـیه  لاـجد ، نیا  هک  منک  یمن  ناـمگ 
میظعت رـس  وا  ربارب  رد  دننک و  تعاطا  وا  زا  هک  تسا  بجاو  ناهج  مامت  رب  هک  دراد  اعدا  مامت  ربکت  اب  لاح ، نیااب  اما  دشاب ! هدیمهف 

! دنروآ دورف 

: دینک تقد  وا  راتفگ  نیا  هب 

نآرق و هب  تبـسن  نانآ  همه  زا  هک  متـسه  نادان  هراچیب و  يا  هدنب  نم  .منک  هرظانم  ناشدوخ  باتک  اب  نایدا  مامت  اب  هک  ما  هدامآ  نم 
اما مناد ؛ یم  ار  اـه  باـتک  نآ  هدـش ي  فیرحت  دراوم  هداد ، نم  هب  دـنوادخ  هک  یملع  رطاـخ  هب  تسا و  رت  هاـگآ  تاروت  لـیجنا و 

هدـنز هک  سک  نآ  دـشاب  هدـنز  ات  منک : یم  هلهابم  وا  اب  سلجم  نامه  رد  دَرواین ، نامیا  نم  هب  سجن  يایند  نیا  رطاخ  هب  هک  یـسک 
(1) .لیلد رب  دریم  یم  هک  سک  نآ  دریمب  لیلد و  رب  دشاب 

90 ص :

( مجرتم  ) .تسا هتفرگ  تروص  نامه  اب  قباطم  مه  همجرت  هدش و  جرد  هابتشا  هب  هیآ  هینایب ، لصا  رد  - 1

ینامی نسح  دمحا  هب  فورعم  لیعامسا  دمحا  ياهاعدا  در  رد  هرصب :  www.Ghaemiyeh.comلاجد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 126 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
http://www.ghaemiyeh.com


ترابع هنیب ؛ یلع  تومی  نم  تومیو  هنیب  یلع  ایحی  نم  ایحیل  هتـشون : هابتـشا  نینچنیا  ار  هیآ  و  تسا ! هدوبن  ظفح  مه  ار  هیآ  یتح  وا 
: تسا نینچ  نیا  هیآ  حیحص 

هک ره  و  دوـش ، كـاله  نشور  یلیلد  يور  زا  دوـش  یم  كـاله  هک  ره  اـت  هَنَیب ؛( ْنَع  یَح  ْنَم  ییْحی  ٍهَنَیب َو  ْنَع  کَـلَه  ْنَم  کـِلْهِیل  (
(1) .دنک یگدنز  راکشآ  یناهرب  يور  زا  دنک  یم  یگدنز 

91 ص :

.42/ لافنا - 1
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لاجد دمحا  یهاو  لیالد  هیقب ي  متشه : لصف 

هراشا

93 ص :
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اه نآ  یناعم  تایاور  رد  فیرحت  - 1

! تسا فیعض  مه  ییادتبا  ياه  سرد  رد  یتح  وا  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  یلایخ ، ماما  نیا  تاهابتشا  یناوارف 

چیه تنـس  لها  اب  تسا و  هعیـش  اب  طقف  شنخـس  يور  هک  یلاحرد  تسا ! هدـش  هتخیگنارب  نایناهج  همه  يوس  هب  دـنک  یم  لایخ  وا 
! تسا هتفگن  ینخس  چیه  مه  نانآ  ناملاع  هب  تبسن  هتشادن و  يراک 

! تسا هعیش  هیلع  طقف  وا  تیرومأم  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیمه 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما تیالو  زا  ار  ناشیا  دنک ، یم  يدنت  نیهوت و  نانآ  هب  دنروآ ، یمن  نامیا  وا  هب  نایعیـش  هک  لیلد  نیا  هب  وا 
دوخ و ياه  باوخ  زاریغ  هب  درادـن  ینـشور  هناـشن  اـی  هزجعم  چـیه  هک  یلاـحرد  دـهد ! یم  منهج  هدـعو  ناـنآ  هب  هتـسناد و  جراـخ 

! ...هدش فیرحت  ای  دنتسه و  فیعض  ای  هک  ییاه  تیاور  و  شنارای !

: تسا هتفگ  وا 

ناملاع يا  تسا ، هدرک  مایق  زورمین  رد  دیشروخ  دننام  دمحم  لآ  مئاق  هدرک و  عولط  حبـص  دشاب ، هتـشاد  انیب  مشچ  هک  یـسک  يارب 
.تسین هدیشوپ  امش  رب  دیسانش و  یم  دوخ  دنزرف  نوچمه  ار  وا  همئا ، حیحص  تایاور  زا  هدافتسا  اب  هک  هدمآ  یسک  هعیش !

وا هب  هدـمآ ، ناشیاه  باتک  رد  ربمایپ  ياه  یگژیو  مان و  هکنیادوجواب  ارچ  هک  دـینک  یم  موکحم  ار  یحیـسم  يدوهی و  ناملاع  اـیآ 
؟ دندرواین نامیا 

مان اب  ار  نم  شتیـصو  رد  هداد و  تراشب  نم  هب  هللا  لوسر  مدج  دیزادرپب ! دوخ  لاوحا  یـسررب  هب  دیدرگزاب و  ناتیاه  باتک  هب  سپ 
.دنا هدروآ  ناشیاه  باتک  رد  ار  نآ  هعیش  ياملع  هدیسر و  امش  تسد  هب  حیحص  دنس  هب  تیصو  نیا  .تسا  هدرک  دای  یگژیو ، و 

: تسا هدومن  شرافس  نم  دنزرف  هدزاود  هناگ و  هدزاود  ناماما  نم ، هب  ار  امش  ربمایپ ،

، تفر ایند  زا  ربمایپ  هک  یبش  رد  هللا : لوسر  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  شناردـپ  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  و 3 : و 2   1
نم زا  سپ  یلع ! يا  : » دیـسر اجنیا  هب  هکنیا  ات  تفگ  ار  ییاه  تیـصو  ربمایپ  سپـس  رواـیب ؛» رهوج  ذـغاک و  نسحلا ! اـبا  يا  : » دومرف

: هک اجنیا  ات  یتسه » ماـما  هدزاود  زا  ِنیلوا  وت  یلع ! يا  سپ  دوب ؛ دـهاوخ  يدـهم  هدزاود  ناـنآ  زا  دـعب  دـمآ و  دـهاوخ  ماـما  هدزاود 
دمآ و دنهاوخ  يدـهم  هدزاود  نآزا ، سپ  .ماما  هدزاود  نیا  .دـمحم  لآ  زا  نابهاگن  درپس ؛ دـهاوخ  دـمحم  شرـسپ  هب  ار  نآ  نسح  »

مـسا نم و  نوچمه  یمـسا  دراد : مان  هس  وا  .دراپـس  یم  تسا  يدهم  نیلوا  هک  شرـسپ  هب  ار  نآ  دـسرارف  شتافو  نامز  هک  یماگنه 
یـسوط هبیغلا  راونـالا 5(3/147 و  راـحب   ) .تسا نمؤم  نیلوا  وا  .تسا  يدـهم  شموـس  مسا  تسا و  دـمحا  هللادـبع و  نآ  هک  مردـپ 

(107/

95 ص :
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،ج3، ناهربلا ص 148 ؛ ج 53 ، راونالاراحب ، « ) دنیآ یم  نیسح  ماما  لسن  زا  يدهم  هدزاود  مئاق ، زا  سپ  (: » مالّـسلا هیلع  ) قداص ماما 
ص 385) یسوط ، هبیغلا  ص310 ؛

زا هللا ! لوسر  دنزرف  يا  : » متفگ مالّـسلاامهیلع ) ) دـمحم نب  رفعج  قداص ، ماما  هب  دـیوگ :] یم  يوار  : ] تسا هدـمآ  نینچ  راحب  رد  و 
نانآ .ماما  هدزاود  تفگن  يدـهم و  هدزاود  تفگ  مردـپ  : » دومرف ماما  دـمآ » دـنهاوخ  ماما  هدزاود  مئاـق ، زا  سپ  هک  مدینـش  تردـپ 
لامک ص 145 ؛ ج 53 ، راونالاراحب ، « ) .دـننک یم  توعد  ام  قح  تخانـش  تیـالو و  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  اـم  نایعیـش  زا  یهورگ 

ص 3)(1) ج 2 ، نیدلا ،

زا ناشنیرخآ  هرـصب و  زا  نانآ  نیلوا  هک  دیـشاب  هاگآ  تفگ : سپـس  : »... ینـالوط تیاور  کـی  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  : 4
ص 148) مالسالا ، هراشب  « ) تسا لادبأ 

هراـشب « ) .تـسا دــمحا ...  هرــصب  زا  و  : » دَرب یم  ماـن  ار  مئاـق  ناراـی  هـک  ینـالوط  تـیاور  کــی  رد  مالـّـسلا ) هـیلع  ) قداــص ماــما 
(2)(181/ مالسالا

ج 1، بصانلا ، مازلإ  « ) .تسا یتمالع  شتروص  رد  هتفرورف و  ینامـشچ  تشپرپ ، دـنلب و  یناوربا  يدـهم ] (: »] مالّـسلا هیلع  ) رقاب ماـما 
: دهد یم  همادا  سپس  ص 417 )

ُْتنک ْنِإ  ُْمتیَأَر  ِمْوَق َأ  ای  َلاق  : ( اما تسا ؟ هدیشوپ  امش  رب  ایآ  دنا ، هداد  ربخ  نم  تافـص  تنوکـس و  لحم  مان و  هب  ار  امـش  تیب ، لها 
نم رگا  دـییوگب  نم  هب  نم  موق  يا  نوُهِراک ؛( اـَهل  ُْمْتنَأ  اـهوُمکُمِْزُلن َو  ْمکیَلَع َأ  ْتیِّمُعَف  ِهِدـْنِع  ْنِم  ًهَمْحَر  یناـتآ  یِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَیب  یلَع 
یم ایآ  دنـشاب  هدنادرگ  ناهنپ  امـش  مشچ  زا  هک  دشاب  هداد  شیوخ  يوس  زا  یـشیاشخب  نم  هب  مشاب و  هتـشاد  مراگدرورپ  زا  یناهرب 

(3) .دیراد یم  دنسپان  ار  نآ  امش  هک  یلاحرد  میراد  او  نآ  هب  ار  امش  میناوت 

هب طقف  .دراد  تموکح  عمط  وا  دنتفگ : مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هرابرد  دنا و  هدرک  مورحم  ناشقح  زا  ارم  ناردپ  امش ، ناگتشذگ 
اب ار  یلع  : » تفگ ناـنآ  هب  دـنتخاس و  نوخرپ  ار  شرگج  هکناـنچ  دـندرک  هرخـسم  ار  وا  دوـب ، راتـساوخ  ار  دوـخ  قـح  هکنیا  رطاـخ 

متـسه و روما  نم  اما  راک ؟ هچ  تسین  رادـیاپ  هک  یتموکح  اب  ارم  میوگ : یم  امـش  هب  زین  نم  راـک »؟ هچ  تسین  رادـیاپ  هک  یتموکح 
.دهد نم  هب  مایق ]  ] هزاجا دنوادخ  هکنیا  ات  منک  یم  ربص 

96 ص :

یم ناشن  تسا ،» هدرک  شرافـس  نم  دـنزرف  هدزاود  هناگ و  هدزاود  ناماما  نم ، هب  ار  امـش  ربمایپ ، : » دـیوگ یم  هک  وا  نخـس  نیا  - 1
! تسا هدرمشرب  دوخ  دنزرف  ار  يدهم  هدزاود  نآ  نوچ  تسا ! يدهم  ماما  شدوخ  تسا  دقتعم  لاجد  دمحا  هک  دهد 

! ماما زا  لبق  هن  دننک  یم  روهظ  ماما  هارمه  هب  دنتسه و  مالّسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  باحصا  نانیا  - 2
.28/ دوه - 3

ینامی نسح  دمحا  هب  فورعم  لیعامسا  دمحا  ياهاعدا  در  رد  هرصب :  www.Ghaemiyeh.comلاجد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 132 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_96_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_96_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15124/AKS BARNAMEH/#content_note_96_3
http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ياعد  زا  ارم  یهلا  لضف  هب  دـنراد و  نم  يدـهملا و  نسح  نب  دـمحم  ماما  مردـپ  هرابرد  يداـیز  تاـیاور  مراکتـسرد ، ناردـپ 
.دنا هدرکن  شومارف 

شلسن نادنزرف و  هداوناخ و  رد  ادنوادخ ! شاب ؛ ّتیلو  رادهگن  ادنوادخ ! تسا : هدومرف  دوخ  ياعد  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) اضر ماما   - 5
ص 618) نانجلا ، حیتافم   ) .نک اطع  ینشور  مشچ  وا  هب 

نیرتهب نم  نارای  وا ! رب  تنعل  دنک و  ینمشد  نم  اب  هک  سک  نآ  رب  ياو  .متسه  ربمایپ  دنزرف  نسح  رسپ  نم  دینک ، یم  راکنا  ارم  رگا 
هبترمدنلب دـنوادخ  هب  دـنریگ و  یمرب  رد  ار  نانآ  ناگتـشرف  دـنک ؛ یم  راختفا  شدوخ ، يور  نانآ  نتفر  هار  هب  نیمز  دنتـسه و  نارای 

.دنتسه نانآ  دوش  یم  تشهب  دراو  هک  یهورگ  نیلوا  تمایق  زور  هک  مسق 

یقیقح نیتسار و  تما  نانآ  دنا ؛ نانآ  هتفای ، تاجن  هورگ  هک  ...و  قسعمح  صعیهک و  هب  نآرق ، مکحم  تایآ  هط و  نیسای و  هب  مسق 
نیمز رب  دنوادخ  تیمکاح  هب  نانآ  اهنت  نوچ  دننک  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  دنتـسه ، مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) دمحم
نانآ .تسا  هدش  ادج  هرـسان  زا  هرـس  دـنا و  هدـش  لابرغ  ناحتما و  نانآ  نوچ  دـنک ، یمن  نوریب  هار  زا  ار  نانآ  اه  هنتف  .دـنراد  نامیا 

وج نان  ندروخ  .دراد  یمنزاب  ار  ناشیا  يا  هدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  ادخ  هار  رد  هک  دنتسه  زور  ناریش  کیرات و  بش  نادهاز 
لاح هب  اشوخ  .دهش  زا  رت  نیریش  ار  دمحم  لآ  هار  رد  گرم  دنناد و  یم  رگید  زیچ  زا  رتهب  ار  نید  تمالس  رد  هلبزم  رد  ندیباوخ  و 

.دوب دهاوخ  کین  یماجنارس  ناشیارب  نانآ و 

رب نم  هلیـسو  هب  دنوادخ ، ياسر  تجح  دیا ، هدـش  هداد  هدـعو  هک  نانچ  نآ  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  يا  دـعب ، اما 
سکره هنتف و  اـی  تاـجن  دوـش  هارمه  نم  اـب  هک  سک  ره  متـسه ، تمعنرپ  تشهب  يوـس  هب  تسار  هار  نم  .تـسا  هدـش  ماـمت  اـمش 

.دنک یم  طوقس  هدش و  كاله  دنک  ینامرفان 

رد ایند و  نیا  رد  يراوخ  باذع و  زج  تسین  يزیچ  نآزا  سپ  تسامش ، هب  يدهم  ماما  ادخ و  يوس  زا  رادشه  نیرخآ  نیا  هک  ناه 
.تسا هاگیاج  نیرتدب  ددنویپن  توعد  نیا  هب  هک  یسک  يارب  نآ  هک  داتفا  دنهاوخ  نآ  رد  هک  یمنهج  مه  ترخآ 

ای نوُرکَذَـت ؛) ام  ًالیلَق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  ِضْرَْألا َأ  َءافَلُخ  ْمُکلَعْجی  َءوُّسلا َو  ُفِشکی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیجی  ْنَّمَأ  : ) يا هتفگ  وت  ادـنوادخ 
اب يدوبعم  ایآ  دـهد  یم  رارق  نیمز  يافلخ  ار  امـش  دزاس و  یم  فرطرب  ار  يراتفرگ  دـنک و  یم  تباجا  ار  ّرطـضم  ياعد  هک  یـسک 

(1) .دیوش یم  رکذتم  رتمک  تسادخ !؟

! ناگدنامرد يوگخساپ  يا  هد ، خساپ  ارم  تششخب  لضف و  هب  متسه ، هراچیب  میتی و  هدنامرد و  رطضم و  نم  نونکا 
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هلیسو هب  رگم  تسین  ییورین  چیه  هک  نک  يرای  ارم  سپ  مدوخ ، نمشد  وت و  نمشد  رب  زوریپ  يارب  مهاوخ ، یم  يرای  وت  زا  ادنوادخ 
.یتسه هزنم  كاپ و  هک  وت 

اب ددنویپن و  توعد  نیا  هب  هک  سکره  دعب ، هب  بجر 1425  خیرات 13  زا  منک : یم  مالعا  يدهملا  نسح  نب  دـمحم  ماما  يوس  زا  و 
زا وا  دنکن ، تعیب  يدهم  ماما  یصو 

لطاب شگرزب  کچوک و  ياه  تدابع  مامت  دـش و  دـهاوخ  منهج  لخاد  شراک  نیا  اـب  هدـش و  جراـخ  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو 
.یتاکز هن  هزور و  هن  تسه و  يزامن  هن  تیالو  نودب  تسا ،

مدرم همه  يوس  هب  يدهم  ماما  هداتسرف  یصو و 

ق نسحلا 13/6/1425 ه .- دمحا 

باذع اما  تسا ! هداد  هدـعو  یهلا  باذـع  هب  هدرک و  ریفکت  ار  شنافلاخم  همه  گنرد ، یب  اریز  دراد ! هلجع  رایـسب  ایوگ  لاجد  نیا 
! دش لزان  شنارایو  وا  دوخ  رب  هرصب  سیلپ  طسوت 

! تسا نامز  ماما  رسپ  هکنیا  تابثا  يارب  شراد  هدنخ  لیالد  - 2

ياه لالدتسا  هب   ] .دنتسه راد  هدنخ  شزرا و  یب  رایـسب  یگمه  هک  هدرمـشرب  شتوعد » ندوب  قح  رب  لیالد   » ناونع هب  ار  يدراوم  وا 
[: دینک هجوت  وا  چوپ 

! درک لوبق  ار  شنخس  دیاب  سپ  تسا  یقثوم  درف  وا  . 1

؟ تفریذپ ار  وا  نخس  دیاب  درک ، توبن  ای  تماما  ياعدا  یقثوم  درف  رگا  ایآ  - 

! دنا هرهب  یب  اه  نآ  زا  نارگید  هک  دراد  هرهب  یمولع  زا  وا  . 2

! میا هدیدن  وا  زا  يزیچ  ام  اما  - 

نانآ .دنا  هدرکن  هار  راک  نیا  اما  دننک  رداص  ییاوتف  شبیذکت  رد  هک  هتـساوخ  نانآ  زا  وا  .دنا  هدادـن  باوج  وا  ياه  همان  هب  املع  . 3
.دنا هدادن  یخساپ  چیه  نانآ  اما  دروخب  مسق  تسا  رضاح  وا  .دنا  هدماین  اما  هدرک  توعد  هلهابم  هب  ار 

تشاذگ اپ  ریز  ار  شا  هدعو  هک  دوب  وا  دوخ  دنتشاذگ و  هلهابم  رارق  یفلح  نیسحلادبع  خیـش  اب  همونت  رد  نوچ  دیوگ ! یم  غورد  - 
مهاب اه  نیبرود  يولج  هرـصب  رهـش  رد  هک  میدرک  قفاوت  ابتک  یفاـصلا ، حـلاص  شلیکو  هارمه  هب  سپـس  .دـشن  رـضاح  هلهاـبم  رد  و 

! دندشن رضاح  مهزاب  دننک و  هلهابم 

ماـما هب  هک  متـساوخ  وا  زا  یهاوخ ؟ یم  يا  هزجعم  هچ  تفگ : نم  هب  شلیکو  .دـنتفگ  غورد  زین  هزجعم  ندروآ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه 
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نآ يادرف  .میهد  یم  باوج  امـش  هب  ادرف  تفگ  تفرگ و  سامت  لاجد  اب  زین  وا  دریمب ، نوراش  دهاوخب  ادخ  زا  هک  دـیوگب  شلاجد 
! دادن ار  راک  نیا  هزاجا  يدهم  ماما  تفگ : دمآ و  زور 

رد ار  نآ  اب  رظانتم  ددـع  یفرح ، ره  يارب  هک  تروص  نیا  هب  [ ؛ تساه هلمج  ندرک  باسح  رد  وا ، ياـه  فیرحت  زا  رگید  یکی   - 4
لودج لیئارسا ، هراتس  يارب  هک  نانچ  نآ  دنک ]! یم  جارختسا  ار  دوخ  هاوخلد  هجیتن  راک ، نیا  اب  دنک و  یم  جرد  لودج 
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.درادن يرابتعا  چیه  عرش  رد  هک  تسا  شزرا  یب  لطاب و  ییاه  لایخ  همه  اه  نیا  دیشارت ! باسح 

ربمایپ تیصو  تیاور  هب  شلالدتسا  نالطب  - 3

! تسا لیعامسا  دمحا  تماما  رب  صن  ربمایپ ، تیصو  تیاور  هک  دنا  هتخادنا  هار  هب  وهایه  هتسویپ  شنارای ، لاجد و  دمحا 

باقلا و دنـس و  فذح  اب   ] تسا هنوگ  نیا  ص 39  رئاصبلا ، رصتخم  ص 150 و  یـسوط ، خیـش  هبیغلا  باتک  زا  لقن  هب  تیاور  لصا 
[: يرارکت تالمج 

 ( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  دنیامرف : یم  نینمؤملاریما : زا  نیسح  ماما  زا  ناراوگرزب  ناردپ  زا  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
ات دندومرف  ییاه  تیـصو  ربمایپ  هاگنآ  روایب ؛ تاود  ذغاک و  نسحلا ! ابا  يا  دندومرف : نینمؤملاریما  هب  دنتفر ، ایند  زا  هک  یبش  نآ  رد 

ماـما هدزاود  نآ  ِنیلوا  وـت  یلع ! يا  .يدـهم  هدزاود  ناـنآ  زا  سپ  دـنیآ و  یم  ماـما  هدزاود  نم  زا  سپ  یلع ! يا  دندیـسر : اـجنیا  هب 
نومأم و مظعا ، قوراف  ربکا ، قیدـص  نینمؤملاریما ، یـضترم ، یلع  تسا : هداهن  ماـن  هنوگ  نیا  ار  وت  نامـسآ  رد  دـنوادخ  هک  یتسه 
، نانآ هدرم  هچ  هدنز و  هچ  یتسه ، متیب  لها  رب  نم  یصو  وت  یلع ! يا  .تسین  راوازـس  وت  زا  ریغ  سک  چیه  يارب  اه  مان  نیا  يدهم و 

یهد قالط  هک  ار  مادکره  دید و  دهاوخ  ارم  تمایق ]  ] ادرف وا  يراذگب  یقاب  هک  ار  مادکره  یتسه ، منارسمه  رب  نم  یـصو  نینچمه 
تتاـفو هک  یماـگنه  .یتـسه  تما  هفیلخ  وـت  نم ، زا  سپ  .ارم  وا  هن  دـید و  مهاوـخ  ار  وا  نـم  هـن  تماـیق  هـنهپ  رد  مرازیب ، وا  زا  نـم 
شرسپ هب  زین  وا  ...یلع  نیدباعلا  دیـس  شرـسپ  هب  زین  وا  ...دیهـش  نیـسح  مرـسپ  هب  زین  وا  راپـسب و  ...نسح  مرـسپ  هب  ار  نآ  دیـسرارف 

وا یقت  دمحم  شرسپ  هب  زین  وا  اضرلا  یلع  شرسپ  هب  زین  وا  مظاکلا  یسوم  شرسپ  هب  زین  وا  قداص  رفعج  شرـسپ  هب  زین  وا  رقابدمحم 
.ماما هدزاود  نیا  دمحم ، لآ  زا  نابهاگن  دمحم ، شرسپ  هب  زین  وا  نسح  شرسپ  هب  زین  وا  یلع  شرسپ  هب  زین 

زا ِنیلوا  هک  شرـسپ  هب  ار  نآ  دسرارف ، مالّـسلا ]) هیلع  ) يدـهم ماما   ] تافو نامز  هک  یتقو  دـمآ ، دـنهاوخ  يدـهم  هدزاود  نآزا  سپ 
مان دمحا ، هللادـبع و  ینعی  مردـپ ، مان  نوچمه  یمان  نم ، نوچمه  یمان  دراد : مان  هس  وا  .دـنک  راذـگاو  تسا  دـنوادخ ] هب   ] ناکیدزن

.تسا نمؤم  نیلوا  وا  .تسا  يدهم  مه  موس 

، دراد رظندـم  ار  تیاور  ینایاپ  شخب  وا  هک  تسا  صخـشم  اـما  تسوا ؛ لالدتـسا  لـحم  تیاور  نیا  شخب  مادـک  هک  هتفگن  لاـجد 
مان هس  وا  هک  دنهدب  دوخ  دنزرف  هب  ار  تموکح  دیاب  ناشتافو  ماگنه  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دندومرف : ربمایپ  هک  یشخب  نامه  ینعی 

! تسا دمحا  شمان  نوچ  هدرک ، قبطنم  دوخ  رب  ار  نآ  مه  لاجد  دمحا.تسا  دمحا  اه  مان  نآ  زا  یکی  داد و 

زا دعب  يارب  تموکح ، يراذگاو  يارب  ربمایپ  روتـسد  دشاب ، حیحـص  رگا  تیاور ، نیا  نوچ  تسا ! راد  هدنخ  يراکبیرف  کی  نیا  اما 
نامز ماما  تلحر  ماگنه  روهظ و 
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! دنا هدرک  تلحر  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هن  هدش و  ققحم  يروهظ  هن  زونه  هک  نونکا  هن  تسا ، هادف  انحاورا 

 . ...تیاور رد  هدش  هدرب  مان  درف  هناوید ، درف  نیا  هن  تسا و  تیاور  رد  رظندروم  نامز  نآ  نامز ، نیا  هن  سپ 

نیمه زا  و  تسا ! نم  ردپ  دیوگ  یم  هاگ  تسا و  نم  دج  نامز  ماما  هک  دـیوگ  یم  هاگ  دـفاب ! یم  مه  هب  ار  زیچ  همه  لاجد ، نیا  اما 
! دینک تعاطا  نم  زا  هک  تسا  بجاو  امش  رب  هدرپس و  نم  هب  ار  تموکح  تماما و  نآلا 

هطساو نودب   ] میقتسم دنزرف  هب  ار  تموکح  مالّسلا ،) هیلع  ) نامز ماما  هک  دنا  هداد  روتسد  ربمایپ  دشاب ، حیحص  تیاور  رگا  نینچمه ،
هچنانچ و  تسوا ! دج  نامز  ماما  هکلب  تسین  نامز  ماما  میقتـسم  دنزرف  هک  دنک  یم  فارتعا  دوخ  لاجد  هکنآ  لاح  دنهدب ، دوخ  ي ]

.تسا لیعامسا  دنزرف  وا  دش ، هتفگ  باتک  يادتبا  رد 

: تسا هدیسرپ  نینچ  اعدا ، نیا  هرابرد  یناثلا 1426  عیبر  خیرات 4  رد  یحایملا  حلاص 

؟ تساجک لها  تسیچ و  دیس  ردام  مان  تسا ؟ هدرک  جاودزا  هنوگچ  نامز  ماما  تسا ؟ ماما  دنزرف  میقتسم  لاجد ] دمحا   ] وا ایآ 

: تسا هداد  خساپ  هنوگ  نیا  لاجد ] رتفد  سیئر  وگنخس و   ] یلیقعلا مظان 

يرکنم یلع  مساحلا  درلا  باتک  رد  ار  يدهم  ماما  جاودزا  تسین و  وا  میقتـسم  دنزرف  تسا و  يدهم  ماما  لسن  زا  نسح ، دمحا  دیس 
.تسا هیرذ  لسن و  روظنم ، یهاگ  تسا و  میقتسم  دنزرف  دنزرف ، زا  روظنم  یهاگ  .تسا  هدرک  تابثا  مئاقلا  هیرذ 

شنیشیپ کیرش  تتشم  ردیح  هتبلا  .درادن  لاجد  دمحا  ياعدا  هب  یطبر  چیه  دشاب ، مه  حیحـص  رـساترس  تیاور  نیا  رگا  یتح  سپ 
.دوب هدرک  وا  رب  ار  لاکشا  نیمه  زین 

نینچ نآ  هرابرد  هللا ) همحر   ) یلماـع رح  موحرم  هکناـنچ  .تسا  فیعـض  اـملع ، دزن  تیاور ، نیا  دنـس  هک  تسا  یلاـح  رد  همه  نیا 
: تسا هتفگ 

(1) .تسا هدیسر  اه  ینس  قیرط  زا  هک  هدرک  لقن  یتایاور  هرمز  رد  هبیغلا ، باتک  رد  ار  نآ  خیش 

نوچمه دـنا ، هدرکن  دـییأت  ار  نانآ  ام  ياملع  زا  کی  چـیه  هک  دـنراد  دوجو  تیاور  نیا  دنـس  رد  مه  یـسانشان  دارفا  نیا ، رب  هوالع 
.يرصب دمحا  نب  رفعج  لیلخ و  نب  دمحم  نب  دمحا  یلصوم ، نانس  نب  یلع 

( مالّسلا هیلع  ) نامز ماما  نادنزرف  زا  دنزرف  هدزاود  تیاور  - 4

.درک دنهاوخ  تموکح  رگید  يدهم  هدزاود  مالّسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  زا  سپ  دنیوگ : یم  هک  هدرک  دانتسا  یتایاور  هب  لاجد ، دمحا 
( مالّسلا هیلع  ) يدهم ماما  دنزرف  وا  هک  هدرک  اعدا  سپس 
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.362  ) ص هعجهلا ، نم  ظاقیالا  - 1
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! تسا هدش  هداتسرف  ماما  زا  لبق  ارچ  میناد  یمن اما  درک ، دهاوخ  تموکح  ماما  زا  سپ  هک  تسا 

هیلع ) نیـسح ماما  طسوت  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  نفد  مسارم  هک  میراد  مالّـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  حیحـص  دنـس  اب  یتایاور  يرآ !
زا سپ  .دـننک  یم  تموکح ] و   ] تعجر هک  دنتـسه  یماما  نیلوا  مالّـسلا ،) هیلع  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  دوش و  یم  ماـجنا  مالّـسلا )

.درک دنهاوخ  تموکح  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دالوا  زا  يدهم  هدزاود  زین  ناشیا 

: دنرارق نیازا  ثیداحا  نآ  زا  یخرب 

؛ تسین یمومع  تعجر ، تسا و  مالّـسلاامهیلع ) ) یلع نب  نیـسح  ددرگ ، یمزاب  ایند  هب  هک  یـسک  نیلوا  مالّـسلا :) هیلع  ) قداـص ماـما 
وبا (1) .دنشاب هتشاد  لماک  كرش  ای  لماک و  نامیا  ای  هک  تسا  یناسک  يارب  طقف  هکلب 

زا سپ  دندومرف : هک  مدینـش  امـش  ردپ  زا  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هب  دـیوگ : یم  ریـصب 
(2) يدهم هدزاود  مئاق ،

ام نایعیـش  زا  یهورگ  اما ] دنتـسین ، ماما   ] نانآ ماما ؛ هدزاود  دومرفن  يدـهم و  هدزاود  دومرف : مردـپ ] : ] دـندومرف ماـما  .دوب  دـنهاوخ 
(3) .دنناوخ یمارف  ام  قح  تخانش  تیالو و  هب  ار  مدرم  هک  دنتسه 

، تسا هدمآ  تیاور  رد  هچنآ  رگم  دوب  دهاوخن  يرگید  تلود  چیه  مالّـسلا ،) هیلع  ) نامز ماما  تلود  زا  سپ  دیوگ : یم  دـیفم  خـیش 
(4) .هللا ءاش  نإ  ترضح ، نآ  نادنزرف  مایق  ینعی 

101 ص :

ص 24. رئاصبلا ، رصتخم  - 1
هک هدمآ  تروص  نیمه  هب  تیاور  نیا  نیدـلا ، لامک  زا  لقن  هب  راونالاراحب  رد  مه  نیدـلا و  لامک  باتک  دوجوم  هخـسن  رد  مه  - 2
اب اما  دـنیآ ؛ یم  يدـهم  هدزاود  مالّـسلا ،) هیلع  ) نامز ماما  زا  دـعب  هک  تسا  هدینـش  ناشیا  ردـپ  زا  دـنک : یم  ضرع  ماما  هب  ریـصب  وبا 

رـصتخم هلمجزا  بتک ، رگید  رد  تیاور  نیا  رگید  ياـه  لـقن  هب  هجوت  اـب  زین  و  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما باوج  تیاور و  نحل  هب  هجوـت 
ناتردپ زا  تسا : هدرک  ضرع  ماما  هب  ریصب  وبا  هک  تسا  نیا  لاؤس  تسرد  تروص  هک  دسر  یم  رظن  هب  راونالاراحب ، دوخ  رئاصبلا و 

.دمآ دنهاوخ  ماما  هدزاود  يدهم ، زا  سپ  هک  مدینش 
ص 358. نیدلا ، لامک  - 3

ص 335؛ نیدـلا ، لاـمک  ص 91 ؛ رـشع ، هتـسلا  لوصـالا  ك.ر : هراـب  نـیارد  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  ص 387 . ج 2 ، داــشرالا ، - 4
87 و ج 5، ص 332 و ج4 ، ج 3 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 400 ؛ ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 38 و 158 ؛ رئاصبلارصتخم ،

ص 152. ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 240 و 475 ؛
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هیلع ) نیـسح ماما  لسن  زا  همئا و  نایعیـش  زا  هکلب  دنتـسین ؛ ماـما  رفن  هدزاود  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هدـش ، هتفگ  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
.دنشاب مه  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دالوا  زا  الامتحا  هک  دنتسه  مالّسلا )

! ناشیا زا  لبق  هن  دوب  دنهاوخ  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  زا  سپ  اه ، يدهم  نیا  دـنراد  تلالد  تایاور  نیا  مامت  هکنیا ، نخـس  لصاح 
! تسا هدرک  روهظ  مه  ماما  دوخ  زا  لبق  تسا و  نامز  ماما  نادنزرف  زا  هک  دنک  یم  اعدا  گنرین  بیرف و  اب  لاجد  نیا  اما 

( مالّسلا هیلع  ) نامز ماما  باحصا  هرابرد  تیاور  ود  هب  لالدتسا  - 5

زا لوا  تـیاور  تـسا : هدرک  لالدتــسا  مالـّـسلا ) هـیلع  ) ناـمز ماـما  باحــصا  نوـماریپ  تـیاور  ود  هـب  شیاـه  هیناــیب  زا  یکی  رد  وا 
« .لادبَا زا  ناشنیرخآ  تسا و  هرصب  زا  نانآ  نیلوا  هک  دیشاب  هاگآ  مالّسلا ...« :) هیلع  ) نینمؤملاریما

باتک کی  زا  ار  اه  تیاور  نیا  هک  سب  نیمه  وا  يراکبیرف  رد  .دـمحا » هرـصب ، زا  و  مالّـسلا ...« :) هیلع  ) قداص ماـما  زا  مود  تیاور 
مجعم باتک  رد  ار  تایاور  نیا  ام  .تسا  هدرک  لقن  يرمق ) يافوتم 1366   ) یمظاک ردیح  دیس  فیلأت  مالسالا ، هراشب  ینعی  رصاعم 

ياهرهـش اه و  مان  اه  نآ  رد  تسین و  تباث  اه  نآ  دنـس  هک  یثیداحا   » ناونع تحت  مالّـسلا ،) هیلع  ) يدـهم ماـما  ثیداـحا  یعوضوم 
.میا هدروآدرگ  تسا » هدمآ  نامز  ماما  باحصا 

دیس نتفلا  محالملا و  رد  مه  یکی  یعیـش و  يربط  ریرج  نب  دمحم  همامالا  لئالد  رد  تیاور  هس  دنتـسه ؛ تیاور  راهچ  تایاور  نیا 
یگمه هک  دنتسه  مالّسلا ) هیلع  ) نامز ماما  رای  هرابرد ي 313  مه  تیاور  راهچ  ره  .تسا  هدمآ  یلیلـس  نتفلا  زا  لقن  هب  سوواط  نب 

! ماما زا  شیپ  هن  دمآ ، دنهاوخ  ماما  هارمه  هب 

[: ص 554 رگید ، یپاچ  رد  و   ] ص 311 همامالا ، لئالد  تیاور  لوا ، تیاور 

هک دـنا  هدرپس  وا  هب  هدرک و  ءالما  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رب  ار  نآ  مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ هک  تسا  يزیچ  نیا  ...
طوبرم نیا  دنور و  یم  هکم  يوس  هب  هدش و  دیدپان  دوخ  راید  اج و  زا  هک  تسا  یناسک  و  مالّسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  نارای  مان  لماش 

نایاپ ات  دوب ...  دـنهاوخ  مدرم  رب  نامکاح  نایـضاق و  ناکاپ و  نانیا  .تسا  روهظ  لاس  رد  ینامـسآ ] هحیـص   ] ادـص ندینـش  ناـمز  هب 
.تیاور

! دمحا هن  هدش و  هدرب  هرصب  زا  یمان  هن  تیاور ، نیا  رد  هک  دینیب  یم 

ص 307: همامالا ، لئالد  تیاور  مود ، تیاور 

، ... . دندوب رفن  تفه  هک  فهک  باحصا  رفن ، هس  هرصب  زا  رفن ، ود  ناولح  زا  ... 

باحـصا هکنیا  رگم  دـمآ ؟ دـنهاوخ  ماما  هارمه  هب  نانیا  هک  یلاـحرد  تسا ، رفن  هس  نیا  زا  یکی  هک  هدرک  اـعدا  هنوگچ  لاـجد  نیا 
.تسا سانشان  فیعض و  دارفا  لماش  زین  تیاور  نیا  دنس  هچرگا  دنشاب ! هتشگزاب  وا  هارمه  هب  زین  فهک 

ص 566: همامالا ، لئالد  تیاور  موس ، تیاور 
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 ... . دندوب رفن  تفه  هک  فهک  باحصا  رباج ؛ نب  دامح  حیلم و  نب  دمحا  دعس ، نب  فطعا  نب  نمحرلادبع  هرصب  زا  ... 

هدش و هدـنز  روهظ  ماگنه  دـنا و  هدرم  دارفا  نیا  الوا : اریز  درادـن ؛ لاجد  دـمحا  هب  یطبر  چـیه  دـشاب ، مه  حیحـص  رگا  تیاور  نیا 
، نامز ماما  دـنزرف  هن  دنتـسه  نامز  ماما  نارای  نانیا  اثلاث : .ماما  زا  لبق  هن  دـمآ  دـنهاوخ  ماما  هارمه  هب  ناـنیا  اـیناث : دـننک ! یم  تعجر 

دنـس هب  اقیقد  تیاور  نیا  دـیوگ : یم  يربط  دوخ  تسین و  يوق  مه  تیاور  دنـس  هکنآ  رب  هوالع  دـنک ! یم  اعدا  یِعدـم  نیا  هکنانچ 
.تسا لوا  تیاور 

: تسا هدرک  لقن  یلیلس  نتفلا  زا  ار  نآ  هک  ص 145  سوواط ، نبا  دیس  محالم  تیاور  مراهچ ، تیاور 

یم جورخ  وا  هارمه  هک  دندرکدای  یناسک  يدهم و  زا  نآ  رد  دندناوخ و  يا  هبطخ  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تفگ : هتابن  نب  غبصا 
تروص و رد  وا  دندومرف : نینمؤملاریما  نینمؤملاریما ! يا  نک  فیـصوت  ام  يارب  ار  وا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  یبلح  دلاخ  وبا  .دـننک 
زا دـندومرف : نینمؤملاریما ! يا  هلب  میتفگ  منک ؟ هاـگآ  وا  ناراـی  هب  ار  امـش  دـهاوخ  یم  اـیآ  تسا ، ربماـیپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تریس 

دندرک و نانآ  ندرمش  هب  عورـش  نینمؤملاریما  سپـس  تسا ، همامی  زا  ناشنیرخآ  هرـصب و  زا  نانآ  نیلوا  دندومرف : هک  مدینـش  ربمایپ 
میارب رفن  ار 313  نانآ  ربمایپ  دـندومرف : هک  تیاور  نایاپ  اـت  زاوها و ...  زا  یکی  هرـصب و  زا  درم  ود  دـندومرف : دنتـشاگن و  یم  مدرم 

هبعک دزن  نیمز ، برغ  قرـش و  زا  ار  نانآ  ندز  مه  هب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  دـنوادخ  .ردـب  گنج  نارای  هزادـنا  هب  دـنا ، هدرمـشرب 
لابند هب  نانآ  ایوگ  ناسکی ، ییابیز و ...  ناسکی ، ناشدق  ناسکی ، ناشششوپ  هک  یلاحرد  منیب  یم  ار  نانآ  نم  ایوگ  دنک ، یم  عمج 

.دنتسه يا  هدشمگ 

نیا يارب  يدوس  چـیه  تسا و  روهظ  ماگنه  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  نارای  نوماریپ  زاب  دـشاب ، حیحـص  شدنـس  رگا  مه  تیاور  نیا 
.تسین حیحص  مه  تیاور  دنس  هچرگا  .درادن  لاجد 

رگید یتیاور  هب  لالدتسا  - 6

: دنک یم  لقن  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  تیاور  ود  دوخ ، ياعدا  تابثا  رد  لاجد  نیا 

، نیدلا لامک   ) .تسا دمحم  شراکشآ  مان  دمحا و  وا  یناهنپ  مان  .راکـشآ  مان  کی  ناهنپ و  مان  کی  دراد ، مان  ود  مئاق  لوا : تیاور 
(1)653 ج 2 ،

ص 417) ج 1 ، بصانلا ، مازلإ   ) .تسا یتمالع  شتروص  رد  دراد و  هتفرورف  ینامشچ  تشپرپ و  دنلب و  یناوربا  مئاق ] : ] مود تیاور 

103 ص :

( مجرتم  ) .دنا هدرک  لقن  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ زا  ار  نخس  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هتبلا  - 1
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مان کی  مه  مالّـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  تسا و  دـمحا  شمان  هک  اعدا  نیا  اب  طـقف  راذـگ ، تعدـب  لاـجد  نیا  تسادـیپ  هک  ناـنچ  نآ 
نینچ دناوت  یم  تسا  دمحا  شمان  هک  سکره  سپ  تسا ! مالّـسلا ) هیلع  ) يدـهم وا  هک  دراد  اعدا  دـنراد ، دـمحم  مان  کی  دـمحا و 

! دنک ییاعدا 

هک تشاد  اعدا  لاح  هبات  نوچ  دنک ؛ یم  بیذـکت  ار  شدوخ  یلبق  ياه  لالدتـسا  مامت  شلالدتـسا ، نیمه  اب  هک  تساجنیا  بلاج  و 
! تسا يدهم  دوخ  هک  دنک  یم  اعدا  یمسا ، هباشت  رطاخ  هب  هک  دش  هچ  لاح  تسا ، يدهم  ماما  دنزرف 

يا هناشن  نم ، دننامه  مالّـسلا ،) هیلع  ) نامز ماما  تروص  رد  هکاجنآزا  دیوگب  دهاوخ  یم  ایوگ  مود ، ثیدـح  هب  کسمت  اب  نینچمه 
! متسه يدهم  نم  سپ  تسه ،

! دنک ییاعدا  نینچ  دناوت  یم  دشاب  هتشاد  دوجو  يرثا  شتروص  رد  هک  سکره  سپ 

دمحا تروـص  رد  هک  يرثا  اـما  تساـبیز ؛ رثا  کـی  تسا ، مالّـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  تروـص  رد  هک  يرثا  هک  تساـجنیا  هتکن  اـما 
دنیاشوخ شیارب  هک  تسا  قافتا  کی  رد  يا  هبرـض  رثا  مهدـیاش  تسا و  تشز  رثا  کی  هدـش ، لقن  هکنانچ  تسا ، لاجد  لیعامـسا 

.تسین

: تسا نینچ  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  ثیدح  لصا  اما 

ای  ) تسوپ یگتخیر  شرس  رب  نهپ و  هناش  یناشیپ و  هتسجرب  تسا ؛ هتفر  ورف  دوگ و  شنامـشچ  دیفـس ، خرـس و  تسا  یـصخش  مئاق 
(1) .ار یسوم  دنک  تمحر  دنوادخ  تسا ، يرثا  شتروص  رب  و  هروش )

! درادن لاجد  نیا  ياعدا  هب  یطابترا  چیه  مهزاب  دشابن ، هچ  دشاب و  تسرد  هچ  زین  یگژیو  نیا  اما 

( مالّسلا هیلع  ) يدهم ماما  بَسَن  تیاور  رد  فیرحت  - 7

: تسا هتشون  نینچ  دوخ  تیاس  رد  وا 

! دبوک یم  نیمز  رب  هتفر و  ورف  رکف  رد  ترـضح  نآ  مدـید  متفر ؛ مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دزن  يزور  دـیوگ : یم  هتابن  نب  غبـصا 
یلیم نادـب  مرمع  رد  هظحل  کـی  یتح  ادـخ ، هب  هن  دومرف : ماـما  يراد ؟ یلیم  نآ  هب  اـیآ  ینز ؟ یم  نیمز  رب  نینمؤملاریما ! يا  متفگ :
.دیآ یم  ایند  هب  هتفرگ ] تروص  فیرحت  تمسق  نیا  رد   ] نم دنزرف  نیمهدزای  تشپ  زا  هک  مشیدنا  یم  يدولوم  هب  هکلب  ما ، هتـشادن 

تـشاد دهاوخ  ینالوط  یتبیغ  وا  .تسا  هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  نامه  وا 
دنچ تبیغ  ینادرگرـس و  نیا  نینمؤملاریما ! يا  متفگ : .دش  دنهاوخ  تیاده  مه  يا  هدع  هدش و  هارمگ  نآ  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک 

 ... . لاس شش  ای  هام  شش  ای  زور  شش  دومرف : ماما  دوب ؟ دهاوخ  لاس 

: تسا هدرک  هفاضا  ثیدح  نیا  همادا  رد  لاجد ، نیا  هاگنآ 
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ص 237. ج 3 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 215 ؛ ینامعن ، هبیغلا  - 1
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تسا یـسک  نامه  تسوا ، دنزرف  هک  سک  نآ  تسا و  یلع  دنزرف  نیمهدزای  يدهم ، ماما  نوچ  تسا ؛ يدهم  ماما  رـسپ  دولوم ، نیا 
.تسا نامز  ماما  تموکح  زاس  هنیمز  هک  یسک  مینک ، یم  تبحص  وا  هرابرد  هک 

يدولوم رکف  رد  : » دـنا هدومرف  ثیدـح  رد  ترـضح  نوچ  تسا ؛ هدرک  فیرحت  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما ثیدـح  عـقاورد ، وا 
 ...« تسا و يدهم  وا  .مدنزرف  نیمهدزای  مدوخ ، لسن  زا  متسه 

یم ایند  هب  نم  دنزرف  نیمهدزای  تشپ  زا  هک  مشیدنا  یم  يدولوم  هب  هکلب  : » تسا هدرک  فیرحت  نینچ  نیا  ار  ترابع  لاجد ، نیا  اما 
« .دیآ

زا  ) يرهَظ نِم   » زا ءای  فرح  هابتشا ، هب  یـسوط ، خیـش  هبیغلا  باتک  رد  طقف  هدش و  لقن  نایعیـش  ام  عبانم  زا  يرایـسب  رد  ثیدح  نیا 
اب ار  تیاور  نیا  زین  لاجد  رـشع !» يداحلا  رهظ  نِم  : » تسا هتـشگ  قفاوم  لاجد  دمحا  هتـساوخ  اب  ترابع  هدش و  فذـح  نم ») تشپ 

.تسا هدمآ  تیاور  نیا  ِحیحص  لقن  رگید ، عبانم  رد  هک  یلاحرد  تسا ؛ هداد  رارق  هدافتسا  دروم  عبنم ، کی  نیمه 

ار نامز  ماما  دنزرف  روهظ  تسا و  نینمؤملاریما  زا  تیاور  نیا  دینیبب  تفگ : دروآ و  نم  يارب  ار  تیاور  نیمه  لاجد  دـمحا  هدـنیامن 
! دنک یم  تابثا 

کی رگا  ایآ  .دنتـسه  یـسوط  خیـش  هبیغلا  باتک  زا  رت  یمیدـق  هک  يرداصم  نک ! هاگن  رداـصم  عباـنم و  هیقب  هب  متفگ : وا  هب  مه  نم 
هک یلاحرد  ینک !؟ دانتـسا  نآ  هب  تماما  تابثا  يارب  دیاب  وت  درک ، فذح  ار  یفرح  ای  هملک  هابتـشا  هب  نیچ ، فورح  ای  رادرب  هخـسن 

نیا و  دنک » یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  : » دنا هدومرف  ترـضح  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسا ! هدـش  رکذ  فرح  نآ  رگید ، عبانم  همه  رد 
هدـشن فیـصوت  نینچ  ناشیا  زا  ریغ  سک  چـیه  تسا و  نامز  ماـما  صوصخم  فصو  ینـس ، هعیـش و  رداـصم  رد  هک  تسا  یتراـبع 

!؟ دنام یم  یقاب  نامز  ماما  يارب  یمامتان  راک  هچ  رگید  سپ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وت  ماما  دشاب  رارق  رگا  تسا !؟

؟ تسا هدرک  باختنا  ار  باوخ  هراختسا و  لاجد  ارچ  - 8

فیرحت ار  تایاور  هنوگچ  هک  میدید  دنک ! یم  هدافتـسا  شدوخ  تمـس  هب  مدرم  ندناشک  يارب  یهار  ره  زا  وا  هک  تسا  نیا  خساپ 
، لاجد دـمحا  .دنتـسه  لقع  مک  ناـگدرک  لیـصحت  زین  هداـس و  مدرم  ندرک  راکـش  يارب  هژیو  ماد  ود  باوخ  هراختـسا و  اـما  درک !

! دنک یم  تابثا  نید  عورف  لوصا و  هار  زا  مه  ار  ماد  ود  نیا  ندوب  عورشم 

دوخ اب  تعیب  نامیا و  هب  ار  امش  نم  .تسا  هداتسرف  دوخ ، روهظ  زا  لبق  ارم  هک  متسه  يدهم  ماما  هداتـسرف  نم  دیوگ : یم  دارفا  هب  وا 
.منک یم  توعد 

؟ تسیچ تلیلد  دنیوگ : یم  باوج  رد  مه  مدرم 
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نـسح دمحا  زا  ایآ  وگب  نک ! تاجن  هراچ و  تساوخرد  نآرق  زا  تسا ؛ نم  هناشن  لیلد و  نیرت  گرزب  نآرق  دهد : یم  خـساپ  زین  وا 
! دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  هک  دمآ  دهاوخ  يا  هیآ  نک ؛ زاب  ار  نآرق  هاگنآ  هن ؟ ای  منک  يوریپ 

یتقو هژیو  هب  تسا ؛ یهلا  يرما  دوش ، هدـید  باوخ  رد  هک  يزیچ  تسا و  یتوکلم  لیلد  کی  باوخ ، دـیوگ : یم  نینچ  ناـنآ  هب  اـی 
.دهد روتسد  نسح ، دمحا  زا  يوریپ  هب  ار  وت  هک  ینیبب  باوخ  رد  ار  نیموصعم  زا  یکی  هک 

: دیآ یم  هیآ  نیا  لاثم  ناونع  هب  دیاشگ و  یم  ار  نآرق  هدرک و  هراختسا  نآرق  اب  مه  هراچیب  هداس و  درف  نآ 

رب راکیپ و  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا  ریـصَْملا ؛) َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَم  ْمِهیَلَع َو  ُْظلْغاَو  َنیِقفاـنُْملاَو  َراَّفْکلا  ِدِـهاج  ِیبَّنلا  اَـهیَأ  اـی  )
(1) .دنراد یتشونرس  دب  هچ  تسا و  منهج  ناشهاگیاج  ریگب ، تخس  اه  نآ 

! داد روتسد  نیقفانم  رافک و  اب  دربن  نم و  هب  نامیا  هب  ار  وت  دنوادخ  يدید !؟ ربکا ! هللا  دیوگ : یم  وا  هب  مه  لاجد 

: دیایب هیآ  نیا  دننام  يرگید  هیآ  رگا  اما 

ِهَّللا َأ ِدَْعب  ْنِم  ِهیدْهی  ْنَمَف  ًهَواشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَـس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َتیَأَرَف  (َأ 
لاح هب  یهاگآ  يور  زا  ار  وا  دنوادخ  تسا و  هتفرگ  شیوخ  يادخ  ار ، دوخ  سفن  ياوه  هک  يدید  ار  سک  نآ  ایآ  نوُرکَذَت ؛) الَف 

وا دنوادخ  زا  سپ  یسک  هچ  سپ  تسا ؟ هدیـشک  يا  هدرپ  وا  مشچ  رب  هداهن و  رهم  وا  لد  شوگ و  رب  هتـشاذگاو و  یهارمگ  رد  يو 
؟(2) دیریگ یمن  دنپ  ایآ  دش ؟ دهاوخ  نومنهر  ار 

! ینک هراختسا  هرابود  هدرک و  صلاخ  ار  تتین  دیاب  دوبن ؛ بوخ  وت  هراختسا  دیوگ : یم  وا  هب 

هار هب  ار  وت  هک  دـید  یهاوخ  یباوخ  هاوـخب ؛ ادـخ  زا  ناوـخب و  زاـمن  تعکر  ود  بشما  اـی  ریگب ، هزور  زور  هس  دـیوگ : یم  وا  هب  اـی 
 ...! دنک یم  تیاده  تسار 

زا دننک  یم  لایخ  هدید و  ییاه  باوخ  هراچیب  دارفا  نآ  زا  یخرب  یناطیش  ياه  هار  نیا  زا  دوش و  یم  هریچ  وا  رب  یتاپ  هِلت  هار  زا  ای  و 
! ...تسا هدوب  توکلم  ملاع  دنوادخ و  يوس 

: تسا هدرک  رشتنم  ار  باوج  لاؤس و  نیا  شدوخ  تیاس  رد  وا 

؟ تسا يدهم  ماما  یصو  هداتسرف و  نسح ، دمحا  دیس  موش  نئمطم  هار  نیرت  هاتوک  رد  مناوت  یم  هنوگچ  لاؤس :
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ادـخ زا  مالّـسلااهیلع ،) ) ارهز ترـضح  هب  لـسوت  هزور و  زور  هس  زا  سپ  .تسا  بیغ  دوـخ  بیغ ، هب  ناـمیا  ِهار  نیرت  هاـتوک  خـساپ :
.یسانشب ار  قح  يرگید  یتوکلم  یبیغ و  هناشن  ره  ای  هفشاکم و  ای  باوخ ، هار  زا  هک  هاوخب 

: تسا هتشون  نینچ  هراختسا ، هرابرد  نینچمه  وا 

ياه تنطیـش  اه و  يزاب  زا  دـنک و  یم  تیامح  ار  شناگدـنب  نآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یبیغ  دادـما  کـی  نآرق  هب  هراختـسا 
رایـسب .تسا  زوسلد  رگ  تحیـصن  نآرق  نک ؛ زاـب  ار  نآرق  نک و  يراـی  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  تدوـخ  وـت  .تسا  رود  هب  یناـسنا 

.هللا ناحبس  هللا ، ناحبس  هللا ، ناحبس  دنک ، مهتم  ار  دنوادخ  سپس  دنک ، تحیصن  تساوخرد  دنوادخ  زا  ناسنا  هک  تسا  بیجع 

هب اروف  نوچ  تسا ! هدامآ  وا  هناهب  دشاب ، دب  مه  هراختـسا  باوج  رگا  هتبلا  .دزادـنا  یم  دوخ  ماد  رد  ار  داوس  مک  دارفا  هنوگ ، نیا  وا 
! دیایب بوخ  هک  دریگب  هراختسا  دیاب  ردق  نآ  و  نک ! حالصا  ار  تتین  تسا ، تتین  زا  لکشم  دیوگ : یم  وا 

مهم ناشیارب  دـشاب  رثا  یب  ناـشراک  مه  رابدـص  رگا  دـنزادرپ ؛ یم  دارفا  هجلاـعم  هب  هک  تسا  یلاـمر  ریگلاـف و  دـننامه  لاـجد ، نیا 
 ...! دش یبیغ  کمک  ربکا ، هللا  دش ، هزجعم  هک  دنزادنا  یم  هار  هب  وهایه  اغوغ و  اروف  دمآرد ، تسرد  راب  کی  هک  نیمه  اما  تسین ،

! باوخ هب  شلالدتسا  - 9

: تسا هتشون  شتیاس  رد  وا 

باوخ نانآ  زا  يرایـسب  دنیآ و  یم  نم  دزن  فجن ، زا  رود  ياه  ناتـسا  زا  یهورگ  راب  کی  تقو  دنچره  الومعم  باوخ ؛ هرابرد  اما 
اهدص نیا  اب  اما  دننک ، در  ار  نآ  دنتسناوت  یم  دمحم  لآ  نانمـشد  دوب ، باوخ  ود  ای  کی  رگا  .دنا  هدید  توعد  نیا  دییأت  رد  ییاه 

هتفگ دوخ  نیموصعم ]  ] نانآ دنا و  هدوب  نیموصعم  اه  باوخ  نیا  زا  يرایـسب  رد  هک  یلاحرد  دـننک ؟ یم  هچ  باوخ  نارازه  هکلب  و 
یمن یهار  نیملاظ  يارب  .دـیآرد  ام  تروص  هب  دـناوت  یمن  ناطیـش  نوچ  تسا ؛ هدـید  ار  ام  دوخ  دـنیبب ، ار  ام  باوخ  رد  هک  ره  دـنا 

نآ هب  رایـسب  ناـماما ، ربماـیپ و  تسا و  توبن  زا  یـشخب  باوخ  هک  یلاـحرد  تسین ؛ تجح  الـصا  باوخ  دـنیوگب  هکنیا  رگم  دـنام 
دمآ قارع  هب  دوب  هدید  هک  یباوخ  رطاخ  هب  طقف  وا  نوچ  مالّـسلا ؛) هیلع  ) يدهم ماما  ردام  سجرن  باوخ  دننام  دنداد ...  یم  تیمها 
هیلع ) نیـسح ماما  يرای  هب  دوب  هدـید  هک  یباوخ  لیلد  هب  اـهنت  یحیـسم  بهو  هک  هنوگ  ناـمه  ...دـنک  جاودزا  يرکـسع  ماـما  اـب  اـت 

نامیا دوب ، هدـید  ربمایپ  زا  هک  یباوخ  رطاـخ  هب  طـقف  هیما ، ینب  بیجن  صاـع ، نب  دیعـس  نب  دـلاخ  هک  هنوگ  ناـمه  دـمآ و  مالّـسلا )
 . ...دروآ

: دیوگ یم  نینچمه  لاجد 

ملع و نانآ  زا  یخرب  دـنا ؛ فلتخم  دـنراد ، زاـین  یهلا  ناگداتـسرف  تاـبثا  يارب  هک  يا  هناـشن  هب  تبـسن  مدرم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
روما یخرب  دنناد و  یم  هناشن  ار  شناد 
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طقف دننیبب ، مه  يدام  هناشن  رگا  یتح  الومعم  دنتـسه و  يدام  نانیا  .دنناد  یم  هناشن  ار  يدام  روما  طقف  مدرم  هیقب  اما  ار ...  یتوکلم 
.دنروآ یم  نامیا  نانآ  زا  یمک  هدع 

؟ تسا تجح  یناسک  هچ  يارب  تسیچ و  یتوکلم  هناشن  زا  روظنم  . 1

ِیف اِنتایآ  ْمِهیُرنَس  :( دیامرف یم  دنوادخ  .دنا  یسفنا  یخرب  یقافآ و  اه  نآ  زا  یخرب  دنتـسه ؛ دایز  رایـسب  یتوکلم  ياه  هناشن  باوج :
ناشن اه  نآ  هب  ناشناج  نورد  رد  ناهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوز  هب  قَْحلا ؛( ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنیَبَتی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  یفَو  ِقاـفْآلا 

(1) .تسا قح  وا  هک  ددرگ  راکشآ  نانآ  يارب  ات  میهد  یم 

: دنتسه یسفنا  ياه  هناشن  هلمجزا  ریز  دراوم 

، تلفغ زا  یهاگآ  زا  سپ  ای  دـشاب و  دوخ  یهلا  كاپ  ترطف  نامه  رب  ناسنا  هک  یتقو  یبلق ؛ شمارآ  یبلق و  نانیمطا  تریـصب و  رون 
.ددرگزاب ترطف  نآ  هب 

( ناج ناهج و   ) سفناو قافآ  رد  تقد 

نیتسار باوخ 

: تسا عون  دنچ  هک  يرادیب  رد  هفشاکم 

زامن رد  هفشاکم  فلا :

عوکر رد  هفشاکم  ب :

هدجس رد  هفشاکم  ج :

يرادیبو باوخ  نیب  ترُچ  رد  هفشاکم  د :

نآرق ندناوخ  ماگنه  هفشاکم  ه :-

( مالّسلا هیلع  ) نیسح ماما  ترایز  هب  نتفر  ماگنه  هفشاکم  و :

یهلا هاگرد  هب  شیاین  اعد و  ماگنه  هفشاکم  ز :

یگمه نیتسار ، ياه  باوخ  اه و  هفـشاکم  نیا  مامت  ...و و  اه  هینیـسح  دـجاسم و  ناربمایپ و  ناماما و  حیرـض  رانک  رد  هفـشاکم  ح :
دنوادـخ ناّرب  اسر و  تجح  اـه ، هناـشن  نیا  دـنریذپ ...  یمن  ققحت  یهلا  تساوخ  روتـسد و  نودـب  نوچ  دنتـسه ؛ یهلا  ياـه  هناـشن 

 . ...دنتسه
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يارب هن  تسا  ناوـیح  يارب  هک  ندرک  غاد  دـننام  دنتـسه ؛ رخآ  ریت  هار و  نیرخآ  اـه ، هناـشن  نیا  ینامـسج : يداـم و  ياـه  هناـشن  . 2
: هیآ نیا  رطاخ  هب  دوب ، دهاوخ  هناشن  هارمه  هب  مه  باذع  هلحرم ، نیا  رد  .ناسنا 

يارب هک  تسا  ادـخ  لام  رتش  نیا  ٌمیلَأ ؛) ٌباذَـع  ْمکَذُـخْأیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  ِهَّللا َو ال  ِضْرَأ  یف  ْلکْأَت  اهوُرَذَـف  ًهیآ  ْمَکل  ِهَّللا  ُهَقان  ِهِذـه  )
.دریگورف ار  امش  كاندرد  یباذع  هک  دیناسرن  یبیسآ  وا  هب  درچب و  دنوادخ  نیمز  رب  ات  دینک  اهر  ار  وا  تسا  يا  هناشن  امش 

تامدقم هک  دوش  یم  زاغآ  رگید  يا  هلحرم  دوش ...  یم  لزان  باذع  دش ، لیمکت  باذع  بابسا  یتقو  هیآ  نیا  بیذکت  ضحم  هب  و 
زا شیپ  تاقافتا  دننام  تسا  باذع 
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 ... . دنک و تنعل  راوخ و  ار  نانآ  دنوادخ  تسین و  نانآ  رد  يدوس  چیه  هک  ناشناوریپ  لمع و  یب  هارمگ  ناملاع  هدع  نیا  نافوط و 

فرشا فجن  ق  /1425 ه .- رفص نسحلا 26/ دمحا 

؛ تسا هدش  دای  نآ  زا  اهراب  مه  نآرق  رد  هک  تسا  یعرش  یتجح  نآ  تسین و  نیتسار ] باوخ   ] هقداص يایور  دوجو  رد  یکش  چیه 
 (. مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) مالسا ربمایپ  ياه  باوخ  فسوی و  ترضح  میهاربا ، ترضح  باوخ  دننام 

( لطاب هدوهیب و  ياه  باوخ   ) مالحا ثاغـضا  ناـنآ  هب  هک  میرادـن  نیغورد  یناطیـش و  ياـه  باوخ  دوجو  رد  مه  یکـش  چـیه  هتبلا 
.دوش یم  هتفگ 

: تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  حیحص  دنس  هب  ص 90 ، ج 8 ، یفاک ، فیرش  باتک  رد 

.هدوهیب ياه  باوخ  ناطیش ، يوس  زا  يا  یتحاران  نمؤم ، يارب  ادخ  يوس  زا  يا  هدژم  تسا : هنوگ  هس  ندید ]  ] باوخ

: دیسرپ مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ریصب  وبا  هک  هدش  لقن  ص 91  اج ، نامه  رد  نینچمه 

اما تسا ؛] روط  نیمه  ! ] یتفگ تسار  دـندومرف : ماما  دنتـسه ؟ هیحاـن  کـی  زا  ود  ره  نیغورد  نیتسار و  باوخ  اـیآ  مدرگ ! ناتیادـف 
ّنج و زا   ] راکهانگ ناشکرـس  طلـست  تحت  هک  یماـگنه  بش و  يادـتبا  رد  ار  نآ  صخـش  هک  تسا  یباوخ  ناـشیرپ ، ِغورد  باوخ 

اما تسین ؛ نآ  رد  يریخ  هک  تسا  ناـشیرپ  غورد و  هدـش و  مسجم  یمدآ  لاـیخ  رد  هک  تـسا  یباوـخ  نـیا  دـنیب و  یم  تـسا  سنا ]
ینامز نیا  دنیب و  یم  نیمز ] هب   ] هکئالم لولح  نامز  بش و  موسود  تشذگ  زا  دعب  ار  نآ  صخـش  هک  تسا  یباوخ  نیتسار ، باوخ 

بنج صخـش ، هک  نآ  رگم  دریذـپ ؛ یمن  فلخت  دـهاوخ  ادـخ  رگا  هک  تسا  تسرد  یباوخ  باوـخ ، نیا  سپ  رحـس ؛ زا  لـبق  تسا 
يارب هدوب و  ناشیرپ  یباوخ  نینچ  سپ  دشاب ؛ هدرکن  دای  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  هبترمدنلب  دنوادخ  هدیباوخ و  تراهط  نودـب  ای  دـشاب 

.دوش یم  ریبعت  رید  باوخ ، هدننیب 

.دراد ریثأت  باوخ ، ندوبن  ای  ندوب  تسار  رد  زین  صخش  دوخ  تلاح  نامز و  هک  دوش  یم  مولعم  ثیدح ، نیا  هب  هجوت  اب 

لمع یعرش  ماکحا  رد  : » دنا هدرک  میظنت  ناونع  نیا  اب  ار  یباب  ص 691 ، ج 1 ، همهملا ، لوصفلا  باتک  رد  یلماع  رح  بانج  موحرم 
اه یبصان  نیا  : » دـندومرف يوار  هب  ماما  هک  دـنا  هدروآ  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  نآ ، رد  و  تسین » زیاج  باوخ  هب  ندرک 

يوار ناـش ؟ هدجـس  عوـکر و  ناذا و  هراـبرد  دـندومرف : دروـم ؟ هچ  رد  مدرگ ، ناتیادـف  دیـسرپ : هنیُذا ] نبا   ] ياور دـنیوگ ؟ یم  هچ 
! دـنیوگ یم  غورد  مـسق  ادـخ  هـب  دـندومرف : ترــضح  نآ  هدـید ؛ باوـخ  رد  ار  نآ  بـعک  نـب  یبأ  هـک  دــنیوگ  یم  ناـنآ  تـفگ :

« .دوش هدید  باوخرد  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  رایسب  دنوادخ ، نید  یگنوگچ ] ]

رما هنوگچ  دنوادخ  هک  نک  هشیدنا  اه  باوخ  رد  لضفم ! يا  : » دندومرف رمع  نب  لّضفُم  هب  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه 
همه سپ  دنشاب ، نیتسار  اه  باوخ  همه  هک  دوب  رارق  رگا  .هتخیمآ  مه  هب  ار  نآ  ِغورد  تسار و  هدرک ، ریبدت  اه  نآ  رد  ار 
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یهاـگ سپ  .دـندوب  هدـیاف  یب  هتـشادن و  يدوس  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، غورد  اـه  نآ  همه  هک  دوـب  رارق  رگا  دـندوب و  ربماـیپ  مدرم 
زا يرایـسب  دنوش و  یم  رود  يررـض  زا  ای  دنوش و  یم  تیاده  یتحلـصم  يوس  هب  دـنرب ، یم  هرهب  اه  نآ  زا  مدرم  دنتـسه و  تسرد 

« .دننکن دامتعا  نآ  هب  دحزا  شیب  مدرم  ات  تسا  نیغورد  باوخ ، مه  تاقوا 

: تسا هتفگ  شنانخس  نایاپ  رد  لاجد  دمحا 

یعرش ماکحا  مامت  رد  هک  دنراد  تلالد  زین  دنتـسه و  نیغورد  یخرب  نیتسار و  اه  باوخ  زا  یخرب  هک  دنراد  تلالد  رتاوتم  تایاور 
.درک عوجر  تمصع  لها  هب  دیاب 

ات تسا  نیتسار  باوخ  نـالف  هک  مینک  نیقی  میناوت  یمن  سپ  تسا ، نیغورد  مادـک  نیتسار و  باوخ  مادـک  میناد  یمن  هک  یتقو  اـت 
.مینک لمع  نادب 

دیابن تسین و  تجح  یعرش  ماکحا  تابثا  رد  باوخ  هکنیا  رب  ینبم  میراد  مالّسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  يرتاوتم  تایاور  هکاجنآزا  و 
.تسین تجح  یلوا  قیرط  هب  امتح و  يدیاقع  لئاسم  رد  سپ  درک ، لمع  نادب 

هب دناوت  یمن  ناطیـش  نوچ  هدید ، ارم  امتح  دنیبب ، باوخ  رد  ارم  سک  ره  : » دـندومرف مّلـسو ،)  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هکنیا  اما 
(1)« .تسا توبن  ِشخب  داتفه  زا  یشخب  نیتسار ] باوخ   ] هقداص يایور   » و دیآرد » نانآ  نایعیش  نم و  يایصوا  ای  نم  تروص 

هب هدرک و  هولج  هاوخلد  یتروـص  هب  دـناوت  یم  اـما  دـیآرد ؛ نیموـصعم  تروـص  هب  دـناوت  یمن  ناطیـش  يرآ ! هکنآ : تسخن  خـساپ 
! متسه نمؤم  نالف  ای  موصعم  نالف  نم  دیوگب  صخش 

ای مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ یعقاو  تروص  اب  هدـید  باوخ  رد  هچنآ  اـیآ  دـنادب  دـیاب  دـنیب  یم  باوخ  هک  یـصخش  سپ 
یعقاو ياـه  یگژیو  دـنیب ، یم  باوخ  هک  يدرف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  هن ؟ اـی  تسا  هدوب  ناـسمه  مالّـسلا ) مهیلع  ) نیموـصعم

! متـسه ربمایپ  ای  ماما  نم  دیوگب  دـنلب و  لیبس  هدیـشارت و  تروص  اب  دـنیبب  باوخ  رد  ار  یـصخش  الثم   ] دـنادب ار  موصعم  ماما  هرهچ 
، تایاور ثیداـحا و  هب  هجوت  اـب  تسا  نکمم  ور ، نیمه  زا  دـنا .] هدوبن  لیامـش  نیا  هب  مالّـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم اـعطق  هکنآ  لاـح 

تخس یمک  مالّسلا ) مهیلع  ) همئا رگید  هرابرد  رما  نیا  اما  میبایرد ، ار  نامز : ماما  نینمؤملاریما و  ربمایپ ، كرابم  يامیـس  زا  یتایئزج 
.تسا

( مالّسلا هیلع  ) ماما هک  تسه  ینأش  رد  الصا  وا  ایآ  تسا ؛ هدید  باوخ  هک  تسا  يدرف  تیصخش  زا  یـشوپ  مشچ  اب  اه  نیا  همه  هزات 
!؟ ریخ ای  دنیبب  باوخ  رد  ار 

یعرش و لئاسم  رد  مهزاب  دشاب ، نیتسار  باوخ ، اعطق  دشاب و  هتشاد  دوجو  حیحص  ِباوخ  طیارـش  مامت  رگا  یتح  هکنآ : مود  خساپ 
(2) .دنراد هلئسم  نیا  رب  تلالد  هک  يدایز  رایسب  تایاور  رطاخ  هب  درک ، هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یمن  يدیاقع 
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ص 585. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
رد هک  يا  یحو  دـننام  زین  ناشیا  ياه  باوخ  اریز  تسا ؛ انثتـسا  رما  نیا  زا  مالّـسلا ) مهیلع  ) همئا ءایبنا و  يایور  هک  تسناد  دـیاب  - 2

( مجرتم  ) .دوب دهاوخ  تجح  دوش ، یم  لزان  اه  نآ  رب  يرادیب 
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هیلع و هللا  یّلص  ) ربمایپ هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  .تسا  نتفرگ  کین  لاف  هب  ندش و  راودیما  یعقاو ، ِباوخ  هدیاف  نیرتالاب  نیرتشیب و 
.دنا هدیمان  هدژم »  » ار بوخ  ياه  باوخ  مّلسو ،)  هلآ 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ تسا : هدش  تیاور  نینچ  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  حیحص  دنس  هب  ص 90 ، ج 8 ،  یفاک ، باتک  رد 
.دوب باوخ  شروظنم  و  تسه ؟ يا  هدژم  ایآ  دندومرف ، دوخ  نارای  هب  ماگنه ، حبص  مّلسو ) 

هب يدیاقع  لئاسم  رد  دنتسه و  دیاقع  هب  طوبرم  لئاسم ، نیا  نوچ  تخانـش ، ار  وا  ریغ  لاجد و  نیا  ناوت  یمن  باوخ  هار  زا  نیاربانب 
نید و ناـملاع  مالّـسلا ، ) مهیلع  ) ناـماما شور  هریـس و  دوش  هتفگ  رگا  .درک  داـمتعا  دانتـسا و  باوخ و ...  هب  دوـش  یمن  هجو  چـیه 

يارب ییاـه  یگژیو  تاـیاور ، رد  هک  تسا  نآ  خـساپ  دـنا ، هداد  یم  رثا  بیترت  نآ  هب  هدرک و  هجوت  باوخ  هب  هک  هدوب  نیا  نینمؤـم 
هدوهیب و ياه  باوخ  ار  اه  نآ  ناوتب  ات  تسا  هدش  هدرمش  دنیب  یم  هقداص  يایور  هک  یسک  يارب  ییاه  یگژیو  زین  هقداص و  يایور 

.داد صیخشت  یناطیش  ياه  باوخ 

.دیاقع ماکحا و  رد  هن  ریقف و ]...  هب  کمک  هدشمگ ، ندش  ادیپ  دننام   ] تسا یلومعم  کچوک و  لئاسم  يارب  اه ، نیا  همه  اما 

چیه هب  دنـشاب ، هتـشاد  مه  دوجو  ییاه  باوخ  نینچ  رگا  یتح  درادـن ؛ شناگدروخ  بیرف  لاجد و  ياـعدا  هب  یطاـبترا  چـیه  نیا  و 
! وا هار  رد  لام  ناج و  ندرک  ادف  وا و  اب  تعیب  هب  دسر  هچ  دنشاب ، لاجد  نیا  ياعدا  تحص  رب  لیلد  دنناوت  یمن  هجو 

هب دنک ؛» یمن  تابثا  ار  نامگ  نظ و  زا  رتشیب  يزیچ  باوخ ، رد  موصعم  ماما  ندـید  : » ما هتفگ  هک  نم  نخـس  نیا  رطاخ  هب  لاجد  اما 
: تسا هتشون  نینچ  یلاؤس  هب  خساپ  رد  شتیاس  رد  هدرک و  داقتنا  نم 

نظ هب  وا  هک  تفگ  باوج  رد  دناوخ و  ار  تیاور  نیا  دش ، لاؤس  یناروک  یلع  خیش  زا  باوخ  هرابرد  رحس ، هکبـش  رد  هک  یماگنه 
نامگ نظ و  تابثا  طقف  تلاح  نیرتهب  رد  باوخ ، رد  موصعم  ندـید  یناروک ، یلع  خیـش  دزن  ارهاظ  سپ  دـنک ؛ یمن  هیکت  نامگ  و 

، ... دننک بیذکت  ارم  طقف  هدش  هک  یشور  ره  هب  دنراد  شالت  هکلب  تسین ، تقیقح  ندرک  ادیپ  ناشفده  نانیا  هللا ! ناحبس  دنک ! یم 
نیا هدش  هک  یشور  ره  هب  دنراد  یعس  لاح  نیااب  دراد ...  طابترا  باوخ  اب  تدش  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  هلئـسم  هکنیادوجواب 

.دنا هدرک  دامتعا  نآ  هب  هدرک و  دییأت  ار  نآ  نیموصعم  ناربمایپ و  نآرق و  هک  یباوخ  نامه  دننک ؛ لطاب  ار  یتوکلم  گرزب  لیلد 

موصعم نآ  رد  هک  یباوخ  دنیبب و  مالّـسلا ) هیلع  ) موصعم هک  یباوخ  تسا : هدرک  طلخ  زیچ  ود  نیب  ًادـمع  راذـگ ، تعدـب  لاجد  نیا 
! دوش هدید  دشاب ] مه  موصعم  دوخ  هکنیا  ضرفرب  ]
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نآ هب  نآرق  رد  هک  تسا  یباوخ  نیا  تسا و  یحو ] عاونا  زا  یکی  و   ] یعرـش تجح  اـعطق  دـنیبب  مالّـسلا ) هیلع  ) موـصعم هک  یباوـخ 
.تسا هدش  دامتعا 

یناکد دنک و  وغل  ار  شتوعد  دیاب  مه  راذگ  تعدب  لاجد  نیا  دوخ  سپ  دشاب ، یتوکلم  لیلد  حیحـص و  یباوخ  ره  دـشاب  رارق  رگا 
! تسا هدیشوپ  گنرزمرق  سابل  هک  دنا  هدید  یناطیش  تروص  هب  باوخ  رد  ار  وا  دوخ  يا  هدع  نوچ  دیامن ؛ لیطعت  هدرک  زاب  هک  ار 

! هراختسا هب  لالدتسا  - 10

: تسا هدش  هدربراک  هب  انعمدنچ  رد  هراختسا  مالّسلا ، ) مهیلع  ) ناماما و  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ثیداحا  رد 

، دـهد ماـجنا  دـهاوخ  یم  هک  يراـک  رد  اـی  اـهراک و  رد  وا  يارب  ار  ریخ  دـهاوخب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  دـنک و  اـعد  ناـسنا  هـکنیا  - 1
.دنک اعد  نآ  زا  دعب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سپس  دنک ، لسغ  ادتبا  هک  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  و  دنیزگرب ؛

سپ .دنک  تیاده  تسرد  باختنا  يوس  هب  ار  شبلق  دهد ، ماجنا  دهاوخ  یم  هک  يراک  نیا  رد  دهاوخب  دـنوادخ  زا  ناسنا  هکنیا  - 2
.تسا هداد  رارق  نآ  رد  ار  يا  هشیدنا  هچ  دنوادخ  دنیبب  ات  درگن  یم  دوخ  بلق  هب  سپس  دنک ، یم  اعد  دناوخ و  یم  زامن 

تقد تسار  تمـس  هحفـص  هیآ  نیلوا  هب  دـیاشگب و  ار  نآرق  سپـس  هدرک و  اعد  ادـتبا  دـشاب ، هتـشاد  ار  يراک  ماجنا  تین  هکنیا  - 3
ای یهن  رگا  دـنک و  یم  لمع  نادـب  تسا و  بوخ  هراختـسا  نیا  سپ  دوب ، تشهب  فیـصوت  ای  حدـم و  ای  ریخ ، هب  روتـسد  رگا  دـنک ؛

.تسا دب  سپ  دوب ، منهج  فیصوت  ای  شهوکن و 

.تسا جیار  مدرم  نیب  نونکا  هراختسا  زا  عون  نیا 

زا اتوداتود  میریگ و  یمرب  ار  حیبست  زا  یتشم  سپـس  هدرک و  اعد  ادتبا  هک  هنوگ  نیا  دننک ؛ یم  هراختـسا  حیبست  اب  مه  يا  هدع  هتبلا 
.داد ماجنا  دیابن  تسا و  دب  دنام ، یقاب  اتود  رگا  میهد و  یم  ماجنا  تسا و  بوخ  دنام ، یقاب  یکی  رگا  مینک ، یم  مک  نآ 

ره يارب  هدرک و  طارفا  نتفرگ  هراختـسا  رد  مه  یخرب  هتبلا  .دـنریگ  یم  هراختـسا  دـنراد ، دامتعا  وا  هب  هک  یملاع  دزن  ـالومعم  مدرم 
شحابم ياهراک  نیب  زا  ناسنا  تسا و  حابم  ياهراک  يارب  هراختـسا  نوچ  درادـن ؛ یلاکـشا  رما  نیا  هک  دـنریگ  یم  هراختـسا  يراک 

.تسا هراختسا  نودب  باختنا  زا  رتهب  هراختسا ، اب  حابم  راک  نامه  ندرک  باختنا  سپ  .دنک  یم  باختنا  ار  یکی 

قباطم هک  دریگب  هراختـسا  ردـق  نآ  ای  دوش ، ماجنا  بجاو  كرت  ای  مارح  راک  ماـجنا  يارب  هراختـسا  هک  تسا  ییاـج  رد  لکـشم  اـما 
.دنتسه لطاب  اعطق  اه  هراختسا  نیا  هک  دیآرد ! شلیم 

هدرک و اعد  ادتبا  دـیوگ :] یم  مدرم  هب  وا  ! ] تسا ریخا  عون  نیمه  زا  دـنک  یم  توعد  نادـب  ار  مدرم  لاجد  نیا  هک  مه  يا  هراختـسا 
تـسا بجاو  سپ  دوب ، تشهب  فیـصوت  ای  نانمؤم و  ناربمایپ و  حدم  بوخ ، راک  هب  روتـسد  هیآ ، رگا  ینک ؛ یم  زاب  ار  نآرق  سپس 

ای تمذم و  ای  یهن  تایآ  رگا  يروایب و  نامیا  وا  هب  هدرک و  لمع  هک 
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دنک و صلاخ  ار  شتین  دیاب  وا  هتفرگ ! هراختسا  هک  تسا  یسک  تین  زا  لکشم  هکلب  تسین ، لاجد  زا  لکـشم  دمآ ، منهج  فیـصوت 
! دیایب بوخ  ات  دریگب  هراختسا  ردق  نآ 

: لیلد دنچ  هب  تسا ؛ یعرشریغ  الماک  هراختسا  نیا 

مه دیلقت  ياج  اه  نآ  رد  هک  دیاقع  هب  دسر  هچ  تسین ، زیاج  مه  یعرش  ماکحا  رد  یتح  هراختـسا  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  مکی :
! ...هراختسا هب  دسر  هچ  تسین 

ار یتاـبجاو  دـنهد و  ماـجنا  یمارح  ياـهراک  هدرک و  تعیب  وا  اـب  هک  تسا  نیا  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  هارمگ  صخـش  نیا  هچنآ  مود :
!؟ تفرگ هراختسا  مارح  راک  ماجنا  رب  دوش  یم  هنوگچ  دنیامن ! كرت 

نیا هب  طقف  دیشک ! نوخ  كاخ و  هب  ار  مدرم  هنوگچ  داد و  هیرصان  هرصب و  رد  شنارای  هب  يروتسد  هچ  مرحم ، هام  رد  هک  میدید  ام 
! دندوبن اه  لاجد  نیا  شریذپ  هب  رضاح  هک  لیلد 

باتک نایاپ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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