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نید يایحا  و  (ع ) نیسح ماما 

باتک تاصخشم 

يرفعج یقتدمحم  هدنسیون  ناگدنروآدیدپ : 
يرفعج همالع  راثآ  رشن  نیودت و  هسسوم  رشان : 

نید يایحا  و  ع )  ) نیسح ماما  یلصا  ناونع 
15-26 هحفص : 

یسراف نابز : 
یسمش  1375 خیرات : 
 : ییاوتحم طابترا 

13011756 اسراپ :  دک 
هریس ع - )  ) نیسح ماما  - نید يایحا  عوضوم : 

راتفگشیپ

رانیمس نیمود  رد  هک  تسا  مزیرالوکس  دقن  رد  يرفعج  یقت  دمحم  همالعردقنارگ  داتسا  دنمـشزرا  تانایب  دیآیم ، یپ  رد  هک  يراتـشون 
راون زا  انیع  ینارنخس  نیا  تسا . هدیدرگ  داریا  ع )  ) نیسح ماما  هاگشناد  رد  رانیمس  يهیحاتتفا  ناونع  هب  ع )  ) نیسح ماما  یناگدنز  یسررب 

. ددرگیم نایمارگ  امش  روضح  میدقت  هاتوک  ياهمدقم  اب  تسا و  هدش  هدایپ 

همدقم

هک تسا  یلئاسم  يهلمج  زا  لسر  لاسرا  تمکح  تخانش  ای  نید  يهفـسلف  دراد ، رـشب  رمع  يازارد  هب  ياهنیرید  يروابنید ، هک  اجنآ  زا 
یلـصا يهدولاش  اهنادب  خـساپ  هک  دراد  دوجو  ییاهلاؤس  نایم  نیا  رد  تسا . هدومن  لوغـشم  دوخ  هب  خـیرات  لوط  رد  ار  یمدآ  رکفو  نهذ 

نید ایآ  تسیچ ؛ ع )  ) ایبنا تثعب  فده  نید و  یلـصا  رهوگ  هک  تسد  نیا  زا  ییاهـشسرپ  دهدیم . لکـش  ار  ینید  ياهراتفر  تاداقتعا و 
؟ تسا یـصخش ، يدابع و  افرـص  ینعی  ادخ ، اب  ناسنا  يهطبار  هب  رظان  طقف  ای  تسا  ناسنا  یگدنز  نوئـش  مامت  هب  یـشخبناماس  رادهدهع 
، شتایح نوئـش  زا  یخرب  رد  افرـص  ار  ناسنا  رگا  ؟ دوش زاینیب  نید  ياـههزومآ  زا  یخرب  اـی  ماـمت  زا  يراـگزور  ناـسنا  تسا  نکمم  اـیآ 

بطاـخم نوـچ  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  یخرب  هصرع  نیا  رد  ؟ دراد یکـالم  هچ  ضیعبت  کـیکفت و  نیا  مینادیم  یهلا  نید  هب  دـنمزاین 
اذل يوقلا ) لک  هتدـحو  یف  سفنلا   ) تسا دـحاو  اوق  ددـعت  نیع  رد  هک  تسا  یناور  سفن و  ياراد  ناسنا  تسین و  ناسنا  زج  یـسک  ، نید

نیارباـنب ددرگیم ؛ نومنهر  نید  رظن  دروـم  يهبیط  تاـیح  يوـس  هب  ار  یمدآ  اـهنآ ، دـنیآرب  دـنرثؤم و  رگیدـکی  رد  نآ  ياـههبنج  ماـمت 
کـسانم زا  يوریپ  هب  ياهدـع  لباقم ، رد  . تسا ناسنا  یگدـنز  يورخا  يویند و  یعامتجا و  يدرف و  بناوج  مامت  هب  رظاـن  ینید  تیادـه 

ناسنا تایح  یعامتجا  ياههبنج  مامت  دـیاب  هک  دـندقتعم  تسا ، مسیلاربیل  مسیناـموا و  نومیماـن  دولوم  دوخ  هک  مزیرالوکـس ، یتسرپاـیند 
يرـشب يهتخیـسگ  ماجل  تالیامت  تسد  هب  نآ  زا  رترابمغ  ای  یبرجت  ملع  تسد  هب  ار  تیریدـم و ).. داصتقا ، تموکح ، تسایـس ، زا  معا  )

نآ درک . دیعبت  درادن ، ینوریب  دیفم  باتزاب  هنوگچیه  هک  ، ادخ ناسنا و  نیب  یـصخش  يهطبار  شوماخ  گنت و  يهیواز  هب  ار  نید  درپس و 
نیا نوچ  هکلب  دراد  دوجو  یصخش  تیـصاخ  وبیب و  دودحم  نید  نیمه  هب  تبـسن  ياهیـصوت  نینچ  مزیرالوکـس  رد  هکنیا  باب  زا  هن  مه 
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نانخـس . تسا هدنام  نوصم  هیفـصت  غیت  زا  العف  درادن ، يدروخرب  ایند  بابرا  عفانم  اب  یلـصا  يهرکیپ  زا  ندـش  هلثم  تلع  هب  نید  زا  شخب 
. تسا هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  هیرظن  نیا  تسامش ، يور  شیپ  هک  هزع  ماد  يرفعج  یقت  دمحم  همالع  ردقنارگ ، داتسا 

نید يایحا  نیسح و  ماما 

نیبیطلا هلآ  یلع  دمحم و  مساقلایبا  انیبن  اندیس و  یلع  هللا  یلـص  نیعمجا و  قیالخلا  ءراب  نیملاعلا  بر  دمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
البق هک  درک  ادیپ  تدـش  عویـش و  نارادمتـسایس ، ینید و  روما  نایدـصتم  نیب  ییاهعازن  يدالیم  نرق 14 و 15  رد  . نیموصعملا نیرهاـطلا 

راک لوغـشم  مه  ام  دیـشاب ، ناتدوخ  راک  لوغـشم  امـش  دنتفگ  دش . یهتنم  مزیرالوکـس  هب  اجیردت  يدج و  اهدـعب  دوب و  یفخم  عازن  نیا 
نید و تیهام  دوخ  زا  هیضق  لصا  دیشاب . ناتدوخ  راک  لوغـشم  طقف  دینک و  ادج  نید  زا  ار  تسایـس و ... گنهرف ، ملع ، میـشاب . نامدوخ 

ياهباتک رد  ام  هک  دوب  یمیهاربا  نید  ود  نامه  دوهی ، تیحیـسمزا و  روظنم  رگا  میـشاب . هداس  ردقنیا  دیابن  ام  دوبن ، تسایـس  تیهام  دوخ 
، ینیبناهج یـسایس و  یفـسلف ، یملع ، دوشیم ، رـشبیگدنز  نوئـش  ماـمت  لـماش  نید  مینیبیم ، ار  ناربماـیپ  ردـپ  نیا  تاـصتخم  سدـقم ،
ام هک  دوب  نیا  ناشیاعدا  اعقاو  دوهی ، تیحیـسم و  ، نید ود  نیا  رگا  میـسانشیم و  ام  هک  تسا  یناـمه  میهاربا  رگا  شیداـصتقا . یقوقح و 

رـشب یتاـیح  لـئاسم  نیا  نیب  هک  دـیایب  شیپ  ثحب  نیا  دوـب  لاـحم  دـندرکیم ، دنتـسم  میهاربا  هـب  ار  ناـشدوخ  راـک  و  میتـسه ، یمیهاربا 
نیا زا  یکی  زا  مادـک  ره  هک  درک  وجتـسج  یـصاخشا  ياهیگماکدوخ  اهیهاوخدوخ و  رد  ار  هلأـسم  نیا  لـلع  دـیاب  اذـل  دـنوش ؛ کـیکفت 

تقیقح هب  طوبرم  تسین ؛ نید  تیهام  هب  طوبرم  تسا ؛ طوبرم  اـجنآ  هب  ثحب  سپ ، دـندرکیم . عاـفد  ملع ، اـی  تسایـس  اـی  نید  لـئاسم ،
هدید رـشب  خـیرات  لوط  رد  هک  ياهیزجت  نیرتکانرطخ  تفگ ، تأرج  اب  ناوتب  دـیاش  تسین . ندـش  هکت  لباق  تایح  تسین ؛ نایمدآ  تایح 

زا ریغ  شنید  تـسا ، شگنهرف  زا  ریغ  شقـالخا  تـسا ، شقوـقح  زا  ریغ  رـشب  داـصتقا  هـک  تـفگ  تـشادرب و  هـک  تـسا  یچیق  نآ  هدـش 
میدید خیرات  لوط  رد  مه  نامدوخ  هکنیا  اب  دـیآیم  راک  هچ  هب  ندرک  هکت  هکت  ار  تقیقح  هنرگو  دـینک  تسرد  ار  نیا  تسا ؛ شتـسایس 

نیا هب  دوب  هتساوخ  هک  ماهدید  نم  یسایس  ناخرومزا  یضعب  زا  هنافسأتم  مینیبیم . میدید و  ام  ار  نیا  تسا . هدوب  هچ  لئاسم  نیا  تامدص 
تاملک رد  هک  یگرزب  رطخ  زا  اـهنیا  نکآوداـموت ، هتناد و  هک  دوب  هتـشون  مزیرالوکـس -  هلأـسم  دـشخبب -  ماکحتـسا  یمک  کـی  هلأـسم 
وطـسرا دنفتگ  دنک و  ادـیپ  تمظع  یمک  ات  دـننک  گرزب  ار  بلطم  دنتـساوخ  اهنیا  دـندیزرو . تلفغ  دوب ، مزیرالوکـس  يهرابرد  وطـسرا 

نیا هب  هک  وطسرا ، گرزب  باتک  ود  ره  تسا . وطسرا  زا  هدنیوگ  دنتفگ  دینکیم ؟ رکف  هناگچب  امش  رگم  تسا ؟ یخوش  رگم  تسا . هتفگ 
وجتسج هرابود  رانیمس ، نیا  رد  تکرش  یگدامآ  يارب  مه  نآلا  مدرک و  قیقحت  نیا  يهرابرد  هتـشذگ  رد  مراد و  هدنب  تسا  طوبرم  ثحب 
طوبرم وا  حور  هب  مه  یتاریخ  تسا و  طوبرم  ناسنا  مسج  هب  یتاریخ  دیوگیم : وطسرا  تسا . هدزن  یفرح  نینچ  وطسرا  اعطق  ریخ ، مدرک .

لاـمک نآ  لـصا ، دوش . یقلت  یلیاـسو  دـیاب  تاریخ  هیقب  تسوا . یحور  تاریخ  رد  هعماـج  تداعـس  دـننام  اـجنیا  رد  درف  تداعـس  تسا .
ره هک  دوشیمن  لیلد  نیا  هتبلا  ( ؟ دزاسیم مزیرالوکـس  اب  هنوگچ  نیا  تسا . یحور  ریخ  لامک و  نیا  مه  عاـمتجا  فدـه  تسا و  یحور 

هدـنیاپ نادواج و  بلطم  نیا  یلو  تسا ، ناوارف  ، تسا لطاب  هتفگ و  ناشیا  هک  یبلاطم  ریخ ، میراد ؛ لوبق  اـم  ار  شماـمت  هتفگ  وطـسرا  هچ 
تسام و سفن  ریخ  تساـم ، یحور  تاریخ  تاریخ ، نیرتلیـصا  مییوگیم  اـم  هکنیا  دـیوگیم : دـعب  دوب ) دـهاوخ  هدوب و  خـیرات  لوط  رد 

خروم يا  تسا . وطـسرا  ترابع  نیع  نیا  تسوا . تاذ  ردـلامک  ریخ و  هک  میروآیم  دـهاش  هیـضق  نیا  رد  ار  ادـخ  تساـم ، یتاذ  لاـمک 
( مزیرالوکـس يهرابرد   ) دوب یفخم  وطـسرا  تاملک  رد  هک  يرطخ  رکفتم  ود  هک  ینکیم  تواضق  یلو  ياهدـیدن  ار  هلأسم  نیا  وت  روطچ 

البق یهدـب  يزیچ  اـم  هب  یهاوـخیم  رگا  ایادـخ  مدرک  ضرع  اـهراب  نم  تسوطـسرا . تراـبع  نـیا  دـندیزرو . تـلفغ  دـنتفرگ و  هدـیدان 
لوا دوشب ، نامرـس  يزیچ  رذـگدوز  يایند  نیا  رد  هک  ینک  فطل  یهاوخیم  رگا  یهدـب و  ملع  ام  هب  یهاوخیم  رگا  هدـب . ار  شنادـجو 

مدرک و لالدتـسا  سکاموقین ، قالخا  باتک  مه  تسا . نیا  وطـسرا  تسایـس  باـتک  زا  درم  تراـبع  هدـب . یملع  نادـجو  تیفرظ و  کـی 
هنوگچ یـسفن ، ریخ  نیا  یتاذ ، ریخ  نیا  یحور ، ریخ  نیا  نودب  دـناوتیم  روطچ  نیا  دزاسیم ؛ ینیدیب  اب  روطچ  نیا  تقو ، نآ  ماهدروآ ،
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نرق 14 و رد  لاح ، ره  هب  تسا ؟ یفرح  هچ  نیا  دشاب ؟ ریذپناکما  تسا ، خیرات  قح  نایدا  مامت  يانبم  هک  ادخ ، اب  طابترا  نودـب  دـناوتیم 
تـسایس زا  نید  ملع و  زا  نید  ییادج  هلأسم  مالـسا ، خیرات  هب  طوبرم  اصوصخم  یخیرات ، یملع و  هاگدید  زا  داتفا . قافتا  هیـضق  نیا   15
تفریم يرانک  هب  ترضح  نآ  رگا  تسا . ع )  ) نیسح دوجو  تسا ، لیلد  درایلیم  کی  اب  يواسم  هک  ام ، لوا  لیلد  . تسا هابتـشا  اعطق  اعطق 
ياهلأسم نیا  درکیم ، تعانق  شدوخ  يزورهنابش  ینافرع  رکذ  نامه  هب  درکیم ، تعانق  شیوخ  يهداجس  هب  تسشنیم و  شیاج  رـس  و 

، دناهتـشون یتقو  مه  نایجراخ  نایاقآ  تسین . ناناملـسم  ام  ياعدا  طقف  نیا  داـتفایمن . قاـفتا  هدـیدن  ار  شریظن  خـیرات  هک  تمظع  نیا  هب 
اب دنتسه و  نآ  رس  تشپ  خیرات  ثداوح  مامت  هلسلس  عافترا و  رظن  زا  هک  تسا  هوک  هلسلس  کی  نیـسح ، يهثداح  نیا  هک  دناهدش  رکذتم 

بـش زامن  منکیم  شهاوخ  دـیزی  ياقآ  دـیوگب  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  تسا ؟ هدوب  هچ  يارب  هثداـح ، نیا  دـنوشیمن ؛ هدـید  نیا  دوجو 
یلیلد چیه  ام  هن ، تسا ؟ ینتفگ  هلأسم  نیا  ایآ  تسا . رتهب  یـسامترا  زا  دـییامرف  تاعارم  ار  یبیترت  ناتلـسغ  رد  دراد  ناکما  رگا  دـیناوخب .

ناج درایلیم  کی  ع )  ) نیـسح دـشیم و  ینالوط  زور  تشاد  ناـکما  رگا  هک  دـهدیم  ناـشن  تدـش ، تدـح و  نیا  هب  ياهثداـح  میرادـن .
هک منیبیم  مراد  نم  درک . لمحت  ار  نارگمتس  متس  ناملاظ و  ملظ  هعماج ، رد  دوشیمن  تفگیم  درکیم و  ادف  هار  نیا  رد  ار  نآ  تشاد ،

لئاسم دینک . رکف  اقآ  هک  منکیم  هیصوت  ناناوج  هب  رتشیب  اذل  دوشیم  لتخم  یمالسا  ماکحا  مالـسا و  بتکم  دیاقع و  رظن  زا  دراد  هعماج 
هبنج ادـعب  رتشا ، کلام  نامرف  تسیچ ؟ رتشا  کلام  نامرف  تسیچ . هیـضق  تقیقح  هک  دـینیبب  یلو  دوش  حرطم  ابیز  ظاـفلا  اـب  تسا  نکمم 

باـتک تسیچ ؟ رتـشا  کـلام  ناـمرف  ریخ ؟ اـی  تسا  حیحـص  هیـضق  نیا  مالـسا  رد  اـیآ  هک  مینیبـب  لوا  درک . مهاوـخ  حرطم  ار  ثـحبیملع 
ناونع هب  مه  رصم  تسا ، نیا  هعماج  یسایس  حالـصا  هار  نک و  حالـصا  ار  هعماج  ورب و  کلام  تسا ؟ هثالث  ءامد  ماکحا  باتک  تساعد ؟

هک هغالبلاجهن  ياههبطخ  بلغا  تسا . تیرـشب  هعماج  يارب  نامرف  نیا  دمهفیم  دـنک  رظن  كرابم  نامرف  نیا  رد  تقد  اب  سک  ره  هنومن .
دنچ هک  افنح  ریاس  لثم  دوب  هچ  شراک  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  تسا . هعماج  حالـصا  يارب  دراد  یـسایس  یعامتجا و  تایهلا و  یقالخا و 

اب یصخش  هطبار  کی  ام  هک  تفگیم  اهنیا  لثم  يرماع ، عیبر  نب  دیبل  يرضم ، ءاملسیبا  نب  ریهز  يریمح ، نزی  يذ  نب  فیـس  دندوب  رفن 
ار قوقح  داصتقا و  دز و  مه  هب  ار  هاگتـسد  دمآ  وا  اما  دنک . تقافر  ام  اب  یـصخش  هطبار  نیا  رد  دیایب  دراد  لیم  هک  سک  ره  میراد . ادـخ 

دیاب هچ  هک  تسه  ییاهثحب  هتبلا  درک . تقد  لئاسم  رد  دـیاب  یلیخ  درک . ضوع  ار  هعماج  مامت  دروآ . دوجو  هب  يرگیماـظن  درک و  بلقنم 
هک مینکب  راکچ  هک  تسه  مه  تسایس  رد  فرح  نیمه  دینکب . ار  ناتدوخ  ثحب  امش  درادن  لاکشا  دوشن . هدافتـسا  ءوس  نید  زا  هک  درک 

تسا هتـسناوت  هلیـسو  نیرتتمظعاب  زا  تسا  راک  رد  رـشب  ياپ  یتقو  نوچ  درواینرد . رـشب  نامدود  زا  دود  شیلوایکام  لکـش  رد  تسایس 
لگ شایهاوخدوخ  یتقو  هداد  شتـسد  هب  هک  زیچ  ره  رـشب  نیا  تسین . طوبرم  نید  هب  طـقف  نیا  نم  ناردارب  دـنکب . ار  هدافتـسا  نیرتدـب 

يرشب هعماج  زا  ار  لوپ  امـش  دیوگب  یـسک  رگا  زورما  ماهدرک . ضرع  اهراب  ار  لاثم  نیا  نم  تسا . هدرک  نآ  زا  ار  هدافتـسا  نیرتدب  هدرک 
ار لطاب  همه  نیا  هتـشکن و  ار  قح  همه  نیا  لوپ  دننام  ياهدـیدپ  چـیه  خـیرات  لوط  رد  اریز  تسا -  يدام  يرما  کی  هک  لوپ  دـیرادرب - 

دـض تسین ، یقطنم  فرح  نیا  دوشیمن . تفگ  دنهاوخ  دیراذگب . رانک  ار  نآ  سپ  تسا ، هدرک  خیرات  رد  ار  يراک  ره  لوپ  هدرکن ، ایحا 
مینک و میظنت  ار  نامدوخ  یهاوخدوخ  دـنک ؟ هچ  لوپ  نک ، تسرد  ار  تدوخ  تسین . ریذـپناکما  لوپ  نودـب  يرـشب  تایح  تسا . قطنم 

نیا هک  یـسک  ینعی  نآ ، شزرا  صخاش  تسا و  راک  هب  راک  الاک و  هب  راک  راک ، هب  الاک  ـالاک ، هب  ـالاک  لداـبت  يارب  ياهلیـسو  لوپ  هنرگ 
ریغ تخبدب  نیا  نابز  دنک . هدافتـسا  هعماج  نیا  يالاک  تامدخ و  زا  لایر  رازه  نیا  هزادنا  هب  دـناوتیم  هعماج  نیا  رد  دراد  ار  لایر  رازه 
نیا دینک . رتیملع  ار  ثحب  دینک ، شرتقیمع  يرادـقم  ار  ثحب  لاح ، . تسا هدرک  هچ  لوپ  اب  هک  دـینیبیم  یلو  تسین  يرگید  زیچ  نیا  زا 

شحالـصا میهد و  شرییغت  تسا . دـبفذح  میریگنزاب . یناسنا  حور  زا  ار  يزیچ  دـیرادب  شوخ  لد  ظافلا  اب  هک  تسین  دـیجمت  ناـیاش  رما 
رد دـیوگیم  ییاهنت  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دوجو  لاـح ، ره  هب  هد . رییغت  يدنـسپیمن  وت  رگا  هک  تسا  يرـشب  لـماکت  نوناـق  نیا  مینک ،

، هفـسلف ملع ، ، مـالک نید ، ، يوقت نیرتیلاـع  ناـیم  هدرک  هک  یعمج  نیا  اـب  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوـخ  درادـن . دوـجو  یچیق  نآ  مالـسا 
یخوش همه  اهنیا  دزاسیمن ، نید  اب  هفـسلف  دزاسیمن ، نید  اب  ملع  هک  نیا  تسین . شیاج  اـجنیا  رادرب . ار  تایچیق  امـش  سپ  تایـضایر ،
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« شیبایابیز  » نیا زا  مینیبب  مینک و  ریـسفت  تسرد  ار  تایح  مینیـشنب  دـییایب ، امـش  تسا . یمدآ  تایح  لـمکم  داـعبا  مادـک  ره  اـهنیا  تسا .
همه یـضایر  لـئاسم  نیرتـقیقد  اـت  تسا  تمـالع  ددـع و  قوف  تسا ، رادـقم  موتناوک و  قوف  تسا ، تیمک  قوـف  هک  يایباـیابیز  هتفرگ ،

مییایب نادیم  هب  ارچ ؟ میراذگب ؛ شوپور  ار  نامیاهیناوتان  ارچ  ام  نکن ، یچیق  ار  نآ  تسا . دـحاو  کی  هک  تسا  نم  تایح  نآ  يوگباوج 
دناهدروآ و دـناهتفرگ و  ایرد  زا  هک  تسا  هام  یلا 8  ار 7  یهام  کی  منکیم  ضرع  ار  یلاثم  مینک . لیدـبت  تردـق  هب  ار  ناـمیاهیناوتان  و 

مناخ هب  دندمآ و  اهنآ  دیدرک و  توعد  نامهم  هام ، تشه  تفه ، زا  دعب  رزیرف و  لاچخی و  لخاد  مه  دـعب  هدـنام و  تالیـش  رد  يرادـقم 
شلخاد دنکیم و  هکت  هکت  ار  یهام  درادیمرب ، ار  دراک  مناخ  نیا  میهدب . یهام  زیزع  ياهنامهم  هب  زپب . یهام  بشما  هک  دیتفگ  ناتدوخ 

زا هک  یتقو  یهام  یهام ؟ مادک  مداد . یهام  نانامهم  هب  دییوگب  دـندروخ ، ماش  نانامهم  هکنیا  زا  سپ  دـنکیم . ایهم  دزیریم و  ییاهزیچ 
تلع زا  یتقو  رـشب  تسین . بآ  يوت  رگید  نیا  تسا ، هدـمآرد  بآ  زا  وت  هدروخ  وقاچ  یهام  نیا  میرادـن . یهام  تفر . دـمآ ، نوریب  ایرد 

( ددرگیمرب اجک  هب  یسراف  رد  ش »  » نآ  ) شداصتقا میراذگب ، ار  یچیق  تقو  نآ  مه  دعب  تسا . هدیرب  هدیرب  طیحم ، تلع  وا ، رب  فرـشم 
دنکیم لایخ  ناسنا  یهام ؟ مادک  ، تسا هدروخ  یهام  هک  دنکیم  رکف  یهام ، نآ  لثم  دوشیم  هکت  هکت  هک  یتقو  تسا . شقالخا  زا  ریغ 

؟ تساجک ناسنا  دوخ  دندرک ؟ حرطم  ام  يارب  نایاقآ  هک  تسا  یناسنا  مولع  اهنیا  میراد . شوخ  لد  ردقچ  دـناوخیم ، یناسنا  مولع  دراد 
امـش تقیقح ، رد  گنهرف ، رنه و  زا  نید  ییادـج  داصتقا ، زا  نید  ییادـج  ملع ، زا  نید  ییادـج  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  ثحب  نیاربانب 

يهفیظو یهتنم  دناهتفاتـش . مه  يرای  هب  خیرات  رد  هشیمه  اهنیا  تسا و  هدوب  رگیدمه  لمکم  اهنیا  يرـشب ، تایح  زا  اهنیا  ییادج  دییامرفب 
يوزوح میاهتسشن  اجنیا  هک  مه  هدنب  نایاقآ و  تسا  هاگشناد  اجنیا  دوخ ، ياج  هب  ام  ياهـصصخت  مینکن . هدافتـسا  ءوس  هک  تسام  یناسنا 

نان هک  مه  اههچب  دنک ، راکچ  هک  دید  تشادن  يرتشم  هک  دوب  یتدم  يرـضحم  کی  هک  دـناهتفگ  منکیمـضرع : اجنیا  رد  یلاثم  میتسه .
، الاب دـیروایب  فیرـشت  مکیلع ، مالـس  اقآ  تفگ  دـشیم ، در  هچوک  نآ  زا  رفن  کی  دروآرد و  هرجنپ  زا  ار  شرـس  زور  کی  دـنهاوخیم .
هب ياهقیقد  دنچ  دوشیم  دیشخبب  اقآ  تفگ  رگید  رفن  کی  هب  ياهقیقد  دنچ  زا  دعب  تسشن . الاب و  دمآ  مه  ادخ  يهدنب  نآ  متشاد . یضرع 

یلوا و هب  درک  ور  دـندروخ  هک  ار  ياچ  تسـشن . يرگید  رفن  رانک  رد  دـمآ و  مه  اقآ  نآ  دـیروخب . ياچ  کی  دـیروایب و  فیرـشت  اجنیا 
اوعد كرت  کی  نیاربانب  تفگ  ییاوعد ؟ هچ  ماهدـیدن ، لاح  هب  اـت  ار  ناـشیا  الـصا  نم  تفگ  وا  دـیراد ، اوعد  ناـشیا  اـب  امـش  اـقآ  تفگ 

مه اب  اوعد  یلیخ  ام  هک  الاح  ریخ ، ای  میـسیونب  اوعد  كرت  کی  زورما  نایهاگـشناد  اب  هک  دیراد  لیم  ایآ  نایوزوح  نایاقآ  الاح  دیـسیونب .
دشاب و شدوخ  راک  لوغـشم  هاگـشناد  تساج . هب  مه  رایـسب  هدروآ و  شیپ  ترورـض  هک  تسا  يراک  میـسقت  کی  اوعد ؟ مادـک  میراد ،

نبا هک  ماهدرک  ضرع  نم  اهراب  دنکیم . لصو  مه  هب  ار  اهنیا  مولع ، یساسا  ياهلاناک  لاح  نیع  رد  دشاب . شدوخ  راک  لوغشم  مه  هزوح 
اهنیا هاگـشناد  هزوح و  عمجم  دیروایب ، ار  یناث  دیهـش  لوا و  دیهـش  یلح و  همالع  ، اهدشرنبا يولوم ، یـسوت ، نیدلاریـصن  هجاوخ  انیس و 

تایضایر هسدنه و  رد  یـسوت  ریـصن  هجاوخ  باتک  لهچ  نایاقآ . نیمه  ینعی  مه  هاگـشناد  نایاقآ ، نیمه  ینعی  هچ ؟ ینعی  هزوح  دنتـسه .
نب یـسوم  ترـضح  ياپ  نییاپ  ار  ماهزانج  مدرم  نم  یتقو  هک  درک  تیـصو  تسا . هتفر  ایند  زا  ینید  عضو  نیرتیلاع  رد  درم  نیمه  دراد .

، نادناخ نیا  فهک  باحصا  گس  ( 18 فهک -  « ) دیصولاب هیعارذ  طساب  مهبلک  و   » دیسیونب نم  ربق  گنـس  يور  دینک و  نفد  ع )  ) رفعج
شاهنومن تسا ، هدش  هتخاس  دزاسیمن ؟ نالف  هجرد  تالداعم  اب  نیا  تسا . هدیباوخ  ناتـسآ  رد  شیور و  لباقم  درک ، زارد  ار  شیاهتـسد 

دب نیا  دـنک و  ادـیپ  یلـصا  کی  دـهاوخیم  مه  شدوخ  یناوتان  يارب  یتح  رـشب  تسا . یناوتان  ییاهزیج ، کی  ریـصن ، هجاوخ  نیمه  مه 
هللاو مه  نآ  هک  درادـن ، رتشیب  یعابر  یلا 15  هک 10  هراچیب ، تخبدـب و  مایخ  تایعابر  دـنک ، يراسگیم  هک  دـهاوخیم  شلد  نیا  تسا .

ار نآ  دربیم  اـجنآ  هب  تسد  هک  یتـقو  دـشاب ، شیوشک  نیا  رد  دـهاوخیم  میدرک ، قـیقحت  نآ  دروـم  رد  اـم  تسین ، مسیلیهن  هب  طوـبرم 
شوپور يارب  دهاوخیم  یمدآ  يروباشین ؟ مایخ  میهاربا  نب  رمع  ای  یمهفیم  رتهب  وت  دـیوگیم  دروایب . نآ  دـییأت  رد  مه  ار  اهنیا  درادرب ،

مه اب  اهنیا  رگا  وگب  مدرکنرکف . اهنیا  يهرابرد  وگب  دنتسه ، ادج  مه  زا  ار  اهنیا  دیوگیم  دنک ، تسرد  ار  یلصا  شدوخ  یناوتان  رب  نداهن 
باسح هب  ار  راک  میـسقت  اـعقاو  دـینیبیم  هک  تساـجنیا  دـنهاوخیم . ناـن  نم  ياـههچب  تقو  نآ  دوشیم ، هتفرگ  نم  ییوجدوس  دـنزاسب 
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سپ دراد ؟ شیارگ  دنچ  تایـضایر  میراد ، کیزیف  رد  شیارگ  اههد  ام  نآلا  دیاش  تسا ؟ هتـشر  دنچ  کیزیف  اقآ  دناهدروآرد . ییورایور 
اهنیا ایآ  میراد ، هفـسلف  عاونا  دنتـسه . یفلتخم  ياههتـشر  ناشدوخ  يارب  اـهنآ  دـنراد ، اـهثحب  مه  اـب  نانادـکیزیف  دوخ  مه ، پیت  هب  دـینزب 
لوط رد  یهاگ  تسا . زاب  نادیم  دییامرفب  دیهدب ، رارق  مه  يورایور  ار  اهنیا  دیهاوخیم  رگا  دنتسین . مه  يورایور  دنتـسه ؟ مه  يورایور 

خیرات رد  ییاهتیـصخش  میوشن ، رطخ  نآ  راچد  ام  دنک  ادخ  هک  تسا  نیا  اهرطخ  نآ  زا  یکی  منیبیم . یگرزب  رطخ  هفـسلف  ملع و  خیرات 
دیوگیم هک  تسا  نینچ  وا  دروآیمرد . دیاب » نینچ   » نآ زا  هعماج  دـننکیم  تسا » نینچ   » نایب هاگره  هک  یملع ؛ کی  رد  دـننکیم  زورب 

ثحب تاناویح ، ياقب  رد  هک  دیـشک  شیپ  نیوراد  هک  دینادیم  ار  یعیبط  باختنا  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ یـضتقم  ردقچ  وا  لیلد  دید  دـیاب 
شیپ ار  یعیبط  باختنا  وا  دهدیم . همادا  شدوخ  یگدنز  هب  دربیم و  نیب  زا  ار  فیعـض  يوق ، هک  تسا  یمهم  لصا  کی  یعیبط  باختنا 

تردق دنتسه و  يوق  هک  تساهنآ  اب  اقب  سناش  هشیمه  نارادناج ، یگدنز  رابیوج  رد  هک  دهدیم  ناشن  نم  تاقیقحت  هک  تفگ  دیشک و 
«، دـیاب  » تروـص هب  ار  تسه » هک  ناـنچ  نآ   » يدنبمیـسقت مشاـب ؟ وـهآ  مـه  نـم  شاـب و  ربـب  وـت  مـهک  دـیآیمرد  فرح  نـیا  زا  دـنراد .
نآ  » رد نیا  دوخ  هکنیا  اـب  دزوسیم . شلد  مدآ  هللاو  تسا . مدآ  دـالوا  هراـچیب  قـطنم  نیا  تسا ؟ تسرد  نیا  اـیآ  میروآرد ، میهاوـخیم 

نالف رد  روشک و  نالف  رد  ياهدرک ، هظحالم  مه  اب  ار  ناویح  نالف  ياهگنج  طقف  وت  ایآ  نیوراد  بانج  تسا . غورد  شاتسه » هک  نانچ 
؟. تسا هدوبن  رـشب  رد  اهنیا  ياهدیدن ؟ الـصا  تلادع  يدازآ و  زا  عافد  هار  رد  ار  یناسنا  ياهتمظع  اهراثیا و  اهتـشذگ و  اهیرایمه ، نابایب ؟

ياهمدآ ای  پورتناک  هتیپ  لاتربمان  هن  ینک و  انعم  موینامورت  اب  یهاوخیم  ارم  ینک ؟ هسیاقم  گـنلپ  ربب و  اـب  طـقف  ار  رـشب  یهاوخیم  ارچ 
منکیم یگدـنز  مراد  یقرتم  رایـسب  تیعقوم  کی  رد  نآلا  مدـش و  در  هک  يدـید  تدوخ  مدـش و  در  اجنآزا  نم  پوروتنانیـس ، اـی  ینیچ 

رجز ساسحا  ياج  ردقچ  هک  دینیبب  تسا . یعیبط  باختنا  هک  میوگیم  نم  نوچ  شاب . هتـشاد  یعیبط  باختنا  اجنآ و  هب  درگرب  دیوگیم 
شلخاد رد  رگا  اهناسنا  ملاع  رد  تسا  تسرد  تاناویح  ملاع  رد  وت  ياهفرح  نآ  مینک  ضرف  هک  دهدیم  شوگ  مه  هداس  رـشب  نیا  تسا .

نآ لـخاد  رد  اـیآ  ینیبیمن ؛ ار  اـیبنا  شلخاد  رد  اـیآ  تسه ، گـنل  روـمیت  ، تـسا ناـخوکاله  شلخاد  رد  هـچ  رگا  تـسا  زیگنچ  نورن و 
؟ درادن دوجو  امش  طارقس  اهنیا  لخاد  رد  درادن ؟ دوجو  یلع  نب  نیـسح  اهنیا  لخاد  رد  درادن ؟ دوجو  نارمع  نب  یـسوم  لیلخ و  میهاربا 
؟ دینکیمن ثحب  ار  اهنیا  ارچ  تسا ؛ خیرات  يواسم  اهنآ  زا  یکی  دییوگیم  امـش  دوخ  هک  دیهدیم  ناشن  ار  ناسنا  اهرازه  دـیراد  ناتدوخ 

طوبرم هچ  رـشب  هب  دـشاب  تسرد  نارادـناج  رد  مه  رگا  دـینک ؟ حرطم  تیرـشب  يارب  یلک  نوناق  ناونع  هب  ار  نوناـق  نیا  دـیهاوخیم  ارچ 
تعیبط اما  دوشیم ؛ دننک ، شقیوشت  دـننک و  شکیرحت  دـنیبن ، میلعت  دـنیبن ، تیبرت  رـشب  دـیراذگب  شدوخ  یعیبط  لاح  هب  رگا  هلب  تسا ؟

نیا دوبن ؟ ناسنا  نیا  دـینک ؟ هسیاقم  بتاکم  نآ  اب  دـیناوتیم  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  هنـالداع  تاـیح  هظحل  کـی  امـش  تسین . نیا  هب  رـشب 
ارچ تـسا  ناـتیاعدا 99 % يارب  امـش  لـیلد  دوـشن . رارکت  نیا  زا  دـعب  هک  دـنک  ادـخ  يرـشب  گـنهرف  خـیرات  رد  هک  تساـهنآ  زا  هطلاـغم 

متـشاد %99 دـیرخ  نازیم  نیا  هب  ، تسا نیا  مه  شگنر  تسا و  لگ  نیا  منکیم و  تابثا  ار  نیا  نم  اـقآ  وگب  دـینکیم ؟ اـعدا  دـصرددص 
انعم ار  نید  ام  یتقو  رگا  مییوگب . ار  تقیقح  تیعقاو و  یلاعبانج . هدنب و  هتخاس  اب  هن  دوشب  ورایور  تایعقاو  اب  رـشب  نیا  دـیاش  مراد . لیلد 

، دنکیم میظنت  و  نایب ، تیدبا  اب  یتسه و  ناهج  ادـخ و  اب  ار  وا  هطبار  هک  دـیاقع  يرادـقم  زا  تسا  ترابع  نید  هک  دـش  انعم  رگا  میدرک 
اهنیا نک ، دـهع  هب  افو  نکن ، تنایخ  نک ، ایحا  ار  اهناسنا  شکن ، مدآ  ورن ، نینچ  ورب و  نینچ  هک  تسا  نید  هب  لمع  هماـنرب  شرگید  نکر 

هک یـسک  کی  يارب  یلو  تسا ؛ ربکا  هللا  نیمه  رد  هفـسلف  نیرتگرزب  دـبعت ، دراد . دـبعت  مه  رادـقم  کـی  تسا و  نید  یلمع  ياـههمانرب 
؟ دـیراد دـبعت  نید . تادابع  مه  نیا  تسا . کیلوبمـس  يزمر و  تلاح  کی  نیا  دـنک ، یـسررب  ار  لئاسم  ینارون  بلق  کی  اب  دـهاوخیم 

هدناسر اجنیا  هب  ار  رشب  هدش و  هتشون  یندم ) نیناوق  یساسا و  نوناق   ) نیناوق هک  ینامز  نآ  زا  میوگب  ار  تمـسق  نیا  مروبجم  دبعت ؟ مادک 
لیلد اب  نم  ار  یساسا  نوناق  نیا  هک  دیوگب  هک  دیراد  غارـس  رفن  دنچ  يدرایلیم  دنچ  روشک  کی  رد  مینک -  یبایزرا  میهاوخیمن  تسا - 
نیا دـییوگب  ینویلیم  کی  روشک  کی  رد  دـینک  ضرف  رفن ؟ دـنچ  داد ؛ مهاوخ  باوج  مه  وت  ياـهارچ  نوچ و  يهمه  هب  منکیم و  تباـث 

ناگرزب يراد . هلـصوح  دزرمایب  ار  تردپ  ادخ  دیوگیم  دـینک ، لمع  دـعب  دـینک  تابثا  لوا  ار  اهنیا  دـنک ، هرادا  ار  وت  دـهاوخیم  نیناوق 
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ام دناهتفگ و  ام  حالـص  يارب  ار  اهنیا  دنداتفا و  ولج  دندوب ، ياهدیمهف  هاگآ و  ياهمدآ  دـندید . ار  ام  حالـص  دـندرک و  باختنا  ام  هعماج 
دننکیم و تکرح  يدبعت  همه  نویلیم و ...  999 درایلیم ، کی  يوت  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  ناتنادـجوهب  ار  امـش  میوریم ؛ ناشلابند  میراد  مه 

اهورب اجنآ  اقآ ؛ ورب  دـنیوگیم  دـنهدب ، باوج  ار  امـش  تـالاؤس  همه  دـنناوتیمن  مه  نآ  دـننک ؛، ارچ  نوچ و  هک  دنـشاب  رفن  دـص  دـیاش 
يا سپ  دراد ؟ لاکـشا  نیا  ایآ  تسا ، نیا  ملد  هک  تسا  قوشعم  يارب  لگ  هتـسد  کی  نداد  ناکت  هک  ربکا ، هللا  اـجنیا  اـما  درادـن  لاکـشا 
دوخ تاملک  رد  يرفعج  هک  یتیباذـج  ظافلا و  دوز  یلو  دوش  حرطم  هلأسم  تساهنیا . زا  رتقیمع  لئاسم  هک  دـشاب  عمج  ناتـساوح  اهناوج 

، دـش هکت  اهناسنا  تایح  هک  ینامز  نآ  زا  یملع  هبنج  رظن  زا  لاح  ره  هب  سپ  دیـشاب . بظاوم  یلیخ  دـهدن . بیرف  ار  امـش  دربیم ؛ راک  هب 
نآ رـشب  هک  دنادیم  ادخ  دندرکیم . انعم  ار  ام  تایح  مه  اب  همه  اهتسه .» نینچ  نیا  «، » اهدـیاب  » هک دوب  ینامز  درک . مگ  مه  ار  شلـصا 

شدرگ هب  راهب  لصف  رد  شیپ  لاس  هس  ود ، دراد . اوعد  نآ  اب  ناـسنا  هکنیا  لـثم  نـالا  اـما  تسا  هدرب  یتذـل  هچ  لـگ  هتـسد  نیا  زا  ناـمز 
ناشن وا  هب  ار  اهلگ  هیچ ، اهنیا  منیبب ، ولج  ایب  دمحم  متفگ  دندوب . ام  اب  مه  اههچب  زا  ات  هس  ود ، دندوب . هدش  افوکش  ابیز  ردقچ  اهلگ  میتفر .

لگ هک  تسا  مولعم  متفگ  تسا . لگ  تفگ ، تسیچ . اـهنیا  دـمحم  متفگ  دوب . هدـش  بلقنم  اـهلگ  ییاـبیز  كرد  رظن  زا  ملاـح  نم  مداد ،
هیزجت دراو  هناراـکبان  یچیق  نیا  هک  یعقوم  زا  دـییامرفب  قیقحت  یهدیمن ؟ باوج  ماـیپ  نیا  هب  ارچ  تسا ، رجآ  میوـگیم  نم  رگم  تسا ،

میتفرگن و هجیتن  هفـسلف  لابند  ام  رگید  عقوم  نآ  زا  دروخ ... رگید  رفن  ار  رگید  هکت  دروخ و  وا  ار  یهام  هکت  کـی  هک  دـش  یناـسنا  حور 
. دادیم ناشن  فده  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و   » نوچ منکیم ) ضرع  مراد  ار  اهیبرغ   ) دـننک حرطم  دنتـسناوتن  ندرک  یگدـنز  يارب  فدـه 
ار نیسح  يادص  ایادخ  امرفب ! هتشارفارب  هشیمه  ار  نیـسح  مچرپ  اراگدرورپ  . تسا هدش  هکت  هکت  انا » ، » تساجک ان » ، » تسا هدنامن  یی  « انا »

تایانع فاطلا و  اراگدرورپ  هدـب ! رارق  ع )  ) نیـسح ماما  هاگـشناد  بوخ  نایوجـشناد  زا  ار  ام  اراگدرورپ  امرفن ! هاـتوک  اـم  هعماـج  نیا  زا 
هللا و ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلاو  ! ازفیب لئاسم ) نیا  دروم  رد  اصوصخ   ) ام تفرعم  ملع و  رب  ادـنوادخ  امرفن ! عطق  ام  زا  ار  تمـصع  نادـناخ 
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