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ناسنا تیبرت  و  جع )  ) نامز ماما 

باتک تاصخشم 

اینيرهطم دومحم  نیقیدص - نسح  : ناگدنسیون
دوعوم : رشان

این يرهطم  دومحم  نیقیدص و  نسح  اب  هبحاصم  درگزیم و 

ریظن مه  ار  مولع  یخرب  دناهدنارذگ و  ناشردپ  دزن  هصاخ  ناهفصا و  رد  ناشتالیـصحت  هدمع  نیقیدص ، نسح  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
برد دجـسم  رد  ناشیا  زادـگ  زوس و  رپ  ءاـشع  برغم و  ياـهزامن  . دـناهدرب ثرا  هب  هل  مظعم  زا  تاـیآ  ریـسفت  هراختـسا و  باوخ و  ریبعت 
قوش ءاجر ، فوخ و  اب  هتخیمآ  کشا  ياهلگ  اب  دنهاوخیم  هک  تسا  ییاهنآ  هاگداعیم  ناهفصا  بیط  نابایخ  رد  عقاو  دابآدیب )  ) کشوک

، هلالجلج قح ، ترـضح  اب  سنا  تولخ و  هب  دـننک و  لدـب  زاونمـشچ  ابیز و  يرازلگ  ناتـسوب و  هب  ار  شیوخ  ياـههنوگ  تشد  سرت ، و 
هچنآ دنتفریذپ . ار  ام  هداشگ  زاب و  يور  اب  مه  ناشیا  و  مینک ، حرطم  ناشیا  اب  ار  امش  تالاؤس  زا  یخرب  ات  میدیـسر  ناشتمدخ  هب  . دنزادرپب

عوضوم داعبا  زا  کیمادک  رـضاح  لاح  رد  امـش  رظن  هب  دییامرفب  افطل  لاؤس  نیلوا  ناونع  هب  . تسا ناشیا  اب  وگتفگ  لصاح  دیآیم  یپ  رد 
ساسحا رتشیب  هعماج  رد  مه  مدوخ و  رد  مه  ار  عوضوم  دـنچ  هب  زاین  رـضاح  لاـح  رد  ؟ دراد يرتشیب  يوگتفگ  ثحب و  هب  زاـین  تیودـهم 

زا اـم  دوـشیم  روـطچ  هک  ینعم  نیا  هب  تـسا . مالـسلاهیلع ، ناـمز ، ماـما  سدـقم  دوـجو  زا  يرادربهرهب  عوـن  هلأـسم ، نیرتـمهم  مـنکیم .
دینک ضرف  دـننک ؟ يرادربهرهب  ناشترـضح  زا  نامز  نیمه  رد  دـنناوتیم  اـهناسنا  روطچ  رگید  تراـبع  هب  مینک ، يرادربهرهب  ناشترـضح 

ثحبم نیا  میناوتب  ام  رگا  اذل  دوشیم . هتشاذگ  رانک  درک  يرادربهرهب  دوشن  رگا  اما  دشاب  مه  یهلا  جنگ  نیرتهب  دیشاب  هتشاد  یجنگ  امش 
عوضوم . تسا فیرظ  یلیخ  راک  هتبلا  دوشیم . لح  لئاسم  یلیخ  دوش  رارقرب  طابترا  سامت و  نیا  دتفیب و  اج  هک  مینک  حرطم  ياهنوگب  ار 

دوجو هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اذـل  دنترـضح ؛ نآ  تیعر  اـهناسنا  میترـضح ؛ ياـههچب  اـم  دـنراد . ترـضح  هک  تسا  یتـیبرت  عون  مود 
ای دنراد ، یـصاخ  رظن  ترـضح  دوخ  ای  صاخـشا ، شیپ  میورب  دیاب  ندش  تیبرت  يارب  ام  ایآ  دنزاسیم ؟ ار  ام  روطچ  ناشترـضح  سدقم 

نالا ۀعاسلا و  ترـضح  منیبب  تایاور  نآرق و  زا  مدش  لوغـشم  مدوخ  نیا  زا  شیپ  لاس  هدجه  هدفه ، هدـنب  اذـل  تسا ؟ راک  رد  یموس  هار 
مه ناشترـضح  سدـقم  دوجو  دـنوادخ و  مدرک ، روج  عمج و  دـنوادخ  نذا  هب  هتبلا  مه  ییاهزیچ  کی  دـنهدیم ؟ ماـجنا  یتیبرت  عون  هچ 
هجو چـیه  هب  هک  تسا  نیا  تسا . تقد  لـمأت و  لـباق  تاـهج  یـضعب  زا  هعماـج  رد  نآ  ندروآ  مدرک  ساـسحا  هدـنب  یلو  دـندرک ، فطل 

ام يارب  یتیبرت  عون  هچ  ناشترـضح  اعقاو  ماهدرک . حرطم  اـهاج  یلیخ  لاؤس  تبحـص و  ناونع  هب  ار  نیا  یلو  منک . شپاـچ  مدـشن  رـضاح 
ياب زا  دنتـسه  قطان  نآرق  مالـسلامهیلع ، تیب ، لها  هک  دندلب ، نارگید  دیدلب ، امـش  هک  یلیالد  اب  تسا  نیا  نامداقتعا  ام  هکنوچ  دـنراد ؟

یلجت دـنوادخ  مسا  روهظ  دـهدیم و  روهظ  ار  شفیرـش  مسا  دـنوادخ  نوچ  تسا ؛ هّللایلو  رون  تایلجت  عون  کی  نآرق  رخآ  اـت  هّللامسب 
، تسا مالـسلاهیلع ، يدهم ، ماما  هرابرد  نآرق  هیآ  ات 70  طقف 60  هک  تسا  نیا  ناـشرظن  هیلعهّللاناوضر ، یـسلجم ، موحرم  تسا . هّللایلو 

رگا دـنراد . ناشترـضح  زا  یتایلجت  یتیانع و  کی  نآرق  همه  دنتـسه ، قطان  نآرق  ناـشیا  نوچ  مدـقتعم  هکلب  تسین  نیا  مداـقتعا  نم  اـما 
تیبرت تایاور  تایآ و  هب  دانتـسا  اب  دناهدرک  تیانع  نم  هب  ناشدوخ  اقآ  ادخ و  هک  يزیچ  نآ  تسا . بوخ  یلیخ  درک  ادیپ  ار  اهنیا  دوشب 

، تیناسنا نم  نکیلو  دشاب  نم  رایتخا  رد  یهلا  ياهتردـق  مامت  یهلا  ياهملع  مامت  رگا  ینعی  تسا ؛ مهم  یلیخ  ندـش  تیبرت  هک  تسا  نیا 
نکیلو ار  شتردـق  تشاد و  مظعا  مسا  ملع  اروعاب  معلب  ًالثم  تسا . روآنایز  مشاـب  هتـشادن  تسادـخ  یـضرم  هک  ییوخ  قلخ و  تفارش ،

شریذـپ یگدامآ و  دوجو  نیا  ات  میوش  بدا  میوشب ، تیبرت  ام  دوش و  هتخاس  اهلد  اـهبلق و  نیا  هک  تسا  مهم  یلیخ  تفرگ . هجیتن  سکع 
فیرـشت رگا  هیبشت  الب  مه  دنوادخ  دوخ  ماهدنمرـش  اما  میریذپب . میناوتب  دمآ  هک  قح  فرح  قح ، هدارا  قح ، رظن  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نیا 
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رد هک  یبلطم  نیموس  . دوب دـهاوخن  راذـگ  رثا  درک و  مهاوخن  لوبق  چـیه  مشاـب  وجقح  مهاوخن  نم  رگا  دـنیوگب  ار  یبـلطم  کـی  دـنروایب 
یلیخ تایاور  نیب  رد  و  مالسلاهیلع ، داجس ، ترضح  ياهتاجانم  رد  اما  تسا ، تیمها  مک  یلیخ  دوشیم و  حرطم  مک  یبهذم  ياههعماج 

، تسا کشا  تسا ، هیرگ  ینهذ  زاکترا  دوشیم  دجسم  هینیسح و  زا  تبحص  ات  تسا . لد  طاسبنا  ندوب ، داش  نتشاد ، هیحور  ثحب  میراد 
اما تساهیراتفرگ . هب  طوبرم  دوش  ماجنا  مالسلامهیلع ، تیب ، لها  نامز و  ماما  هب  لسوت  ًالثم  اج  ره  تسا . هصغ  تسا ، مغ  تسا ، یتحاران 
هیآ میدنخب . الـصا  مینک ، ادیپ  ینورد  طاسبنا  دوشب ، داش  نامحور  مالـسلامهیلع ، موصعم ، هدراهچ  ادخ و  هناخ  رد  میورب  ام  هکنیا  ثحب 

رد میربیم ، ادـخ  رب  هانپ  هن ؟ اـی  میدـنخب  اـم  هک  تسه  تیب  لـها  ادـخ و  رظن  الـصا  اـیآ  یکبا ». کحـضا و  وه  ّهنأ   » هک تسه  مه  نآرق 
يراذگهیامرـس دوشیم و  راک  شیور  مک  یلیخ  اهنیا  تاحیرفت ، یگدنز ، یقیقح  ياهتذـل  ندوب ، داش  هدـنخ ، ثحب  یبهذـم  ياههعماج 

تیوقت دهاوخیم  روطچ  دشاب  هتشادن  ار  طاسبنا  هیحور و  نآ  مدآ  رگا  ناشکرابم  تاجانم  رد  مالـسلاهیلع ، داجـس ، ماما  لوق  هب  دوشیم .
راک مک  یلیخ  لئاسم  هنوگنیا  رد  اعقاو  مدرک  ساسحا  نم  دـشاب ؟ هتـشاد  لاح  روطچ  ًالـصا  دریگب ؟! تیاـنع  دورب  ادـخ  هناـخ  رد  دوشب و 

ار يداش  لد  کی  شرخآ  نزریپ  هچ  میـشاب  درمریپ  هچ  اـهام  همه  هدـش  هدـید  تهج  نیا  زا  یکـشخ  رایـسب  تلاـح  کـی  اذـل  دوشیم و 
اجک زا  ار  نیا  دـیاب  مینادیمن  دوشب . البرک  دراو  دـیایب و  نادـنخ  رهاظم  نب  بیبح  لثم  فورعم  لوق  هب  ناملد  ناج و  نیا  هک  میهاوخیم 

يداـش دـنروآیم ، هدـنخ  روـطچ  مالـسلاهیلع ، رـصع ، یلو  اـقآ  مینیبـب  هک  تسا  یلاـع  یلیخ  دوـشب  راـک  مه  نیا  يور  رگا  مـینکب . ادـیپ 
شوخ يارب  میراد  تراشب  ثحب  نآرق  رد  دینیبب  تسا . تراشب  شاینآرق  ناونع  هک  دنروآیم  هیحور  دـنروآیم ، لد  طاسبنا  دـنروآیم 
ثحب نیا  دروم  رد  ناکما  تروص  رد  افطل  . تسا دیفم  یلیخ  دوشب  راک  شیور  رگا  مه  نیا  دـنهدیم  هدژم  دـنهدیم ، تراشب  لد  ندرک 

دینک میظنت  يروج  ار  ناتتاعاس  هک  دنیامرفیم  مالـسلاهیلع ، مظاک ، ترـضح  . دیهدب يرتشیب  حیـضوت  دیدومرف ، هراشا  هک  طاشن  يداش و 
هک روطنیمه  تسیچ ؟ حیرفت  لومرف  دیهاوخب . حیرفت  يارب  مه  تعاس  کی  یگدـنز  تدابع و  راک ، بسک و  ادـخ ، تردـق  رد  رکفت  هک 

شملاسان ملاس و  لابند  نم  الاح  ملاسان  هچ  ملاس  هچ  دیربیم  حیرفت  دیربیم ، شزرو  دـنناوخیم  سرد  هک  ار  ناتهسردـم  ياههچب  امش 
ار شلومرف  دـیاب  لوا  دـننکیم  يراک  نینچمه  کی  مه  اقآ  دوشیم ؟ داش  لد  کی  هک  دوشیم  روطچ  تسیچ ؟ شلومرف  حـیرفت  متـسین .

یهدهیحور مینک ، لاعف  مینک  تیوقت  ار  نامیبهذـم  هعماج  میناوتب  رگا  ام  دـننکیم . ار  راک  نیا  ناشـسدقم  دوجو  هک  مینیبب  ات  درک  ادـیپ 
کـشا نآ  یعقاو  کشا  نآ  دناوتب  ناسنا  ات  تسا  لد  طاسبنا  ياهیرگ  ره  همدقم  دنیرگب . دنناوتیم  بوخ  یلیخ  میهدب  ناشطاسبنا  مینک ،
مزیریم دوریم  تسد  زا  هک  يزیزع  مردام ، ردپ و  يارب  نم  هک  یکشا  اب  مالـسلاهیلع ، نیـسح ، ماما  کشا  دشاب . هتـشاد  ار  قوذ  قوش و 

نآ رد  دیآیم ، ادخ  تمحر  هک  تسا  یکـشا  نآ  تسا  یتفرعم  کشا  کی  نآ  مینکب . شیادـج  مه  زا  یلیخ  دـیاب  ار  اهنیا  ام  دراد . قرف 
دیوریم ناتـسربق  هب  ًالثم  یتقو  اما  دوشیم  زاب  ناتحور  مالـسلاهیلع ، نیـسح ، ماما  يارب  کشا  زا  دـعب  دـینیبیم  امـش  دراد  دوجو  طاسبنا 

ملاس تاحیرفت  هچ  امـش  میهاوخیم  حـیرفت  طاسبنا و  کی  ام  دراد . قرف  یلیخ  دریگیم  ناتلد  هزات  تسا  هتفر  اـیند  زا  هک  ناـتزیزع  يارب 
شاهمه هک  یغاب  تسه  نآ  رد  یمظن  کی  میرادن  ام  مظنمان  حیرفت  مظن ، :1 ـ تسه شاهمه  رد  زیچ  هس  ود  دینکب  عمج  هک  ار  ملاسان  هچ 

. دراد یـصاخ  مظن  کی  دـشاب  حـیرفت  هک  يراک  ره  دوشیمن . دـشاب  هتـشادن  مظن  هک  یقیـسوم  گنهآ و  دوشیمن و  دـشاب  هتخیر  مه  هب 
تاحیرفت مامت  رد  .2 ـ دـیایب راک  رد  یمظنیب  کی  هک  میهدیم  تسد  زا  ار  ناـمیداش  حور و  میوشیم و  هتـسخ  یتقو  اـهام  رهاـظلایلع 

تاعونت ام  مدـش ، داش  اه ! دـیوگیم  فرط  دـنهدیم . شعونت  ار  رکف  ياهلیـسو  کـی  اـب  ملاـسان  هچ  ملاـس  هچ  دراد ، دوجو  يرکف  عونت 
دکار ار  رکف  اهیداش  حیرفت و  رد  ام  دنیوگیم  اهیلیخ  هکنآ  فالخرب  ندش ، ون  .3 ـ  دنراد اقآ  هک  یملاس  حیرفت  يارب  میهاوخیم  يرکف 
تلاح نآ  زا  نوچ  دـیدج  رکف  نیا  دـهدیم و  ناسنا  هب  دـیدج  رکف  عون  کی  اـهنیا  ماـمت  ینعی  تسا  شـسکعرب  ًـالماک  ًاـقافتا  مینکیم .
هتـشاد دیناوتیم  امـش  هک  یحیرفت  دراد . دوجو  مه  تاحیرفت  ملاع  ياهناسنا  دادعت  هب  اذل  دـنکیم . يداش  ساسحا  ناسنا  نوریب  دـیآیم 

ناتحیرفت ًالـصا  دینک ، قشع  ندناوخ  باتک  زا  امـش  تسا  نکمم  تسا . یکی  شلومرف  اما  مشاب . هتـشاد  مناوتیم  رگید  روج  نم  دیـشاب ،
زامن محیرفت  تسا  نکمم  ًالثم  نم  اما  یگدنز ، یلبق  ياهرکف  هب  تبـسن  دـینکیم  ادـیپ  يرکف  عونت  دوشیم ، ون  ناترکف  دراد ، مظن  تسا 
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نآ هّللاتجح  تسا ، نیمه  مینک  نییعت  ار  شملاـسان  ملاـس و  روطچ  ـالاح  دـشاب . غاـب  ياـهلگ  شحیرفت  تسا  نکمم  رگید  یکی  دـشاب ،
وا هب  هک  يدیدج  رکف  يرکف و  عونت  دننکیم . نیبتقیقح  ار  ناسنا  دنهدیم . دـشر  ناسنا  هب  روطچ ؟ دـننکیم : داجیا  ار  ملاس  تاحیرفت 

کی رگا  نم  یترطف . تافـص  هب  ددرگیمرب  زاب  دـهدیم  فاـصنا  دـهدیم . محر  وا  هب  دـنکیم و  شرادـیب  دـنکیمن ؛ شباوخ  دـنهدیم 
داش هک  مناوخب  نآرق  دیاب  نم  دشاب  ندناوخ  نآرق  ولو  تسا ، ملاسان  حیرفت  نیا  مروخب  ار  امش  قح  موشب و  فاصنایب  هک  منکب  یحیرفت 

يرادربهرهب ترضح  نآ  دوجو  زا  ناوتیم  هنوگچ  تبیغ  رـصع  رد  . تسا لاحـشوخ  یناسنا  هک  مشاب  هتـشاد  تسود  موشب . فصنم  موشب 
نم تافرشت ، ثحبم  رد  مینک ؟ هدافتسا  هّللاتجح  رون  زا  میناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  یمهم  بلطم  نیا  ؟ دراد دوجو  یـصاخ  هار  ایآ  درک ،
هتفگ یگرزب  ًـالثم  اـی  دـیناوتیم ، دـیرادرب  ار  متخ  نیا  رگا  هک  تسا  هتفگ  یگرزب  ًـالثم  هک  میوگب  منک ؛ هیکت  اـهلاق  لـیق و  هب  مناوتیمن 

باوج مدـید  مدرک و  ناحتما  نم  ار  اهنیا  همه  نوچ  دـیورب ... اـج  نـالف  هبنـشراهچ  بش  لـهچ  دـینکب ، راـکچ  بش  لـهچ  رگا  هک  تسا 
دوشب هنـشت  اعقاو  دنک و  ادیپ  ار  شدوخ  تقیقح  دورب  رکف  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  ماهتفایرد ، دنوادخ  نذا  هب  نم  هک  يزیچ  دهدیمن .
فرعا مل  کلوسر  ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کلوسر  ینفّرع  مهّللا  کلوسر  فرعأ  مل  کسفن  ینفّرعت  مل  نإ  کناف  کسفن  ینفّرع  مهّللا   » هک

دنچ هب  هتبلا  دروآیم ، شیپ  شیارب  هلـالجلج ، راـگدرورپ ، زا  دـنک  تساوخرد  تسا و  هنـشت  اـعقاو  هک  دربـب  یپ  ناـسنا  رگا  کـتجح .»
دنک و حرطم  ار  شدوخ  دهاوخن  دنکب ، یبلط  تسایر  دهاوخن  دشاب ، یعدم  دهاوخن  دنک ، اعدا  دـهاوخن  دـنک ، زاب  ناکد  دـهاوخن  طرش :

يارب یناونع  کـی  دـهاوخب  اـی  دریگب  ار  مدآ  عمط  صرح و  ًـالثم  ياهرذ  رگا  ینعی  دـشاب . كاـپ  كاـپ  كاـپ  دـیاب  دـنکب . یبلط  ترهش 
، تسایر بح  اـصوصخم  ار  عناوم  نیا  رمع  ماـمت  یـسک  رگا  دوشیمن . نکمم  هوجولانم  هجو  چـیه  هب  دـنکب  تسرد  هعماـج  رد  شدوخ 

نم دوشب . عطق  همه  زا  ناسنا  دیما  دیاب  لوا ، تسه : هار  رـس  ناحتما  دنچ  دهاوخب ، اعقاو  رانک و  دراذگب  ار  اهزیچ  نیا  بح  ترهـش ، بح 
هب مدوخ  تایح  گر  زا  دـیاب  ار  ادـخ  مود ، کیلا ». عاطقنالا  لاـمک  یل  به  یهلا   » دوشیمن دـننک ، مکمک  نآ  نیا و  هک  مراد  دـیما  رگا 

سپ ار  ناحتما  دنچ  نیا  ناسنا  رگا  تسادـخ . رـضحم  اج  همه  دـیایب . منهذ  رد  دـیابن  تسین  ادـخ  هک  ییاج  موس ، منادـب . رتکیدزن  مدوخ 
اههشیر و یلو  تسین  هانگ  افرـص  شدوخ  هانگ  هک  تسا  نیا  مداقتعا  مدوخ  نم  نوچ  درادن . الـصا  هانگ  هب  يراک  دوشیم و  قفوم  دهدب 

نم هک  یتقو  رگید ؛ حراوج  نابز و  تسد و  مشچ و  هانگ  هب  موشیم  التبم  مدش  هّرغ  مدـش و  رورغم  نم  یتقو  ینعی  دراد ؛ ینورد  ياهتلع 
اهنیا تبیغ و  تمهت و  ینیچنخـس و  ناهانگ  هب  التبم  مدش  دوسح  نم  یتقو  نآ ؛ لاثما  تناما و  رد  تنایخ  هب  موشیم  التبم  مدش  صیرح 

دـید و ادـخ  رـضحم  رد  ار  شدوخ  هشیمه  ناسنا  دـمآ و  عاطقنالا » لامک  یل  به   » اعقاو دـش و  كاپ  ریغ  زا  نورد  نیا  رگا  اذـل  موشیم .
بولق ّنإ  مهّللا   » هّللانیما ترایز  زا  یتمـسق  هب  موشیم  کسمتم  اجنیا  نم  دننکیم . نشور  ار  هار  هلالجلج ، دـنوادخ ، دوخ  دـشن  رورغم 
تسا زاب  ادخ  هار  هک  یتقو  ملـسم  تسا . زاب  وت  يوس  هب  دنک  تبغر  هک  یـسک  هار  ۀعراش ؛» کیلإ  نیبغاّرلا  لبـس  ههلاو و  کیلا  نیتبخملا 

ذیعتسن هک ، درادن  موهفم  ًالـصا  انعم  نیا  هب  تبیغ  ۀحـضاو .» کیلا  نیدصاقلا  مالعا  و   » تسا زاب  حوضو  نیا  هب  مه  هّللاتجح  هار  املـسم 
هک تسا  نیا  رطاخب  تبیغ  نیا  دنکیمن  لیطعت  ار  شهاگتـسد  ادخ  دوشیمن و  ًالـصا  دنـشاب . هدرک  بیغ  ار  ادـخ  تمحر  ترـضح  هّللاب 

دراو نیا  مه  تایاور  رثکا  رد  اذـل  دـنک . ادـیپ  ار  تقیقح  دوشب و  دراو  لد  رکفت و  لقعت و  نورد و  هب  يرهاـظ  مشچ  ملاـع  نآ  زا  ناـسنا 
نیا اعقاو  اذل  تسا و  حضاو  تهج  نآ  زا  امـش ، تفرعم  امـش ، بلق  امـش ، لقعت  زا  هن  تسا  ناهنپ  امـش  يرهاظ  نامـشچ  زا  هک  تسا  هدش 
رون هک  تقیقح  بحاص  دننک  ادیپ  رگا  دننک  ادیپ  ار  تقیقح  اعقاو  دیاب  تسا  يرهاظ  مشچ  هب  ناشلقع  هک  اهناسنا  يارب  تسا  یلکشم  مه 

یعّدا نم   » هک هکراـبم  عیقوت  هب  عجار  دراد ؟ دوـجو  نآ  ناـکما  اـیآ  تسیچ ؟ تافرـشت  هب  عـجار  امـش  رظن  . تسا ناـیامن  دـشاب  هللا  تجح 
تسا نیا  فده  ینعی  دنراد ؛ یثحب  مه  ناشترضح ، تیاور  تسه  دصرددص  هک  شناکما  . دیئامرفب حیـضوت  رتفم » باّذک  وهف  ةدهاشملا 
فده هزیگنا و  نآ  فالخ  نیا  بوخ  دننکیم  حرطم  ار  هدهاشم  نیمه  دناهدمآ  يدارفا  لاح  دنیآرد . يرهاظ  هدهاشم  نیا  زا  اهناسنا  هک 

نم هب  یتروص  کـی  هب  اـت  مسرب  اـقآ  تمدـخ  هک  مدوـب  ترـضح  لاـبند  لاـس  تشه  تفه ، نم  تشاذـگ . دـیاب  الـصا  اذـل  تسا . تبیغ 
هک میهاوخیم  هرخالاب  اقآ  بوخ  هک  متفگ  دوشب ؟ روطچ  هک  ینیبب  يرهاظ  مشچ  اب  یهاوخیم  وت  تسیچ ؟ تفدـه  بوخ  هک  دـندنامهف 
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رد و مامت  مروایب ، ار  هکئالم  مامت  نم  رگا  دیامرفیم  ادخ  هک  ياهدناوخن  ار  نآرق  هیآ  رگم  هک  دـنتفگ  مینکب ، ادـیپ  نیقی  میوشب ، نئمطم 
یلیخ مه  نم  دوخ  هتبلا  نوریب . دمآ  دیاب  اهرکف  نیا  زا  اذل  تسا  ماعنا  هروس  رد  دنتـسین . روایب  نامیا  اهنیا  دننزب  فرح  هدـع  کی  اب  راوید 

اّننأ ولو  : » تسا نیا  هیآ  دنراد ؟ یبلطم  هچ  نم  تیاده  نم و  حالـصا  يارب  ادخ  تسیچ و  ادخ  یـضرم  منیبب  دـیاب  نکیلو  دـهاوخیم  ملد 
و  » دـننزب فرح  اهنآ  اب  مه  تاوما  مامت  و  یتوملا » مهمّلک  و   » ار هکئالم  ماـمت  ناـشیا  يوس  هب  مینک  لزاـن  اـم  رگا  ۀـکئالملا ،» مهیلإ  اـنلّزن 

دیاب ام  دـناهدرک . جراخ  ثحابم  نیا  زا  دـنوادخ  ار  نامیا  نانیمطا و  ثحب  ًالـصا  ینعی  اونمؤیل ؛» اوناک  اـم  ًـالُُبق  ءیـش  ّلـک  مهیلع  انرـشح 
، ادخ ندـید  اب  دـنیوگیمن  بولقلا » ّنئمطت  هّللارکذـب  الأ   » دـیوگیم ادـخ  دوشیم . نئمطم  نم  هب  روطچ  دـنوادخ  مینیبب  ار  یهلا  متـسیس 

رگید هک  تسین  مه  يزاین  تسین . یلکـشم  شیارب  مه  يرهاظ  تافرـشت  ثحب  نآ  دوشب  جراخ  اهءارو  نیا  زا  ناسنا  رگا  اذـل  هلـالجلج ،
ردـپ و کی  هک  تسا  تقو  کی  میراد : یتیبرت  شور  عون  هس  ود  اـم  ؟ تسا هنوگچ  ناشترـضح  ندرک  تیبرت  تیفیک  . دـننک حرطم  ًالـصا 

کی اجکی . دنیـشنب  فاص  روطنیمه  وا  هک  دنهاوخیم  تابر . لثم  روعـش ؛ مهف و  نودب  دـننک  قالخاشوخ  ار  ناشهچب  دـنهاوخیم  ردام 
دنک و ادـیپ  ار  قح  تفرعم  دـنک ، ادـیپ  ار  شدوخ  تفرعم  دوشب و  زاب  شروعـش  مهف و  نیا  هک  تسا  نیا  یتیبرت  شور  هن ، هک  تسا  تقو 

لاؤس رداـم . ردـپ و  دـیئوگب  نم  هب  امـش  تسا  نکمم  تسا ؟ هدرک  انـشآ  ادـخ  اـب  ار  امـش  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  ملاؤس  نم  ولج . دورب 
رد هدـمآ و  اهناسنا  یـضعب  لد  رد  ادـخ  رهم  ارچ  دـناهدرکن ؟ لوبق  ارچ  دـناهتفگ ، ناشردام  ردـپ و  اـهناوج  یلیخ  اهدـنزرف  یلیخ  منکیم 
ادخ و  مالـسلاهیلع ، هّللاۀیقب  ياضما  نودب  ادخ  هب  دراد  رواب  هک  ياهرذ  دنکب  رکف  یمک  ناسنا  رگا  دیآیم ؟ اجک  زا  اهنیا  هدماین ؟ یـضعب 

منکیم ادیپ  یلکشم  کی  اجنیا  نم  میاهدرک و  ادیپ  نامدوخ  ام  تسا و  هدوب  يرگید  زیچ  ادخ  متـسیس  هن  میئوگب  هکنیا  رگم  تسا . هدوبن 
هعرف و هلّوأ و  متنک  ریخلارکذ  نإ  . » تسا كرش  نیا  ماهدرک و  نم  هتـشادن و  ادخ  هک  مراد  يریخ  کی  متـسه و  یـسک  کی  نم  سپ  هک 

هدارا تسا . هدمآ  اهیبوخ  رهم  تسا ، هدمآ  شلد  رد  ادخ  رهم  هک  یسک  هب  دینکب  هاگن  امش  دیناوتیم  اذل  هاهتنم » هیوأم و  هندعم و  هلصأ و 
تسد هک  تساجک  سپ  تسا . هّللاتجح  رظن  تحت  مه  هکئالم  تسا . هّللاتجح  رظن  تحت  دنک  ادیپ  نایرج  ملاع  رد  دهاوخیم  هک  ادخ 

هک تسا  نیا  ای  تسا  راک  رد  یهلا  یتمکح  کی  موش  هتخاس  دیاب  هک  ماهدـیمهفن  ماهتفرن و  رکف  هب  زونه  نم  هک  ییاجنآ  ارچ  دـشابن ؟ اقآ 
نک شلو  اباب  دیوگیم  دنزیم . شریز  ممهفب . مهاوخیمن  هن  دیوگیم  فرط  ار . وت  میزاسب  ات  مهفب  نیـشنب  دنیوگیم  دناهدروآ و  اجنآ 
مه شتعیبط  دـنربیم . ورف  رکف  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  دـنرادیمرب  اـم  تیبرت  يارب  شترـضح  هک  مدـق  نیلوا  اذـل  ینکیم  رکف  رکف و  یه 

ار ادخ  رهم  ناسنا  ییاج  کی  ندرک . لاؤس  هب  دننکیم  عورـش  ناهگان  روطنیمه  هک  دینیبیم  ار  هلاس   5 ياههچب 4 ، امش  هک  تسا  روطنیا 
نم هب  دناوتب  دشرم  دهدب ، دـناوتب  ملعم  دـنهدب  نم  هب  دـنناوتب  يرهاظ  ياهردام  ردـپ و  هک  تسین  يزیچ  تبحم  رهم و  دـنکیم . ساسحا 
ماود دناوتیم  روطچ  رهم  نیا  . تسا هّللاتجح  ناش  هّللادی  دهدیم . شتجح  قیرط  زا  مه  دـنوادخ  دـهدب ، ادـخ  دوخ  دـیاب  ار  نیا  دـهدب ،

جاودزا لثم  درک . راک  نآ  اب  دیاب  . یگتسکشرو یتح  دراد و  دوجو  یتساک  ینوزف و  لامتحا  یتمعن  ره  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب ؟ هتـشاد 
یتبحم کی  دنوشب  لالح  مرحمان  ود  نیا  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  یبش  نآ  ۀمحر » ةدوم و  مکنیب  لعج  : » دـنیامرفیم ادـخ  هک  تسا 

ادیپ تعسو  نیا  دوشیم  روطچ  دیآیم  قالط  هک  دوشیم  روطچ  تسه . مه  دصرددص  تسا و  هیآ  حیرص  تسا . هدرک  داجیا  ادخ  دوخ 
، قداـص ماـما  هک  اـنعم  نیا  هب  رکـش  دنـشاب  هتـشاد  رکـشت  هیحور  اـهناسنا  هچره  مّکندـیزال » مترکـش  نئل   » تسا حـضاو  یلیخ  دـنکیم ؟

هار رد  تمعن  زا  مود ، تمعن ؛ نآ  زا  دهاوخیم  يروعش  یمهف و  تفرعم و  تخانش و  لوا ، ار ؛ تمعن  مسانشب  هک  دنیامرفیم  مالسلاهیلع ،
زا تمعن  هک  مینادب  موس ، دهدیم و  تسد  زا  دنکن  هدافتسا  تمعن  زا  ناسنا  رگا  هنرگو  مینک  هدافتـسا  ادخ  ياضر  هار  رد  تمعن و  نامه 
مه نآ  زا  تسا  تمعن  کی  نیا  هک  دیراد  تخانش  دینادیم و  تسا  هدمآ  ادخ  زا  یتبحم  الاح  رکش ، دوشیم  مه  يور  هس  نیا  تسادخ .
ادخ تبحم  ادخ . تبحم  اب  دینکیم  راک  دیروخیم ، نان  ادخ ، رهم  اب  دیشونیم ، بآ  دینکیم ، یگدنز  تبحم  اب  ینعی  دینکیم  هدافتـسا 

دنرادیماو نادب  ار  ام  ترـضح  هک  ندرک  رکف  نیا  تارثا  . دریگیم تعـسو  نیا  بوخ  تسادـخ . وا  مه  دـینادیم  دـینکیمن . شیاهر  ار 
اب هک  دش  نیا  ناسنا  دید  دمآ ، ناسنا  لد  رد  مالسلامهیلع ، ءایلوا ، ای  راگدرورپ  تبحم  تخانـش و  هک  یتقو  منک  ضرع  ناتتمدخ  ؟ تسیچ
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ره دنیبیم . ادخ  تجح  زا  دـنیبیم . ادـخ  زا  ار  ملاع  رـسارس  ياهتمعن  دوشیم . زاب  شدـید  دوشیم . لدایرد  دـنک ، یگدـنز  یلو  ادـخ و 
یمهف هک  تسا  میلع  يادخ  دینیبیم . وا  زا  ار  همه  امـش  تسا  هدیمهف  ملع  کی  هک  نوسیدا  دنیبیم . ادخ  زا  دـنیبیم ، ملاع  رد  هک  یملع 

، هلالجلج ّتیدـحا ، هیحان  زا  ًاعقاو  تسا  ییابرلد  کی  تسا  یتیانع  کی  هک  ییاج  ره  دوشیم . ابیز  یگدـنز  ایناث  دـناهدروآ . وا  يارب  ار 
فصنم طیرفت ، هن  دنکب  طارفا  هن  ناسنا  هک  تسا  سفن  لادتعا  دننآ  لابند  یلیخ  ناشترضح  هک  يزیچ  کی  دریگیم  افص  یگدنز  تسا .

تدوخ يارب  هچنآ  تسیچ ؟ فاـصنا  لدـع و  نیا  ـالاح  بوخ  ًالدـع ». ًاطـسق و  ضرـألا  هّللا  ءـالمی   » میئوـگیم هشیمه  هک  ناـمه  دوـشب .
اوعد رگید  دوشب  هنوگنیا  ناسنا  ًاعقاو  رگا  الاح  بوخ  دومرفیم . هیلعهمالس ، هّللاتاولص و  الوم ، هک  دنـسپب  مه  نارگید  يارب  يدنـسپیم 
دنراد ام  نیغلبم  هک  یگرزب  تالکـشم  زا  یکی  دینکب  هاگن  امـش  دشابن ؟! نارگید  هاوخریخ  دناوتیم  دشاب ؟ هتـشاد  یگدـنز  رد  دـناوتیم 
یکی اـب  مناوتیمن  هک  نم  دوشب  تیادـه  فرط  هک  دراد  تسود  هلآوهیلعهّللایّلـص ، هّللالوسر  اـقآ  شاهوسا  قبط  دـیاب  غلبم  هک  تسا  نیا 

وحم و هک  دـنراد  یلد  کی  نوچ  هّللاتجح  نکیلو  تروص  نیا  هب  دوشیمن  يریذـپب ! ار  قح  فرح  دـیاب  میوگب  مه  دـعب  منکب  ینمـشد 
. دوشب حالصا  دنک و  ادیپ  ار  قح  تسا ، راکهنگ  ای  تسا  بهذمال  رگا  یتح  تسا ، هک  ره  ناسنا  کی  دراد  تسود  تسادخ  تبحم  يانف 
ام الاح  میوشب  مه  هاوخریخ  یبهذم  هعماج  ام  هک  میراد  زاین  هعماج  رد  ردقچ  ام  هک  هعماج  رد  دینکب  هاگن  نالا  امـش  دنکیم . قرف  یلیخ 

رگا امش  میشاب . هتشاد  يرگحالصا  دید  هک  میراد  زاین  ام  ردقچ  میتسین . مه  هاوخریخ  هک  تسا  نیا  میراد  هعماج  رد  هک  یتالکشم  رتشیب 
فاصنا ثحب  نامهعماج  رد  ام  رگا  تسا ؟ قرف  ردقچ  اهنیا  تبیغ و  يریگبیع و  ددصرد  هن  دیشاب  حالـصا  ددصرد  دیدید  نم  رد  یبیع 

میآیم منکب ؟! در  ار  رطخ  غارچ  میآیم  نم  ایآ  تقو  نآ  میرادیم  تسود  نامدوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  میرادب  تسود  ًاعقاو  دیایب و  شیپ 
یگدـنز دوشیمن  ادـخ  تجح  رونیب  درک . یگدـنز  دوشیمن  ادـخیب  اذـل  منک ؟! لامیاپ  ار  اـهناسنا  قح  منزب ؟! مه  هب  ار  نارگید  میرح 

قارف تسا . منهج  اـجنآ  تسا  یتحاراـن  اوـعد و  شاهمه  ینمـشد و  شاهمه  یگنت و  مشچ  شاهمه  تداـسح و  شاهـمه  هـک  اـجنآ  درک .
دـشابن ادـخ  روـن  نآ  رد  هک  یلد  تسادـخ . ياـهناکم  زا  یکی  منهج  کـقارف » یلع  ربـصا  فـیکف  کباذـع  یلع  تربـص  ینبهو  . » تـسا

منهج ینورد ، بوـشآ  رگید ؟ تـسیچ  نآ  دــشابن  اـهیکاپ  روـن  ادــخ ، روـن  هـک  یتـقو  مدوـخ  شتآ  موـشیم  مدوـخ  ساــنلا » اــهدوقو  »
ار یتـمعن  کـی  مدرک  رکف  یتـقو  نم  تسا . يرکف  ياـهتمعن  نآ  نداد  تعـسو  نتخادـنا و  راـک  هب  ؟ تسیچ رکفت  زا  دـعب  هـلحرم  . ینورد
هب دیاب  تسین . ینادنخـس  هب  دیآرب  راک  لمع  هب  مروایبرد . ارجا  هب  مهدب و  شتعـسو  حلاص  لمع  اب  دیاب  مدـیمهف  ار  یبوخ  کی  مدـیمهف ،

ارجا رد  الاح  میشاب  صلاخ  میشاب ، قیفر  مه  اب  دیئایب  تسا ، بوخ  تقافر  یلیخ  مینزب ، ار  تقافر  فرح  مه  اب  امش  نم و  ینعی  میئایب  ارجا 
؟ هن ای  ولج  میوریم  راوقیفر  ًاعقاو  مه  ارجا  رد  ایآ  مه  اب  میزاـسب  هناـخ  کـی  مینکب ، راـک  کـی  مه  اـب  میئآیم  یتقو  ـالاح  ینعی  روطچ ؟

نیا هک  ندز  فرح  زا  دـیایب  نوریب  دنلبرـس  ارجا  لمع و  ماقم  رد  ًاعقاو  ناسنا  هک  دـنک  ادـخ  تسا . قیقد  یلیخ  تایئارجا  تسارجا . ثحب 
هک نیرسفم  همه  فالخرب  میقتـسملا » طارـصلا  اندها  ، » دنریگیم ار  ناسنا  تسد  ناشترـضح  سدقم  دوجو  ارجا  ماقم  رد  دیآیمن . شیپ 

امـش دـناسرب . ار  شایتیادـه  رظن  ادـخ  هک  دراد  زاین  شیگدـنز  هظحل  هظحل  رد  ناـسنا  تسین . رارکت  ًالـصا  تسا  رارکت  نیا  دـنیامرفیم 
؟ هنـسحلاضرق اب  يروطچ ؟ یتحاسم ؟ حلاصم و  رادقم  هچ  اب  ياهلحم ؟ هچ  رد  اجک ؟ دیزاسب  هناخ  کی  دـیریگب ، نیمز  کی  دـیهاوخیم 

ًاعقاو دنامیمرد  دنهدن  شکمک  دننکن ، شتیاده  دنریگن  ار  ناسنا  تسد  یگدـنز  ياههظحل  هظحل  رد  مالـسلامهیلع ، ءایلوا ، ای  ادـخ  رگا 
. میناوخب ار  میقتـسملا » طارـصلا  اندها   » هشیمه هک  دناهداد  نامدای  دنوادخ  اذـل  مینامیمرد . مه  نامـشآ  کمن  نامه  رد  دـنامیمرد . مه 
ام ًالـصا  هک  اهیلیخ  یلیبدرا ، سدـقم  موحرم  هیلعهّللاۀـمحر ، دـیفم ، خیـش  دـینک ، هاگن  امـش  ار  ناـگرزب  ماـمت  دـننکیم . مه  ناـمکمک 

، ناـمز ماـما  یگنـشق  یلیخ  ياههویـش  هب  تسا  بساـک  شدسانـشیمن  سکچیه  هک  دوـب  هدـمآ  یـصخش  کـی  زوریرپ  ًـالثم  مـینادیمن .
هفایق هب  ًالـصا  هک  ناـشیکی  ًـالثم  دوب . هدیـسر  اـقآ  تمدـخ  هکم  رفـس  رد  دـندوب . هدرک  شتیادـه  دـندوب و  هدرک  شکمک  مالـسلاهیلع ،

هک یغولـش  نیا  رد  دـهاوخیم  ملد  هک  مدرک  ادـخ  هب  ور  مدرک و  یعـس  یلیخ  نم  هکم  رد  تفگیم  لاسما  نیمه  دـیآیمن  شايرهاـظ 
تفگیم دنتسه . ناتسبرع  ياهنابساپ  نیا  زا  یکی  رجح  رسالاب  مسوبب . ار  ترجح  نیا  نم  هک  دوشب  روطکی  دوب ، غولش  یلیخ  مه  لاسما 
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لخاد دندرک  ار  مرس  دنتفرگ و  ار  مندرگ  تشپ  دش  زاب  هار  ایب ، ینالف  هک  دننزیم  ادص  بترم  دناهداتـسیا و  وا  لغب  ییاقآ  کی  هک  مدید 
اههچوکسپ هچوک  رد  اهناسنا  یلیخ  ینعی  تسین  سکچیه  مدید  نوریب ، مدمآ  دعب  نک  اعد  دـهاوخیم  تلد  هچره  الاح  دـنتفگ  رجح و 

مه اجنآ  دنشاب  دوخیب  اهنآ  هّللاب  ذیعتسن  هکنیا ، هن  نارکمج . دجـسم  هب  ای  دورب  هلهـس  دجـسم  ًامتح  فرط  هک  تسین  نیا  دنریگیم . دنراد 
ارجا هّللدمحلا  دنریگیم  دنراد  دارفا  ردقنیا  نکیلو  دـننکن  مگ  اهناسنا  هک  هدـش  هتـشارفارب  یهلا  تسا  یملع  مچرپ و  تسا  يدـبنگ  کی 

، مرادـن سرد  لاح  مرادـن ، زامن  لاح  تسا  هتفرگ  ملد  نم  هّللاتجح  اـی  دریگیم ؛ ملد  اـهنت  ماهتـسشن  نم  تسا . هدرتسگ  شاهنماد  یلیخ 
رد مینکب  میهاوخیم  يزیرهمانرب  تسه . اهزیچ  نیا  زا  درایلیم  درایلیم  تسیچ ؟ اهنیا  رگم  دوشیم ، زاب  ملد  ناـهگان  مرادـن ، یچیه  لاـح 

دیاب مهف  هتبلا  دننامهفیم  دننکیم  تیانع  ار  شاهمه  میهاوخیم ، ار  اههار  میهاوخیم ، ار  اههلیـسو  مینکب ، میهاوخیم  تیریدم  یگدنز ،
نذا هب  نک  رکفت  دنیوگیم  تسا . روعش  مهف و  اب  ناشتیبرت  اقآ  هن  دنهدیم . مدآ  هب  راویطوط  ترـضح  هک  دوشب  نیا  ثحب  دتفیب . راک  هب 
هدوب تیاـنع  هک  دـیمهف  ناوتیم  روطچ  ! هن ینکن ، قیقحت  ینکن و  تقد  ینکن و  رکفت  رگا  اـما  مینکیم . مولعم  تیارب  ار  لوهجم  اـم  ادـخ 

زا ناتندیـشک  سفن  دیئوگب  دیتسناوت  رگا  امـش  . دیـسر لوهجم  هب  ناوتیم  مولعم  دنچ  ندیچ  مه  رانک  اب  ًالثم  دـید ؟ ار  تیانع  نیا  تسا و 
ود و نیمه  تقیقح . هب  دینابسچب  ار  تیدام  فرص  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  تبیغ  فده  ًالصا  دیهدب . دیناوتیم  مه  باوج  تسا  ناتدوخ 

رانک دـنراذگب  ار  ود  ود و  هک  دـناهدیمهف  روطچ  دـناهدروآ ؟ اجک  زا  تسین ؟ رـشب  دادرارق  رگم  تسا ؟ هدـمآ  اجک  زا  راـهچ ، دوشیم  ود 
کی لثم  ار  ام  دـنوادخ  ایآ  تساجک ؟ شتقیقح  نیا  تساجک  زا  نیا  نکیلو  مراد  لوبق  مه  نم  تسا . ندیـشک  سفن  مه  ام  تعیبط  مه ؟

ای ولج  دوریم  شدوخ  تسا  تعیبط  ًاتقیقح  ناتسفن  سفن  امـش  دیدومرف  نم  هب  رگا  تسا . هدرک  اهر  ار  ام  هدرک و  كوک  یکوک  تعاس 
نم اـت  تسین  اـقآ  تسد  اـجک  تسا . نیمه  تسا  رتـکیدزن  ادـخ  میئوگیم  هک  تاـیح  گر  زا  تسادـخ و  فطل  هظحل  هب  هظحل  ًاـعقاو  هن 

نُمی هب  مه  اـم  يرهاـظ  يداـم و  ياـهقزر  ماـمت  ینعی  يرولا » قزر  هنمیب   » مناوـخب تیاور  ناـتیارب  مهاوـخب  رگا  تسه . اـجنآ  هک  میوـگب 
اقآ هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میئوگیم  میراد  ام  هک  ییاهنیا  تسا . يرگید  لاؤس  نیا  میمهفب  ار  نیا  میهاوخیم  روطچ  الاح  تسا . ترضح 

کی ملاع  نیا  منک  سح  لوا  دـیاب  نم  میـسرب . اجنیا  هب  میناوتیمن  مینکن  زاغآ  ار  هیلوا  رکف  هیلوا و  تکرح  نآ  اـم  اـت  میراد  ناـشلوبق  ار 
ییوگیم هچ  ادـخ  الاح  بوخ  میوگب  دـعب  دـیایب  وا  کسفن ،» ینفّرع   » مسانـشب ار  ادـخ  مسانـشب ، ار  قح  موشب ، شیاـیوج  دراد ، یتقیقح 
يروجنیا الاح  میناوتیمن  ار  ریـس  نیا  ام  هلب  دـیتسه  نیا  لابند  امـش  رگا  دـیایب . اهنیا  دـعب  ات  دروایب  ار  شتجح  تلاسر  رواـیب  ار  شتلاـسر 

! دیهدب شوگ  دیاب  ار  مفرح  امـش  مهللاتجح و  نم  دنیوگب  دنیآیمن  تقوچیه  ناشترـضح  مدرک  ضرع  مه  یتیبرت  رظن  زا  مینک . حرطم 
، دننزیم نم  هب  هقرج  موریم  شلابند  دراد . یتقیقح  تسه و  يزیچ  کی  هک  دننکیم  داجیا  نم  رد  هکلب  دننکیمن . ار  راک  نیا  اقآ  ًالصا 
هب ادتبا  میهاوخب  هنرگو  تسا . هّللاتجح  شمسا  متـسیس  نیا  دراد ! متـسیس  ادخ  هاگتـسد  راگنا  منکیم  ادیپ  تفرعم  منکیم  ادیپ  ار  أدبم 

يارب هدننک  عناق  مینکب  دانتسا  تایاور  تایآ و  هب  مه  میهاوخب  درادن . تیلوبقم  تسا . رعش  اهفرح  نیا  فورعم  لوق  هب  مینک  حرطم  نکاس 
هک یگس  نیا  منیبیم  مه  گس  رد  ار  ترضح  وترپ  نم  هنرگو  منیبیم  اهیبوخ  نابوخ و  رد  دینکن  لایخ  ار  ترضح  وترپ  نم  . تسین دارفا 
زا هک  تسا  تفـص  شـش  اـی  تشه  دـنیامرفیم  مالـسلاهیلع ، قداـص ، ماـما  اذـل  تسا . یهلا  تمظع  زا  مه  نیا  دـمهفیم  تسا و  نابـساپ 

حرطم ادـخ  ار  لسع  روبنز  دـینیبیم  نآرق  رد  امـش  اذـل  تسا . هدـمآ  ملاع  تارذ  نیا  رد  یهللاتجح  رون  نآ  ینعی  دـیریگب  دای  تاناویح 
رگا بلطم  نیرخآ  ناونع  هب  . دـشابن هک  میرادـن  ییاـج  تسا . ییاـیرد  کـی  مه  اـهنیا  زا  مادـکره  دـنکیم و  حرطم  ار  هچروـم  دـنکیم .

ماجنا دننکیم و  دنراد  ار  ناشیاهراک  دنرادن و  ام  هب  مه  يزاین  دـناهدنز و  مه  ادـخ  دـناهدنز ، اقآ  . میوشیم رکـشتم  دـیئامرفب  ياهیـصوت 
کی يدرک  قلخ  تدوخ  ایادـخ  مه  ار  ام  مینکب . يراک  کی  مه  ام  دـهاوخیم  ناملد  اـم  هکنیا  نآ  تسه و  ثحب  کـی  طـقف  دـنهدیم 

هناخ رد  زا  رگا  وت  خیش  تسا  بلطم  نیرتهب  دندومرف  دیفم  خیـش  هب  ناشترـضح  هکنامه  میهدب . ماجنا  مه  ام  هک  هدب  ام  تسد  مه  يراک 
نیلمهم ریغ  اـّنإ  . » ینادیم تدوـخ  رگید  تـفر  يرگید  ياـج  ترکف  تـلد و  مـه  رگا  مـنکیم  تـکمک  اــج  هـمه  نـم  يورن  دــنوادخ 

رد نوچ  تسا  هدیـسرت  خیـش  دـناهدومرف . ترـضح  ار  نیمه  دـینک  هعلاطم  ار  شلبق  تسا  نیمه  لابند  مکرکذـل » نیـسان  مکتاعارمل و ال 
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ادخ اب  هک  مه  یتاجانم  منکیم  تظفح  مه  نم  دنکیم . تظفح  بوخ  وا  ینکن  ششومارف  ار  ادخ  رگا  سرتن  خیش  هک  تساهینس  زکرم 
یگدنز يوش  داش  دهاوخیم  تلد  مه  منادیم  ار  تیاهراک  مراذگیمن  مه  لمهم  تسا . گنشق  یلیخ  دناسر  نم  شوگ  هب  ادخ  يدرک 

ُ ْ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 14زکرم  هحفص 12 

میخواهی، خنده میخواهی، گریه میخواهی همهاش را به شما میدهیم اما خدا یادت نرود.

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir

	فهرست
	امام زمان (عج) و تربيت انسان
	مشخصات كتاب
	ميزگرد و مصاحبه با حسن صديقين و محمود مطهري نيا


