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ملس هلآ و  هیلع و  هللایلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

هزوح هلجم  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

( مالسلا هیلع   ) ربمایپ لیعامسا  لسن  زا  لاعتم  رداق  دندروآ ) موجه  هکم  هب  ادخ  هناخ  بیرخت  دصق  هب  ههربا  هاپـس  هک  یلاس   ) لیفلا ماع  رد 
لوحت نیرتگرزب  یهلا ، تعیرـش  نیرخآ  غالبا  اب  دوب  رارق  هک  دروآ  ایند  هب  يدنزرف  كاپ ، یناردام  دحوم و  نمؤم و  یناردـپ  بلـص  زا  و 

، كدوک نیا  ردپ  مان  . دیامن هضرع  تلادع  تفرعم و  ناگنشت  هب  ار  زاس  ناسنا  شخب و  تایح  یبتکم  و  دنک ، داجیا  تیرـشب  خیرات  رد  ار 
وا يارب  تشاد ) هقباس  رتمک  نآ  زا  شیپ  هک   ) ار دـمحم  ماـن  صاـخ ، یمـسارم  یط  دازون ، دـلوت  زا  سپ  . دوب هنمآ  شرداـم  ماـن  هللادـبع و 

[1 . ] تسا هدش  هراشا  مان  ود  ره  هب  نآرق  رد  دیزگرب و  ار  دمحا  مان  شردام ، درک و  باختنا  ربمایپ  دج  بلطملادبع  ار  مان  نیا  . دـندیزگرب
يو زا  سپ  وا و  دج  بلطملادبع ، ار  كدوک  يرادهگن  تیبرت و  . تفر ایند  زا  دـمحم  تدالو  زا  شیپ  تسا ، روهـشم  هچنآ  ربانب  وا  ردـپ  .

- ربمایپ يومع  بهلوبا -  زینک  هبیوث ، هب  ار  يو  نآ ، زا  سپ  . دروخ ریـش  ردام  زا  زور  هس  كدوک  . دـندش لفکتم  ناـشیا  يومع  بلاـطوبا ،
نیمزرس رد  ص )  ) دمحم . دوب ترضح  هیاد  نیرخآ  وا  دندرپس و  هیدعس  همیلح  هب  ار  يو  سپس  داد ، ریـش  ار  كدوک  هام  راهچ  وا  . دندرپس

ار نارتخد  هک  یمدرم  نادان ؛ لهاج و  بصعتم ، تسرپ ، تب  یفارخ ، یمدرم  اب  ینیمزرـس  . تفاـی لاـمک  دـشر و  ناتـسبرع  نشخ  تخس و 
هلیبق نیمزرـس  دراو  هلیبق  کی  رتش  رگا  . دندیگنجیم رگیدـکی  اب  اهلاس  ياهلیبق ، ياجیب  تابـصعت  رطاخ  هب  هاگ  دـندرکیم و  روگهبهدـنز 

، گنـس زا  نانآ  تشاد ، یتب  دوخ  يارب  ياهلیبق  هداوناخ و  ره  دوب ! یفاک  گرزب  یگنج  زاغآ  يارب  نیمه  دشیم ، هتـشک  هدـش و  يرگید 
طقف هکم  مدرم  نایم  رد  تثعب ، زا  شیپ  دندروخیم ! ار  دوخ  يادخ  یطحق  یگنـسرگ و  ماگنه  دـنتخاسیم و  تب  امرخ  زا  یتح  پوچ و 

نتخیوآ لحم  هناختب و  هب  تسا ، یتسرپاتکی  زکرم  دـیحوت و  هاگیاپ  هک  هبعک  . دـندوب داوساـب  رفن  طقف 11  هنیدـم  مدرم  نایم  رد  رفن و   17
هب لیاذر  یناسنا ، لیاضف  لیاضف و  لیاذر ، وحم و  یتسرپادخ  راثآ  . دوب هدـش  لیدـبت  بارـش و. نز و  فصو  رد  اوتحمیب  چوپ و  يراعـشا 

لفط ندرگ  هب  تیلهاـج  مسر  هب  هک  یماـگنه  یگلاـس  راـهچ  رد  . دوب نشور  كاـپدولوم  نیا  لد  رد  ترطف  روـن  یلو  دـندمآیم ، راـمش 
هک نم  يادخ  ناج ! ردام  دومرف : دروآرد و  ندرگ  زا  ار  اههرهم  كدوک  دنامب )!( ظوفحم  ارحـص  ياهوید  رـش  زا  ات  دنتخیوآ  ییاههرهم 

ادـیپ فالتخا  يرجات  اب  هک  ینامز  دـندرک ، ماش  هب  هک  يرفـس  رد  یناوج  نینـس  رد  . دـشابیم نم  ظفاح  رادـهگن و  تسا ، نم  اـب  هتـسویپ 
ناـمه نم ، دزن  تادوجوم  نیرتضوغبم  نیرتتسپ و  دومرف : دروـخب ، دـنگوس  [ 2  ] يزع تال و  هب  ات  تساوخ  ناـشیا  زا  رجاـت  دـندرک و 

یتح و  دـش ؛ بقلم  نیما  هب  هک  دوب  راکتـسرد  مانـشوخ و  فورعم و  نانچ  یناوج  نارود  رد  دـمحم  !. یتسرپیم وت  هک  تسا  يزع  تال و 
رد دوسالارجح  بصن  رـس  رب  برع  لیابق  نیب  عازن  ماـگنه  هلمج ، زا  . دـندرکیم باـختنا  رواد  ناونع  هب  ار  يو  یموق ، تاـعزانم  ناـیم  رد 

افعـض و تخـسرس  عفادـم  یناوج  نارود  رد  . داد همتاخ  اهنآ  هرجاشم  هب  تخاس و  رورـسم  ار  همه  ربمایپ ، يرگیجنایم  هک  شدوخ ، لـحم 
ینامیپ نیا ، تشاد و  ترهش  لوضفلا  فلح  هب  هک  دوب  ینامیپ  ناگدننکاضما  زا  نیما  دمحم  . دوب نارگمتـس  ناملاظ و  تخـسرس  نمـشد 

زین نآ  هب  دنتـشاد و  تکرـش  نآ  رد  یگلاس  رد 20  ترـضح  نآ  دـندرک و  اضما  ار  نآ  ناگدیدمتـس ، قح  قاـقحا  يارب  یعمج  هک  دوب 
نآ دـننام  هب  مه  مالـسا  رد  رگا  هک  متفای  روضح  ینامیپ  رد  ناعدـج  نب  هللادـبع  هناخ  رد  تسا : هدـش  لـقن  ناـشیا  زا  . دـندومنیم راـختفا 

دوب و لوغـشم  یناپوچ  هب  یتدم  نس  نآ  رد  دمحم  . تسا هدوزفین  نآ  هب  يزیچ  ماکحتـسا ، زج  مالـسا  . مدرکیم تباجا  مدـشیم ، توعد 
زا دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ ، هک  دـش  ببـس  دـمحم  ترهـش  نسح  تناـما و  . درکیم ینابـش  طـیارق  نیمزرـس  رد  ار  هکم  لـها  نادنفـسوگ 
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هک ار  وا  يراجت  هلفاق  تسایر  دمحم  هک  درک  داهنشیپ  سپس  . دروآرد مادختـسا  هب  ار  يو  يراجت ، ياههلفاق  بحاص  شیرق و  نادنمتورث 
اب یگلاس  نس 25  رد  تشگزاب ، زا  سپ  . تفریذپ زین  نیما  دمحم  دریگب و  دزم  هیقب  ربارب  ود  ضوع ، رد  دریگ و  هدـهع  هب  تفریم  ماش  هب 

راهچ هللادـبع و  مساق و  ياهمان  هب  رـسپ  ود  جاودزا ، نیا  لـصاح  دوب ، هلاـس  تقو 40  نآ  رد  هحیدـخ  . درک جاودزا  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ 
هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ . دنتـشذگرد تثعب  زا  لبق  نارـسپ  همه  هک  دوب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف موثلک و  ما  بنیز ، هیقر ، ياـهمان  هب  رتخد 
( مالـسلا هیلع   ) یلع هغالبلا  جـهن  رد  دروم  نیا  رد  . دـندنارذگیم ییاهنت  تلزع و  هب  ارح  راـغ  رد  ار  یتدـم  لاـس  ره  تثعب ، زا  شیپ  هلآ )
ار وا  نم  دـنارذگیم و  ارح  راغ  رد  ار  یتدـم  لاس  ره  ناشیا  يریغ : هاری  هارأـف و ال  ءارحب  ۀنـس  لـک  یف  رواـجی  ناـک  دـقلو  تسا : هدـمآ 
دشلزان و یحو  هتـشرف  هک  دوب  تدابع  لوغـشم  ارح  راغ  رد  ترـضح  نآ  يزور  (. هبطخ 190 .) دیدیمن ار  وا  یـسک  نم ، زج  مدـیدیم و 
: دـندومرف دـندوب ، هدـناوخن  سرد  ینعی  یّما  هک  ناشیا  . ناوخب ینعی  أرقإ  تفگ : تفرگ و  ناـشیا  ربارب  رد  ار  نآ  تشاد ، تسد  رد  یحول 
ار ترـضح  موس  راب  يارب  . دینـش ار  باوج  نامه  زاب  أرقإ و  تفگ  هرابود  درـشف و  یتخـسب  ار  ناشیا  یحو  هتـشرف  متـسین  دلب  ندناوخ  نم 
 - قلع نم  ناسنإلا  قلخ  قلخ -  يذـلا  کبر  مساب  أرقإ  درک : ضرع  یحو  هتـشرف  مناوخب ؟ هچ  دینـش : باوج  راب  نیا  أرقإ  تفگ : درـشف و 

هتـسب نوخ  زا  ار  ناسنا  دیرفآ -  هک  یـسک  تراگدرورپ ، مان  هب  ناوخب  ملعی : ملام  ناسنإلا  مّلع  ملقلاب -  مّلع  يذلا  مرکألا -  کبر  أرقا و 
، تسنادیمن هک  ار  هچنآ  ناـسنا  هب  تخوـمآ - ملق  اـب  هک  تـسا  یـسک  تـسا - تادوـجوم  نیرتـمیرک  تراـگدرورپ  و  ناوـخب ! دـیرفآ - 
! دمحم يا  : درک ضرع  سپس  یحو  هتشرف  . دش لزان  شترـضح  رب  قلع  هروس  لوا  تایآ  ناس  نیدب  یلا 5) تایآ 1  قلع ، هروس   ) تخومآ

يا دیسرپ : هجیدخ  دش ، دراو  لزنم  هب  نوچ  . تشگزاب هجیدخ  لزنم  هب  هدمآ ، دورف  ارح  هوک  زا  ترـضح  . ملیئربج نم  ییادخ و  لوسر  وت 
ضرع هجیدخ  هللا ! لوسر  دمحم  هللا ؛ الا  هلا  ال  وگب : . تسا توبن  رون  نیا  : دومرف منکیم ؟ هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  دـمحم !

دوخ رد  نم  دـنومرف : ربماـیپ  هاـگنآ  . دوب ناملـسم  نیلوا  وا  تفگ و  ار  نیتداهـش  سپـس  . منادیم ار  وـت  يربماـیپ  نم  هک  تسا  اـهلاس  درک :
اهیأ ای  دمآ : یحو  یلاعت  قح  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد  . دیباوخ هدیشوپ ، ياهماج  سپـس  ناشوپب ! نم  هب  ياهماج  منکیم ، ساسحا  ییامرس 
رثدم هروس  نک -  دای  یگرزب  هب  ار  تراگدرورپ  و  نک -  راذنا  زیخرب و  هدیچیپ -  دوخ  هب  هماج  يا  ّربکف : ّکبر  و  رذـنأف -  مق  ّرثّدـملا - 

، دوب حـضاو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رب  ربکأ ! هللا  ربکأ ، هللا  دومرف : تشاذـگ و  دوخ  شوگ  رد  تشگنا  هتـساخرب ، ترـضح 
، دوخ لـباقم  رد  دزاـسیم ، عوـنمم  ار  هناـملاظ  ياهیـشکهرهب  اهيزودـنا و  تورث  اهـضیعبت و  دـناوخیم و  يربارب  هب  ار  همه  هک  مالـسا 

هرابکیهب دندوبن ، شیوخ  یعامتجا  تازایتما  يونعم و  يدام و  عفانم  ندادتسدزا  هب  رضاح  هک  یناسک  تشاد ، دهاوخ  يرایسب  نیفلاخم 
یلع هجیدخ ، زا  سپ  . دندرکیم غیلبت  ار  مالـسا  هنایفخم  لاس  هس  تدم  اذل  . درک ینلع  ار  توعد  ناوتیمن  یلبق  ياهيزاسهنیمز  نودـب  و 
ریاس وا  لابند  هب  هثراح و  نب  دـیز  سپـس ، . دـندناوخیم زامن  ربمایپ  اب  هک  دـندوب  یناسک  اهنت  یتدـم  ات  اهنیا  دروآ و  نامیا  مالـسلا ) هیلع  )

زا مالـسا ، هب  توعد  ندرک  ینلع  روتـسد  هلحرم ، ود  یط  ربمایپ ، تثعب  زا  سپ  لاس  هس  . درک ادیپ  عویـش  مالـسا  مان  دندروآ و  نامیا  مدرم 
رذنأ هیآ و  . دنک توعد  ار  دوخ  کیدزن  نادـنواشیوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دیـسر  روتـسد  ادـتبا  . دـش غالبا  یلاعت  قح  بناج 

ياهسلج روظنم ، نیدـب  (. تساهدـش لزان  هراـب  نیا  رد  هیآ 214  ءارعـش ، هروس   ) نک راذـنا  ار  تکیدزن  نادـنواشیوخ  نیبرقألا : کتریـشع 
ترـضح . دنتـشاد روضح  نادـنواشیوخ  ریاس  ربمایپ و  يومع  بهلوبا  دوب و  یناوجون  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هسلج ، نآ  رد  . دـش لیکـشت 

هب هک  تساوخ  ناـنآ  زا  درک و  ینلع  ار  دوخ  توعد  وا  تینادـحو  هب  فارتـعا  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسر
یصو ردارب و  ات  دنکیم ، ینابیتشپ  نم  زا  امش  زا  کی  مادک  دومرف : دنوش و  راگتـسر  ات  دننک  فارتعا  ناشیا  يربمایپ  دنوادخ و  یگناگی 

دوب هلاـس  اـی 15  ناـمز 13  نآ  رد  هک  (ع ) یلع اـهنت  تیعمج ، ناـیم  زا  . تفرگارف ار  هـمه  توکـس  دـشاب ؟ امـش  ناـیم  رد  نـم  نیـشناج  و 
ياضاقت راب  هس  ات  دندرک و  رما  نتسشن  هب  ار  ناشیا  ترضح ، !. متـسه امـش  زا  ینابیتشپ  هدامآ  نم  ادخ  ربمایپ  يا  درک : ضرع  و  تساخرب ،

ردارب ناوج  نیا  مدرم ! يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ هاگنآ  . درک تباجا  ار  ربمایپ  توعد  هک  دوب  ع )  ) یلع نیا  راب ، ره  دندومن و  حرطم  ار  دوخ 
هب دندیدنخیم ، ءازهتسا  يور  زا  هک  یلاح  رد  دنتساخاپب و  تیعمج  دینک ! يوریپ  يو  زا  دیهد و  شوگ  وا  نانخس  هب  . تسا نم  نیشناج  و 
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نع ضرعأ  رمؤت و  امب  عدصاف  دش : لزان  تایآ  نیا  مود  هلحرم  رد  !. ینک تعاطا  ترسپ  زا  هک  درک  رما  وت  هب  دنتفگ : هدرک ، ور  بلاطوبا 
ینلع و روطب  ار  مدرم  همه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هلحرم ، نیا  رد  هیآ 94 و 95) رجح ، هروس  .) نیئزهتسملا كانیفک  ّانإ  نیکرشملا - 

هجنکـش یتخـسب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ باحـصا  . دنتـساخرب هلباقم  هب  اوق  مامت  اب  شیرق  هک  دوب  اـجنیا  زا  . درک توعد  اراکـشآ 
نآ دنتـساوخ  دوخ ، هدـنبیرف  ياهداهنـشیپ  اب  یتح  دـنداد و  رارق  یعامتجا  يداصتقا و  ياههرـصاحم  نیرتدـیدش  تحت  ار  ناـنآ  دـندرک ،
رد ار  هام  نم و  تسار  تسد  رد  ار  دیشروخ  رگا  مسق ، ادخ  هب  دومرف : تیعطاق  اب  ربمایپ  یلو  دنراد ، زاب  دوخ  تلاسر  همادا  زا  ار  ترضح 

، تشذگیم ص )  ) ربمایپ تثعب  زا  هک  لاس  یط 13  رد  درک !. مهاوخن  نینچ  زگره  مرادرب ، تسد  دوخ  توعد  زا  ات  دیهدرارق  مپچ  تسد 
هرـصاحم رد  هکم ) ياههوک  نایم  رد  ياهرد   ) بلاط یبا  بعـش  رد  طیارـش  نیرتتخـس  رد  لاس  هس  تدم  هب  دوخ  نارای  اب  ترـضح  نآ 

اجنآ رد  هدرک و  ترجاهم  هنیدم  هب  هنایفخم  ص )  ) ادخ لوسر  نآ ، زا  سپ  . تفرگیم تدـش  هظحل  ره  زین  نیکرـشم  رازآ  دنتـشاد و  رارق 
رواب یتعرس  اب  مالسا  دوب ، هدنام  یقاب  ترـضح  نآ  فیرـش  تایح  زا  هک  یلاس  رد 10  . دنداد لیکشت  یمالـسا  یتموکح  نما ، یطیحم  رد 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ یمالـسا  تموکح  تدـم  لوط  رد  نیخروم ، هتفگ  قبط  رب  . دـیدرون رد  ار  اهزرم  درک و  ریخـست  ار  اـهبلق  یندرکن 
و دنیوگیم ) هوزغ  اهدربن  نیا  هب  هک   ) دنتشاد تکرش  اصخش  ربمایپ  دوخ  دربن ، یتیاور 27  هب  رد 26 و  هک  داد  خر  یناوارف  ياهگنج  هلآ )

هیرـس ، اـهگنج نیا  هـب  هـک   ) تسوـیپ عوـقو  هـب  ترـضح  نآ  نیبوـصنم  یهدـنامرف  تـحت  زین  گـنج  یتــح 66  یتــیاور 48 و  هـب  35 و 
ره هک  دوب  نید  نیا  ینامـسآ  يادـن  ناـمه  لوا ، هجرد  رد  دوب ، رثؤـم  مالـسا  سدـقم  نید  دربـشیپ  رد  هک  یلماوـع  نیرمتهم  (. دـنیوگیم

یعامتجا یـسایس ، ياهتیامح  ناشیا ، زا  هجیدخ  ترـضح  یلام  تیامح  نینچمه  . تفریذپیم یتحارب  ار  نآ  یمیلـس  لقع  كاپ و  ترطف 
، ناگمه سأر  رد  و  ترـضح - يومع  ءادهـشلا - دیـس  هزمح  هلمج  زا  ناـشیا  نادـنواشیوخ  زا  رگید  یخرب  و  ربماـیپ - يومع  بلاـطوبا -
زا دـیدرگ ، یمالـسا  ياپون  نیمزرـس  هب  رفک  مجاـهت  هار  دـس  دوخ  هناریلد  عاـفد  اـب  هک  مالـسلا - هیلع  بلاـط - یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ،

نآرق . درکیم بلج  دوخ  هب  ار  اهلد  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هنادرم  ربص  هدیمح و  قالخا  . دوب مالـسا  تضهن  دربشیپ  رثؤم  لماوع 
ببـس یهلا  تمحر  کلوح : نم  اوّضفنال  بلقلا  ظیلغ  اّظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هللا  نم  ۀمحر  امبف  : دـیامرفیم ص )  ) ربمایپ حدـم  رد  میرک 

زین 159 و  نارمع ). لآ  .) دنتخیرگیم تفارطا  زا  مدرم  يدوب ، لدگنـس  نشخ و  رگا  يزاس و  هشیپ  تمیالم  ینک و  یمرن  مدرم  اب  هک  دش 
فیلکت اهراب  ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر  هیآ 4) ملق ، هروس  .) یتسه یفیرش  گرزب و  قالخا  ياراد  وت  میظع : قلخ  یلعل  ّکنإ  دیامرفیم :
موصعم نادـنزرف  و  (ع ) بلاط یبانب  یلع  هیماما ، داـقتعا  هب  و  دـندوبهدرک ، مولعم  هیاـنک  اـی  تحارـص  هب  دوخ  زا  سپ  ار  یمالـسا  هعماـج 

هب مدرم  رگا  هک  دوب  هداد  هدعو  اهلسن  یمامت  مدرم  هب  دوب و  هدرک  یفرعم  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  دوخ ، زا  سپ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  ناشیا 
دهاوخ ناشیا  نآ  زا  ترخآ  ایند و  يرورـس  تدایـس و  دـننز ، گنچ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  ادـخ و  باـتک  ینعی  ربماـیپ ، راـگدای  ود 

هللا ءاـقل  هب  دنتـسب و  ورف  ناـهج  زا  مـشچ  هروـنم  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 10  رفـص  خـیرات 28  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  . دوب
لوسر و  خلا : هللا  لوسر  ضبق  دقلو  : دنتشاد مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  شیوخ  ردارب  هنیس  رد  رس  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دنتسویپ ،

مدیشک و ناشیا  هرهچ  رب  ار  متسد  نم  دش و  هتفرگ  مناتسد  نایم  رد  شناج  دوب و  هداهن  نم  هنیس  رب  رس  هک  دش  حور  ضبق  یلاح  رد  ادخ 
نامـسآ زا  هکئالم  زا  یهورگ  دندرکیم ؛ هلان  شاهناخ  راوید  رد و  دندرکیم و  کمک  ارم  هکئالم  مدش و  ترـضح  نآ  لسغ  یلوتم  نم 

رد ار  وا  هکنآ  ات  دشیمن  یلاخ  دندناوخیم  زامن  وا  رب  هک  نانآ  هتـسهآ  يادـص  زا  نم  شوگ  دـنتفریم و  الاب  یهورگ  دـندشیم و  لزان 
دادیم و لسغ  ار  ترـضح  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ تلحر  مغ  رد  هبطخ 88.و  مالـسالا  ضیف  هغالبلا  جهن  .. میدرپس كاخ  هب  شحیرض 

گرم اب  انامه  ادخ ! لوسر  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  خلا : کتومب  عطقنا  دـقل  هللا  لوسر  ای  یمأ  تنأ و  یبأب  دومرف : نینچ  درکیم ، نفک 
ردـقنآ وت  تبیـصم  . دوب ینامـسآ  رابخا  توبن و  تمعن  نآ ، میدـشیمن و  مورحم  نآ  زا  نارگید  گرم  اب  هک  میدـش  مورحم  یتمعن  زا  وت 
گوس رد  مدرم  همه  یتسه و  درف  هب  رـصحنم  وت  تهج ، نیا  زا  دهدیم و  تیلـست  رگید  ياهتبیـصم  مامت  رطاخ  هب  ار  ام  هک  تسا  گرزب 

، يدوـمن یهن  هلاـن  عزج و  زا  يدوـمرف و  رما  ربـص  هـب  ار  اـم  وـت  هـک  دوـبن  رگا  يراد و  تیموـمع  تـهج  نـیا  زا  دنتــسه و  هدزمتاــم  وـت 
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كدـنا وت  يارب  زین  اهنیا  دـشیمن و  هدودز  ام  هودـنا  دوبیم و  یقاب  هراومه  اـم  مغ  درد و  میدرکیم و  کـشخ  ار  کـشا  ياههمـشچرس 
جهن ! ) رادـهگن دوخ  رطاخ  رد  نک و  دای  تراگدرورپ  دزن  ار  ام  داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  درک ، فرطرب  ناوتیمن  ار  گرم  یلو  تسا ،

مسیونب یبوتکم  ات  دیروایب  یتاود  ذغاک و  نم  يارب  دومرف : تلحر  زا  شیپ  یتاظحل  ص )  ) ادخ لوسر  هبطخ 226) مالسالا ، ضیف  هغالبلا 
ار اـم  تساهدرکهبلغ ! وا  رب  يراـمیب  دـیوگیم و  نایذـه  درم  نیا  تفگ : باـطخلا  نبرمع  هظحل ، نیا  رد  دـیوشن ! هارمگ  نـم  زا  سپ  هـک 

نامه زا  تسا - خلا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ  ص -)  ) مرکا یبن  شیامرف  هدننکضقن  هک  هللا  باتک  انبـسح  راعـش  و  تسا ! سب  ادخ  باتک 
عمج هفیقـس  مان  هب  یلحم  رد  یهورگ  دوب ، ربمایپ  نیفدـت  لسغ و  لاح  رد  زونه  ع )  ) یلع هک  یلاـح  رد  نآ ، زا  سپ  . تفرگ هشیر  سلجم 

هک دوب  يریسم  زاغآ  نیا ، دندرک و  تعیب  وا  اب  هدیزگرب ، هفیلخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  ماجنارـس  دندرک و  زاغآ  عازن  تفالخ  رما  رد  دندش و 
.. تشاد هارمه  هب  یجیاتن  دوخ  هبون  هب 

ربیخ هوزغ 

هک ناـیدوهی ، زا  رفن  رازه  دودح 20  تشاد و  رارق  هنیدم  لامـش  یخـسرف  هلصاف 32  رد  هک  دوب  زیخلـصاح  رایـسب  ینیمزرـس  ربیخ  يداو 
زا ار  نانآ  یبوخب  هک  دوب  مکحتسم  ییاههعلق  لخاد  اهنآ  لزانم  . دندوب نکاس  اجنآ  رد  دنتشاد ، تعارز  روما  يرواگنج و  رد  مات  یتراهم 

دندوب ریضن  ینب  عاقنیق و  ینب  نایدوهی  ینعی  مالسا ، هنیرید  نانمـشد  ياریذپ  هکنیا  هطـساو  هب  ربیخ  نایدوهی  . درکیم تظفاحم  يرطخ  ره 
رامـش هب  بازحا  گنج  ناقوشم  ناکرحم و  زا  دـندوب ، رادروخرب  راشرـس  یتورث  زا  نینچمه  دنتـشاد و  مالـسا  اب  مات  یتوادـع  زین  دوخ  و 

رد شیرق  بناج  زا  هیبیدح  حلـص  هیاس  رد  نیملـسم  هک  یطیارـش  رد  . دندوب هدرک  لبقت  نانآ  ار  گنج  هنیزه  هدمع  تمـسق  دـندمآیم و 
مرحم هام  لیاوا  رد  هاپس  نیا  . دش هداد  بیبرت  یهاپس  روظنم ، نیدب  . دوش بدا  هنیرید  نمشد  نیا  ات  داد  تسد  بسانم  یتصرف  دندوب ، ناما 

نوچ تسین و  ربیخ  یلـصا  دصقم  هک  دوش  دومناو  نینچ  ات  درک  تکرح  هنیدم ، لامـش  رد  عیجر ، نابایب  فرط  هب  ادتبا  يرجه  متفه  لاس 
وس و کی  زا  هرازف  نافطغ و  هلیبق  ود  نیب  مالسا  هاپس  هک  دش  ببس  راک  نیا  . داد ریسم  رییغت  ربیخ  فرط  هب  ناهگان  دیـسر ، عیجر  نابایب  هب 

لکـشتم ربیخ  . دوش هتـسسگ  نانآ  اب  دندوب ) ربیخ  نایدوهی  نیدحتم  زا  هک   ) هلیبق ود  نیا  طابترا  هجیتن  رد  دریگ و  رارق  رگید  يوس  زا  ربیخ 
دوب تبقارم  جرب  ياراد  اههعلق  نیا  زا  کی  ره  دوب و  ملالس  حیطو و  ، قش ةاطسن ، هبیتک ، صومق ، معان ، ياهمان  هب  مکحتـسم  هعلق  تفه  زا 
رارق نانابهگن  سرریت  رد  نیمجاهم  هک  دـشیم  ببـس  فارطا ، هب  اهجرب  طلـست  . دـنتخادرپیم عاضوا  یـسررب  هب  اـجنآ  زا  یناـنابهاگن  هک 
هنابش ناناملسم  نمشد ، یگدامآ  زا  يریگولج  روظنمب  . تسا نکمم  ریغ  اههعلق  حتف  ندش و  کیدزن  هک  دیسریم  رظن  هب  نینچ  اذل  . دنریگ

ربـخیب هاپــس  دورو  زا  زوـنه  ناـیدوهی  هـک  يروـطب  . دـندرک فرــصت  ار  نآ  ساـسح  طاـقن  اـههار و  دـندش و  کـیدزن  هـعلق  فارطا  هـب 
رارف هک  یلاح  رد  تعرسب  دندش و  وربور  حلـسم  نادرم  اب  ناهگان  دندش ، جراخ  هعلق  زا  تعارز  يارب  نازرواشک  هک  ناهاگبحـص  . دندوب

میمـصت یگمه  دش و  هتـسب  اهژد  ياهرد  گنردیب  . دیـسر نایدوهی  هب  اجنیا  زا  نیملـسم  یـشکرکشل  ربخ  . دـندرب هانپ  هعلق  هب  دـندرکیم 
يزادناریت تبقارم و  هب  اههعلق  يالاب  زا  نانابهگن  دـنهد و  ياج  رگید  يژد  رد  ار  ییاذـغ  داوم  ژد و  کی  رد  ار  ناکدوک  نانز و  دـنتفرگ 

تدم هب  نایدوهی  بیترت ، نیدب  . دنزادرپب دربن  هب  ناناملـسم  اب  دـنوش و  جراخ  اههعلق  زا  دوهی  ناناولهپ  ترورـض  ماگنه  دـنوش و  لوغـشم 
، ناوارف شالتزا  سپ  . دمآیمن تسد  هب  ياهجیتن  یلو  دشیم ؛ فرـص  تقو  اهزور  هعلق ، کی  ریخـست  يارب  هاگ  . دندرک تمواقم  هام  کی 

نوزفا نمشد  تشحو  درب و  الاب  ار  ناناملـسم  هیحور  يزوریپ ، ود  نیا  . دیدرگ ریخـست  رگید  ياهعلق  نآ  زا  سپ  دش و  حتف  اههعلق  زا  یکی 
تراسا هب  دوب ) هدـش  هتـشک  نیا  زا  شیپ  هک  ریـضن  ینب  دوهی  نارـس  زا   ) بطخأ نب  ّییح  رتخد  هّیفـص  مود ، هعلق  حـتف  ناـیرج  رد  . دـیدرگ
يدادعت نآ ، رب  طلست  روظنم  هب  . دش تخس  رایـسب  اههعلق  زا  یکی  حتف  راک  . درک بسک  ار  ص )  ) ربمایپ يرـسمه  راختفا  اهدعب  يو  . دمآرد

هب ار  باـطخ  نبرمع  ص )  ) ربماـیپ اذـل  . دـیآرب هدـهع  زا  تسناوـتن  يو  . دـندش ناور  هعلق  فرط  هب  رکبوـبا  یهدـنامرف  تـحت  نایهاپـس ، زا 
نیا رد  . تفگ ینانخس  دربن  یتخـس  و  دوهی ، ناولهپ  بحرم ، تعاجـش  زا  تشگزاب و  یتدم  زا  سپ  زین  وا  . دندرک بصن  هتـسد  یهدنامرف 
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تیار ادرف  راّرفب : سیل  هیدی  یلع  هللا  حتفی  هلوسر  هللا و  هّبحی  هلوسر و  هللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀـیاّرلا  نیطعأل  دـندومرف : ص )  ) ربمایپ هظحل 
هب ار  حتف  دنوادخ  درادیم ؛ تسود  ار  شلوسر  ادخ و  زین  وا  دنرادیم و  تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  هب  ار  گنج 

یـسک هچ  نامرهق  نیا  دـننیبب  ات  دـندوب  ادرف  رظتنم  همه  تسیک ؟ وا  دـنکیمن ! رارف  نادـیم  زا  زگره  وا  تخاس و  دـهاوخ  يراج  وا  تسد 
یلع تفاـی : ناـیاپ  راـظتنا  ص )  ) ربماـیپ نخـس  نیا  اـب  ناهاگحبـص  . دوـش وا  بیـصن  يزوریپ  نـیا  راـختفا  تـشاد  تـسود  سک  ره  . تـسا
راوس يرتش  رب  ار  ع )  ) یلع دیروایب ! ار  وا  دـندومرف : . دـنکیم تحارتسا  ياهشوگ  رد  تسا و  دردمشچ  راچد  وا  دـنداد : خـساپ  تساجک ؟

روتـسد هاگنآ  دـندومن و  هجلاـعم  دوخ  ناـهد  بآ  اـب  ار  ع )  ) یلع مشچ  زاـجعا ، هب  ترـضح  . دـندروآ ص )  ) ربماـیپ رـضحم  هب  دـندرک و 
زا دندرک ، يرادوخ  رگا  دنک و  مالـسا  بلط  نانآ  زا  دربن ، زا  شیپ  هک  دنداد  روتـسد  ع )  ) یلع هب  ص )  ) مرکا لوسر  . دش رداص  يورـشیپ 

نانآ اب  دـندرک ، ابا  مه  زاب  رگا  دـنهدب و  هیزج  دـننک و  یگدـنز  هنادازآ  یمالـسا  تموکح  هیاس  رد  دـنوش و  حالـس  علخ  دـهاوخب  ناـنآ 
نارتش وت  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک ، تیاده  تسار  هار  هب  وت  هلیـسو  هب  ار  رفن  کی  دنوادخ  رگا  دـندومرف : تاظحل  نیرخآ  رد  دـگنجب و 
بصن ربیخ  کیدزن  ار  گنج  دیفس  مچرپ  ع )  ) یلع داتفا و  هار  هب  مالسا  هاپس  ینک ! فرصم  ادخ  هار  رد  ار  همه  یشاب و  هتشاد  يوم  خرس 

نازابرـس وا ، يادص  ندینـش  اب  . دمآ نادیم  هب  ثراح  مان  هب  یناولهپ  تسخن  . دندمآ نوریب  دربن  يارب  ناناولهپ  دش و  زاب  ژد  ياهرد  . دندرک
دوب دالوپ  نهآ و  قرغ  هک  یلاح  رد  بحرم  مان  هب  يو  ردارب  سپـس  . دناسر تکاله  هب  ار  وا  دیگنج و  وا  اب  ع )  ) یلع یلو  دنتـسشن ؛ بقع 
رارف نایدوهی و  ینیـشنبقع  ببـس  رادمان  ناولهپ  نیا  لتق  . دیـسر تکاله  هب  ع )  ) یلع طسوت  يدربن  زا  سپ  زین  وادناوخ  زجر  دمآ و  ولج 
میظع رد  ناگمه ، بجعتم  ناگدید  لباقم  رد  هاگنآ  دندیسر ؛ ژد  رد  هب  ات  دنتـشک  ار  ياهدع  دندرک و  بیقعت  ار  نانآ  ع )  ) یلع . دش نانآ 

- دیفم خیش  هعیـش ، گرزب  خروم  . دیدرگ رـسیم  یناسآ  هب  مکحم ، ژد  نیا  حتف  بیترت  نیدب  دنتخادنا و  نیمز  رب  دندنک و  تسد  اب  ار  هعلق 
نایاپ زا  سپ  مدرب و  راک  هب  يرپس  ياجب  مدنک و  ار  ربیخ  رد  نم  دنکیم : تیاور  نینچ  هعقاو  نیا  دروم  رد  ع )  ) یلع زا  هیلع - هللا  ناوضر 

: دیـسرپ نم  زا  یـسک  . مدرک باترپ  قدنخ  نایم  ار  نآ  سپـس  مداد ؛ رارق  دندوب  هدنک  نایدوهی  هک  یقدنخ  يور  رب  لپ  دـننام  ار  نآ  دربن ،
هک دـش  مولعم  ربـیخ  حـتف  زا  سپ  . مدرک ینیگنـس  ساـسحا  دوـخ  رپـس  زا  هک  رادـقم  ناـمه  هب  متفگ : يدرکن ؟ سح  ار  نآ  ینیگنـس  اـیآ 

تخادرپ یگنج و  ياـههنیزه  یناـگمه و  روـما  يارب  یکرتـشم  قودنــص  ربـیخ ، هـب  هنیدـم  زا  ندرک  چوـک  زا  سپ  ریــضن  ینب  ناـیدوهی 
ریگتسد ار  يو  ناناملسم  . تسا عیبر  نب  ۀنانک  مانب  یصخش  رادقودنص ، دناهداد و  لیکشت  دناهتشک  ار  هلیبق  نیا  دارفا  هک  یناسک  ياهبنوخ 

؛ دشاب هقطنم  نالف  جـنگ ، لحم  منکیم  رکف  نم  تفگ : رفن  کی  یلو  درک ؛ راکنا  ار  بلطم  وا  . دـندروآ ص )  ) ربمایپ رـضحم  هب  دـندرک و 
دـش و لاؤس  هنانک  زا  دروم  نیا  رد  رگید  راب  . درکیم دـمآ  تفر و  اجنآ  هب  دایز  هک  مدـیدیم  ار  هنانک  نآ ، زا  سپ  گنج و  ماـیا  رد  اریز 
، لحم يرافح  زا  سپ  ماجنارـس  . درکیم راکنا  نانچمه  وا  یلو  . دش یهاوخ  هتـشک  دیآ ، تسد  هب  اجنآ  رد  جنگ  رگا  دومرف : يو  هب  ربمایپ 
ره هک  دندوب  هداد  روتسد  ربمایپ  . دوب هتشک  ار  مالسا  نارـسفا  زا  یکی  زین  نیا  زا  شیپ  وا  . دش مادعا  عیبر  نب  ۀنانک  دنتفای و  تسد  یجنگ  هب 
درک تباصا  نیملسم  زا  یکی  ياپ  هب  يریت  ربیخ ، زا  تکرح  زور  . دشاب ینزوس  خن و  هچ  رگا  دروایب ، تسا  هتـشادرب  مئانغ  زا  هچ  ره  سک 

دوب و مئانغ  زا  تسا  وا  نت  رب  هک  ییابع  اریز  تسین ؛ نینچ  دندومرف : ص )  ) ربمایپ داب ! اراوگ  وا  رب  تشهب  دـنتفگ : نیملـسم  . تشک ار  وا  و 
زاـمن زین  وا  هزاـنج  رب  یتـح  و  درک ! دــهاوخ  هطاـحا  ار  وا  یــشتآ  تروـص  هـب  تماـیق  زور  رد  اـبع  لآ  دادــن  لـیوحت  درک و  تناــیخ  وا 

نادرگرب ار  نآ  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر  . ماهتشادرب میانغ  زا  هزاجا  نودب  ار  یشفک  دنب  ود  نم  درک : ضرع  نیملسم  زا  یکی  . دندناوخن
هرابود هک  دندرک  اضاقت  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  حتف ، زا  سپ  ربیخ  یلاها  دوب ! دهاوخ  وت  ياپ  رب  یشتآ  تروص  هب  زیخاتـسر  زور  رد  هنرگو 

نیملسم رایتخا  رد  ار  ربیخ  دمآرد  زا  یمین  دندش  رضاح  دنریگ و  رایتخا  رد  ار  ربیخ  ياهلخن  یضارا و  دننک و  تموکح  نیمزرـس  نیا  رد 
: میزادرپیم هتکن  دنچ  رکذ  هب  همتاخ  رد  . دنتشذگرد نانآ  ياهاطخ  مامت  زا  ص )  ) دمحم ترـضح  دش و  هتفریذپ  داهنـشیپ  نیا  . دنهد رارق 

یکی هک  هدـش  هداد  لامتحا  تسا و  هدرک  رکذ  ار  رفن  ود  مان  تنـس  لها  بتک  صوصخ  نیا  رد  تسیک ؟ ربیخ ، ناولهپ  بحرم ، لـتاق  - 1
در نیخروـم  زا  یــضعب  ار  رظن  نـیا  . هملــسم نـب  دــمحم  و  مالــسلا - هـیلع  بلاـطیبا - نـب  یلع  دنــشاب : بـحرم  لــتاق  رفن ، ود  نـیا  زا 
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هک یماگنه  يو  . دوب وسرت  يدرف  هکلب  دـشاب ؛ یتعاجـش  نینچ  ياراد  هک  دوبن  یتیـصخش  خـیرات  یهاوگ  هب  هملـسم ، نب  دـمحم  . دـناهدرک
روهلعـش ار  دحا  گنج  شتآ  درک و  رگید  یگنج  هب  کیرحت  ار  ناکرـشم  ردـب ، گنج  زا  سپ  هک   ) يدوهی فرـشا  نب  بعک  رورت  يارب 

ضرع خـساپ  رد  تفرگ ، رارق  ص )  ) ادـخ لوسر  ضارتعا  دروم  یتقو  دروخن و  اذـغ  زور  هنابـش  هس  سرت ، زا  دوب ، هدـش  رومأم  تخاـس )
نب بعک  نانآ  . دـندرک هارمه  يو  اب  ار  رفن  راهچ  رتشیب ، نانیمطا  يارب  ترـضح  هن ! ای  دـش  مهاوخ  قفوم  تیرومأـم  نیارد  منادیمن  درک :

زا یکی  لتاق  دناوتیمن  یسک  نینچ  ملسم ، روطب  . درک حورجم  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  سرت  زا  هملسم ، نب  دمحم  یلو  دنتـشک ؛ ار  فرـشا 
لتاق ناـمه  هک  رفن  کـی  زج  دـندرک  ینیـشنبقع  سرت  زا  همه  نادـیم ، هب  شدورو  زا  سپ  هک  یـسک  دـشاب ؛ برع  ناـناولهپ  نیرتفورعم 

شیامرف لیذ  رد  اریز  دراد ؛ تبـسانم  دـشاب  ع )  ) یلع يو  لتاق  هک  لامتحا  نیا  اب  ... ادـغ ۀـیاّرلا  نیطعأل  هلمج  نینچمه  . تسا هدوب  بحرم 
زین تنـس  لـها  نیخروم  زا  یـضعب  . دـنکیمن ینیـشنبقع  زگره  گـنج ، تیار  بحاـص  راّرفب : سیل  دوـب : هلمج  نیا  ص )  ) ادـخ لوـسر 
زین تنـس  لها  نیخروم  هک  تسا  یتاکن  زا  ربیخ  هعلق  گرزب  رد  ندنک  هعقاو  - 2. تسا هدوب  ع )  ) یلع بحرم ، لتاق  هک  دناهدرک  حیرـصت 
یلو دننک ؛ ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  نآ  هک  دندرک  یعس  مالسا  نازابرـس  زا  رفن  تشه  نآ ، ندش  هدنک  زا  سپ  هک  دناهتفگ  دناهدرک و  لقن 
نینچ هک  تسین  یکـش  تسا ؟ شریذپ  لباق  هعقاو  نیا  اساسا  ایآ  اما  . دیدرگ لقن  ع )  ) یلع دوخ  زا  زین  ینانخـس  دروم  نیا  رد  دنتـسناوتن و 
نینچ ندوب  سونأمان  داعبتـسا و  یخیراـت ، مکحم  ياـهلقن  زا  سپ  نآ ، شریذـپ  هار  رـس  رب  عناـم  اـهنت  درادـن و  یلقع  عنم  چـیه  ياهثداـح 

ۀّنئمطم اّهبر  ءاقلب  سفن  ۀـیهلا و  ةّوقب  اهتعلق  نکلو  ۀیرـشب ؛ ةّوقب  اهتعلق  اـم  دـناهدومرف : دروم  نیا  رد  دوخ  ع )  ) یلع . تسا نهذ  هب  ياهعقاو 
هب شرراگدورپ  رادید  هطساو  هب  هک  یسفن  ددم  هب  یهلا و  ییورین  اب  ار  نآ  هکلب  مدنکن ؛ ياج  زا  يرشب  يورین  اب  ار  هعلق  برد  نم  ۀّیضر :

نیا رگا  دسرپب : یسک  تسا  نکمم  دنیامرفیم : هغالبلا  جهن  همان 45  رد  هک  نانچمه  . مدنک ياج  زا  تسا  هدیسر  تیاضر  نانیمطا و  ماقم 
ناولهپ ناعاجـش  نادروامه و  اب  دـناوتن  فعـض  تدـش  زا  دـیاب  سپ  دـنکیم ،) افتکا  وج  نان  هب  طـقف  هک   ) تسا بلاـطیبا  نب  یلع  توق 

عرازم ناـهایگ  تسا و  رتـمکحم  شبوـچ  دروـخیم ، بآ  رتـمک  هک  یناـبایب  تخرد  هک  دـینادب  تسا ): نیا  فرح ، نیا  خـساپ  ! ) دـگنجب
هک دـنراد  رتیوق  یـشتآ  دـنوشیم ، باریـس  ناراب  بآ  زا  طقف  هک  یناهایگ  تسا و  رتکزان  ناشتـسوپ  دـنروخیم ) بآ  اـمئاد  هک   ) زبسرس

دسریمن رظنب  ای  تسا ! دیعب  راک  نیا  هکنیا  ینهذ و  داعبتـسا  فرـص  هب  هاگ  چیه  میقتـسم  لقع  فاصنا و  اب  هدید  . دوشیم شوماخ  رترید 
تابثا ار  نآ  یعطق  خیرات  فرط  نآ  زا  دنیبیمن و  شداجیا  هار  رسرب  یعنام  دنکیمن و  یفن  ار  نآ  لقع  هک  ار  ياهعقاو  دشاب ! حیحص  هک 

هّیفـص مالـسا ، نذؤم  یـشبح ، لالب  گنج ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  ص ،)  ) يوبن قالخا  زراـب  ياـههنومن  زا  - 3. دـنکیمن یفن  تسا ، هدرک 
؛ دندرک ییوجلد  هیفـص  زا  لالب ، لمع  نیا  زا  عالطا  زا  سپ  ص )  ) ادخ لوسر  . داد روبع  دوهی  ناگتـشک  رانک  زا  ار  بطخا  نب  ّییح  رتخد 

لالب سپـس  دندرک ؛ نیعم  وا  تحارتسا  يارب  ار  یلحم  دندومن و  دای  مارتحا  اب  يو  زا  دنتخادنا و  وا  رـس  رب  ابع  هتـساخرب ، شیوخ  ياج  زا 
نینچمه یهدیم ! روـبع  شنازیزع  داـسجا  راـنک  زا  ار  نز  نیا  هک  تسا  هتفر  تلد  زا  هفطاـع  رهم و  رگم  دـندومرف : دـندرک و  هذـخاؤم  ار 
مدنبیمن یسک  يور  رب  ار  بآ  زگره  نم  : دندومرف ترضح  دندنبب ، اههعلق  زا  یکی  يور  رب  ار  بآ  هک  درک  داهنـشیپ  یـسک  هک  یماگنه 

حتف زا  سپ  - 4. دش نانآ  میلست  ببس  نیمه  دوش و  فیعضت  یحور  رظن  زا  نمشد  ات  دنتسب  ار  بآ  تقوم  روطب  یلو  دریمب ! یگنـشت  زا  ات 
(ص) ربمایپ اب  دوب ، هداد  تسد  نانآ  هب  ربیخ  حتف  ناناملسم و  زا  هک  یساره  تلع  هب  كدف  مان  هب  رواجم  ياهنیمزرـس  زا  یکی  یلاها  ربیخ ،

ینیمزرـس كدف ، . دنـشاب ناما  رد  ات  دنـشخبب  (ص ) ادخ لوسر  هب  ار  دوخ  نیمزرـس  مامت  یتیاور ، هب  یمین و  دندش  رـضاح  دندرک و  حلص 
، تسا (ص ) ربمایپ کلم  دیآیم  تسد  هب  يزیرنوخ  گنج و  نودب  هک  یمئانغ  هکنیا  رب  ینبم  دـنوادخ  مکح  بجوم  هب  دوب و  زیخلـصاح 
هب لـیبسلا :... نبا  نیکـسملا و  هقح و  یبرقلا  اذ  تآ  هفیرـش و  هیآ  هـک  یماـگنه  یتـیاور ، هـب  اـنب  . دـیدرگ ترـضح  نآ  کـلم  زین  كدـف 
هب ار  كدـف  روتـسد ، نیا  هب  لمع  يارب  ربماـیپ  دـش ، لزاـن  هیآ 26) ءارـسا ، هروس   ) زادرپـب ار  شقح  هدـنامهاررد  نیکـسم و  دـنواشیوخ و 

تحت رکبوبا ، تفـالخ  ناـمز  اـت  نیمزرـس  نیا  و  دندیـشخب ، دـندوب  هیآ  رد  دـنواشیوخ  یبارقلا : اذ  قادـصم  هک  مالـسلا - اـهیلع  همطاـف -
- اهیلع هللا  مالـس  ارهز - ترـضح  یناگدـنز  رد  هعقاو ، نیا  لیـصفت  هک   ) دـش هتفرگ  وا  طـسوت  نآ  زا  سپ  تشاد و  رارق  ناـشیا  تیکلاـم 
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. دندرک تکرح  ربیخ  فرط  هب  يرجه  متفه  لاس  مرحم  لیاوا  رد  مالسا  هاپس  تسا ، هدش  رکذ  خیرات  رد  هک  روطنامه  . دروآ میهاوخ 

نینح هوزغ  مالسا ، ربمایپ  خیرات 

دندش و عمج  رگیدـکی  درگ  لیابق ، ریاس  نادرم  زا  یهورگ  نزاوه و  هلیبق  تیرثکا  يرجه ، متـشه  لاس  ناضمر  رد 20  هکم  حتف  زا  سپ 
نب کلام  مان  هب  هلاس  یناوج 30  نانآ  ربهر  . دندرک هدامآ  یهلا  نییآ  شرتسگ  یهاوخمالسا و  نوزفازور  جوم  اب  ییورایور  يارب  ار  دوخ 

هدروآ دوخ  هارمه  تشاد ، شود  رب  ار  زارد  نایلاس  هبرجت  زا  يرابهلوک  هک  ار ، انیبان  توترف و  يدرمریپ  نانآ ، نینچمه  . دوب يرصن  فوع 
: دیسرپ دیرد  یتدم  زا  سپ  . دمآرد تکرح  هب  نمشد  هاپـس  . دوب همـص  نب  دیرد  يو  مان  . دننک هدافتـسا  يو  تارظن  تایبرجت و  زا  ات  دندوب 
ات میروایب  دوخ  هارمه  ار  ناکدوک  نانز و  تسا  هداد  روتـسد  فوع  نب  کلام  دـنتفگ : يو  هب  مونـشیم ؟ ار  نانز  ناکدوک و  يادـص  ارچ 

درم نیا  مـسق ، ادـخ  هـب  تـفگ : هبرجتاـب  درمریپ  . دـنگنجب سفن  نـیرخآ  اـت  دوـخ  هداوناـخ  ظـفح  رطاـخ  هـب  دـننکن و  رارف  یگنج  نادرم 
ریـشمش تسا  دـنمدوس  هچنآ  دـشاب ، ام  عفن  هب  گنج  رگا  اریز  درادـن ،) ار  گـنج  نادـیم  يربهر  تقاـیل  و   ) تسین شیب  ینارچدنفـسوگ 

کلام داد ! دـهاوخ  رد  نت  شاهداوناخ  تراسا  ییاوسر  هب  دوب و  دـهاوخ  رارف  رکف  رد  سک  ره  دوش ، مامت  ام  نایز  هب  رگا  تسا و  نادرم 
تکرح ربخ  . دوب حیحـص  هبرجتاب  درم  نآ  نخـس  هک  داد  ناشن  زین  هدنیآ  تفریذپن و  اههداوناخ  ندـنادرگزاب  رب  ینبم  ار  وا  رظن  فوع ، نب 

متـشه لاـس  لاوش  مشـش  هبنـش  زور  . دـندرک دـییأت  ار  نآ  زین  ترـضح  نآ  ناـسوساج  دیـسر و  ص )  ) ادـخ لوسر  شوگ  هب  نزاوه  هلیبـق 
زا یمک  هدع  ناملسمهزات و  ياهدع  هاپـس ، نایم  رد  . دمآرد تکرح  هب  هکم  زا  یهاپـس  هکم ) حتف  زا  سپ  زور  زا 20  رتمک  ینعی  ، ) يرجه

تسد زین  وا  هک  هیواعم  شدنزرف  يزورما و  ناملسمهزات  هنیرید و  نمـشد  نایفـسوبا ، نومچمه  یناناملـسم  دنتـشاد ؛ روضح  زین  ناکرـشم 
مشچ هک  یماگنه  . دیسریم رفن  رازه  هب 12  مالسا  هاپس  هدع  . دروآ دوجو  هب  ار  مالسا  نینوخ  ياههنحص  اهدعب  تشادن و  شردپ  زا  یمک 

یلو . تسا نمشد  ربارب  دص  ام  هدع  اریز  دروخ ؛ میهاوخن  تسکش  تارفن  یمک  رطاخ  هب  زگره  ام  تفگ : داتفا ، میظع  هاپـس  نیا  هب  رکبوبا 
هاپـس نیمک  رد  دـنتفرگ و  عضوم  نینح  هقطنم  ياههرخـص  تشپ  اهفاکـش و  يالبال  نزاوه  هاپـس  . درک تابثا  ار  نخـس  نیا  فالخ  هدـنیآ 
موجه اـب  دـنزاتب و  ناـنآ  رب  گـنرد  یب  ناناملـسم ، دورو  ضحم  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد  هاپـس - ربهر  فوع - نب  کـلام  . دنتـسشن مالـسا 

تحارتسا هب  ار  بش  اجنآ  رد  دوب و  نینح  هقطنم  هب  یهاگرذگ  هلزنم  هب  هک  دش  ياهرد  دراو  مالسا  شترا  . دننک ریگلفاغ  ار  نانآ  یناهگان 
نادرم دایرف  اب  ناهگان  اما  دـش ؛ نینح  دراو  درک و  كرت  ار  هرد  ناناملـسم  هتـسد  نیتسخن  هک  دوب  هدـشن  نشور  الماک  اوه  زونه  . دـنارذگ

اب تفرگ و  ارف  ار  همه  یبیجع  ساره  . دوب هدشن  ینیبشیپ  نمـشد ، تکرح  نیا  هجو  چیه  هب  . دیدرگ هجاوم  نانآ  ياهریت  باترپ  یگنج و 
دمآ دیدپ  دوب  هدشن  نینح  هقطنم  دراو  زونه  دوب و  نانآ  بقع  هک  هاپس  هدمع  تمـسق  نایم  رد  تشحو  جوم  دندرک و  ینیـشنبقع  هلجع 
رگید یکی  دیود ! دـنهاوخ  ایرد  لحاس  ات  ناناملـسم  امتح  تفگ : نایفـسوبا  . دـندش لاحـشوخ  نیقفانم  ماگنه  نیا  رد  . دـندرک رارف  همه  و 

رد ص )  ) ادخ لوسر  . دشکب ار  ص )  ) ربمایپ دنک و  هدافتـسا  تصرف  زا  تفرگ  میمـصت  زین  يرگید  نآ  و  دش ! لطاب  وداج  رحـس و  تفگ :
ياهدع هک  یلاح  رد  سپـس  متـسه ! وا  لوسر  ادخ و  هدنب  نم  ادخ ! لوسر  ادخ و  نارای  يا  دندز : دایرف  دندوب ، راوس  بکرم  رب  هک  یلاح 

رفن زجب 9  دندوب ، هتخیرگ  همه  مالسا  میظع  هاپس  نایم  زا  . دندرک تکرح  نادیم  يوس  هب  دنتشاد  هدهع  هب  ار  ناشیا  تظافح  رامشتشگنا 
هک سابع  (. ص  ) ادـخ لوسر  يومع  بلطملادـبع ، نب  سابع  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هلمج  زا  تسا ، هدـش  تبث  خـیرات  رد  نانآ  ماـن  هک 
ریز هک  یناسک  يا  دـیدرک و  يرای  ار  ادـخ  لوسر  هک  راـصنا  يا  دز : ادـص  ار  ناناملـسم  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  هب  تشاد  ییاـسر  يادـص 

نیملـسم ددجم  جییهت  بجوم  سابع  ادـخ و  لوسر  ياهقیوشت  تساجنیا ! ربمایپ  دـیوریم ؟ اجک  دـیدرک ! تعیب  ربمایپ  اب  ناوضر  تخرد 
غورد زگره  متـسه و  ادـخ  ربمایپ  نم  دـندومرف : ناـنآ  هب  هراـبود  ص )  ) ادـخ لوسر  . دـندش عمتجم  رگیدـکی  درگ  كدـنا  كدـنا  دـش و 

اب نیملسم  . دیدرگ نانآ  ندش  يراوتم  نمشد و  تسکش  بجوم  نیملـسم ، هرابود  داحتا  . تسا هداد  يزوریپ  هدعو  نم  هب  ادخ  میوگیمن ؛
دنفـسوگ و 4 رازه   40 رتش ، رازه  دندش و 24  ریـسا  رفن  رازه  شـش  نمـشد  زا  هک  یلاح  رد  دندیـسر ؛ يزوریپ  هب  دیهـش  هد  زا  رتمک  راثن 
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ربهر ياجبان  میمصت  نامه  تمینغ ، ریسا و  همه  نیا  هب  یبایتسد  تلع  . دمآ تسد  هب  هرقن  تسا ) مرگ  دودح 213  هیقو  ره  هک   ) هیقو رازه 
نونکا دـنگنجب و  سفن  نیرخآ  ات  نایوجگنج  نانآ ، ياکتا  هب  ات  دوب  هداد  رارق  هاپـس  رـس  تشپ  ار  لاوما  اهداوناخ و  یمامت  هک  دوب  هاـپس 
دنوادخ تسا : نینچ  اهنآ  همجرت  هک  دـش  لزان  هبوت  هروس  تایآ 25 و 26  گنج ، نیا  دروم  رد  . دوب هداتفا  نیملـسم  گنچ  هب  ناـنآ  همه 

ترثک نیا  اما  درک ؛ هدزتفگش  ار  امش  نایهاپـس ، یناوارف  هک  ینامز  نآ  نینح ، زور  رد  نینچمه  درک ؛ يرای  يددعتم  ياهاج  رد  ار  امش 
دنوادخ هاگنآ  دیتخیرگ -  دیدرک و  تشپ  سپـس  دش ؛ گنت  امـش  رب  شتعـسو  یخارف و  مامت  اب  نیمز  تشادن و  يدوس  چـیه  امـش  يارب 

باذع هجنکـش و  ار  رافک  دومرف و  لزان  دـیدیدیمن  امـش  هک  ار  ناگتـشرف  زا  ینایهاپـس  درک و  لزان  نینمؤم  رب  شلوسر و  رب  ار  شمارآ 
نیب رد  نیملـسم  هک  دوب  نیا  نینح ، يوس  هب  تکرح  هار  رد  روآفسأت  هکلب  بیجع ، ياههنحـص  زا  یکی  . تسا نارفاک  رفیک  نیا ، درک و 

گرزب دوب  یتخرد  طاونأ  تاذ  . دنداتفا طاونأ  تاذ  مان  هب  یگرزب  تخرد  دای  هب  دندرک و  دروخرب  یگرزب  زبسرـس و  ردـس  تخرد  هب  هار 
دندرکیم و ینابرق  اجنآ  دنتخیوآیم و  نآ  هب  ار  دوخ  هحلسا  دندرکیم ؛ ترایز  ار  نآ  لاس  ره  بارعا  ریاس  شیرق و  رافک  هک  زبسرس  و 

فرط ره  زا  دنداتفا ، طاونأ  تاذ  دای  هب  دندید و  ار  زبسرس  تخرد  نآ  نوچ  ناناملسم  . دندومنیم كرت  ار  اجنآ  تماقا ، زور  کی  زا  سپ 
ربمایپ هدـب ! رارق  نآ  لـثم  یتخرد  مه  اـم  يارب  دـنراد ، طاونأ  تاذ  برع  ناکرـشم  هک  روطناـمه  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دـندز و  ادـص 

یتب مه  ام  يارب  یـسوم ، يا  دـنتفگ : نانآ  دـنتفگ ؛ وا  هب  یـسوم  موق  هک  دـیتفگ  ار  ینخـس  نامه  امـش  مسق ، ادـخ  هب  ربکا ! هللا  دـندومرف :
عوجر فارعا  هروس  دعب  هب  هیآ 138  هب  ! ) دیتسه ینادان  مدرم  امش  داد : خساپ  یسوم  دنراد و  یتب  ناکرشم  نیا  هک  روطنامه  نک ، تسرد 

مدرم لد  رکف و  زا  یلهاج  راکفا  زونه  هک  داد  ناشن  هعقاو  نیا  . دـیتسه یقاـب  شور  نآ  رب  زونه  امـش  هک  دوب  ناگتـشذگ  شور  نیا  (. دوش
؛ دـنزادرپب تباقر  هب  نانآ  اب  اوتحمیب ، چوپ و  یفارخ و  مسارم  ندرک  اپ  رب  رافک و  هب  نتفای  تهابـش  اب  دـندوب  لـیام  دوب و  هتـسبنرب  تخر 

ناربج یپ  رد  هناروکروک  دیلقت  اب  دننکیم و  هدهاشم  یتراقح  یتساک و  ای  دـناهدرک و  مگ  ار  دوخ  تزع  ندـش ، ناملـسم  زا  سپ  ییوگ 
هتکن نیا  هجوتم  اهلـسن ، راصعا و  یمامت  رد  ار  یناملـسم  ره  نانآ و  ص )  ) ربمایپ رادـشه  دـناهداد !! تسد  زا  مالـسا  اـب  هک  دنتـسه  يزیچ 

هن تسا  ص )  ) لوسر ادـخ و  زا  يوریپ  هب  نیملـسم  تکوش  دراذـگیمن و  یقاب  یتسرپهفارخ  يارب  ییاـج  دـنوادخ  شتـسرپ  هک  دـنکیم 
. ناگناگیب زا  هناروکروک  دیلقت 

هکم حتف  مالسا  ربمایپ  خیرات 

فرط ود  دادرارق ، نیا  دافم  قبط  رب  . تشذـگیم شیرق  راـفک  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  نیب  هیبیدـح ، حلـص  داـقعنا و  زا  لاـس  کـی  زا  شیب 
اـضما ار  حلـص  نامیپ  تساوخیم  هک  ياهلیبق  هورگره و  اب  تسناوتیم  فرط  ره  دنوشن و  رگیدکی  ضرتعم  لاس  تدم 10  هب  یتسیابیم 
تشذگ زا  سپ  . دندش نامیپ  مه  شیرق  اب  هنانک  ینب  ینعی  نانآ  هنیرید  نمشد  نیملسم و  اب  هعازخ  ینب  هلیبق  هیبیدح ، دادرارق  زا  سپ  . دنک

رفن دودح 23  دندش و  رو  هلمح  هعازخ  ینب  هلیبق  رـس  رب  دوخ ، نامیپ  مه  هلیبق  زا  یهورگ  اب  شیرق  زا  یهورگ  هیبیدـح ، حلـص  زا  هام  18أ 
يرای ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  دـندوشگ و  تیاکـش  هب  نابز  دـندمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ،ه  عازخ هلیبق  زا  يدارفا  . دنتـشک ار  ناـنآ  زا 
شیپ دوب ، هیبیدـح  نامیپ  ضقن  شیرق ، لمع  نیا  هک  اجنآ  زاو  . دـنداد يرای  ترـصن و  هدـعو  هتفریذـپ  ار  نانآ  ياضاقت  زین  ربمایپ  . دـندرک
يارب نایفـسوبا  يدوزب  دندومرف : هدرک ، ییوگ  شیپ  دروم  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ . دـنوش نامیپ  دـیدجت  راتـساوخ  هرابود  نانآ  دـشیم  ینیب 
رتخد لزنم  فرط  هب  دش و  هنیدم  دراو  نایفسوبا  . دوب حیحص  ص )  ) ادخ لوسر  ییوگشیپ  . دمآ دهاوخ  نآ  دیدمت  هیبیدح و  نامیپ  دیدجت 

کـشت يور  تساوخ  دش ، لخاد  لزنم  هب  نوچ  . دش راپـسهر  دوب  هدرک  ادـیپ  ار  ص )  ) ربمایپ يرـسمه  راختفا  هک  هبیبح  ما  دوخ ، ناملـسم 
، رتسب نیا  داد : خـساپ  هبیبح  ما  یلو  درک  ضارتعا  يو  هب  نایفـسوبا  . درک عمج  ار  نآ  هبیبح  ما  یلو  دنیـشنب ؛ ص )  ) ادـخ لوسر  صوصخم 
ص)  ) ادـخ لوسر  اـب  نایفـسوبا  نآ  زا  سپ  . ینیـشنب نآ  يور  هک  متـساوخن  نم  یتسه و  يرفاـک  درم  وت  تسا و  ص )  ) ربماـیپ صوصخم 

مالـس ارهز - و  ع )  ) یلع نوچمه  باحـصا ، زا  ياهدـع  اذـل  . دینـشن یباوج  یلو  تخاس ؛ حرطم  ار  نامیپ  دـیدجت  ياضاقت  درک و  تاقالم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللایلص  مرکا  ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 43زکرم  هحفص 13 

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


هک درک  مالعا  دنلب  يادص  اب  تفر و  دجسم  هب  هناسویأم  نایفسوبا ، . دندرکن یمادقا  دروم  نیا  رد  مه  اهنآ  یلو  داد ؛ رارق  هطساو  ار  اهیلع -
هدربن شیپ  زا  يراک  هک  دنتسناد  دندرک و  تمالم  ار  وا  هکم  لها  . تشگزاب هکم  هب  و  تسا )!(  هدرک  دیدمت  ار  همانحلص  هفرط  کی  روطب 

، تکرح دصقم  . دش مالعا  یمومع  جیسب  هنیدم  رد  يرجه ، متـشه  لاس  ناضمر  هام  يادتبا  رد  . درادن يدوس  هفرط  کی  نامیپ  اریز  تسا ؛
کی اب  نمشد  ات  دوب  هدرک  توکس  دروم  نیا  رد  ادمع  ص )  ) یمارگ لوسر  دوبن و  علطم  فده  زا  یسک  تکرح  نامز  ات  یلو  دوب ؛ هکم 
تحت هکم ، هب  یهتنم  قرط  اههار و  یمامت  . دـش اـیهم  رفن  رازه  رب 10  لمتـشم  یهاپـس  . دوش ریگلفاغ  الماک  ددرگ و  وربور  یناهگان  موجه 

هب ییاههمان  هاپـس ، تکرح  زا  شیپ  بطاح  مان  هب  نیملـسم  زا  یکی  . دنوشن دراو  هکم  هب  شیرق  ناسوساج  ات  تفرگ  رارق  تبقارم  لرتنک و 
هب ات  دنداد  لیوحت  هراس  مان  هب  ینز  هب  ار  مایپ  تسا و  نانآ  هب  هلمح  ددـص  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دومن  مالعا  نانآ  هب  تشون و  شیرق  نارس 

لوسر لـیئربج ، هک  دوب  هدرکن  تکرح  هاپـس  زونه  . دـش هکم  یهار  درک و  ناـهنپ  دوخ  هتفاـب  ناوسیگ  ناـیم  رد  ار  هماـن  هراـس ، . دربـب هکم 
وا نوچ  یلو  . دندرک ریگتسد  هار  نیب  رد  ار  نآ  دندش و  راپـسهر  ماوع  نبریبز  و  ع )  ) یلع گنرد  یب  . تخاس علطم  لمع  نیا  زا  ار  یمارگ 
نآ هدب ! لوحت  ار  همان  میوگیمن ! غورد  زین  ام  هتفگن و  غورد  ربمایپ  مسق  هب  دومرف : نز  نآ  هب  ع )  ) یلع . دنتفاین يزیچ  دندرک ، یسرزاب  ار 

بطاح یـسوساج  دروم  رد  . داد لیوحت  دروآ و  رد  دوخ  ناوسیگ  نایم  زا  ار  همان  تسا ، رمث  یب  (ع ) یلع ربارب  رد  تمواقم  تسنادیم  نز 
رذـح رب  ناکرکـشم  اـب  یتـسود  زا  ار  نیملـسم  اـههیآ ، نآ  رد  دـنوادخ  هک  دـیدرگ  لزاـن  هـنحتمم  هروـس  يادـتبا  زا  یتاـیآ  راـفک ، يارب 

نب سابع  ص ،)  ) ادخ لوسر  يومع  فرط  نآ  زا  . درک كرت  ار  هنیدم  دمآ و  رد  تکرح  هب  هاپـس  ناضمر ، كرابم  هام  مهد  زور  . درادیم
هب ات  دـش  جراخ  هکم  زا  دوب ، هدرک  ناهنپ  يرجه  مشـش  لاـس  رد  ربیخ  حـتف  ناـمز  اـت  ار  دوخ  مالـسا  یلو  دوب  ناملـسم  هک  بلطملادـبع ،
رد نارهظلا  رم  مان  هب  ینیمزرـس  رد  تکرح  ریـسم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  . تسویپ نیملـسم  هب  هفحج  مان  هب  یلحم  رد  يو  . ددنویپب نیملـسم 
زا يدارفا  اذـل  دنتـسنادیمن ؛ نیقی  ار  لمع  نیا  یلو  دـندوب ؛ ربخ  یب  هاپـس  تکرح  زا  هکم  لها  هظحل ، نیا  اـت  . دـندمآ دورف  هکم  یکیدزن 

یشتآ دوخ  يارب  هاپـس ، دارفا  زا  رفن  ره  دنداد  روتـسد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  . دننک بسک  یتاعالطا  ات  دندش  جراخ  هکم  زا  نایفـسوبا  هلمج 
دایز رایسب  شتآ  ياههلعـش  دش ، جراخ  هکم  زا  یکدنا  هکنآ  زا  سپ  نایفـسوبا ، . دنک هولج  رتمیظع  هچره  رود  زا  مالـسا  هاپـس  ات  دزورفیب 

بلطملادبع نب  سابع  ناهگان  هک  تسا  هلیبق  مادک  زا  رکشل  نیا  هک  دوب  رکف  نیا  رد  . دوب زهجم  ینایهاپس  میظع  يودرا  زا  یکاح  هک  دید 
دش ناساره  نانچ  نایفسوبا  . دنرادن تمواقم  بات  زگره  شیرق  تسا و  ص )  ) ادخ لوسر  هاپـس  نیا  هک  تفگ  وا  هب  دز ، ادص  دید و  ار  وا 
وا هب  ار  مالـسا  هاپـس  تمظع  هکنیا  يارب  سابع  . درک ییوج  هراچ  سابع  زا  بارطـضا  اب  دروخیم و  مه  هب  سرت  تدش  زا  شیاهنادند  هک 

دیایب و مالسا  هاپس  يودرا  هب  تساوخ  نایفسوبا  زا  دوش ، رسیم  یناسآ  هب  هکم  حتف  دنک و  بلـس  ار  یتمواقم  هنوگره  تردق  ات  دهد  ناشن 
هب ار  وا  هاگنآ  دنیبب و  ار  هاپس  ترثک  ات  داد  روبع  شتآ  ياههلعـش  يودرا  نایم  زا  ار  نایفـسوبا  سابع ، . دهاوخب ناما  ص )  ) ادخ لوسر  زا 

تشاد رارصا  سابع  یلو  دسرب ؛ لتق  هب  وا  هک  تشاد  رارصا  دید  ار  نایفسوبا  هک  باطخ  نبرمع  . دروآ ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر  رضحم 
ناـشیا روـضح  هـب  حبــص  دـنراد و  هـگن  ياهـمیخ  رد  حبــص  اـت  ار  نایفــسوبا  دـنداد  روتــسد  ص )  ) ادـخ لوـسر  . تـسا ناـما  رد  وا  هـک 

هناگی يادخ  زج  يدوبعم  هک  ياهدیمهفن  زونه  دـندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفرگ : رارق  ربمایپ  ربارب  رد  نایفـسوبا  ناهاگبحـص  . دـنروایب
ییادخ ادخ ، زج  رگا  یتسه ! نابرهم  دوخ  نادنواشیوخ  اب  میرک و  رابدرب و  ردقچ  وت  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  خساپ : نایفسوبا  تسین ؟

دنواشیوخ میرک و  رابدرب و  ردـقچ  وت  داـب ! وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  ینادیمن - ؟ ادـخربمایپ  ارم  زونه  دیـسریم -. نم  داد  هب  اـمتح  دوب ،
تندرگ هکنآ  زا  شیپ  رواـیب  مالـسا  وت ! رب  ياو  تفگ : ساـبع  نیب  نیا  رد  تسا ! ییاهدـیدرت  زونه  وـت ) يربماـیپ   ) بلطم نیا  رد  يرورپ !

: دندومرف ص )  ) ربمایپ هاگنآ  . دش ناملـسم  دروآ و  نابز  هب  ار  نیتداهـش  راچانب  دـیدیم ، رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  نوچ  نایفـسوبا  دوش ! عطق 
یب دراذـگب و  نیمز  رب  ار  هحلـسا  ای  دوش ، هدـنهانپ  مارحلا  دجـسم  طیحم  هب  سک  ره  هک  دـهد  نانیمطا  هکم  مدرم  هب  دـناوتیم  نایفـسوبا 

نایفـسوبا مالـسا  . تفرگ دـهاوخن  رارق  ضرعت  دروم  دربب ، هانپ  نایفـسوبا  هناخ  هب  ای  ددـنبب و  ار  شاهناخ  رد  ای  دـنک ، مالعا  ار  دوخ  یفرط 
رد اریز  تخاـس ؛ لـیامتم  مالـسا  فرط  هب  دـندوب ، یقاـب  دـیدرت  رفک و  رد  اـهلاس  هک  ار  شیرق  مدرم  یلو  دوب ، يرهاـظ  یعنـصت و  هچرگ 
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يدرمناوج ملح و  زا  هدنهد  ناشن  هک  قوف  تالمج  وا و  زا  ص )  ) ربمایپ تشذـگ  نینچمه  دوب ، هکم  لها  هدـنریگ  میمـصت  ماقم  نیرتالاب 
رد یهاپس  تفگ : نینچ  رهش  ناریح  مدرم  هب  تشگزاب و  هکم  هب  نایفسوبا  . دروآ مهارف  ار  مالـسا  رتشیب  هچ  ره  شرتسگ  هنیمز  دوب ، ناشیا 

لوق نم  هب  نانآ  ياوشیپ  . دنکیم طوقس  رگید  یتاظحل  ات  هدش و  هرصاحم  رهش  تسین ! شربارب  رد  تمواقم  يارای  ار  یـسک  هک  تسا  هار 
ای ددنبب ، یفرط  یب  ناونع  هب  ار  دوخ  هناخ  رد  ای  دراذـگب ، نیمز  رب  ار  دوخ  حالـس  ای  درب ، هانپ  دجـسم  هبعک و  طیحم  هب  سک  ره  هک  هداد 

دنگوس یکدـنا  دادـعت  یلو  درک ؛ تسـس  الماک  ار  اههیحور  نانخـس  نیا  . تسا ناما  رد  شلاـم  ناـج و  دوش ، مازح  نب  میکح  هناـخ  دراو 
اب تمواقم و  یکدنا  زا  سپ  اما  . دنتسب نیملسم  هتسد  نیتسخن  يوررب  ار  هار  ریشمش  اب  اذل  دننک ؛ يریگ  ولج  نیملسم  دورو  زا  هک  دندروخ 

. دندش يراوتم  رفن  ای 13  ندش 12  هتشک 

اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج 

رهش . دندش دراو  ییاههتسد  رهش  هب  یهتنم  ياههار  مامت  زا  هکم ، فارطا  زا  . دش میسقت  مالسا  هاپس  ص )  ) ربمایپ روتـسد  هب  . هکم طوقـس  اب 
نیمز رب  ار  هحلـسا  . تسا هجیتـن  یب  تمواـقم  شیرق ! مدرم  يا  دز : داـیرف  نایفـسوبا  . دوبن رارف  يارب  یهار  دوب و  هرـصاحم  رد  فرط  ره  زا 

هدهاشم یتمواقم  چیه  دـشاب ! ناما  رد  ناتناج  ات  دـیربب  هانپ  هبعک  دجـسم و  طیحم  هب  ای  دـیدنبب و  ار  اهرد  دینیـشنب و  هناخ  رد  دـیراذگب و 
مظنم فوفـص  لباقم  زا  دندش و  رتش  رب  راوس  دوخ ، صوصخم  همیخ  رد  تحارتسا  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ . دـش میلـست  یناسآ  هب  رهـش  . دـشن

یتسدبوچ اب  دنتفرگ و  رارق  دوسالارجح  لباقم  رد  هبعک ، فاوط  راب  تفه  زا  سپ  هاگنآ  . دندش مارحلادجسم  دراو  دنتشذگ و  مالسا  هاپس 
اب سپـس  . دـش امرفمکح  توکـس  هرابود  ترـضح  هراشا  اب  دـش و  دـنلب  اج  همه  زا  ریبکت  دایرف  . دـنتفگ ریبکت  دـندرک و  هراشا  نآ  هب  دوخ 

توالت ار  هیآ  نیا  دـندرک و  نوگنرـس  ار  كرـش  رهاظم  نیا  دـندز و  هلئان  فاـسا و  لـبه ، ینعی  گرزب  تب  هس  هب  ياهبرـض  یتسدـبوچ ،
، ءارـسا هروس   ) تسا ینتفر  نایم  زا  لطاب  نیقیب  تفر ؛ نایم  زا  لطاب  دـمآ و  قح  اقوهز : ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  دـندومن :

مدرم زا  ار  هشیدـنا  لقعت و  تردـق  دوب و  هدرک  هطاـحا  توبکنع  ياـهرات  نوچ  ار  مدرم  راـکفا  زارد ، ناـیلاس  هک  ییاـهتب  يرآ ؛ (. هیآ 81
ار لـفق  وا  . دـندیبلط ار  هحلط  نب  ناـمثع  هبعک ، راددـیلک  ربماـیپ ، سپـس  . دـیدرگ رگ  هولج  قـح ، روـن  دـش و  هتـسکش  نوـنکا  دوـب ، هتفرگ 
ار اـهنآ  زا  يادـعت  ص )  ) ادـخ لوسر  . دوب هدرک  رپ  ار  هبعک  ع )  ) یهلا ناربماـیپ  زا  ییاـهتروص  یتـح  تاـناویح و  زا  ییاههمـسجم  . دوشگ
ص)  ) ربمایپ .و  دنتسشن ع )  ) یلع منک ! نوگنرس  ار  اهتب  مریگرارق و  وت  شودرب  نم  ات  نیـشنب  یلع ! دندومرف : ع )  ) یلع هب  هاگنآ  دنتـسکش ؛
ع)  ) یلع دنتسشن و  دندمآ و  نییاپ  اذل  . دیامنیم يدیدش  راشف  فعض و  ساسحا  ع )  ) یلع هک  دندش  هجوتم  یلو  دنتفر ؛ الاب  يو  شود  رب 
ص)  ) ادخ لوسر  . دـش زاب  هبعک  رد  رگید  راب  . دـندرک نوگنرـس  ار  هدـنامیقاب  ياهتب  دـنتفر و  الاب  ص )  ) ادـخ لوسر  دوخ ، ردارب  شود  رب 

صوصخم شیاتـس  هدحو : بازحألا  مزه  هدبع و  رـصن  هدعو و  قدص  يذلا  هللادـمحلا  دـندومرف : دنتـشاذگ و  رد  هبوچراهچ  رب  ار  اهتـسد 
زا کی  ره  داد ! تسکـش  ییاهنت  هب  ار  بازحا  اههورگ و  مامت  دومن و  يرای  ار  شاهدنب  تخاس و  یلمع  ار  شاهدعو  هک  تسا  يدـنوادخ 

نآلا دوب ، هتخیر  ینوخ  ای  دوب ، هتفگ  ینخـس  ای  دوب ، هتـشادرب  مالـسا  هیلع  یمدـق  سک  ره  دوب ؛ هداتفا  دوخ  تشز  لامعا  دای  هب  هکم  لـها 
یبوخ یکین و  زج  اـم  دـنتفگ : مدرم  دـینکیم ؟ ناـمگ  هچ  دـییوگیم ؟ هچ  نونکا  دـندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  . درکیم تمـالم  ار  دوخ 

ص)  ) ادخ لوسر  ار  زجع  تمادـن و  راهظا  نیا  مینادیم ! شیوخ  راوگرزب  ردارب  دـنزرف  راوگرزب و  ردارب  ار  وت  میـشیدنایمن و  وت  هرابرد 
، تسین یشنزرس  تمالم و  امش  رب  زورما  تفگ : دوخ  رگمتس  ناردارب  هب  فسوی  هک  میوگیم  ار  ینخس  نامه  زین  نم  دنداد : خساپ  نینچ 

بیذکت ارم  تلاسر  دیدوب ؛ يدـب  نانطومه  مدرم ، امـش  دـندومرف : هاگنآ  تسا  نیمحارلا  محرا  وا  دزرمآ و  یم  ار  امـش  ناهانگ  دـنوادخ 
مشخبیم و ار  امـش  مرج  نم  یلو  دیدمآ ؛ نم  گنج  هب  هک  مدوب  هدش  هدنهانپ  هطقن ، نیرترود  رد  نم  . دـیدرک نوریب  ماهناخ  زا  دـیدرک و 

یتاظحل مدرم  یتفوطع ! هچ  یتشذـگ و  هچ  یقالخا ! هچ  دـیدازآ ! امـش  همه  هک  دـیورب  منکیم ؛ زاب  امـش  ياپ  زا  ار  یگدـنب  تیقر و  دـنب 
مویلا دادیم ، راعش  رهش ، هب  دورو  ماگنه  اههتـسد  زا  یکی  رادمچرپ  ناونعب  هدابع  نبدعـس  جرزخ ، هلیبق  سیئر  هک  دندروآ  دای  هب  ار  شیپ 
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اب ص )  ) ربمایپ هک  دندروآیم  دای  هب  و  دوشیم ! لاح  امـش  لام  ناج و  زورما  تسا ؛ دربن  زور  زورما  ۀـمرحلا : لحتـست  مویلا  ۀـمحلملا  موی 
یحور زا  رگاـشن  اههنحـص  نیا  . تشذـگ تسا و  وفع  زا  نخـس  زین  نونکا  دـنداد و  يرگید  یـسک  هب  دـنتفرگ و  وا  زا  ار  مچرپ  یتحاراـن 

هب ار  مالسا  يادن  تفر و  هبعک  مابرب  ص )  ) ربمایپ نذؤم  لالب ، . دیناشکیم مالسا  فرط  هب  ار  همه  درکیم و  رخسم  ار  اهلد  هک  دوب  گرزب 
يزیچ نم  تفگ : نایفـسوبا  دینـشن ! ار  ادـص  نیا  درم و  هک  ینالف  لاح  هب  اشوخ  تفگ : جوجل  ناکرـشم  زا  یکی  . دـیناسر ناـگمه  شوگ 
مامت ص )  ) ادـخ لوسر  سپـس  . دـش هماقا  رهظ  زاـمن  دـنناسرب ! وا  شوگ  هب  ار  اـم  فرح  دجـسم  ياـهگیر  نیمه  مسرتیم  هک  میوگیمن ؛

ادخ نید  زا  هدافتـسا  ءوس  رب  یفالطب  طخ  دندرک و  لطاب  جاجح ) هب  یناسر  بآ   ) تیاقـس يراد و  هدرپ  يراددیلک ، زج  ار  هبعک  بصانم 
دندومرف و يروآدای  ار  نانآ  اب  دوخ  مکحم  هطبار  دوخ ، نادنواشیوخ  هب  ینانخس  نمض  ص )  ) یمارگ لوسر  هکم ، حتف  زا  سپ  . دندیـشک
دنـشاب و راکزیهرپ  هک  دنوشیم  بوسحم  ربمایپ  تسود  یناسک  اهنت  تسین و  شخب  تاجن  ییاهنتهب  يدنواشیوخ  نیا  هک  دـندش  رکذـتم 

نم تسد  زا  زور  نآ  رد  . تسا هدـیرب  دـنیآیم ، ادـخ  يوس  هب  نارگ  یهانگ  اب  زیخاتـسر  زور  هک  یناسک  اـب  نم  طاـبترا  دـندومن : هفاـضا 
هک دـندومرف  ناـیب  ینانخـس  زین  مدرم  هب  باـطخ  نـینچمه  . میتـسه دوـخ  لاـمعا  ورگ  رد  زور  نآ  رد  امـش  نـم و  تـسین ؛ هتخاـس  يراـک 

همه . تسا هتشادرب  نایم  زا  ار  دادجا  ءابآ و  هب  رخافت  تیلهاج و  توخن  مالسا  هلیسو  هب  دنوادخ  مدرم ! يا  تسا : نینچ  نآ  زا  ییاههشوگ 
نمؤم و یهورگ  دناهتسد : ود  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  . دشاب یقتم  هک  تسا  یسک  ادخ  هدنب  نیرتهب  . تسا لگ  زا  زین  وا  دیتسه و  مدآ  زا 

سک ره  هک  دینادب  . دنلیلذ راوخ و  دنوادخ  دزن  هک  یقش  راکهانگ و  یهورگ  دنمارتحا و  مارکا و  دروم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  راکزیهرپ 
هناش ياهنادـند  لثم  نونک  ات  مدآ  نامز  زا  مدرم  مامت  . دـناسریمن ییاج  هب  ار  وا  يردـپ ، تاراختفا  دـنک ، یهاتوک  دوخ  هفیظو  ماـجنا  رد 

هب طوبرم  یناج  یلام و  ياهاعدا  مامت  . تسا يوقت  طقف  تلیـضف  كالم  هایـس ؛ رب  خرـس  دراد و  يرترب  مجع  رب  برع  هن  دنتـسه ؛ يواسم 
همه دنردارب و  مه  اب  همه  تسا و  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  . منکیم مالعا  ساسا  یب  لطاب و  ار  همه  مراذـگیم و  اپریز  ار  تیلهاج  نارود 
رگید ناناملـسم  فرط  زا  دناوتیم  نانآ  نیرتکچوک  تسا و  ربارب  مه  اب  اهنآ  همه  نوخ  دنتـسه ؛ دحتم  بناجا  ربارب  رد  هدحاو  دـی  دـننام 
میلاعت نیرت  یـساسا  نیبم  دـیدرگ ، ناونع  هکم  حـتف  هوکـش  اب  ساسح و  تاظحل  رد  رفن  نارازه  روضح  رد  هک  نانخـس  نیا  . دـیامن دـهعت 

. دشاب نیملسم  قشمرس  یتسیابیم  هک  تسا  مالسا 

مالسا یمارگ  لوسر  اب  ناملسم  نانز  تعیب 

ار دوخ  تسد  ص )  ) ادخ لوسر  هاگنآ  . دش هتخیر  نآ  رد  رطع  يرادقم  دندرک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  ربمایپ ، روتـسد  هب  رهـش  حـتف  زا  سپ 
( قوف هیآ  رد   ) هدش دای  طیارش  اب  دنرـضاح  هک  یناسک  دندومرف : نانز  هب  دندومرف و  توالت  ار  هنحتمم  هروس  هیآ 12  دنتشاذگ و  بآ  رد 

يارب نانز  - 1 زا : ترابع  هدش  دای  طیارـش  دنیامن ! مالعا  ار  دوخ  يرادافو  امـسر  دننک و  بآ  فرظ  رد  ار  دوخ  تسد  دننک ، تعیب  نم  اب 
طوبرم نارگید  هب  هک  ار  ینادنزرف  - 5. دنشکن ار  دوخ  نادنزرف  - 4. دندرگن اشحف  درگ  - 3. دننکن تنایخ  - 2. دنهدن رارق  یکیرش  دنوادخ 

ییاههورگ ص )  ) ادخ لوسر  روتسد  هب  نینچمه  . دنیامنن تفلاخم  ص )  ) ربمایپ کین ، ریخ و  ياهراک  رد  - 6. دنهدن تبسن  دوخ  هب  تسا ،
یلک روـطب  ار  كرـش  راـثآ  هدوـمن و  بـیرخت  تـشاد  رارق  رواـجم  لـیابق  رد  هـک  ار  فارطا  ياـههناختب  دـندش و  مازعا  هـکم  فارطا  هـب 

. دنتشگزاب هنیدم  هب  هرابود  یتدم  زا  سپ  ص )  ) ادخ لوسر  دش و  حتف  يرجه  متشه  لاس  ناضمر  زور 20  هکم  رهش  . دندودز

ناوضر تعیب  هیبیدح و  حلص 

هکنآ يارب  دننک و  كرت  هرمع  مسارم  ماجنا  دصق  هب  ار  هنیدـم  دـنتفرگ  میمـصت  ص )  ) مرکا لوسر  يرجه ، مشـش  لاس  هدـعق  يذ  هام  رد 
دوخ اب  سک  چیه  هک  دنداد  روتـسد  دوخ  نارای  هب  نانآ ، اب  گنج  هن  تسا  دنوادخ  هناخ  ترایز  اهنت  تکرح  نیا  زا  فده  دننادب  شیرق 

روطب يرفاسم  ره  هک  یگنج ) تالآ  ریاس  هرز و  نودـب   ) ریـشمش کی  اهنت  زا ، تسا  ترابع  هک  رفاسم  حالـس  رگم  دـنکن ، لـمح  هحلـسا 
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ماـن هب  یلحم  رد  هار  نـیب  رد  دـنداتفا و  هار  هـب  رفن  دصتـشه  رازه و  دودـح  اـب  ص )  ) ادـخ لوـسر  . درکیم لـمح  دوـخ  اـب  ار  نآ  لوـمعم 
رد هکم  لها  لمعلاسکع  زا  نتفای  عالطا  ربخ و  بسک  يارب  ترـضح ، نآ  شیپاشیپ  ص ،)  ) ربمایپ نارگـشرازگ  . دنتـسب مارحا  هفیلحلاوذ 

هدامآ ار  دوخ  ياهورین  دناهدش و  ربخاب  امـش  تکرح  زا  شیرق  داد : شرازگ  نینچ  ص )  ) ربمایپ هب  ناسوساج  نیا  زا  یکی  . دندوب تکرح 
، ناتتکرح زا  يریگولج  يارب  نانآ  . دـیوش هکم  دراو  امـش  دـنراذگن  هک  دـناهدروخ  دـنگوس  گرزب ) تب  ود   ) يزع تال و  هب  دـناهدرک و 

ربمایپ . دنوش هتـشک  هار  نیا  رد  دناهدامآ  دننک و  يریگولج  امـش  دورو  زا  ات  دناهداتـسرف  زابرـس  تسیود  اب  ار  دیلو  نب  دـلاخ  دوخ ، رادرس 
درک مهاوخ  داهج  نید  غیلبت  هار  رد  ردق  نآ  مسق ، ادخ  هب  دناهدرک ! لایخ  هچ  شیرق  دندومرف : دندش و  فساتم  ربخ  نیا  ندینش  زا  (ص )

هب یهار  زا  ار  نیملـسم  ناشیا ، روتـسد  هب  دوب ، انـشآ  هقطنم  هب  هک  یـصخش  سپـس  مورب ! نایم  زا  مدوخ  ای  دهد و  شرتسگ  ار  نآ  ادـخ  ات 
زا هیبیدح  مان  هب  یلحم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  رتش  مخ ، چـیپ و  رپ  یهار  زا  نتـشذگ  زا  سپ  . دـنوشن وربور  نایـشیرق  اب  هک  درب  هکم  فرط 

سپـس دوش  نشور  ام  فیلکت  ات  تسا  هدیباوخ  لحم  نیا  رد  دـنوادخ  نامرف  هب  ناویح  نیا  دـندومرف : ترـضح  . دز وناز  داتـسیا و  تکرح 
همادا ولج  دندناسر و  نانآ  لباقم  ار  دوخ  دندیدرگ و  علطم  ناناملسم  تکرح  رییغت  زا  شیرق  . دش هتشارفارب  اههمیخ  دندش و  هدایپ  یگمه 

نمـشد فص  زا  دنگنجب و  شیرق  حلـسم  تارفن  اب  یلاخ  ریـشمش  کی  اب  ای  دندوب : هجاوم  هار  ود  زا  یکی  اب  نیملـسم  . دـنتفرگ ار  تکرح 
ياهورین تسناوتیم  هکم  اب  یکیدزن  ببـس  هب  نمـشد  مه  دـشیم و  کته  مارح  هاـم  تمرح  مه  اریز  دوبن ؛ یلمع  نیا  هک  دـننک -  روبع 

دراو هکم  هب  هک  دـننک  یـضار  ار  راـفک  اـت  دوـش  هدوـشگ  هرکاذـم  باـب  هکنیا  اـی  و  دـشیم -  لکـشم  رایـسب  راـک  دـنک و  مازعا  یکمک 
طباور میکحت  ثعاب  هک  دنهاوخب  يزیچ  نم  زا  زورما  شیرق  رگا  دندومرف : دـندیزگرب و  دوب  رتیقطنم  هک  ار  مود  هار  ص )  ) ربمایپ . دـنوش
فدـه دـش و  هرکاذـم  دراو  ص )  ) مرکا لوسر  اـب  شیرق  يوـس  زا  ياهدـنیامن  . منکیم هحلاـصم  مریذـپیم و  ار  نآ  دوـش ، يدـنواشیوخ 
هدنیامن دندشن و  یضار  شیرق  یلو  تشگرب ؛ وا  . میرادن ترایز  زج  یفده  ام  دندومرف : ص )  ) مرکا لوسر  . دش ایوج  ار  ترـضح  تکرح 

ار ینابرق  صوصخم  نارتش  هک  یماگنه  يو  . دش هناور  شیرق  موس  هداتـسرف  سپـس  . تشگزاب خـساپ  نامه  اب  زین  وا  . دنداتـسرف ار  يرگید 
هب تشگزاب و  ياهرکاذم  چیه  نودب  اذـل  گنج ؛ هن  تسا  ترایز  نامه  یلـصا  فدـه  هک  تسناد  دـید ، دـندربیم  جـح  مسارم  يارب  هک 
رـس رب  شنارای  یمامت  وا و  دـنوش ، هدـع  نیا  ترایز  عنام  رگا  هک  دـننادب  دـیاب  دـناهتفگ و  هک  تسا  نامه  فدـه ، هک  درک  مالعا  شیرق 

يریگولج يارب  هن  دناهدش ؛ هارمه  نایشیرق  اب  رهـش ، هب  هلمح  زا  يریگولج  يارب  اریز  درک ؛ دنهاوخ  دربن  نانآ  اب  تخیر و  دنهاوخ  شیرق 
ص)  ) ربماـیپ رـضحم  هب  يو  . دـندرک هناور  ار  دوخ  هداتـسرف  نیمراـهچ  دـندرک و  توعد  شمارآ  هب  ار  وا  شیرق  نارـس  . یبهذـم مسارم  زا 
دناهدش و عمج  شیرق  ناوج  ریپ و  نآلا  دننکهلمح ؟ دوخ  ياههریـشع  لیابق و  رب  ات  ياهدرک  عمج  ار  مدرم  وت  دـمحم ! يا  تفگ : دیـسر و 
ص)  ) مرکا لوسر  . تشاذگ دـنهاوخ  اهنت  ار  وت  وت ، نارای  دـهد ، يور  يدربن  رگا  هک  نادـب  ییایب و  هکم  هب  دـنراذگن  هک  دـناهدرک  دـهع 

شخب نیرخآ  هب  هکنآ  يارب  و  گنج ، هن  تسا  یبهذم  مسارم  يارجا  طقف  ناشیا  فده  هک  دندومرف  دـنداد و  ار  یلبق  خـساپ  نامه  ادـتبا 
هب كربت  نمیت و  يارب  مدرم  شیرق ، هدنیامن  بجعتم  نامشچ  لباقم  رد  . دنتفرگ وضو  دنتساخرب و  دنشاب ، هداد  یخساپ  زین  يو  نانخـس  زا 

فده ندرک  وگزاب  زا  سپ  تشگزاب و  شیرق  هاپس  نایم  هب  هدنیامن  . دندیلام دوخ  هب  ار  ناشیا  يوضو  بآ  دندرب و  موجه  ترضح  فرط 
دمحم یلو  ماهدرک ؛ تاقالم  ... هشبح و ناطلـس  و  ناریا ) هاش   ) يرـسک مور ، رـصیق  اب  ماهدید ؛ ار  يدایز  ناهاشداپ  نم  تفگ : ص )  ) ربمایپ

! دـنرادیمرب گنردیب  وا  نارای  دـتفیب ، دـمحم  زا  ییوم  رگا  . دزیرب نیمز  هب  وا  يوضو  بآ  دنتـشاذگن  یتح  وا  ناراـی  تسا ؛ يرگید  زیچ 
يوس زا  ياهدنیامن  شیرق ، رتشیب  هچ  ره  نانیمطا  يارب  فرط  نآ  زا  دننک ! مادقا  لمأت  رکف و  اب  دیاب  ینارحب  تیعقوم  نیا  رد  شیرق  نارس 
دـصق هک  دـنداد  ناشن  لمع ، نیا  اب  دوش و  هتـشک  زین  وا  دوخ  دوب  کیدزن  دنتـشک و  ار  وا  رتش  راـفک  یلو  دـش ؛ هناور  ص )  ) ادـخ لوسر 

رگا دـنزادرپب و  شدرگ  هـب  نیملـسم  هاپــس  فارطا  رد  هـک  دـندش  رومأـم  شیرق  زا  رفن  رگید 50  مادـقا  کـی  رد  دـنرادن و  ینیـشنبقع 
المرب نانآ  هشقن  دندش و  ریگتـسد  رفن  نیا 50  مامت  هناتخبـشوخ  یلو  دننک ؛ ریـسا  ار  یناسک  ای  دننک ، تراغ  ار  نیملـسم  لاوما  دنناوتیم 

نب نامثع  سپـس  . تسین گنج  ناشیا  فدـه  هک  دـندنامهف  دـندرک و  دازآ  ار  نانآ  همه  رافک ، بولق  بلج  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  . دـش
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ار وا  نخـس  هک  تفریم  دیما  دوب و  نایفـسوبا  دنواشیوخ  هیما و  ینب  زا  نامثع  . دنداتـسرف شیرق  يوس  هب  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  نافع 
وا تشگزاـب  عناـم  دـندومن و  ریگتــسد  ار  ناـمثع  و  دوـش ! هـکم  دراو  دـیابن  دـمحم  دـنداد : ار  قباـس  خـساپ  ناـمه  شیرق  یلو  دـنریذپب ؛

دنداتفا و شوج  بنج و  هب  همه  دنـشاب ! هتـشک  ار  نامثع  دـیاش  درب ؛ ورف  رکف  هب  ار  همه  تشگزاب ، رد  ص )  ) ربمایپ هدـنیامن  ریخأت  . دـندش
هرـسکی ار  راک  ات  موریمن  اجنیا  زا  دندومرف : یمومع  راکفا  جوم  هب  هجوت  اب  زین  ص )  ) ربمایپ . دـشیم هدـهاشم  همه  رد  یمومع  روش  کی 

نطو و زا  رود  حالـس و  نودب  كدـنا ، ياهدـع  نآ  فرط  کی  هک  يدربن  دریگب ؛ رد  یگنج  نآ ، ره  دوب  نکمم  دوب ؛ کیدزن  رطخ  منک !
ره يراداـفو  نازیم  اـت  دومزآ  ار  اـهلد  دـیاب  رگید  راـب  ینارحب  طیارـش  نیا  رد  نیا ، رب  اـنب  . دنـشابیم حلـسم  میظع و  یهورگ  رگید  فرط 

دروخرب هنوگره  هدامآ  يوق ، ياهیحور  اب  ددجم ، یتعیب  هرابود و  قاثیم  دـیدجت  اب  رگید  راب  همه  دوش و  نیعم  لحم ، رد  رـضاح  ناملـسم 
هک دندرک  دای  دنگوس  دنداد و  تعیب  تسد  ناشیا  اب  باحصا  همه  دنتسشن و  یتخرد  هیاس  ریز  ص )  ) ربمایپ روظنم ، نیدب  . دنشاب یلامتحا 

هرمـس تعیب  نینچمه  هرجـش و  تعیب  ناوضر و  تعیب  هب  خـیرات  رد  تعیب ، نیا  . دـننک عافد  مالـسا ، كاـپ  نییآ  میرح  زا  سفن  نیرخآ  اـت 
: دیدرگ لزان  حـتف  هروس  هیآ 18  تعیب ، نیا  دروم  رد  (. دـندوب هتـسشن  نآ  ریز  ص )  ) ربماـیپ هک  دوب  یتخرد  ماـن  هرمـس   ) دـیدرگ فورعم 

اذـل تشاد ؛ یهاگآ  دوب  نانآ  لد  رد  هچنآ  زا  دـنوادخ  دـندرک ؛ تعیب  وت  اـب  تخرد  ریز  هک  یناـمز  نآ  دـش  یـضار  نینمؤم  زا  دـنوادخ 
رضحم هب  ورمع  نب  لیهس  شیرق ، ریفس  نیرخآ  . داد شاداپ  ار  یکیدزن  يزوریپ  نانآ  هب  داتسرف و  ورف  نانآ  رب  ار  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و 

جح مسارم  دیدرگزاب و  لاسما  هک  تسا  نیا  شیرق  نارس  رظن  تفگ : لیهس  ینانخـس ، ندش  لدب  در و  زا  سپ  . دش بایفرـش  ص )  ) ربمایپ
فقوت زور  هس  زا  شیب  دنرواین و  هارمه  یحالـس  دوخ  اب  رفاسم  حالـس  زج  ناناملـسم  هکنیا  رب  طورـشم  دییامن  لوکوم  هدـنیآ  لاس  هب  ار 

: دندومرف دندیبلط و  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ادـخ لوسر  . ددرگ دـقعنم  يدادرارق  دـش  رارق  دـندوب ، هحلاصم  هب  لیام  نیفرط  هک  اجنآ  زا  . دـننکن
سیونب دـندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  . مهللا کمـسب  سیونب  مسانـشیمن ؛ ار  ادـخ  نیا  نم  تفگ  لیهـس  . میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  سیوـنب :

ار وت  نم  رگا  تفگ : لیهس  . ورمع نب  لیهس  ادخ و  لوسر  دمحم ، نایم  تسا  یحلص  دادرارق  نیا  سیونب : دندومرف : سپس  . مهللا کمـسب 
ياج هب  دنتفریذپ و  ترـضح  زاب  سیونب ! ار  تردپ  دوخ و  مسا  تدوخ ، بقل  ياج  هب  مدرکیمن ! گنج  وت  اب  هک  متـسنادیم  ادخ  ربمغیپ 
کی ره  - 2. دشاب فقوتم  شیرق  نیملـسم و  نیب  گنج  لاس  هد  - 1 دوب : رارق  نیا  زا  دادرارق  داوم  . دش هتـشون  هللادبع  نب  دـمحم  هملک  نآ 

هب نتفر  يارب  هک  شیرق  دارفا  زا  کی  ره  سکعلاب ، دشاب و  ناما  رد  شلام  ناج و  دور ، هکم  هب  هرمع  ای  جح  يارب  هک  دمحم  باحـصا  زا 
هناخ دنناوتیم  هدنیآ  لاس  یلو  دندرگرب ؛ اج  نیمه  زا  لاسما  نیملسم ، - 3. دشاب ناما  رد  شلام  ناج و  درک ، روبع  هنیدم  زا  ماش  ای  رـصم 

ره - 4. دننکن فقوت  زین  زور  هس  زا  شیب  دنشاب و  هدروآ  دوخ  اب  ریشمش ) کی   ) رفاسم حالـس  اهنت ، هکنآ  رب  طورـشم  دننک ، تایز  ار  ادخ 
هب هک  ناناملـسم  زا  کی  ره  یلو  دوش ؛ هداد  شیرق  لـیوحت  تسویپ ، دـمحم  هب  دوخ  رتگرزب  یلو و  نذا  نودـب  هک  شیرق  نارـس  زا  کـی 

هدـش هتفرگ  رظن  رد  شیرق  بناـج  اـهنت  اریز  دنتفـشآرب ؛ تخـس  نیملـسم  دـش ، تئارق  دـنب  نیا  نوچ  .) دوشن هداد  تدوع  تسوـیپ  شیرق 
اریز  ) تسا رود  هب  دنوادخ  تمحر  زا  هک  تسا  مولعم  دورب ، شیرق  دزن  ام  زا  یـسک  رگا  دندومرف : ضارتعا  هب  خساپ  رد  ص )  ) ربمایپ . دوب

، دوـب هدروآ  مالـسا  اـبلق  تسوـیپ و  اـم  هب  شیرق  زا  یـسک  رگا  و  تسه )؟ وا  هب  يزاـین  هچ  سپ  هداد ؛ حـیجرت  مالـسا  رب  ار  رفک  شدوـخ 
ناـنآ دوخ  اریز  دـشن ؛ ماـمت  شیرق  عفن  هب  هداـم  نیا  هک  داد  ناـشن  ناـمز  تشذـگ  . داد دـهاوخ  رارق  یـشیاشگ  یجرف و  وا  يارب  دـنوادخ 

دندازآ هکم  میقم  ناناملسم  - 6. دندنبب نامیپ  دنتساوخ  هک  ياهلیبق  ره  اب  هک  دندازآ  شیرق  ناناملسم و  - 5 (. دندومن ار  نآ  خسف  ياضاقت 
-7. دـنرادن ار  دوخ  نید  زا  تشگزاب  هب  نانآ  ندرک  راداو  ای  رخـسمت  ای  رازآ  قح  شیرق  دـنهد و  ماـجنا  هنادازآ  ار  دوخ  ینید  مسارم  هک 
هب هجوت  اب  یتدم  زا  سپ  . درب دنهاوخن  راک  هب  یگنرین  هعدـخ و  چـیه  رگیدـکی  هب  تبـسن  دنرمـشیم و  مرتحم  ار  رگیدـکی  لاوما  نیفرط ،

هنیدـم هب  هیبیدـح ، رد  فـقوت  زور  زا 19  سپ  ناناملـسم  . دنتـسب ناـمیپ  شیرق  اـب  هناـنک  ینب  هلیبق  نیملـسم و  اـب  هعازخ  هلیبـق  جـنپ ، هداـم 
بارعا و زا  ياهدـع  فلخت  ناوضر ، تعیب  نوچمه  تسا ، هدـش  هراشا  يروما  هب  نآ  رد  هک  دـش  لزان  حـتف  هروس  هار ، نیب  رد  . دنتـشگزاب

ناـنآ یلو  دـنیایب ؛ هـکم  هـب  دـنوش و  هارمه  يو  اـب  دنتـساوخ  ناـنآ  زا  ترـضح  هـک  یماـگنه  ص ،)  ) ربماـیپ تساوـخرد  زا  نانیــشنهیداب 
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هب هک  دندرکن  ادیپ  تصرف  تقو  چیه  دندربیم ، رس  هب  هنیدم  رد  ربمایپ  هک  یلاس  شـش  لوط  رد  الوا  هیبیدح ----  حلـص  راثآ  . دنتفریذپن
رب 50 غلاب  هیرـس - ای  هوزغ  زا  معا  اهنآ - هرامـش  دادرارق ، داقعنا  هظحل  ات  هک   ) یپایپ ياهگنج  عوقو  فرط  کـی  زا  . دـنزادرپب مالـسا  غیلبت 

دندشیم ماع  لتق  دندشیم ، هداتـسرف  لیابق  هب  هک  یغیلبت  ياهتیئه  زا  یـضعب  یفرط  زا  دراذـگیمن و  یقاب  یفاک  تصرف  دـشیم ) گنج 
هکم رد  هک  یناناملـسم  اـیناث  (. دندیـسر تداهـش  هب  رفن  اـههد  نآ  یط  رد  هک  دومن  هراـشا  هنوعم  رئب  هعجاـف  هب  ناوتیم  دراوم  نیا  زا  هک  )

مالـسا اـب  ینادـنچ  ییانـشآ  دـندوب ، یقاـب  دوخ  رفک  هب  زوـنه  هک  مدرم  زا  يرایـسب  دـندوبن و  رادروـخرب  یلاـم  یناـج و  تینما  زا  دـندوب 
مالسا هب  مدرم  لیامت  هار  رس  رب  یعنام  دوخ  نیا  و  دندوب ، هدش  یفرعم  بلطگنج  زیرنوخ و  یصخش  ناونع  هب  ص )  ) ربمایپ اثلاث  . دنتـشادن
هدوسآ شیرق  بناج  زا  ناشرطاخ  نیملـسم  هک  دـش  ببـس  (1)و(7) داوم دـیدرگ و  هکم  نیملـسم  یلام  یناج و  تینما  ببـس  (6) هدام . دوب
دنتسه ماش  رصم و  یهار  هکم  زا  هک  یمدرم  دشیم  ببس  مه  دومنیم و  نیمضت  ار  هکم  هب  ناملسم  نارفاسم  تینما  مه  (، 2) هدام دشاب و 

دشیم و مالـسا  میلاعت  نیملـسم و  راتفر  اب  نانآ  ییانـشآ  بجوم  راک  نیا  . دنـشاب هتـشاد  فقوت  قح  اجنآ  رد  دـننکیم ، روبع  هنیدـم  زا  و 
يارجا زا  هک  لاس  ود  تدم  یط  رد  هک  دش  ببـس  روما  نیا  . درکیم یثنخ  دـشیم  هدینـش  ص )  ) ربمایپ صخـش  دروم  رد  هک  ار  یتاعیاش 

ةریغم صاعورمع و  دیلو  نب  دلاخ  نوچ  ینارادرس  هب  ناوتیم  نانآ  هلمج  زا  هک  دندیورگ ، مالسا  هب  يرایـسب  دادعت  تشذگیم ، دادرارق 
لاس ود  یلو  دوب ؛ رفن  دصتشه  رازه و  دودح  دندوب  رضاح  هیبیدح  حلص  رد  ص )  ) ربمایپ هارمه  هک  یناناملسم  دادعت  . درک هراشا  هبعش  نب 

ببـس نما  طیحم  نیا ، رب  هوالع  . دیـسریم رفن  رازه  هد  هب  باکر ، رد  رـضاح  نیملـسم  ددع  دندش ، ناور  هکم  حتف  يارب  نیملـسم  هک  دعب 
ار حلص  نیا  ناوتیم  نیاربانب ، دنناسرب ؛ نایناهج  همه  شوگ  هب  ار  مالسا  توعد  نوگانوگ ، کلامم  هب  ییارفس  نداتسرف  اب  ربمایپ  هک  دش 

شیرق . دمآ هنیدم  هب  تخیرگ و  دوب ، نیکرشم  نادنز  رد  اهتدم  هک  ریصبوبا  مان  هب  یناملـسم  یتدم  زا  سپ  . دروآ باسح  هب  يزوریپ  کی 
ریـصبوبا هب  ص )  ) ربمایپ . دنداتـسرف هنیدـم  هب  يو  نتفرگ  لـیوحت  يارب  ار  رفن  ود  اذـل  دـننادرگزاب ؛ ار  وا  دـنتفرگ  میمـصت  (4) هداـم قبط  رب 

دزن ارم  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  ریصبوبا  مینک ! هلیح  رکم و  نیکرشم  اب  ام  هک  تسین  هتـسیاش  يدرگزاب و  دوخ  موق  دزن  دیاب  دندومرف :
وت و يارب  دنوادخ  هک  شاب  نئمطم  ورب و  دندومرف : ص )  ) ربمایپ دننک ؟ ماهجنکش  ای  دننادرگزاب و  دوخ  نید  زا  ارم  ات  یتسرفیم  ناکرشم 
هب هفیلحلاوذ  مان  هب  یلحم  رد  هار  نیب  رد  دنتـشگزاب و  ریـصبوبا  هارمه  هب  شیرق  رومأم  ود  درک ! دهاوخ  زاب  یـشیاشگ  هار  ناگراچیب  ریاس 
نآ منک ! اشامت  بوخ  ار  نآ  هدب  يراد ! ياهدنرب  ریـشمش  هچ  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  هب  هناتـسود  ياهفایق  اب  ریـصبوبا  . دـنتخادرپ تحارتسا 
ادخ لوسر  رـضحم  هب  تخیرگ و  سرت  زا  یمود  رفن  . تشک ار  وا  گنرد  یب  ریـصبوبا  داد ، وا  هب  ار  ریـشمش  هک  نیمه  دروخ و  بیرف  درم 
نم یلو  دیدرک ؛ افو  دوخ  نامیپ  هب  امـش  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  تشگرب و  هنیدم  هب  ریـصبوبا  یتدم  زا  سپ  . دمآ (ص )

! تخادنایم هار  هب  گنج  تشاد ، هارمه  ینارای  رگا  شردام ! رب  ياو  دندومرف : ترـضح  . موش هجنکـش  ای  مدرگرب ، منید  زا  مدشن  رـضاح 
نیا . دیزگ نکسم  تشاد ، رارق  يراجت  ياههلفاق  هار  نیب  رد  هک  صیع  مان  هب  ياهطقن  رد  تفرگ و  شیپ  ار  ایرد  لحاس  هار  ریصبوبا  سپس 

هک اجنآ  ات  دندناسریم  ریـصبوبا  هب  ار  دوخ  دنتخیرگیم و  نادـنز  زا  یکی  یکی  ناناملـسم  نآ ، لابند  هب  . دیـسر هکم  مدرم  شوگ  هب  ربخ 
هرداصم ار  هکم  ياههلفاق  ناشلاوما ، هناشاک و  هناخ و  نداد  تسد  زا  یفالت  هب  دنتفرگ  میمـصت  دـندش و  هارمه  يو  اب  رفن  داتفه  صیع  رد 

زا دنتسنادیمن ، حالص  ار  نانآ  اب  گنج  یفرط  زا  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يراجت  تینما  هک  شیرق  . دنهد همادا  یگدنز  هب  دننک و 
نیا وغل  اب  . دـننک وغل  دوب -  هدـش  اضما  شیرق  دوخ  رارـصا  هب  هک  يدوجو  اب  ار -  نامیپ  زا  مراهچ  دـنب  ات  دـندرک  تساوخرد  ادـخ  لوسر 

ناردارب . دش هدنهانپ  تخیرگ و  هنیدم  هب  موثلک  ما  مان  هب  ینز  هدام ، نیا  وغل  زا  شیپ  هتبلا  . دمآ مهارف  نیملـسم  يارب  يرتشیب  يدازآ  هدام ،
نیا دروم  رد  . دوشیمن نانز  لماش  دادرارق  نیا  دندومرف  دندرک و  يراددوخ  ترضح  . دهد لیوحت  ار  نز  نآ  دنتـساوخ  ص )  ) ربمایپ زا  وا 

ات دییامزایب  ار  نانآ  دنیآیم ، امـش  دزن  دـننکیم و  ترجه  ینمؤم  نانز  هک  یماگنه  نانموم ! يا  دـش : لزان  هنحتمم  هروس  زا  ياهیآ  هعقاو 
رب نانز  نیا  هن  اریز  دـینادرگن ؛ زاب  رافک  هب  دـیتفای ، نمؤم  ار  نانآ  رگا  سپ  . تسا رتاناد  نانآ  ناـمیا  هب  دـنوادخ  دوش ؛ مولعم  ناـنآ  ناـمیا 
ات دوب  یقاب  دوخ  رابتعا  هب  يرجه  متـشه  لاس  ات  نامیپ  نیا  .... دنـشابیم لالح  ناـنز  نیا  رب  رفاـک  نادرم  هن  دنتـسه و  لـالح  رفاـک  نادرم 
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. دش ایهم  هکم  حتف  يارب  هنیمز  دیدرگ و  خسف  شیرق  ینکشدهع  لیلد  هب  لاس  نآ  رد  هکنآ 

هظیرق ینب  دربن 

قدنخ گنج  رد  هک   ) بازحا هاپـس  زا  رفن  کی  یتح  دـندرک  هدـهاشم  نیملـسم  هک  یماگنه  يرجه ، مجنپ  لاس  هدـعقیذ  زور 24  دادماب 
رهـش هب  هرابود  شمارآ ، . تسا هتفای  نایاپ  گنج  هک  دنتـسناد  دـناهدرک ، كرت  ار  دربن  هنحـص  همه  هدـنامن و  یقاـب  دـندوب ) هدرک  تکرش 
هفیاط راک  دـیاب  هک  داد  روتـسد  دـش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدـشن  رهظ  زونه  اـما  . دـندومن تعجارم  دوخ  لزاـنم  هب  یگمه  . دوب هتـشگزاب 

هرـسکی دندوب ، هدش  نیملـسم  اب  گنج  دراو  بازحا  عفنب  دندوب و  هتـسکش  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  ار  دوخ  نامیپ  هک  هظیرق  ینب  نکـشدهع 
هدامآ هاپس  دنناوخب ! هظیرق  ینب  هلحم  رد  دیاب  همه  ار  رـصع  زامن  درک : غالبا  ار  ص )  ) مرکا لوسر  مایپ  نذؤم ، رهظ ، زامن  زا  سپ  اذل  . دوش

ار یتخس  هرصاحم  زور  دندنام و 25  اههعلق  رد  نایدوهی  . دمآرد هرـصاحم  هب  تعرـسب  هظیرق  ینب  ژد  . دمآرد تکرح  هب  گنرد  یب  دش و 
هک تسا  بطخأ  نب  ّییح  نامه  يو  . تسا هظیرق  ینب  هعلق  رد  نونکا  ریـضن  ینب  نارـس  زا  یکی  . دـندمآ گنت  هب  هکنآ  اـت  دـندومن  لـمحت 

دهعتم هدوـمن و  ینکـشنامیپ  هب  راداو  ار  هظیرق  ینب  زین  گـنج  نیح  رد  دوـب و  هدرک  نشور  شیرق  کـیرحت  اـب  ار  بازحا  گـنج  شتآ 
هظیرق ینب  زا  نیملـسم  هاپـس  لباقم  رد  وا  دنروخب  تسکـش  بازحا  رگا  ات  دنامب  هظیرق  ینب  نایم  رد  گنج  هظحل  نیرخآ  ات  دوب  هدـیدرگ 

رـس هب  ییالب  هچ  هک  دینیبیم  نایدوهی ! يا  تفگ - : نینچ  دوخ  مدرم  هب  باطخ  دسا  نب  بعک  هظیرق ، ینب  ربهر  . دیامن عافد  نکـشنامیپ 
زین امـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  . میوش ناملـسم  یگمه  هکنیا  لوا  دـینک ! باختنا  ار  یکی  مراد ؛ امـش  يارب  داهنـشیپ  هس  نم  . تسا هدـمآ  امش 

ام نانز  نادنزرف و  لام و  ناج و  میوش ، ناملـسم  رگا  تسا ! هدمآ  امـش  ياهباتک  رد  وا  مان  هک  تسا  يربمایپ  نامه  درم ، نیا  هک  دینادیم 
یگمه دییایب  میوگیم : ار  دوخ  مود  داهنشیپ  سپ  زگره - ! میوش ؟ ناملسم  میرادرب و  تسد  تاروت  زا  ام  زگره ! دوب -. دنهاوخ  ناما  رد 

ام نیب  ادـخ  ات  مینک  هلمح  شنارای  دـمحم و  رب  هتخآ  ياهریـشمش  اب  هداوناخ ، زا  ینارگن  نودـب  هاگنآ  میـشکب ! ار  دوخ  نادـنزرف  ناـنز و 
یلمع راـک  نیا  هن ، تشاد ؟ دـهاوخ  یـشزرا  هچ  یگدـنز  نیا ، زا  دـعب  میـشکب ! دوـخ  تسد  اـب  ار  اـههراچیب  نیا  بـجع ! دـنک -. يرواد 

هابت ار  دوخ  هبنـش  هن ؛ مینک - ! هلمح  نانآ  هب  دنرطاخ ، هدوسآ  ام  بناج  زا  شنارای  دـمحم و  تسا و  هبنـش  هک  بشما  دـییایب  سپ  تسین -.
! تسین امش  نایم  رد  شیدنارود  دنمدرخ  کی  یتح  سپ ، مینکیمن -. ار  راک  نیا  ام  میوش ! خسم  دوخ  ناینیـشیپ  زا  یهورگ  دننام  مینک و 

هظیرق ینب  اب  دوب و  سوا  هلیبق  زا  هبابلوبا  . دتسرفب نانآ  دزن  تروشم  يارب  ار  رذنملادبع  نب  ۀبابلوبا  دنتساوخ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نایدوهی 
ایآ دندیـسرپ : دندرک و  يراز  هلان و  دندید ، ار  هبابلوبا  نوچ  دوهی  نادرم  . دـنتفریذپ ار  اضاقت  نیا  ص )  ) مرکا لوسر  . تشاد یتسود  هقباس 

درک و هراـشا  دوخ  يولگ  هب  تسد  اـب  دروخیم ، فسأـت  ناـنآ  لاـح  هب  هک  اـجنآ  زا  يرآ و  تفگ : هباـبلوبا  میوش ؟ میلـست  وـت  هدـیقع  هب 
یمدق زونه  لمع ، نیا  زا  سپ  ادخ  هب  دیوگیم : نینچ  دروم  نیا  رد  شدوخ  يو  . دش دنهاوخ  هتشک  یگمه  دنوش ، میلست  رگا  هک  دنامهف 
میلـست زا  ار  نانآ  المع  دنک ، بیغرت  میلـست  هب  ار  نمـشد  هکنیا  ياج  هب  وا  يرآ ، ماهدش ! بکترم  یتنایخ  هچ  مدیمهف  هک  مدوب  هتـشادنرب 
مهاوخن اجنیا  زا  تفگ : تسب و  دجسم  ياهنوتس  زا  یکی  هب  ار  دوخ  دش ، دجسم  یهار  ددرگرب ، ربمایپ  دزن  هکنیا  نودب  اذل  دوب ؛ هتشادزاب 

ادخ هب  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  رد  موشن و  دراو  هظیرق  ینب  هلیبق  نایم  رد  رگید  هک  منکیم  دهع  ادخ  اب  دریذپب و  ار  ماهبوت  دـنوادخ  ات  تفر 
هب هبابلوبا  ربخ  . تسا یگرزب  تنایخ  هچ  نیملـسم  یماظن  رارـسا  نتخاس  شاف  هک  دوب  هدـیمهف  وا  موشن ! هدـید  ماهدرک  تناـیخ  شلوسر  و 

شدوخ هک  الاح  یلو  دیشخبیم ، ار  وا  دنوادخ  مدرکیم و  شزرمآ  بلط  شیارب  دمآیم ، نم  دزن  وا  رگا  دندومرف : ترضح  . دیسر ربمایپ 
رگید هورگ  دش : لزان  وا  دروم  رد  هبوت  هروس  هیآ 102  زور ، شش  تشذگ  زا  سپ  . دوب دنوادخ  وفع  رظتنم  دیاب  تسا ، هتـساوخ  روط  نیا 
میحر هدـنزرمآ  دـنوادخ  . دریذـپب ار  نانآ  هبوت  دـنوادخ  دـیاش  دـناهتخیمآرد ، دـب  اب  ار  کـین  لـمع  ناـنآ  دـندرک ، فارتعا  دوخ  هاـنگ  هب 

زاب هبابلوبا  ندب  زا  ار  اهدنب  اصخـش  هاگنآ  تفریذپ ! ار  هبابلوبا  هبوت  دـنوادخ  دـندومرف : دـندزیم ، دـنخبل  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ . تسا
دنهد هزاجا  ناشیا  درک  تساوخرد  دمآ و  ربمایپ  دزن  هدـش ، جراخ  هعلق  زا  نایدوهی  یگدـنیامن  هب  سیق  نب  ساش  مان  هب  یـصخش  . دـندرک
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زین ناشلاوما  درک  داهنشیپ  سپـس  . دنتفریذپن ار  داهنـشیپ  نیا  ص )  ) ربمایپ . دننک نطو  يالج  ریـضن  ینب  دننام  دنرادرب و  ار  دوخ  لاوما  نانآ 
رارصا رایـسب  سوا  هلیبق  دارفا  . تسا هدنامن  یهار  میلـست  زج  هک  دنتـشاد  راهظا  دنتفریذپن و  مه  زاب  ترـضح  نآ  یلو  دشاب ؛ نیملـسم  لام 

رد يرواد  دندومرف : تیاهن  رد  دندرک و  تفلاخم  تدشب  داهنـشیپ  نیا  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  یلو  دـنوش ؛ هدیـشخب  هظیرق  ینب  هک  دـندرک 
نیا . تفریذپ مهاوخ  زین  نم  درک ، مکح  وا  هچ  ره  . مراذگیم ذاعم ) نب  دعـس  سوا ، ربهر  ینعی   ) امـش گرزب  هدـهع  هب  ار  هورگ  نیا  نایم 
شیپ ذاعم  نب  دعس  . تشاد دوجو  نامیپ  یتسود و  هقباس  هظیرق  ینب  سوا و  هلیبق  ود  نیب  اریز  تفرگ ؛ رارق  نایدوهی  لابقتسا  دروم  داهنشیپ 

هک ار  یهرز  هلجع  اـب  اذـل  دوـب ؛ هدیـشک  لوـط  یمک  گـنج  رد  يو  روـضح  ناـمز  نآ  رد  . دوـب هدرک  تکرـش  بازحا  گـنج  رد  نیا  زا 
نیا . دش حورجم  یتخسب  وا  داد و  رارق  فده  ار  وا  نت  درک و  هدافتسا  تصرف  زا  نمـشد  . دمآ نادیم  هب  هدرک ، نت  رب  دوب  شنت  زا  رتهاتوک 
هدرک یلخاد  شاشتغا  بوشآ و  راچد  ار  هنیدـم  دـندوب و  هتـسکش  ار  ادـخ  لوسر  اـب  دوخ  ناـمیپ  هظیرق  ینب  هک  داد  خر  یناـمز  رد  هعقاو 

اریز رادهگن ؛ هدنز  نآ  يارب  ارم  تسا ، هدنام  يزیچ  زونه  گنج  نیا  زا  رگا  ادنوادخ ! تفگ : درک و  اعد  تیحورجم  لاح  رد  دعس  . دندوب
نیا رگا  مرادیم و  تسود  یگنج  ره  زا  رتشیب  دندرک ، شنوریب  دندناوخ و  وگغورد  ار  وا  دندرزآ و  ار  تلوسر  هک  ار  یناسک  اب  دربن  نم 

زا نتفرگ  ماـقتنا  هب  ممـشچ  اـت  رادـهگن  هدـنز  ردـق  نآ  ارم  یلو  هد ، رارق  نم  تداهـش  ببـس  ار  دـماشیپ  نیمه  هدیـسر ، ناـیاپ  هـب  گـنج 
يرتسب حورجم و  ذاعم  نب  دعس  نونکا  . تسا دوهشم  شنخس  زا  الماک  هظیرق ، ینب  ینکـشنامیپ  زا  وا  مشخ  تدش  دوش ! نشور  هظیرقینب 

هب تبـسن  یگمه  دـندومرف : ترـضح  . دـندروآ ص )  ) مرکا لوـسر  رــضحم  هـب  مارتـحا  اـب  ار  دوـخ  ربـهر  حورجم  رکیپ  سوا  مدرم  . تـسا
؛ دنک یکین  هظیرق  ینب  قح  رد  وا  دنتشاد  رارـصا  سوا  هلیبق  دارفا  . دندرک مارتحا  دنتـساخرب و  نیرـضاح  همه  دینک ! مارتحا  يادا  ناترورس 

رارق ریثأت  تحت  ار  وا  يرگتمالم  چیه  شنزرس  ادخ  هار  رد  هک  تسا  هدیسر  ارف  ینامز  دعس  يارب  دوب : نیا  دندوب  هدینش  هک  یخـساپ  یلو 
ناشلاوما دنوش ؛ هتشک  هظیرق  ینب  نادرم  همه  هک  تسا  نآ  نم  مکح  درک : مکح  نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  رضحم  رد  ذاعم  نب  دعس  دهدن !

مکح نامه  وت  مکح  ۀعقرأ : ۀعبـس  قوف  نم  هللا  مکحب  مهیف  تمکح  دقل  دندومرف : ربمایپ  دنوش ! ریـسا  ناشنانز  نادـنزرف و  دوش و  میـسقت 
دافم قبط  رب  اقیقد  وا  مکح  . نکـشنامیپ یهورگ  دروم  رد  تواضق  نیا  حیرـص  دییأت  ینعی  نیا ، .و  تسا نامـسآ  تفه  يالاب  رد  دـنوادخ 
ینب ریـضن ، ینب  هفیاـط  هس  ترـضح و  نآ  نیب  دـندوب ، هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  ص )  ) مرکا لوسر  یتـقو  اـقباس ، هک  دوب  يدادرارق  ناـمه 

ناشنارای و  ص )  ) ربمایپ هیلع  یمادـقا  چـیه  هک  دـندوب  هتفریذـپ  نایدوهی  نامیپ ، نآ  رد  . دوب هدیـسر  اـضما  هب  دوهی  زا  هظیرق  ینب  عاـقنیق و 
رب ذاعم  نب  دعـس  زین  نونکا  دشاب و  زاب  نانآ  هداوناخ  لام و  ناج و  رب  ص )  ) ادخ لوسر  تسد  دندرک ، فلخت  نامیپ  نیا  زا  رگا  دـننکن و 

، دندیدرگیم دیعبت  هب  موکحم  ریضن  ینب  دننام  ای  دندشیم ، هدیـشخب  هظیرق  ینب  رگا  نیا  زا  هتـشذگ  . دوب هدومن  مکح  دادرارق  نامه  قبط 
ربهر فرـشا ، نب  بعک  هک  روط  نامه  دـننک ؛ يزیرهیاپ  ار  يرگید  گـنج  هئطوت  دـننزب و  يرگهنتف  هب  تسد  هک  تشاد  دوجو  رطخ  نیا 
رودص زا  سپ  دننک ) كرت  ار  دوخ  يدادجا  ءابآ و  نطو  دندش  روبجم  نیملـسم  زا  یکی  نتـشک  اب  هک  دوهی  فیاوط  زا  یکی   ) عاقنیق ینب 

يزیرهیاپ ار  دـحا  دربن  ات  تخیر  حاسمت  کشا  ردـب  ناگتـشک  يارب  ردـق  نآ  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  هار  هنیدـم ، كرت  دـیعبت و  مکح 
رازاـب رد  . دوش رارکت  خـلت  هبرجت  نیا  تسیاـبیمن  اذـل  . تخاـس مهارف  ار  بازحا  گـنج  تامدـقم  اصخـش  هک  بطخأ  نب  ّییح  اـی  درک و 

ناملسم کی  لتق  مرج  هب  زین  نز  کی  . دندز ندرگ  دندروآ و  اجنآ  هب  هتـسد  هتـسد  ار  هظیرق  ینب  نادرم  سپـس  دندنک ؛ ییاهقدنخ  هنیدم ،
یلو متسین ؛ نامیشیپ  وت  اب  يزوتهینک  زا  نم  تفگ : داتفا ، ادخ  لوسر  هب  شمشچ  هک  یماگنه  ریضن ،) ینب  زا  ، ) بطخا نب  ییح  . دش هتشک 
ینب يراوخ  تلذ و  دیـشابن ؛ نارگن  دـنوادخ  ناـمرف  زا  تفگ : ناـیدوهی  هب  سپـس  ددرگیم ! راوخ  دزاـس ، راوخ  هک  ار  سک  ره  دـنوادخ 

يرجه مجنپ  لاس  هجح  يذ  مهدزون  زور  رد  هظیرق  ینب  هلئاغ  . دیسر دوخ  تنایخ  يازـس  هب  زین  وا  تسا ! یمتح  دنوادخ  هیحان  زا  لیئارـسا 
یمخز نامه  رثارب  ندرک ، مکح  زا  سپ  ذاعم ، نب  دعـس  نینچمه  . دیدرگ لزان  بازحا  هروس  تایآ 26 و 27  دروم  نیا  رد  تفای و  ناـیاپ 

. دیسر تداهش  هب  دوب  هتشادرب  قدنخ  گنج  رد  هک 

ریضن ینب  هوزغ 
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ریضن ینب  هوزغ 

هارمه هنیدـم ، هب  هلآ - هیلع و  هللا  تاولـص  لوسر - ترـضح  ترجاهم  زا  سپ  هک  دوب  هنیدـم  نکاـس  ناـیدوهی  زا  یهورگ  ماـن  ریـضن  ینب 
فالخرب هاگره  دنهدن و  ماجنا  نیملـسم  هیلع  یمادقا  چـیه  هک  دـندش  دـهعتم  دـندرک و  اضما  حلـص  نامیپ  ترـضح  نآ  اب  رگید ، یلیابق 

، دوهی . دوب دـهاوخ  زاب  نانآ  نادـنزرف  نانز و  ندرک  ریـسا  لاوما و  طبـض  زین و  نانآ  نوخ  نتخیر  يارب  ربمایپ  تسد  دـننک ، راتفر  ناـمیپ ،
اجنآ زا  ریـضن  ینب  هوزغ  هعقاو  . دندوب هدرک  اضما  حلـص  نامیپ  زین  رماع  ینب  هلیبق  اب  ریـضن  ینب  یفرط  زا  . دندوب هتفریذـپ  ار  دراوم  نیا  دوخ 
لتق هب  دنتـسه  مالـسا  ناـغلبم  زا  ياهدـع  نیلتاـق  درکیم  ناـمگ  هک  ار  رفن  ود  هیما ، نب  ورمع  ماـن  هب  نیملـسم  زا  یکی  هک  دوـشیم  زاـغآ 

هکنیا يارب  اذل  . دندمآیم باسح  هب  ریضن  ینب  نانامیپ  مه  زا  هک  دندوب  رماع  ینب  هلیبق  دارفا  زا  نانآ  اریز  دوب ، هدرک  هابتشا  وا  یلو  . دیناسر
هراومه هک  نایدوهی  . دندرک تکرح  ریضن  ینب  هعلق  فرط  هب  نازابرـس  زا  يدادعت  اب  ربمایپ  دوش ، هتفرگ  نایدوهی  یلامتحا  مادقا  ره  يولج 

دراو دنتساوخ  ناشیا  زا  دیآیم ، نانآ  فرط  هب  كدنا  يدادعت  اب  ترضح  دندرک  هدهاشم  یتقو  دندوب ، ندز  هبرـض  يارب  یتصرف  دصرتم 
نیب نیا  رد  . دنتسشن دوخ  نارای  اب  راوید ، هیاس  ریز  هعلق ، رانک  رد  دنتفریذپن و  ص )  ) ربمایپ یلو  دندرب ؛ رـس  هب  نانآ  اب  ار  زور  دنوش و  هعلق 
دورب ماب  يالاب  هک  درک  لوبق  شاجح  ورمع  مان  هب  یصخش  . دوب راک  رد  ياهئطوت  ییوگ  دروخیم و  مشچ  هب  یکوکـشم  ياهدمآ  تفر و 
مرکا یبن  اذل  تخاس ؛ ربخاب  هئطوت ، زا  ار  ناشیا  دش و  لزان  ترضح  رب  لیئربج  . دناسرب لتق  هب  ار  ناشیا  هتخادنا ، ربمایپ  رس  رب  ار  یگنس  و 
ناشیا دندرکیم  روصت  همه  . دنوریم اجک  هب  هک  دـندادن  ربخ  دوخ  ناهارمه  هب  یتح  دـندرک ، تکرح  ییاهنت  هب  دنتـساخرب و  اروف  (ص )

دندیـسرت و تخـس  ور  نیا  زا  . دـیماجنا لوط  هب  هعلق  نورد  نایدوهی  ناهارمه و  راـظتنا  . تشگ دـنهاوخرب  دـنوریم و  يراـک  ماـجنا  يارب 
هب هک  يدرم  زا  ربمایپ  نارای  . دندیسارهیم تدشب  ناشیا  لثم  هب  هلباقم  زا  تسا و  هدش  ربخاب  نانآ  میمـصت  زا  ترـضح ، هک  دنداد  لامتحا 

روتسد هنیدم  رد  . دندش هاگآ  نایدوهی  هئطوت  زا  اجنآ  رد  دنتشگزاب و  اذل  . تساهدش دراو  هنیدم  هب  ربمایپ  هک  دندینـش  دمآیم ، نانآ  فرط 
ینب نایدوهی  هب  ار  یمایپ  ات  دش  رومأم  ص )  ) ادخ لوسر  فرط  زا  یـسوا  هملـسم  نب  دمحم  مان  هب  یـصخش  . دـش رداص  یماظن  شابهدامآ 

كرت ار  دوخ  هناشاک  هناـخ و  زور  تدم 10  فرظ  ینکـشنامیپ ، نیا  يازا  رد  دوب  هدش  هتـساوخ  نایدوهی  زا  مایپ ، نیا  رد  . دناسرب ریـضن 
یگمه درک  داهنشیپ  نانآ  نارس  زا  یکی  . دندیسرت تخـس  مایپ  تفایرد  زا  سپ  نایدوهی  . تسا رده  نانآ  نوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک ،

هب هنیدم  نیقفانم  یفرط  زا  . دش در  دیدرگ و  وربور  تیرثکا  تفلاخم  اب  داهنـشیپ  نیا  یلو  دـنبای ، تاجن  دـیعبت  لتق و  زا  ات  دـنوش  ناملـسم 
نانآ کمک  هب  زابرس  رازه  ود  اب  هک  دنداد  هدعو  دندرک و  یگتسبمه  مالعا  یمایپ  یط  نایدوهی ، اب  لولـس  نب  یبا  نب  هللادبع  یگدرکرس 

ار ژد  ياهرد  دـندرک و  لابقتـسا  داهنـشیپ  نیا  زا  نایدوهی  . درک دـنهاوخ  یگداتـسیا  ص )  ) ربمایپ موجه  ربارب  رد  نانآ  اب  دـمآ و  دـنهاوخ 
هک دوب  دقتعم  يو  . دـش وربور  مکـشم  نب  مالـس  مان  هب  يدرم  تفلاخم  اب  نایدوهی  لمع  نیا  . دـندش ربمایپ  هلمح  رظتنم  هناحلـسم  دنتـسب و 
زین اجنآ  رد  دوب و  هدرک  مالعا  ص )  ) ربمایپ لتق  يارب  هشقن  هئطوت  اب  ار  دوخ  تفلاخم  زین  البق  وا  . تسین دامتعا  لباق  یبا  نب  هللادـبع  هدـعو 

يارب ص )  ) ربمایپ . دش وربور  تمواقم  اب  یلو  دروآرد ، لماک  هرصاحم  هب  ار  اههعلق  يدوزب  مالسا ، رکشل  . دوب هدشن  یهجوت  يو  نخـس  هب 
لد دوخ  راید  زا  دنوش  روبجم  ات  دـننک  بیرخت  ار  نانآ  عرازم  عطق و  ار  نانآ  يامرخ  ناتخرد  دـنداد  روتـسد  نمـشد ، تمواقم  نتـسکش 

میلست زور  زا 15  سپ  یخیرات  تایاور  یـضعب  هبانب  زور و  زا 6  سپ  دندید ، نینچ  هک  نایدوهی  . دنرادن یهار  میلـست  زج  دننادب  دـننکب و 
لیوحت ار  اهحالـس  اذل  . دنربب دوخ  اب  ار  اههحلـسا ، زا  ریغ  دوخ ، لوقنم  لاوما  ضوع  رد  دننک و  كرت  ار  هنیدـم  دـندرک  تقفاوم  دـندش و 
بیرخت دوخ  تسد  هب  ار  اههناخ  دندنک و  اهبوچراهچ  اب  ار  اههناخ  ياهرد  یتح  دـندرک ؛ اهبکرم  راب  ار  دوخ  لاوما  دنتـسناوتیم  ات  هداد ،

زا یکی  بـیترت  نیدـب  دـندروآ و  مالـسا  زین  رفن  نیب 2  نیا  رد  دـندرک  تکرح  ماش  تمـس  هب  ياهدـع  ربیخ و  تمـس  هب  ياهدـع  . دـندرک
عطق روتسد  ص ،)  ) ربمایپ هک  یماگنه  ا - تسا : مزال  هتکن  دنچ  رکذ  هوزغ  نیا  اب  هطبار  رد  . دش هتشادرب  نایم  زا  یلخاد  نانمشد  نیرتگرزب 

(، ص  ) ربمایپ ترـضح  هینک   ) مساقلاوبا يا  دـنتفگ : دـندید ، هدـشعطق  ار  دوخ  يداـصتقا  نایرـش  هک  ناـیدوهی  دـنداد ، ار  اـمرخ  ناـتخرد 
هب مالسا  هچرگ  .؟ ینزیم تسد  راک  نیا  هب  تدوخ  ارچ  نونکا  يدرکیم ، یهن  ناتخرد  عطق  زا  ار  تنازابرس  هشیمه  وت  تسا !) مساقلاوبا 
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نمـشد عفد  لیبق  زا  ، ) رتمهم حلاصم  ظفح  رگا  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو  تسا ، هداد  تیمها  رایـسب  نآ  زا  تبقارم  تخرد و  تشاک 
ربمایپ دراوم  نیا  رد  . درک يراددوخ  راـک  نیا  زا  دـیاب  زاـب  دـشاب ، ناـتخرد  عطق  نوچمه  رتتیمهامک  يروما  هب  هتـسباو  مالـسا ) میرح  زا 

زا شیب  نآ  دوس  هدـسفم و  زا  شیب  نآ  تحلـصم  یلو  تشاد ، لاـبند  هب  ار  یتارـضم  هسفن  یف  هچ  رگا  هک  دـندرک  مادـقا  یلمع  هب  (ص )
هیآ همجرت  . تسا هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  تسا ) هدش  لزان  هوزغ  نیا  دروم  رد  هک   ) رـشح هروس  رد  لمع  نیا  هکنآ  رب  هوالع  . دوب نآ  نایز 

هزاـجا هب  دـیتشاذگ  دوخ  لاـح  هب  ار  یـضعب  دـیدرک و  عطق  ار  اـمرخ  ناـتخرد  زا  یـضعب  هک  امـش  لـمع  نیا  تسا : نینچ  هروس  نیا  زا   5
(، رـشح  ) هروـس نیمه  رد  دـنوادخ  هدوـمرف  هب  اـنب  - 2. دـنک لـیلذ  راوـخ و  ار  ناقـساف  دـنوادخ  هک  دوـب  تهج  نیدـب  دوـب و  راـگدرورپ 

عرازم و . دنتسین کیرش  نآ  رد  نیملسم  دنوشیم و  بوسحم  ص )  ) ربمایپ یصخش  کلم  دنوشیم ، حتف  يزیرنوخ  نودب  هک  ییاهنیمزرس 
هک اجنآ  زا  لاح ، نیا  اب  . دـمآرد ترـضح  نآ  یـصخش  کـلمت  هب  دـندش ، نیملـسم  میلـست  گـنج ، نودـب  نوچ  زین  ریـضن  ینب  ياـههعلق 

راصنا ربمایپ ، دندمآیم ، رامش  هب  نانآ  رابرس  تقیقح  رد  دنتـشادن و  یلام  زین  دوخ  زا  دندرکیم و  یگدنز  راصنا  ياههناخ  رد  نیرجاهم 
میسقت هورگ  ود  ره  نیب  دوب ) ناشیا  یـصخش  کلم  هک  نیا  دوجو  اب   ) ار مئانغ  ترـضح  نآ  ای  دنتخاس : ریخم  راک  ود  نیا  زا  یکی  نیب  ار 
جراـخ راـصنا  ياـههناخ  زا  ناـنآ  دـننک و  میـسقت  نیرجاـهم  نـیب  اـی  دـننک و  یگدـنز  راـصنا  ياـههناخ  رد  ناـنچمه  نیرجاـهم  دـننک و 
نامهیم راصنا  ياههناخ  رد  نانآ  مه  زاب  دننک و  میـسقت  نیرجاهم  نیب  طقف  ار  مئانغ  ترـضح ، هک  دندرک  تقفاوم  یگلمج  راصنا  . دـنوش

نیب ار  لاوما  سپس  امرف ! تمحر  ار  راصنا  نادنزرف  راصنا و  ادنوادخ ! دندومرف : یگتشذگدوخزا  نیا  لباقم  رد  مالسا  یمارگ  یبن  . دنـشاب
یمامت دندوب و  هدمآ  هنیدم  هب  یلاخ  تسد  اب  نارجاهم ، اریز  دوش ، مهارف  نانآ  يداصتقا  عضو  رد  یـشیاشگ  ات  دـندرک  میـسقت  نیرجاهم 

نامه داد و  خر  يرجه  مراهچ  لاـس  لوـالا  عیبر  هاـم  رد  هعقاو ، نیا  - 3. دوب هدـش  هرداصم  شیرق  طسوت  هکم  رد  زین  ناشیا  ياـهییاراد 
عطق نایدوهی ، ینکـشنامیپ  هلأسم  نوچمه  یفلتخم  لئاسم  هب  نآ  رد  دـیدرگ و  لزان  رـشح  هروس  هوزغ ، نیا  هراـبرد  دـش ، هتفگ  هک  روط 
تسا هدومرف  حیرـصت  دنوادخ ، نینچمه  . تسا هدش  هراشا  نیقفانم  غورد  بیرف و  هدعو  راصنا و  يرگراثیا  میانغ ، فیلکت  امرخ ، ناتخرد 
روحم نوچ  یلو  دنوشیم ، دحتم  رگیدکی  اب  رطخ  عقاوم  رد  یگمه  دنتـسه و  ددـعتم  ناوارف و  رهاظ ، بسحب  هچرگ  مالـسا  نانمـشد  هک 

هکلب تسین ، دـحتم  مه  اب  هاگچیه  نانآ  ياهلد  تسا و  يرهاظ  داـحتا  کـی  داـحتا ، نیا  اذـل  تسا ، يویند  عفاـنم  اـیند و  ناـنآ  ياـهتیلاعف 
رامـش هب  مالـسا  نانمـشد  زا  هتـسد ، ود  ره  هچ  رگا  دـندوبن ، دـحتم  ناـیدوهی  اـب  لد  رد  نیقفاـنم  هـک  روطناـمه  تـسا ، هدـنکارپ  قرفتم و 

. تسا قرفتم  هدنکارپ و  اهنآ  ياهلد  هکنآ  لاح  يرادنپیم ، دحتم  ار  اهنآ  وت  یتش : مهبولق  اعیمج و  مهبسحت  دندمآیم :

دحا هوزغ 

اب دنتـشاد ، هنیـس  رب  ار  دوخ  نازیزع  نادنزرف و  غاد  هک  شیرق  ناگرزب  نیملـسم ، يزوریپ  يرجه و  مود  لاس  رد  ردب  گنج  عوقو  زا  سپ 
هک ار  یناوراک  هراجتلالام  روظنم  نیدب  . دننک جیسب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هیلع  زهجم ، يرکشل  ات  دنتفرگ  میمـصت  دندرک و  تروشم  رگیدکی 

، گنج يارب  ار  نآ  زا  لصاح  دوس  دنتخورف و  دوب ، هتـسر  ندش  تراغ  رطخ  زا  دوب و  هدیـسر  هکم  هب  تمالـسب  ردـب  گنج  زا  شیپ  لاس 
لیکـشت رفن  رازه  راهچ  لماش  زهجم  یـشترا  تیاهن ، رد  دـندرک و  جیـسب  ار  ینایوجگنج  هماـهت  وهناـنک  لـیابق  زا  نینچمه  . دـندرک هنیزه 

رد هک  تشاد  روضح  رکشل  رد  برح  نب  یـشحو  مان  هب  یـشبح  یمالغ  هلمج  نآ  زا  . دندوب ناگدرب  نامالغ و  هورگ ، نیا  زا  يدادعت  . دش
تیـصخش هس  زا  یکی  رگا  هک  دـندوب  هداد  هدـعو  يو  هب  . تشاد ماـت  یتراـهم  دوـب ، ناـمز  نآ  یگنج  تـالآ  زا  هک  نیبوز ، ندرب  راـک  هب 

نادیم رد  زین  شیرق  نانز  زا  رفن  رازه  راهچ  نیا ، زج  . درک دنهاوخ  دازآ  ار  وا  دربب ، نیب  زا  ار  هزمح  و  ع )  ) یلع ص )  ) دمحم ینعی  مالسا ،
رظن هب  نینچ  اریز  دـننک ، يریگولج  نانآ  یلاـمتحا  رارف  زا  نادرم ، ییوجماـقتنا  سح  رتشیب  هچ  ره  کـیرحت  رب  هوـالع  اـت  دـندش  رـضاح 

! وـجگنج کـی  يارب  يراوـخ  تفخ و  ینعی  نیا ، تشاد و  دـهاوخ  یپ  رد  ار  ناـنآ  هداوناـخ  ناـنز و  تراـسا  نادرم ، رارف  هـک  دیـسریم 
ترضح نآ  عالطا  هب  ار  شیرق  جیسب  ربخ  ياهمان  یط  درکیم ، ناهنپ  ار  دوخ  مالسا  یلو  دوب  ناملـسم  هک  ص -)  ) ربمایپ يومع  سابع -،
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هدـمآرد تکرح  هب  شیرق  شترا  . دـندرک لیـسگ  ربـخ  بسک  يارب  ار  یناـسوساج  ناـگمه ، رب  نآ  تئارق  زا  سپ  ص ،)  ) ربماـیپ . دـیناسر
دحا و ياههوک  هنماد  رد  عقاو  قیقع  يداو  مان  هب  یلحم  رد  تسا و  هدـش  کیدزن  هنیدـم  هب  نمـشد  شترا  هک  دـنداد  ربخ  ناسوساج  . دوب

نیا رد  دوب و  یماظن  تایلمع  يارجا  يارب  لحم  نیرتبساـنم  یعیبط ، عناوم  ندوبن  لـیلد  هب  هقطنم ، نیا  . تسا هتفرگ  عضوم  هنیدـم  لاـمش 
ص)  ) ربمایپ صخـش  . دـش لیکـشت  یتروشم  هسلج  يرجه ، موس  لاس  لاوش  مشـش  هعمج  زور  . دومنیم ریذپبیـسآ  رایـسب  هنیدـم  ماـگنه 
رد زین  ناـنآ  دوـش و  موـلعم  باحـصا  رظن  هک  نیا  يارب  لاـح  نـیا  اـب  یلو  . درک عاـفد  رهـش  زا  دـنام و  هنیدـم  رد  دـیاب  هـک  دـندوب  دـقتعم 

( هنیدم رد  نیقفانم  هدرکرس   ) لولس نب  یبا  نب  هللادبع  دینک ! نایب  ار  دوخ  يأر  ّیلإ : اوریشأ  دندومرف : دنشاب ، هتشاد  تلاخد  اهیریگمیمصت 
یبیـسآ زین  نونکات  میدرکیم و  هدافتـسا  هعلق  ناونع  هب  هنیدم  زا  اهگنج  رد  زین  هتـشذگ  ياهنامز  رد  ام  تفگ : درک و  دـییأت  ار  ربمایپ  رظن 

اب نمشد ) ربارب  رد  یعیبط  یعنام  ناونع  هب  رهش  زا  ندرب  هرهب  ینعی  ، ) رظن نیا  . میدروخ تسکـش  میدش  جراخ  رهـش  زا  هاگره  میاهدیدن و 
نمشد لابقتـسا  هب  دیاب  دندوب  دقتعم  اهنآ  اریز  دش ، در  تدشب  دوب  هدمآ  ناجیه  هب  نانآ  شورخرپ  وجگنج و  حور  هک  یناناوج  تفلاخم 

هرز ربمایپ  هک  یلاح  رد  زور  نامه  . دـنوش جورخ  هدامآ  دوخ ، یبلق  لـیامت  مغر  یلع  ص )  ) ربماـیپ هک  دـش  ببـس  هدـع  نیا  رارـصا  . تفر
، دنتـشاد جورخ  رب  رارـصا  شیپ  یتاظحل  ات  هک  یناناوج  اما  دندش ؛ هنیدـم  زا  جورخ  هدامآ  یگنج  درم  رازهکی  هارمه  هب  دـندوب ، هدیـشوپ 

لوسر ترضح  یلو  . دندومن یهاوخرذع  دوخ  لمع  زا  دنگنجب و  نمـشد  اب  دننامب و  رهـش  رد  دندش  رـضاح  دندش و  دوخ  ياطخ  هجوتم 
هماقا هعمج  زامن  دگنجب ! نمشد  اب  هکنآ  رگم  دروآ ، نوریب  نت  زا  ار  نآ  تسین  هتسیاش  دیشوپ ، هرز  يربمایپ  هک  یماگنه  دندومرف : (ص )

همه . دیسریمن رظن  هب  یفاک  دربن  يارب  نانآ  نس  هک  دندوب  یناناوجون  مالسا ، هاپس  نایم  رد  . درک كرت  ار  هنیدم  مالـسا ، رکـشل  دیدرگ و 
بدنج نب  ةرمـس  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  . دندش هدنادرگزاب  هار  نایم  زا  جیدخ  نب  عفار  بدـنج و  نب  ةرمـس  ياهمان  هب  رفن  رگم 2  نانآ 
هزاجا دـنزب ، نیمز  هب  ار  وا  دـیآ و  قئاـف  يزادـناریت  ناوجون  رب  دوب  هتـسناوت  یتشک  هقباـسم  کـی  رد  نوچ  زین  عفار  دوب و  یبوخ  زادـناریت 

ناوجون ود  نیا  تعاجـش  تراهم و  لباقم  رد  هک  دوب  ياهزیاج  گنج ، نادیم  رد  روضح  هزاجا  تقیقح  رد  تفای و  ار  نادـیم  رد  روضح 
یمـسج و ياوق  هب  رتهب  رتشیب و  هچره  ار  دوخ  دـنزومایب و  ار  یمزر  نونف  ات  ناـناوج  ریاـس  يارب  دوب  یقیوشت  زین  دـشیم و  هداد  ناـنآ  هب 

مامت تقد  اب  ار  هاپـس  فوفـص  هاگنآ  دـندروآ ؛ ياج  هب  دـحا  هقطنم  نایم  رد  ار  حبـص  زامن  ص )  ) ربماـیپ . دـننک زهجم  فلتخم  ياـهتراهم 
دزاتب و اجنآ  زا  تسناوتیم  یتحارب  نمـشد  دوب و  هاپـس  هب  تشپ  هک  دـندومن  یفاکـش  زا  تظاـفح  رومأـم  ار  رفن  هاـجنپ  دـندومن و  بترم 
هچ میوش و  زوریپ  هچ  دندومرف : نانابهگن  هب  ترـضح  دش و  هداد  دـیکا  روتـسد  هطقن  نیا  زا  تظافح  دروم  رد  . دزاس ریگلفاغ  ار  نیملـسم 
مه هتـشک  ام  رگا  . دنزاتن ام  رب  رـس  تشپ  زا  ات  دینک  رود  دوخ  يزادناریت  اب  ار  نمـشد  ناراوس  دـینامب و  اج  نیمه  امـش  میروخب ، تسکش 
دوب نکمم  هک  دوب  هدـش  مهارف  ییاههنیمز  دـییاین ! ام  کمک  هب  مئانغ  يروآعمج  رد  میدـش  مه  زوریپ  رگا  دـیناسرن و  يرای  ام  هب  میدـش 
هاپـس هارمه  ادتبا  هک  دوب  یبا  نب  هللادبع  یگدرکرـس  هب  نیقفانم  زا  ياهدع  فلخت  لماوع ، نیا  زا  یکی  . دنک فیعـضت  ار  نایوگنج  هیحور 

ییارآفص رگید ، هلأـسم  . دـنوش نیملـسم  فیعـضت  ببـس  دوخ ، لـطاب  ناـمگ  هب  اـت  دنتـشگزاب  هار  ناـیم  رد  یلو  دـندوب ؛ هدرک  تکرح 
یفالت يارب  یتصرف  رظتنم  هدروخمخز ، يرام  نوچ  دندوب و  رتیوق  بتارمب  رازفاگنج  ددـع و  رظن  زا  هک  دوب  یهاپـس  لباقم  رد  نیملـسم 

راگدرورپ تفلاخم  زا  ار  نانآ  دندومن و  رما  يراکزیهرپ  يوقت و  هب  ار  تیعمج  ادتبا  ینانخس  یط  ص )  ) ربمایپ اذل  . دندوب نیـشیپ  تسکش 
رتمک تسا و  لکشم  تمحزرپ و  رایـسب  نمـشد ، اب  هزرابم  دندومرف : هدومن ، دزـشوگ  ار  دربن  یتخـس  گنج و  ياهتیعقاو  دنتـشاد ، رذحرب 

شنامرف ناگدننکتعاطا  اب  دنوادخ  اریز  دشاب ، هدرک  ناشتیوقت  دنوادخ  هک  نانآ  رگم  دنک ، یگداتـسیا  نانآ  لباقم  رد  دـناوتیم  یـسک 
ار ییاهتداعس  قیرط  نیا  زا  دیشاب و  هتشاد  تماقتسا  داهج  رد  زیچ  ره  زا  شیب  . دننکیم ینامرفان  ار  وا  هک  تسا  یناسک  اب  ناطیـش  تسا و 

رگم دریمیمن  ناهج  نیا  رد  سک  چیه  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج ، دینک ! مهارف  دوخ  يارب  . تسا هداد  هدـعو  امـش  هب  دـنوادخ  هک 
هب تسد  یـسک  دـیابن  تسا ، هدـشن  رداص  دربن  ناـمرف  هک  ياهظحل  اـت  دـندومرف - : و  دـشاب -  هدروخ  ار  دوخ  يزور  هرذ  نیرخآ  هک  نیا 

ربمایپ . دنریگب کمک  دوخ  نامیپمه  نایدوهی  زا  هک  دندوب  هدرک  داهنـشیپ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  راصنا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، دـنزب ! هلمح 
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هب ار  يریشمش  ص )  ) مرکا لوسر  دربن ، زاغآ  زا  شیپ  دیریگن ! کمک  ناکرشم  زا  ناکرشم ، اب  گنج  رد  دندومرف : دندرک و  یهن  ار  نانآ 
لیوحت زا  ترضح  اما  دندش ، بلطواد  ياهدع  . دنک ادا  ار  نآ  قح  دریگب و  تسد  هب  ار  ریـشمش  نیا  هک  تسیک  دندومرف : دنتفرگ و  تسد 

ادا هنوـگچ  تسیچ و  ریـشمش  نیا  قـح  درک : ضرع  تساـخرب و  هناـجدوبا  ماـن  هب  ریلد  يزابرـس  . درک يراددوـخ  ناـنآ  هـب  ریـشمش  نداد 
سپس منک ! ادا  ار  شقح  مرضاح  نم  درک : ضرع  هناجدوبا  دوش ! مخ  ات  یگنجب  نآ  اب  ردق  نآ  هک  تسا  نیا  دندومرف : ترضح  دوشیم ؟

قح یتسارب  وا  . تفرگ لیوحت  ار  ریشمش  مامت ، راختفا  اب  تسب و  رـس  هب  تفگیم  گرم  لامتـسد  نآ  هب  دوخ  هک  ار  یگنرخرـس  لامتـسد 
شیپ رماعوبا  مان  هب  يدرف  ادـتبا  . دـش زاغآ  دربن  . دـنارذگ غیت  مد  زا  ار  وا  دـش ، وربور  سک  ره  اـب  گـنج  رد  اریز  درک ؛ ادا  ار  ریـشمش  نیا 
شیرق نارادمچرپ  نآ  زا  سپ  . تسـشن بقع  نیفرط ، نیب  يریگرد  رـصتخم  زا  سپ  یلو  درک ؛ دربن  ياضاقت  دوخ  یفرعم  نمـض  تخات و 

نب یلع  نوـچمه  ینازابرـس  تیاـفکاب  تـسد  هـب  یگمه  یلو  دـندمآ ، نادـیم  هـب  یکی  یکی  دـناهتفگ ، رفن  اـی 12  ار 9  ناـنآ  دادـعت  هک 
رارف هب  اپ  اههنحـص ، نیا  هدهاشم  اب  شیرق  . دندش هتـشک  دیدرگ ، بقلم  ادهـشلادیس  هب  اهدـعب  هک  بلطملادـبع  نب  هزمح  و  ع )  ) بلاطیبا

رهاـظب فـلخت  کـی  یلو  دیـسریم ؛ رظن  هب  یعطق  نیملـسم  يزوریپ  هظحل ، نیا  اـت  . دـندراذگ یقاـب  دوـخ  زا  يرایـسب  مئاـنغ  دنتـشاذگ و 
ار نیملسم  موجه  نوچ  دندوب ، هتفرگ  عضوم  هوک  فاکش  رد  هک  ینازابرـس  . درک ضوع  الماک  ار  هنحـص  یهدنامرف ، روتـسد  زا  کچوک 
هب هوک  فاکـش  زا  دنتفرگ و  هدیدان  ار  ناشهدنامرف  ددجم  ياهیروآدای  و  ص )  ) ربمایپ تادیکأت  دندرک ، هدـهاشم  مئانغ  يروآعمج  يارب 

تصرف زا  لهجیبا  ۀمرکع  دیلو و  نب  دلاخ  مان  هب  شیرق  نارادرس  زا  نت  ود  . دندنام یقاب  كدنا  رایسب  ياهدع  اهنت  دندش و  ریزارس  نییاپ 
حالس مئانغ و  يروآعمج  لوغشم  هک  هاپس  . دندرک هلمح  نیملسم  هاپـس  هب  تشپ  زا  هدنامیقاب ، تارفن  ندروآرد  اپ  زا  اب  دندرک و  هدافتـسا 

نیا رد  . دنداد رارق  هرصاحم  هقلح  رد  ار  نیملـسم  لباقم ، زا  زین  نانآ  تخاس و  هجوتم  ار  شیرق  نایرارف  نیمجاهم ، دایرف  . هدراذگ نیمز  رب 
اب تسا ، هتشک  ار  ربمایپ  هکنیا  نامگ  هب  تسا ، هدناسر  تداهش  هب  ار  ریمع  نب  بعـصم  ینعی  نیملـسم  رادمچرپ  هک  هئمق  نب  هللادبع  نایم ،

! دش هتـشک  دمحم  دش : رارکت  دنلب  يادص  اب  هلمج  نیا  نادیم ، رـسارس  رد  هک  دیـشکن  یلوط  متـشک ! ار  دمحم  دنزیم : دایرف  دنلب  يادص 
رد . دندیدیم هبولغم  ار  گنج  دنتـشادنپیم و  هتـشک  ار  ربمایپ  اریز  دنداهن ، رارف  هب  اپ  فرط  ره  زا  هتخابدوخ  نیملـسم ، دش ! هتـشک  دمحم 
هک دـندوب  كدـنا  ياهدـع  ناگدـنامیقاب ، . تسا هدـش  تبث  نایرارف  نیا  زا  یـضعب  مان  ماـشه  نبا  هریـس  نوچمه  یخیراـت ، بتک  زا  یخرب 

هزمح یپ  رد  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  میدرک ،) دای  يو  زا  رتشیپ  هک   ) نایفـسوبا رـسمه  دـنه ، مالغ  یـشحو ، . دـندرکیم عاـفد  یتخـسب 
هتفگ دنه  خساپ  رد  نیا  زا  شیپ  شدوخ  يو  . تشادـن ناکما  مالـسلاو - ةولـصلا  امهیلع  یلع - ربمایپ و  هب  یـسرتسد  وا  يارب  اریز  تفاتش ،

هداـعلاقوف دربن  نادـیم  رد  زین  یلع  . دـنرتکیدزن وا ، هب  سک  همه  زا  وا  ناراـی  اریز  درک ، مهاوخن  ادـیپ  یـسرتسد  دـمحم  هب  زگره  نم  دوب :
اپ زا  ار  وا  ياهلیح  اـب  مناوـتب  دـیاش  دوـشیم ، لـفاغ  دوـخ  فارطا  زا  هک  تسا  داـیز  يردـقب  هزمح  بـضغ  مـشخ و  یلو  تـسا ، رایـشوه 

بـسانم یتصرف  رد  دوب ، هدرک  نیمک  اهگنـس  ناتخرد و  تشپ  رد  هک  یـشحو ، اذـل  . دوب هدـش  یـضار  زین  رادـقم  نیمه  هب  دـنه  مروآرد !
ار ادهش  هزانج  يو ، هارمه  نانز  و  نایفسوبا - رسمه  دنه - تایاور ، یـضعب  هب  انب  . دروآرد ياپ  زا  ار  هزمح  تفرگ و  هناشن  ار  دوخ  نیبوز 

یلو دعلبب ، ات  تفرگ  نادـند  هب  دیـشک و  نوریب  ار  وا  رگج  تفاکـش و  ار  شمکـش  دیـسر ، هزمح  رکیپ  هب  هک  یماگنه  وا  . دـندرکیم هلثم 
زا ياهدـع  یتخـس ، تاظحل  نینچ  رد  . دـنداد بقل  راوخرگج  دابکألا : ۀـلکآ  وا  هب  دـعب  هب  ناـمز  نآ  زا  . تخادـنا نوریب  ار  نآ  تسناوتن و 
هب هچ  رگ  هدع  نیا  . دـننک هرـسکی  ار  راک  دـنناسرب و  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنتفرگ  میمـصت  دـندیدیم ، هدـنز  ار  ربمایپ  هک  شیرق  نارس 
زا يدادعت  دش ، حورجم  ناشیا  یناشیپ  هورگ ، نیمه  هلمح  رثارب  هک  يروطب  دندرزآ ، ار  ادخ  لوسر  یتخسب  یلو  دندیـسرن ، دوخ  دوصقم 
هب یلصا  فده  ص )  ) ربمایپ سدقم  دوجو  . تفر ورف  ناشیا  تروص  رد  تفاکش و  ترضح  دوخهالک  ياههقلح  تسکـش و  ناشیاهنادند 

- بلاطیبا نب  یلع  نوچمه  یناسک  يرادـیاپ  اب  نمـشد ، تخـس  موجه  بیترت  رهب  . دوب ناشیا  هجوتم  تـالمح ، زیت  هبل  تفریم و  راـمش 
زا يرایسب  تیاور  هب  دش ، عفد  دناهدش  هدرمـش  رفن  ات 36  هک  يرگید  هدع  فینح و  نب  لهـس  تباث ، نب  مصاع  هناجدوبا ، مالـسلا ،- هیلع 

دروم یتمس  زا  ص )  ) ربمایپ هاگره  شاهغالبلا ، جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  لماک و  باتک  رد  ریثا  نبا  هلمج  زا  ناسیونخیرات ،
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نانچ ع )  ) نینمؤملاریما يراکادف  يدرمناوج و  . درکیم عفد  دوخ  تالمح  اب  ار  نانآ  ع )  ) یلع شترضح ، نامرف  هب  تفرگیم ، رارق  هلمح 
زین ربمایپ  دهدیم ! ناشن  دوخ  زا  هک  تسا  يراکادف  تیاهن  نیا  درک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  دـش و  لزان  نیما  لیئربج  یحو ، کیپ  هک  دوب 

فیس یلع ال  الإ  یتف  ال  هک : دش  هدینش  گنج  هنحـص  رد  ییادن  سپـس  . تسا نم  زا  زین  وا  متـسه و  یلع  زا  نم  دندومرف : هدومن ، قیدصت 
نایم رد  . دنتـشادرب مخز  داتفه  گنج ، نیا  رد  ع )  ) یلع تسین ! راقفلاوذ  نوچ  يریـشمش  چیه  یلع و  نوچ  يدرمناوج  چیه  راقفلاوذ : الإ 

، یتاـظحل نینچ  رد  یلو  دوب ، گـنج  هنحـص  ناـسربآ  ادـتبا  هک  دراد  دوـجو  تسا  رماـع  ما  وا  هینک  هک  هبیـسن  ماـن  هب  ینز  ریپ ، نادرم  نیا 
، هدع نیا  يزابناج  ماجنارس  . دندرک ریخ  ياعد  وا  يارب  دروآ و  هدنخ  هب  ار  ربمایپ  وا  دربن  هک  يروطب  دیگنجیم ، هتفرگ ، تسد  هب  ریـشمش 
: دندیـشک دایرف  هناتـسمرس  دندوب ، يداش  رورـس و  قرغ  هک  لهج  یبا  نب  ۀمرکع  نایفـسوبا و  . دندرک ینیـشنبقع  رافک  دش و  عقاو  دیفم 

خـساپ نینچ  نیملـسم  ات  دنداد  روتـسد  دنامب و  خساپ  یب  راعـش  نیا  دنتـشاذگن  ربمایپ  لبه ! داب  هدنز  لبه ! داب  هدنز  لبه :! لعأ  لبه ! لعأ 
امـش یلو  میراد  يّزع  ام  مکل :! يّزع  يّزعلا و ال  انل  نحن  تفگ : اددجم  نایفـسوبا  تسا ! رتالاو  رترب و  دنوادخ  لجأ :! یلعأ و  هللا  دـنهد :

ییالوم تسرپرس و  امش  تسا و  ام  تسرپرس  یلوم و  دنوادخ  مکل : یلوم  انالوم و ال  هللا  دنداد : خساپ  ربمایپ  روتـسد  هب  نیملـسم  دیرادن !
! دنتـسین يواسم  مه  اـب  زگره  زور  ود  نیا  دـنداد : خـساپ  ربماـیپ  روتـسد  هب  نیملـسم  ردـب ! زور  ياـج  هب  زورما  تفگ : نایفـسوبا  دـیرادن !
، يرآ دنداد : خساپ  نیملسم  ردب ! رد  هدنیآ  لاس  امش  ام و  هدعو  تفگ : نایفسوبا  . دنخزود رد  امش  ياههتـشک  تشهب و  رد  ام  ياههتـشک 

نب ةزمح  ریبز و  نب  بعـصم  نوچمه  یماقمالاو  ردقنارگ و  يادهـش  دنداد ، دیهـش  رفن  گنج 70  نیا  رد  نیملـسم  دشاب ! نیمه  ام  هدعو 
ساسحا نآلا  نم  هک  یبضغ  مشخ و  دندومرف : دندش و  بلقنم  تدـشب  دـندید ، ار  هزمح  هکت  هکت  هزانج  ربمایپ  هک  یماگنه  . بلطملادـبع

یبن هنیدم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  . دندرک نفد  اتود  اتود  یکی و  یکی  ار  اهنآ  دـندراذگ و  زامن  اههزانج  رب  سپـس  تسا ! هقباسیب  منکیم ،
هک درادن  ار  یسک  هزمح ، هک  سوسفا  دندومرف : دنتسیرگ و  دنیرگیم ، دوخ  نازیزع  رب  نیملسم  دندرک  هدهاشم  نوچ  ص )  ) مالسا مرکم 
رد . دنروآ مهارف  ار  ص )  ) ربمایپ تیاضر  تابجوم  هدرک ، ییارسهحون  عاجش ، هدنامرف  نآ  رب  نانز  هک  دش  ببـس  نخـس  نیا  دیرگب ! وا  رب 

هلظنح مان  هب  ياهلاس  دنچ  تسیب و  ناوج  دـحا ، يادهـش  زا  یکی  - 1 میزاسیم : ناشن  رطاخ  ار  دربن  نیا  زا  ییاههنحـص  یتاکن و  همتاـخ 
ربمایپ طسوت  تسا و  فورعم  رارض  دجسم  مان  هب  هک  دوب  يدجسم  راذگناینب  و  ص )  ) ربمابپ تخسرس  نانمـشد  زا  رماعوبا  دنزرف  وا  . تسا

هب ادخ  لوسر  .و  دنامب هنیدم  رد  ار  فافز  بش  تفرگ  هزاجا  ص )  ) ربمایپ زا  دوب و  هدرک  یسورع  دربن ، زا  شیپ  بش  هلظنح ، . دش بیرخت 
درک و عادو  شنایرگ  رـسمه  اب  دوب ، هدرکن  تبانج  لسغ  هلظنح  زونه  هک  یلاح  رد  نادادماب  . دـنامب هنیدـم  رد  بش  کی  دـنداد  هزاجا  وا 

هلظنح هب  يو  اذل  . دندادیم لسغ  ار  هلظنح  هکئالم ، هک  مدید  نم  دندومرف : يو  قح  رد  ص )  ) ربمایپ . دیسر تداهـش  هب  دش و  ههبج  یهار 
، ناوج جوز  نیا  یلو  دندوب ، مالـسا  نانمـشد  زا  یبا ، نب  هللادبع  ینعی  شرـسمه  ردـپ  هلظنح و  ردـپ  هچرگ  . دـش هدـیمان  هکئالملا  لیـسغ 
، دندنارذگیم ار  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  هک  یلاح  رد  باحـصا  زا  یـضعب  - 2. دندومن مالـسا  يادف  ار  دوخ  یگدنز  تاظحل  نیرتداش 

یعس و  دینک ! عافد  وا  نید  زا  سپ  تسا ، هدنز  دمحم  يادخ  دش ، هتشک  دمحم  رگا  دنتفگ : دندینـش ، ار  ص )  ) ربمایپ لتق  هعیاش  هک  یتقو 
هک دنداد  هدعو  ص )  ) ربمایپ نایفـسوبا ، ياهییوگهفازگ  هب  خساپ  رد  دش  هتفگ  هک  روطنامه  - 3. دننادرگ زاب  هنحص  هب  ار  نایرارف  دنتـشاد 
هک دنهد  ناشن  نمـشد  هب  ات  دندش  جورخ  هدامآ  نایرکـشل  اب  ترـضح  نآ  لاس ، کی  زا  سپ  . دننک تاقالم  ار  رگیدکی  ردب  رد  دعب  لاس 
اب تشاد  ياهنسح  طباور  شیرق  نیملـسم و  اب  هک  دوعـسم  نب  میعن  مان  هب  یـصخش  . تشاد دنهاوخنرب  بقع  هب  یمدق  زگره  هزرابم  هار  رد 
زا ار  ربماـیپ  ددرگرب و  هنیدـم  هب  هک  درک  تساوخرد  میعن  زا  ناـساره  دوب ، هدـش  علطم  ربماـیپ  میمـصت  زا  هک  وا  . دومن تاـقالم  نایفـسوبا 

یمومع رازاب  هک  ردب ، هقطنم  رد  دمحم  یماظن  تکرح  مینک و  كرت  ار  هکم  میناوتیمن  لاسما  ام  تفگ : دـنک و  فرـصنم  دوخ  میمـصت 
اب دنتفرگن و  رارق  ریثأت  تحت  ص )  ) ادخ لوسر  یلو  تخاس ، علطم  ار  ربمایپ  تشگزاب و  میعن  . دش دهاوخ  ام  تسکش  بجوم  تسا ، برع 

دنداد تکرح  ردب  فرط  هب  ار  یناگرزاب  ياهالاک  يریداقم  بسا و  سأر  دنچ  زابرس و  دصناپ  رازه و  زا  لکـشتم  يرکـشل  مامت ، تیطاق 
فقوت زور  تشه  دش و  رقتـسم  ردب  هقطنم  رد  يرجه  مراهچ  لاس  هدعق  يذ  هام  زاغآ  رد  هاپـس ، . دـنراذگب شیامن  هب  ار  مالـسا  تردـق  ات 
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، هقطنم ندش  یلاخ  بارعا و  نتفر  زا  سپ  . دنروآ تسد  هب  یتفگنه  دوس  هتخورف ، برع  یمسوم  رازاب  رد  ار  دوخ  ياهالاک  نیملسم  . درک
ردـب فرط  هب  یفاک  تازیهجت  اب  رهاظ  ظفح  يارب  نایفـسوبا  . دـندرک مـالعا  گـنج  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  ـالمع  دـندنام و  یقاـب  ربماـیپ 

هب ياهدع  دش  ببس  هناحضتفم  ینیـشنبقع  نیا  . تشگزاب ینارگ  یطحق و  هناهب  هب  دیـسر ، نارهظلا  رم  هقطنم  هب  نوچ  یلو  درک ، تکرح 
-4. دمآ تسد  هب  نیملـسم  يارب  یـسایس  يزوریپ  کی  بیترت  نیدب  . تسا هداد  ددجم  گنج  هدـعو  شیپ  لاس  ارچ  هک  دـننک  ضارتعا  وا 
(، ص  ) ربماـیپ لـتق  هعیاـش  نوچمه  یتاـکن  هب  تاـیآ  نیا  رد  . دـش لزاـن  نارمع  لآ  هروـس  زا  هیآ   60 لاوقا ، یخرب  هباـنب  دربـن  نیا  هراـبرد 

يرجه موس  لاس  لاوش  هام  متفه ، ار  هوزغ  نیا  عوقو  خیرات  . تسا هدش  هراشا  نانآ  رارف  باحصا و  زا  یـضعب  یتسـس  نیقفانم ، ياههئطوت 
. دناهدرک رکذ 

ردب گنج 

نیملـسم رازآ  يزاسوج و  داجیا  هب  تخـس  شیرق  نیملـسم ، ترجه  هنیدـم و  هب  هکم  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - ترجاـهم  زا  سپ 
شیرق رازآ  زا  يریگولج  يارب  ربمایپ  . دنوش مالسا  مایپ  هعاشا  عنام  دندرکیم  یعـس  نکمم  هلیـسو  ره  هب  دنتخادرپ و  هکم و  رد  هدنامیقاب 
شیرق هب  ات  دندرکیم  دقعنم  یتسود  نامیپ  دوب ، هدش  عقاو  هکم  راجت  یناگرزاب  طوطخ  هار  رس  رب  هک  یلیابق  اب  نانآ ، ياهیزادناگنـس  و 

اهنت تراجت ، اریز  دندرک ؛ رارقرب  اوق  هنزاوم  کی  بیترت  نیدب  میریگب و  ار  امـش  یناگرزاب  ولج  میناوتیم  میهاوخب ، هاگره  هک  دـننامهفب 
نینچمه . دـندرکیم مادـقا  اصخـش  ص )  ) ادـخ لوسر  ییاـهنامیپ ، نینچ  داـقعنا  يارب  روظنم و  نیدـب  . دوب هکم  لـها  دـمآرد  یلـصا  عـبنم 

اهنت ربماـیپ  فدـه  اریز  دوش ، رتنمااـن  هچ  ره  ناـنآ  یناـگرزاب  ياـههار  اـت  دنداتـسرفیم  شیرق  ياـهناوراک  بیقعت  يارب  ار  ییاـههورگ 
کی لمع ، نیا  تقیقح  رد  ... ییوجماقتنا و اـی  ییوجدوس  هن  دوب  مالـسا  غیلبت  ندـش  دازآ  و  شیرق ) طـسوت   ) نیملـسم رازآ  زا  يریگولج 

هک دیـسر  ربـخ  يرجه ، مود  لاـس  یلوـالا  يداـمج  همین  رد  . دـندوب رظن  تحت  اـمئاد  شیرق  ياـهناوراک  . دـشیم بوسحم  یعفادـت  لـمع 
لها یمامت  هک : دوب  نآ  زا  یکاح  ص )  ) ربمایپ ناـسوساج  تاـعالطا  . دوریم ماـش  هب  هکم  زا  نایفـسوبا  یتسرپرـس  هب  شیرق  زا  یناوراـک 

تسا و هدش  هتشامگ  ناوراک  يارب  ظفاحم  رفن  تسا و 40  ناوراک  تسرپرس  نایفسوبا  هکنیا  رگید  . دنرـضاح میظع  ناوراک  نیا  رد  هکم 
هب ترجاهم  زا  سپ  نملسم  تورث  هک  اجنآ  زا  . تسا رانید  رازه  هاجنپ  دودح  رد  اهالاک  شزرا  هک  دننکیم  لمح  رتش  رازه  ار  هراجتلالام 
يا دندومرف : دوخ  نارای  هب  اذل  . دننک هرداصم  ار  ناوراک  ضوع ، رد  دـنتفرگ  میمـصت  ربمایپ  دوب ، هدـش  هرداصم  هکم  رافک  طسوت  هنیدـم ،
امش راک  رد  دیاش  دیور ؛ نوریب  هنیدم  زا  شیوخ  لاوما  فرصت  يارب  دیناوتیم  . تسا شیرق  ناوراک  ناوراک ، نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم !

نامرف هب  تکرح  نیا  . دندش جراخ  هکم  زا  رفن  اب 313  ترضح  نآ  يرجه  مود  لاس  ناضمر  متشه  هبنشود  زور  اذل  دهد ! خر  یـشیاشگ 
هداد عافد  هزاجا  تسا  هدش  ملظ  نانآ  هب  هک  یناسک  هب  ریدقل :... مهرـصن  یلع  هللا  ّنإ  اوملظ و  مهنأب  نولتاقی  نیذلل  نذأ  دـش : ماجنا  یهلا 

رتش بــسا و 70  ياراد 3  اـعومجم  ربماـیپ  هاپـس  هـیآ 39) جـح ، هروـس   ) تساـناوت رداـق و  ناـنآ  يراـی  کـمک و  هـب  دــنوادخ  دــش و 
رد ناناملسم  هک  دیمهف  دش و  ناوراک  بیقعت  هجوتم  نایفـسوبا  . دندوب ریمع  نب  بعـصم  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هاپـس ، نارادمچرپ  . دوب

هکم هب  ار  یصخش  درک و  يراددوخ  يورشیپ  زا  اذل  دناهدش ؛ رقتسم  دراد ) هلـصاف  ردب  ياههاچ  اب  هاگزنم  ود  هک   ) نارفذ مان  هب  ینیمزرس 
هکم نایوجگنج  ناروالد و  بیترت  نیدـب  . دروایب دوخ  هارمه  نیملـسم ، هلمح  زا  ناوراک  تاجن  يارب  ار  اهالاک  نابحاص  ات  تشاد  لیـسگ 
هدـش زهجم  ناوراک  تاجن  يارب  هکم  شترا  هک  دیـسر  ربخ  ربمایپ  هب  ماگنه  نیا  رد  . دـنداتفا هار  هب  ناوراـک  تاـجن  يارب  دـندش و  جیـسب 
اهنت ناشیا  نانامیپمه  زا  یـضعب  دـندوبن و  هدامآ  یماظن  دربن  يارب  یفرط  زا  دـندیدیم : یهارود  کی  ناـیم  رد  ار  دوخ  ادـخ  لوسر  . تسا
ببس هنیدم  هب  تشگزاب  رگید  ییوس  زا  دننک و  تکرـش  ناشیا  اب  گنج  رد  هکنیا  هن  دننک ؛ عافد  ربمایپ  صخـش  زا  هک  دندوب  هدش  دهعتم 

نیا رد  ار  هراچ  اذـل  درکیم ؛ هلمح  هنیدـم  هب  هکم ، يوق  شترا  نیمه  اسب  هچ  دـشیم و  شیرق  لباقم  رد  ناـنآ  ندـش  هداد  هولج  فیعض 
ياهدع میرادن و  دوخ  هارمه  یفاک  يورین  ام  اریز  تشگزاب ؛ هنیدم  هب  دیاب  دـنتفگیم  ياهدـع  . دـننک هعجارم  یمومع  يارآ  هب  هک  دـندید 
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يذ همه  زا  شیب  ارجام  نیا  رد  هک  یناسک  . درک دنهاوخ  یهارمه  ار  ناشیا  امتح  دـنک ، رداص  هلمح  روتـسد  ربمایپ  رگا  هک  دنتـشاد  راهظا 
اذل دندوب ، هدش  هدـنار  زین  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  دوب و  هدـش  هرداصم  شیرق  تسد  هب  نانآ  ياهالاک  اریز  دـندوب ؛ نیرجاهم  دـندوب ، عفن 

ربمایپ تیعقوم ، نیا  رد  . دوبن نانآ  هجوتم  زین  يداصتقا  ررض  دنتشاد و  روضح  هناخ  رد  راصنا  یلو  دننک  لثم  هب  هلباقم  دنتشاد  میمصت  اهنیا 
مالعا ربمایپ  زا  ار  هنیدم  مدرم  دوخ و  تیامح  هناعطاق  دوب  راصنا  زا  هک  ذاعم  نب  دعس  . دننک زاربا  ار  دوخ  رظن  هک  دنتساوخ  راصنا  زا  (ص )

هرداصم ار  ناوراک  ای  دیشاب ؛ لدشوخ  دینک و  تکرح  دومرف : هاگنآ  . دنک رداص  ار  تکرح  نامرف  ترـضح  نآ  هک  دش  ببـس  نیا  درک و 
تامدص هک  مرگنیم  شیرق  نادرم  هاگراتـشک  هب  نونکا  نم  لافنا ) هروس  هیآ 7  هب  هراشا  ! ) دومن دیهاوخ  دربن  رافک  اب  ای  درک و  دـیهاوخ 

هب زابرس  کی  هارمه  اصخش  ربخ  بسک  يارب  ربمایپ  . دنتفرگ عضوم  ردب  یکیدزن  رد  هدرک ، تکرح  نیملـسم  دناهدش ! لمحتم  ار  ینیگنس 
هب ع )  ) یلع یهدـنامرف  هب  ار  رگید  ییاسانـش  هورگ  کی  نینچمه  . دـنتفرگ ییاهربخ  سانـشان  روطب  لیابق  زا  یکی  سیئر  زا  دـنداتفا و  هار 

ص)  ) ادـخ لوـسر  دزن  دـندرک و  ریگتـسد  دـندوب  هدـمآ  بآ  ندرب  يارب  هک  ار  شیرق  ناـمالغ  زا  رفن  ود  ناـنآ  . دنداتـسرف ردـب  ياـههاچ 
، لهجوبا هعیبر ، نب  ۀبیش  هعیبر ، نب  ۀبتع  نوچ  يدارفا  نانآ  نایم  رد  دنشکیم و  رتش  یلا 10  زور 9  ره  شیرق  دنتشاد  راهظا  ارسا  . دندروآ
، هکم رهـش  دندومرف : تسارفن و  ات 1000  نآ 900  هدع  هک  دندز  سدح  ینابرق  نارتش  دادـعت  زا  ربمایپ  . دـنراد روضح  فلخ و ... نب  ۀـیما 

هجوتم تخادرپ و  قیقحت  هب  دوخ  نیملسم ، یکیدزن  هب  ناوراک  ندیـسر  زا  سپ  نایفـسوبا  تسا ! هدنکفا  امـش  ولج  ار  دوخ  يهشوگرگج 
هک داد  ماغیپ  شیرق  نارس  هب  دش و  جراخ  نیملسم  ذوفن  هزوح  زا  درک  ضوع  ار  ناوراک  ریـسم  اذل  . دنتـسه یلاوح  نیمه  رد  نانآ  هک  دش 

ار هیآ  نیا  دنوادخ  دندش و  تحاران  ربخ  نیا  ندینـش  اب  ناناملـسم  . تخیرگ هکرعم  زا  بیترت  نیدـب  دـننکن و  ریگرد  ار  دوخ  دـندرگرب و 
دادیم و دیون  امـش  هب  ار  شیرق ) هاپـس  ای  ناوراک ،  ) هفیاط ود  زا  یکی  دنوادخ  هک  ار  یعقوم  دـیروآ  دای  هللا :... مکدـعی  ذا  و  دومرف : لزان 

رادیاپ نیمز  يور  ار  قح  هک  دهاوخیم  دنوادخ  یلو  ناوراک ) ینعی   ) دوبن تکوش  تمظع و  ياراد  هک  دیدوب  یهورگ  نآ  راتساوخ  امش 
دندش و تشگزاب  ناهاوخ  ياهدع  شیرق ، هاپس  هب  نایفـسوبا  مایپ  ندیـسر  زا  سپ  هیآ 7) لافنا ، هروس   ) دـنک عطق  ار  رافک  هشیر  درادـب و 

زور هس  مییآ و  دورف  ردـب  رد  هکنآ  رگم  تشگ  میهاوـخن  زاـب  زگره  تفگ : هک  لـهجوبا  هـلمج ، زا  دـندوب ؛ گـنج  رادـفرط  زین  يدادـعت 
يارب دـنوش و  ربخاب  ام  تکرح  نیا  زا  برع  ات  دـنزاونب  دـننک و  یناوخهزاوآ  ام  يارب  نازینک  مینک و  يراسگیم  يراوختـشوگ و  مینامب و 

، يوصقلا ةودع  . دندمآ دورف  تشاد ) مان  يوصقلا  ةودع  هک   ) ردب نیمزرس  یلامش  هقطنم  رد  دنداتفا و  هار  هب  شیرق  دنـسرتب ! ام  زا  هشیمه 
هک نیملـسم  یلو  . دندنام زاب  شیرق  دش و  تکرح  لباق  ریغ  هقطنم ، تسپ  نیمز  دیراب و  يدیدش  ناراب  ماگنه  نیا  رد  . دوب تسپ  ياهقطنم 
هب . داتـسیایمن اجنآ  رد  بآ  هک  دوب  عفترم  ياهطقن  اجنآ  اریز  دندیدن ؛ بیـسآ  ناراب  زا  دنتـشاد ، رارق  ایندلا  ةودـع  مان  هب  یبونج  هطقن  رد 

سپس دندمآ ؛ دورف  بآ  ياههاچ  نیرتکیدزن  رانک  رد  مالسا  هاپـس  ملـسو ،- هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ - دییأت  رذنم و  نب  بابح  داهنـشیپ 
مهدـفه زور  . دـننک هاتوک  بآ  زا  ار  شیرق  تسد  دنـشاب و  هتـشاد  یـسرتسد  بآ  هب  اـت  دـندرک  بآ  زا  رپ  ار  نآ  دـنتخاس و  ياهچـضوح 

هب تاعالطا  بسک  يارب  یـصخش  سپـس  . دـنتفرگ عضوم  ياهطقن  رد  دـندش و  ریزارـس  ردـب  تشد  هب  شیرق  يرجه ، مود  لاـس  ناـضمر 
ار گرم  امش  يارب  هک  مدید  ار  ینارتش  یلو  دنرادن ؛ یهاگهانپ  نیمک و  نیملسم  تفگ : تشگزاب ، نوچ  . درک تکرح  مالسا  هاپس  فرط 

رگا دش ! دهاوخن  هتشک  دشکن ، ار  رفن  کی  اهنآ  زا  مادک  ره  ات  تسا و  ریشمش  نانآ  هاگهانپ  اهنت  هک  دنتـسه  یهورگ  دناهدروآ ! تاغوس 
رتهب تفگ : هعیبر  نب  ۀبتع  دیریگب ! ار  دوخ  ییاهن  میمـصت  تشاد ؟ دهاوخ  يدوس  هچ  یگدنز  رگید  دنـشکب ، امـش  زا  ناشدوخ  دادـعت  هب 
رگا دینک ؛ راذـگاو  برع  هب  زین  ار  وا  راک  . میاهدرک رظن  فرـص  وا  اب  گنج  زا  تردـق  جوا  رد  ام  تروص  نیا  رد  اریز  میدرگرب ؛ ام  تسا 

کیرحت دربن  هب  ار  تیعمج  لهجوبا ، اددجم  یلو  . دیسر دهاوخن  ام  هب  یبیـسآ  وا  زا  هنرگ  دنزیریم و  مه  رد  ار  شتردق  طاسب  دنتـسناوت ،
زهجم میظع و  یهاپـس  هدـنامیقاب ، فدـه  اهنت  هک  دنتـسنادیم  دـندوب ، علطم  ناوراک  نتفر  زا  هک  نیملـسم  دـش و  دربن  هداـمآ  شیرق  . درک

هلیبق نیا  ایادخ ! دندومرف : ترضح  ص ،)  ) ربمایپ طسوت  نیملـسم  هاپـس  ییارآفص  زا  سپ  . دندوب دربن  هدامآ  يوق  ياهیحور  اب  اذل  تسا ؛
وت يرای  ناهاوخ  ایادـخ ! . درادـنپیم وگغورد  ار  تربمایپ  دـنکیم و  ینمـشد  وت  اـب  تسا و  هدروآ  يور  رتخبت  زاـن و  اـب  هک  تسا  شیرق 
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! نک دوبان  ار  اهنیا  حبص  زورما  نیمه  ایادخ  ياهدرک ! هدعو  هک  متسه 

گنج زاغآ 

وا . دوش هتـشک  ای  دنک و  بارخ  ار  نآ  ای  دشونب ، بآ  نیملـسم ، بآ  ضوح  زا  ای  هک  دروخ  دـنگوس  یموزخم  دوسا  مان  هب  شیرق  زا  یکی 
دوسا ياپ  قاس  هزمح  . دش زاغآ  دربن  رفن  ود  نآ  نیب  . دـش وربور  بلطملادـبع  نب  ةزمح  اب  نآ  یکیدزن  رد  یلو  دـناسر ؛ ضوح  هب  ار  دوخ 

رد ار  وا  یتبرـض  اب  هزمح  هک  دشونب  نآ  بآ  زا  ات  دیـشک  ضوح  رانک  ار  دوخ  دـنک ، لمع  دوخ  دـنگوس  هب  هکنیا  يارب  وا  درک و  عطق  ار 
زا دـندرکیم ، نت  هب  نت  دربن  ادـتبا  اهگنج  زاغآ  رد  هک  برع  هنیرید  مسر  هب  انب  . درک روهلعـش  ار  گنج  شتآ  هعقاو  نیا  . تشک بآ  نایم 

ربارب رد  . دـندیبلط دروامه  هدـمآ ، ولج  هبتع  نب  دـیلو  هبتع ، دـنزرف  هعیبر و  نب  ۀبیـش  شردارب  هعیبر و  نب  ۀـبتع  ياهمان  هب  رفن  هس  شیرق  زا 
ام يارب  يدروامه  دمحم ! يا  دز : دایرف  یسک  سپس  . میرادن يراک  امش  اب  ام  تفگ : هبتع  یلو  دندمآ ؛ ولج  راصنا  ناناوج  زا  رفن  هس  نانآ 

دربن مزاع  هدیـشوپ  ياهتروص  اب  نانآ  . دـنتخاس هناور  ار  ثراح  نب  ةدـیبع  هزمح و  ع ،)  ) یلع ص ،)  ) ربمایپ دـشاب ! ام  نأـشمه  هک  تسرفب 
دوخ نابیقر  گنردیب  هزمح  و  ع )  ) یلع . دندش وربور ، هعیبر  نب  ۀبتع  اب  دیبع  هعیبر و  نب  ۀبیـش  اب  هزمح  هبتع ، نب  دـیلو  اب  ع )  ) یلع . دـندش

ار وا  دـنتخیر و  هـبتع  رـس  رب  هزمح  و  ع )  ) یلع ور  نـیا  زا  . دیـشک لوـط  هـبتع  اـب  ثراـح  نـب  ةدـیبع  گـنج  یلو  دـندنکفا ؛ كاـخ  هـب  ار 
ص)  ) ربمایپ هاگنآ  . دندرک يریگولج  نانآ  يورشیپ  زا  يزادناریت  اب  نیملسم  ادتبا  . دش عورش  شیرق  یعمجهتسد  ياههلمح  هاگنآ  . دنتـشک
وا تسد  رد  دمحم  ناج  هک  ییادـخ  هب  مسق  دـندومرف : دـنلب  يادـص  اب  دـندرک و  بترم  ار  اهفـص  دـندمآ ، نیئاپ  دوخ  یهدـنامرف  رقم  زا 

سپـس دنکیم ! تشهب  دراو  ار  وا  ادخ  دوش ، هتـشک  هار  نیا  رد  دـشاب و  ادـخ  يارب  وا  دربن  دـنک و  دربن  يرابدرب  اب  زورما  سک  ره  تسا ،
يزیچ . دومرف رداص  ار  یمومع  هلمح  نامرف  سپس  و  داب ! نوگرگد  امش  ياهيور  دومرف : دیشاپ و  شیرق  يوس  هب  هتـشادرب ، كاخ  یتشم 

نوچمه شیرق  یلـصا  نارـس  گـنج ، نیا  رد  . تشاذـگ رارف  هب  اـپ  درک و  ینیـشنبقع  شیرق  دـش و  ناـیامن  يزوریپ  راـثآ  هک  تشذـگن 
ریسا هتشک و 70  لمحتم 70  شیرق  . دندش هتـشک  فلخ  نب  ۀیما  نینچمه  هبتع ،) دنزرف   ) دـیلو و  ۀـعیبر ) نادـنزرف   ) هبیـش هبتع و  لهجوبا ،

نب ۀیما  هزانج  زج  دنتخیر  هاچ  رد  ار  شیرق  ناگتشک  هزانج  گنج ، زا  سپ  ناناملسم  . دندیسر تداهـش  هب  رفن  زین 14  نیملسم  زا  دندش و 
بطاخم ار  نانآ  هدرب ، مان  یکی  یکی  ار  شیرق  ناگتـشک  دندمآ و  هاچ  رـس  رب  ص )  ) ربمایپ . دندرک ناهنپ  اهکاخ  ریز  اجنامه  هک  ار  فلخ 

: دنتفگ هباحص  زا  یضعب  . متفای قح  ار  اهنآ  هک  نم  دیتفای ؟ قح  دوب ، هداد  هدعو  امـش  هب  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ایآ  دندومرف : دنداد و  رارق 
اما . دیونـشب نانآ  زا  رتهب  ارم  نخـس  امـش  هک  تسین  روط  نیا  دومرف : ص )  ) متاخ یبن  ییوگیم ! نخـس  ناگدرم  هشال  اـب  ادـخ ! لوسر  يا 

ربمایپ نامرف  هب  ناریسا  زا  یـضعب  . تسا قح  ناشراگدرورپ  هدعو  هک  دنتـسناد  دندینـش و  متفگ ، ار  هچنآ  دنهدب ! یخـساپ  دنناوتیمن  اهنآ 
متام هودنا و  قرغ  همه  دیـسر ، هکم  هب  شیرق  نارـس  تسکـش  ربخ  نوچ  . دـندش هداتـسرف  هنیدـم  هب  هیقب  دـندش و  هدز  ندرگ  ص )  ) ادـخ

یتحاراــن تدــش  زا  زور  تـفه  زا  سپ  دــش و  نـیگمغ  تدــشب  ربــخ ، نــیا  ندینــش  زا  سپ  ص )  ) ربماــیپ يوــمع  بهلوــبا ، . دــندش
دیرخزاب رد  نینچمه  دنوشن و  تتامش  نیملسم  طسوت  ات  دنیرگن  دوخ  ياههتشک  رب  هکم  لها  ات  دنداد  روتـسد  شیرق  ناگرزب  . تشذگرد

هب ياهدع  دندش و  هدـیرخ  ارـسا  زا  رفن  یتدم 68  زا  سپ  . دـنربب الاب  ار  نانآ  تمیق  نیملـسم  تسا  نکمم  اریز  دـننکن ؛ هلجع  دوخ  يارـسا 
رسپ هد  ندرک  داوساب  لباقم  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  دندوب ، داوساب  نوچ  اما  دنزادرپب ؛ ار  دوخ  ياهب  نوخ  دنتـسناوتن  یلام  ناوت  مدع  هطـساو 

نینچمه . تسا هدش  لزان  نارمع  لآ  هروس  لافنا و  هروس  زا  یتایآ  نآ ، زا  شیپ  عیاقو  گنج و  نیا  دروم  رد  . دندش دازآ  راصنا  نارـسپ  زا 
یلو دندوب ؛ هدروآ  مالـسا  هک  دش  لزان  شیرق  زا  یناناوج  دروم  رد  مهـسفنا )... یملاظ  ۀـکئالملا  مهیّفوت  نیذـلا  ّنإ   ) ءاسن هروس  هیآ 97 

رد دنتـشگزاب و  مالـسا  نید  زا  دـندشن و  ترجه  هب  قفوم  دوخ ، ناشیوخ  ناردـپ و  هجنکـش  سبح و  رثا  رد  ص )  ) ربماـیپ ترجه  زا  سپ 
. دندش هتشک  دندرک و  تکرش  دربن 
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تراهط تمصع و  تیب  لها  نأش  رد  هلهابم  هفیرش  هیآ  لوزن  نوماریپ 

هب ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  . دشیم لماش  ار  يددعتم  ياههدکهد  هک  دوب  نمی  زاجح و  يزرم  یحاون  زا  نیـشنیحیسم  یـشخب  نارجن 
وا زا  دندومن و  توعد  مالسا  هب  ار  وا  دنتشاگن و  هثراحوبا  نارجن ، فقسا  هب  ياهمان  ناهج ، یبهذم  زکارم  لود و  نارس  اب  هبتاکم  تازاوم 

تظفاحم نانآ  لام  ناج و  زا  ات  دریگیم  نیملـسم  ریغ  زا  مالـسا  تلود  هک  یتاـیلام   ) هیزج مالـسا ، هب  لـیامت  مدـع  تروص  رد  دنتـساوخ 
، ییاهن يریگمیمصت  يارب  دناوخ و  تقدب  ار  همان  نارجن  فقسا  . دوب دهاوخن  دهعت  دروم  نانآ  تینما  تروص  نیا  ریغ  رد  دنزادرپب ؛ دنک )

یبهذم ریغ  یبهذم و  نایاوشیپ  زا  ام  تفگ : لیبحرش  مانب  اروش  دارفا  زا  یکی  . داد لیکـشت  یبهذم  ریغ  یبهذم و  ياهتیـصخش  زا  ییاروش 
لیعامسا دالوا  زا  هک   ) دمحم تسین  دیعب  دش و  دهاوخ  لقتنم  لیعامسا  نادنزرف  هب  قاحسا  لسن  زا  توبن  يزور  هک  میاهدینش  رایسب  دوخ 

ات دتـسرفب  هنیدم  هب  یگدنیامن  تأیه  ناونع  هب  ار  یهورگ  تفرگ  میمـصت  اروش  رما ، نیا  یـسررب  يارب  دشاب ! دوعوم  ربمایپ  نامه  تسا ،)
رفن زا 60  لکشتم  تئیه  نیا  . دننک یسررب  توبن  دروم  رد  ار  ناشیا  ياعدا  مقس  تحـص و  هتفرگ ، سامت  ص )  ) ادخ لوسر  اب  کیدزن  زا 

رد مور  ياهاسیلک  یمـسر  هدـنیامن  نارجن و  فقـسا   ) همقلع نب  ۀـثراحوبا  دنتـشاد : رارق  یبهذـم  ياوشیپ  رفن  هس  ناـنآ  سأر  رد  هک  دوب 
رد ندرگ ، رب  هتخیوآ  ياهبیلـص  الط و  ياهرتشگنا  نیزم و  یمـشیربا  ياهـسابل  اب  ناگدنیامن  . مهیا و  تأیه ) سیئر   ) حیـسملادبع زاجح ،)

یلع . دنتسنادیمن ار  ص )  ) ادخ لوسر  یتحاران  تلع  نانآ  . دنتفرگن رارق  لابقتسا  دروم  یلو  دندش ، بایفرش  ادخ  لوسر  روضح  هب  دجسم 
میرکت و دروم  تروص ، نیا  رد  دنیایب و  ترضح  روضح  هب  رویز  رز و  نودب  هداس و  عضو  اب  دیاب  نانآ  هک  دندرک  دزـشوگ  ناشیا  هب  (ع )

نیب هدش  ماجنا  تارکاذم  زا  ياهشوگ  . دندش هتفریذپ  روضح  هب  دوخ ، تیعضو  نداد  رییغت  زا  سپ  ناگدنیامن  . تفرگ دنهاوخ  رارق  مارتحا 
هناگی و يادخ  شتـسرپ  دـیحوت و  نییآ  هب  ار  امـش  نم  دـندومرف : مرکا  ربمایپ  تسا : حرـش  نیدـب  یگدـنیامن  تأیه  و  ص )  ) ادـخ لوسر 
، مالـسا زا  روظنم  رگا  دنتفگ : یگدنیامن  تأیه  دـندناوخ -.) نانآ  يارب  ار  نآرق  زا  یتایآ  هاگنآ   ) منکیم توعد  وا  رماوا  ربارب  رد  میلـست 

یخرب دراد و  یمئالع  مالـسا  دندوزفا : ربمابپ  . مینکیم لمع  وا  ماکحا  هب  هدروآ و  نامیا  وا  هب  البق  ام  تسا ، ناهج  هناگی  يادـخ  هب  نامیا 
دـینکیمن و زیهرپ  كوخ  تشوگ  ندروخ  زا  دـیتسرپیم ، ار  بیلـص  امـش  . تسا مالـسا  هب  یعقاو  شیارگ  مدـع  زا  یکاح  امـش  لامعا  زا 

افــش ار  ناراـمیب  درکیم و  هدـنز  ار  ناـگدرم  وا  اریز  مـینادیم ، ادـخ  ار  یــسیع  اـم  دـنداد : خـساپ  اـهنآ  . دراد دـنزرف  دـنوادخ  دـیدقتعم 
قولخم هدـنب و  وا  هن ؛ دـندومرف : ربمایپ  . تسا وا  يدـنوادخ  رب  لیلد  اهنیا  . دروآرد زاورپ  هب  ار  نآ  تخاس و  ياهمـسجم  لگ  زا  . دیـشخبیم

وا يرآ ، تفگ : ناگدنیامن  زا  یکی  . دوب هدش  هداد  وا  هب  ادخ  يوس  زا  ییاناوت  تردـق و  نیا  داد و  رارق  میرم  محر  رد  ار  وا  هک  تسادـخ 
عقوم نیا  رد  . تسا نایناهج  يادخ  نامه  وا  ردپ  سپ  دروآ ، ایند  هب  ار  وا  دشاب  هتشاد  يرهوش  هکنیا  نودب  وا  ردام  اریز  تسا ؛ ادخ  دنزرف 

هک تسا  مدآ  لثم  دنوادخ ، دزن  یـسیع  لثم  درک : لزان  ار  نارمع ) لآ  هروس  زا  ياهیآ   ) هیآ نیا  نانآ  باوج  رد  دش و  لزان  یحو  هتـشرف 
زین مدآ  دشاب ، ادخ  دنزرف  درادن  ردپ  سک  ره  هک  دشاب  نیا  رب  رارق  رگا  دشاب )... هتـشاد  يردام  ردپ و  هکنیا  نودب   ) دیرفآ كاخ  زا  ار  وا 

مینک و هلهابم  رگیدکی  اب  ینیعم  تقو  رد  هک  تسا  نیا  رد  هراچ  دنتفگ : دندشن و  عناق  خساپ  نیا  اب  نارجن  ناگدـنیامن  دـشاب ! نینچ  دـیاب 
نمف دش : هداد  تبثم  خـساپ  تساوخرد  نیا  هب  نارمع ) لآ  هروس  هیآ 61   ) هلهابم هیآ  لوزن  اب  . دنک دوبان  ار  وگغورد  هک  میهاوخب  ادـخ  زا 

نامنانز و ناتنادنزرف و  نامنادنزرف و  دـییایب  وگب : وا  هب  درک  هلداجم  وت  اب  سک  ره  سپ  تسا ، مولعم  وترب  بلطم  هک  لاح  هیف :... کّجاح 
نیفرط ناسنیدـب  . میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  مینک و  هبال  میلانب و  سپـس  میرواـیب ؛ ناـتدوخ  ناـمدوخ و  اـب  هارمه  ار  ناـتنانز 
رـضاح هلهابم  رد  دیاب  هورگ  هس  هیآ ، قبطرب  دـنیایب ؟ هلهابم  هب  دـیاب  یناسک  هچ  . دـننک هلهابم  مه  اب  ینیعم  ناکم  تقو و  رد  هک  دـنتفریذپ 

رگید ریبعت  هب  ای   ) ام ياهناج  انـسفنأ : - 3 ام ؛ نانز  انءاسن : - 2 ام ؛ نادنزرف  انءانبأ : - 1 تسا : هدـش  رکذ  عمج  ظفل  هب  هورگ  ره  هک  دنـشاب 
ادخ لوسر  مینیبب  هک  تسا  یعیبط  دنـشاب ؟ دنناوتیم  یناسک  هچ  اهناج  نانز و  نادنزرف و  نیا  اما  (. تسام دوخ  هلزنم  هب  هک  ره  نامدوخ و 

نارـس هلهابم ، هدـعو  زا  سپ  . دنتـسه ظافلا  تاملک و  نیا  یعقاو  قیداـصم  ناـنآ  دوش  مولعم  اـت  دـنیآیم  هلهاـبم  هب  یهورگ  هچ  اـب  (ص )
هلهاـبم وا  اـب  دروآ ، هلهاـبم  هب  لـالج  تکوش و  اـب  ار  دوخ  نازابرـس  نارـسفا و  دـمحم ، رگا  دـندرک : وگتفگ  نینچ  رگیدـکی  اـب  نارجن 
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هلهاـبم وا  اـب  دروآ ، هلهاـبم  هب  لـالج  تکوش و  اـب  ار  دوخ  نازابرـس  نارـسفا و  دـمحم ، رگا  دـندرک : وگتفگ  نینچ  رگیدـکی  اـب  نارجن 
يرهاظ و تکوش  نودـب  رگا  یهلا و  تردـق  هب  هن  تسا ؛ یکتم  دوخ  يرهاظ  يداـم و  يورین  هب  وا  هک  دوشیم  مولعم  اریز  درک ؛ میهاوخ 

شیاعدا قدـص  هب  ار  وا  نیقی  شاهداوناخ ، نداد  رارق  رطخ  رد  اریز  مینکیمن ؛ هلهابم  وا  اب  دـمآ ، هلهابم  هب  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  اب  طـقف 
هیلع بلاطیبا - نب  یلع  هارمه  ص )  ) یمارگ لوسر  . دسریم ارف  هلهابم  نامز  . دـش میهاوخ  كاله  امتح  تروص  نیا  رد  دـنکیم و  تباث 
ادخ لوسر  . دندش راپسهر  هنیدم  نوریب  رد  هلهابم  لحم  فرط  هب  مالسلا - امهیلع  نیسح - ماما  نسح و  ماما  و  (س ) ارهز همطاف  مالـسلا ،-
نانآ هلهابم  هب  یناسک  هک  دندرک  هدهاشم  تیحیـسم  تئیه  دییوگب ! نیمآ  امـش  مدرک ، اعد  نم  هاگره  دـندومرف : دوخ  ناهارمه  هب  (ص )

ار ییاههرهچ  نم  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  نارجن  فقسا  . دنتسه ص )  ) ادخ لوسر  ناکیدزن  زا  دنرادن و  يرهاظ  تردق  چیه  هک  دنیآیم 
هدـنک ياـج  زا  دـنکب ، دوخ  ياـج  زا  ار  اـههوک  نیرتـگرزب  هک  دـنهاوخب  یهلا  هاـگرد  زا  دـننک و  دـنلب  اـعد  هب  تسد  هاـگره  هک  منیبیم 

درف چـیه  دریگب و  ار  نایحیـسم  همه  باذـع ، هنماد  تسا  نکمم  میوـش و  دوباـن  هک  تسین  دـیعب  مـینک ، هلهاـبم  ناـنآ  اـب  اـم  رگا  . دوـشیم
: دندومرف دروم  نیا  رد  ص )  ) ادخ لوسر  . دندیـشک تسد  هلهابم  زا  دـنهدب و  هیزج  دـندش  رـضاح  اذـل  دـنامن ! یقاب  نیمز  يور  ییحیـسم 
دندادیم و تسد  زا  ار  دوخ  یناسنا  تروص  دـندرکیم ، هلهابم  رگا  دوب و  هدرتسگ  نارجن  ناگدـنیامن  رـس  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  باذـع ،

دوب هدش  دقعنم  هک  ياهمانحلص  نومـضم  . تفرگیم ارف  زین  ار  نارجن  لها  باذع ، دنتخوسیم و  دشیم  هتخورفا  نابایب  رد  هک  یـشتآ  رد 
دمحم يرواد  مکح و  . نآ هموح  نارجن و  تلم  هب  ادـخ  لوسر  دـمحم ، زا  تسا  ياهماـن  نیا  . ناـبرهم هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب  تسا : نینچ 
زواجت مهرد  زا 40  کی  ره  تمیق  هک  ساـبل  تسد  لاس 2000  ره  نارجن  یلاها  هک  دـش  نیا  نارجن  تلم  تورث  كالما و  مامت  هراـبرد 

زا هاگره  دننک و  تخادرپ  بجر  هام  رد  ار  یمین  رفـص و  هام  رد  ار  نآ  زا  یمین  دـنناوتیم  نانآ  . دـنزادرپب یمالـسا  تموکح  هب  دـنکیمن 
نینچمه . دنهدب مالسا  شترا  هب  هنومـضم  هیراع  تروص  هب  رتش  بسا و 30   30 هرز ، دیاب 30  دـش ، هتخورفارب  گنج  شتآ  نمی ، بناج 

نانآ يوس  هب  يو  هیحان  زا  ياهدنیامن  هاگره  و  تسا ، نانآ  هدـهع  هب  هام  کی  تدـم  هب  نارجن ، نیمزرـس  رد  ربمایپ  ناگدـنیامن  ییاریذـپ 
مه زا  هکنیا  رب  طورـشم  تسوا ، لوسر  ادـخ و  ناما  رد  نارجن  لها  دـباعم  اهنیمزرـس و  لام و  ناج و  دـننک و  ییاریذـپ  وا  زا  دـیاب  دـمآ ،
هب کنیا  . تشاد دهاوخن  نانآ  لابق  رد  يدهعت  تسا و  يرب  نانآ  زا  دمحم  همذ  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک ؛ يراددوخ  يراوخابر  زا  نونکا 
زا روظنم  هک  دوشیم  مولعم  هلهابم  هنحـص  زا  دنتـسه ؟ هلهابم  هیآ  رد  روکذـم  ظاـفلا  قادـصم  یناـسک  هچ  میدرگیم : زاـب  نیـشیپ  لاؤس 

س)  ) ارهز همطاف  ادخ ، لوسر  رتخد  انءاسن  زا  روظنم  و  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ینعی  ص ،)  ) ادخ لوسر  دنزرف  ود  انءانبأ 
لباق ریغ  یخیرات  رظن  زا  دندوب ، ص )  ) ربمایپ هارمهب  هدع  نیا  اهنت  هلهابم ، هنحص  رد  نارـضاح  هکنیا  . دنتـسه ع )  ) یلع انـسفنأ  زا  روظنم  و 

نیرتزراب زا  هفیرـش ،) هیآ  قیداصم  ناونعب   ) دارفا نیا  نداد  رارق  و  هلهابم ) يارب   ) ربماـیپ طـسوت  هدـع ، نیا  نییعت  هکنیا  رد  تسا و  هشدـخ 
يددعتم نارـسمه  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  اب  . درادـن دوجو  یثحب  ياج  تسا  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  تاراختفا  نیرتهنادواج  اهدـییأت و 

، دندوب ناوارف  زین  ترضح  نآ  کیدزن  نادنواشیوخ  ادخ و  لوسر  هب  بستنم  دارفا  یتح  دوب و  يرایـسب  نادنزرف  مشاه  ینب  رد  دنتـشاد و 
هب ناشیمارگ  رتخد  مشاه ، ینب  نادـنزرف  یمامت  ياـج  هب  لاـسدرخ  كدوک  ود  دومن : هارمه  دوخ  اـب  ار  رفن  راـهچ  طـقف  ادـخ  لوسر  یلو 
هب نانآ  برقت  هدـع ، نیا  روضح  . دـنریگ رارق  دنتـسناوتیم  ناج  هلزنمب  هک  یناسک  نیبستنم و  همه  ياج  هب  ع )  ) یلع نانز و  یمامت  ياـج 

مالـسا فلاخم  هورگ  رب  ار  باذع  دهدیم و  تبثم  خـساپ  نانآ  تساوخرد  اعد و  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـیامنیم  تباث  ار  یهلا  هاگـشیپ 
نانز ءاسن : زا  روظنم  رفن و  ود  اهنت  نادنزرف  ءانبأ : زا  راگدرورپ  دوصقم  رگا  هکنیا ، نآ  تسا و  رکذ  لباق  ياهتکن  اجنیا  رد  . دیامنیم لزان 

تـسا هدوـمرف  رکذ  عـمج  تروـص  هب  ار  ظاـفلا  زا  کـی  ره  ارچ  سپ  تسا ، رفن  کـی  اـهنت  زین  اـهناج  : سفنأ زا  دوـصقم  رفن و  کـی  اـهنت 
رگا عمج  هملک  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخ  درواین ؟ ناج  کی  نز ، کی  دنزرف ، ود  ظافلا  عمج ، ياج  هب  و  اهناج ) نانز ، نادنزرف ، )
لاثم ناونع  هب  . دنکیم يریگارف  لومـش و  رب  تلالد  دیایب ، هیلا  فاضم  نآ  زا  سپ  دریگ و  رارق  فاضم  ینعی  دور ، راک  هب  هفاضا  تروصب 
ياج هب  رفن  ود  هنوگچ  . دزادنایمن ملق  زا  ار  يدرم  چیه  هک  يروطب  تسا  رهـش  نادرم  یمامت  شیانعم  هنیدـملا  لاجر  : دـیوگب یـسک  رگا 
دروم نیا  رد  عمج  ظفل  رکذ  هک  تسا  نیا  خـساپ  دنـشاب ؟ اهناج  یمامت  ياج  هب  رفن  کی  نانز و  مامت  ياـج  هب  رفن  کـی  نادـنزرف ، ماـمت 
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، لاسدرخ كدوک  ود  نیا  دوجو  اب  ییوگ  دنک ؛ دزـشوگ  ام  هب  ار  نانآ  هژیو  تیعقوم  هک  تسا  تهج  نیدب  دودـعم ، دارفا  رب  تلالد  يارب 
ار شیوخ  ناج  یمامت  ادخ ، لوسر  ع ،)  ) یلع روضح  اب  تسین و  يزاین  نانز  رگید  هب  س )  ) ارهز همطاف  دوجو  اب  دـنامیمن و  یقاب  یـسک 

ياهدع هچرگ  . دیامنیم داشرا  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  ماقم  هب  ار  ام  هغلابم ، نیا  دنکیم و  رپ  ار  یمامت  ياج  نانآ  روضح  تسا و  هدروآ 
يزار رخف  نوچمه  یهورگ  یلو  دناهتفرک ، داریا  مالسلامهیلع ) ) تیب لها  تلیـضف  رب  قوف  هیآ  تلالد  زا  تعامج  تنـس و  لها  ياملع  زا 

مهد لاس  هجحیذ  ای 27  یلوـق 21  هب  ای 25 و  ار 24  یخیرات  هعقاو  نیا  خیرات  . دـناهدروآ دورف  میلـست  رـس  شتلالد  ربارب  رد  يرـشخمز  و 
. تسا رتروهشم  مود  لوق  هک  دناهتسناد  يرجه 

همظعم هبعک  فرط  هب  سدقملاتیب  زا  هلبق  رییغت 

داد روتسد  ادکؤم  لیئربج ) ، ) یهلا یحو  نیما  هک  دوب  هتـشذگن  هنیدم  هب  ملـسو - هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا - ربمایپ  ترجه  زا  یهام  دنچ 
ببس نیا  . دوب سدقملا  تیب  نانآ  هلبق  دندرکیم ، یگدنز  هکم  رد  نیملسم  هک  لاس  یط 13  رد  . دنرازگ زامن  هبعک  تمس  هب  ترضح  نآ 

نایدوهی تفلاخم  ترجه ، زا  سپ  اما  . دننک ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  رتشیب  دنبایب و  یکیدزن  هطبار  نیملـسم  دوخ و  نیب  نایدوهی  هک  دشیم 
دوخ زا  دنرازگیم و  زامن  ام  هلبق  فرط  هب  اریز  تسین ، یلقتـسم  نید  مالـسا ، دـندرکیم  اعدا  هک  ییاج  ات  تفرگ  دوخ  هب  یعیـسو  لکش 

نامـسآ هب  دـندمآیم و  نوریب  هناـخ  زا  بـش  ياـههمین  اذـل  دـمآیم ؛ نارگ  رایـسب  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  رب  نانخـس  نـیا  . دـنرادن ياهـلبق 
اهیـضرت ۀلبق  کنیلونلف  ءامـسلا  یف  کهجو  بلقت  يرن  دق  دیامرفیم : دنوادخ  هک  روطنامه  . دـندوب یحو  لوزن  راظتنا  رد  دنتـسیرگنیم و 

فرط هب  ار  وت  سپ  ینکیم ؛ نامسآ  هب  ور  وت  هک  مینیبیم  ام  هرطش : مکهوجو  اولوف  متنک  ام  ثیح  مارحلا و  دجسملا  رطـش  کهجو  لوف 
دینک ور  تهج  نادب  دیتسه ، اج  ره  زین  نیملسم  امش  نک و  ور  مارحلادجسم  فرط  هب  سپ  یشاب ؛ یـضار  هک  درک  میهاوخ  هجوتم  ياهلبق 
لزان لیئربج  دندوب ، هدومرف  هماقا  ار  رهظ  زامن  زا  تعکر  ود  ربمایپ  هک  یلاح  رد  يرجه ، مود  لاس  نابعش  همین  رد  (. هیآ 144 هرقب ، هروس  )

هب ار  زامن  هیقب  نیملـسم ، هارمهب  دندرک و  هجوت  هبعک  تمـس  هب  ترـضح  . دـننک ور  مارحلادجـسم  فرط  هب  ات  درک  رومأم  ار  ناشیا  دـش و 
زا یکی  روکذم ، یسایس  تهجرب  هوالع  . داد قوس  هلبق  فرط  هب  هتفرگ ، ار  ترـضح  تسد  لیئربج  یتیاور ، هب  . دندناوخ دیدج  هلبق  فرط 

نیا رد  نآرق  هک  روطنامه  دوش ، راکـشآ  نیقفانم  دیدرت  کش و  یچیپرـس و  ات  دوب  مدرم  نامیا  صولخ و  نازیم  شیامزآ  هلبق ، رییغت  للع 
نیذـلا یلع  الإ  ةریبکل  تناک  نإ  هیبقع و  یلع  بلقنی  نمم  لوسرلا  عبتی  نم  ملعنل  الا  اهیلع  تنک  یتلا  ۀـلبقلا  انلعج  اـم  و  دـیامرفیم : دروم 
یناسک زا  دـننکیم ، تیعبت  لوسر  زا  هک  یناسک  هکنیا  يارب  رگم  میتخاسن  ررقم  يدـش  هجوتم  شفرط  هب  هک  ار  ياهلبق  نآ  اـم  هللا : يدـه 
تـسا هدرک  تیاده  ار  نانآ  ادخ  هک  یناسک  رب  رگم  تسا  راوشد  راک  نیا  نیقیهب  .و  دـندرگ هتخانـش  دـنوش و  زیامتم  دـننکیم  تشپ  هک 

: مکنامیإ عیـضیل  هللا  ناک  ام  :و  هک دمآ  یهلا  یحو  یلو  تسا ؛ لطاب  نانآ  یلبق  ياهزامن  دـندرک  نامگ  نیملـسم  (. هیآ 143 هرقب ، هروس  )
یقاب زین  نونکا  مه  هک  دـش  هتخاس  یبارحم  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  (. هیآ 143 هرقب ، هروس   ) درک دـهاوخن  هابت  ار  امـش  لامعا  زگره  ادـخ 

تابـساحم رد  اریز  تسین ؛ قیقد  بارحم ، هک  دندرکیم  نامگ  شیپ  يدـنچ  ات  تسا ؟ هلبق  فرط  هب  اقیقد  بارحم  نیا  ایآ  هکنیا  رد  . تسا
املع و زا  یکی  ام  رـصع  رد  اما  . دـندرکیم ضرف  هقیقد  هجرد و 20  ار 75  نآ  لوـط  هجرد و  ار 25  هنیدم  رهـش  ییایفارغج  ضرع  دوخ ،
-( فیرشلا هرـس  سدق  يدرجورب - یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نیرـصاعم  زا  ، ) یلباک رادرـس  موحرم  مان  هب  رـصاعم  نانادیـضایر  نیمجنم و 

بونج تمس  هب  ور  هلبق  هجیتن  رد  تسا ؛ هقیقد  هجرد و 59  نآ 39  لوط  هقیقد و  هجرد و 25  هنیدم 24  ییایفارغج  ضرع  هک  درک  تباث 
، تسا هدش  هتخاس  تهج  نادب  ص )  ) ربمایپ تکرح  ساسا  رب  هک  یبارحم  دـندش  هجوتم  اذـل  . دوب دـهاوخ  فرحنم  هقیقد  اهنت 45  تسا و 

تروص یناهگان  روطب  هلبق  رییغت  هکلب  تشادـن ، دوجو  يزورما  ياهرازبا  نامز  نآ  رد  اـهنت  هن  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  . تسا قیقد  ـالماک 
. تسین روآتفگش  یشزغل ، اطخ و  ره  زا  اربم  توکلم و  بیغ و  رارسا  ملاع  زا  ص )  ) يوبن تمارک  هزجعم و  نیا  تفرگ و 
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مخ ریدغ  دیعس  دیع 

دش دیزگرب  رشب  يارب  لماک  نید  ناونع  هب  مالـسا  تسا ، تمعن  مامتا  نید و  لامکا  زور  دنوادخ ، گرزب  دیع  هک  مخ  ریدغ  دیع  زور  رد 
ربمایپ جح  نیرخآ  عادولا ، ۀجح  . دـندش رختفم  هیلع - همالـس  هللا و  تاولـص  بلاطیبا - نب  یلع  نینمؤملاریما ، تیالو  تمعن  هب  ناگمه  و 

رد  ) غبار نیمزرـس  هب  ناوراک  هک  یماگنه  . دندش هنیدم  مزاع  هکم  زا  ربمایپ  اب  هارمه  دنتخومآ و  ار  جح  مسارم  نیملـسم  دیـسر و  نایاپ  هب 
مل نإو  کبر  نم  کیلا  لزنأ  ام  غّلب  لوسرلا  اهیأ  ای  درک : لزان  ار  هیآ  نیا  مخ  ریدـغ  ماـن  هب  ياهطقن  رد  لـیئربج  دیـسر ، هفحج ) یلیم  هس 
وت رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هک  ار  هچنآ  ربمایپ ! يا  نیرفاکلا : موقلا  يدـهی  هللا ال  ّنإ  ساـنلا  نم  کمـصعی  هللاو  هتلاـسر  تغّلب  اـمف  لـعفت 

ظفح مدرم  زا  ار  وت  دـنوادخ  ياهدرکن و  غالبا  ار  دوخ  تلاـسر  یهدـن ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  رگا  هک  نک  غـالبا  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزاـن 
تکرح فقوت  روتـسد  نامرف ، نیا  لوزن  لابند  هب  (. هیآ 67 هدئام ، هروس   ) دنکیمن تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  هک  یتسردـب  درک ؛ دـهاوخ 

هک یلاح  رد  امرگ ، تیاهن  رد  ماگنه و  رهظ  . دنتسویپ ناشیا  هب  دندوب  رس  تشپ  هک  یناسک  دنداتـسیا و  دندوب ، ولج  هک  ییاهنآ  . دش رداص 
تماما هب  ار  رهظ  زامن  دندوب ، هتخاس  ینابهیاس  ربمایپ  يارب  دندوب و  هتخادـنا  رـس  يور  ار  یتمـسق  اپ و  ریز  ار  دوخ  يادر  زا  یتمـسق  مدرم 
ياهبطخ هتفرگ ، رارق  دوب ، هتفاـی  بیترت  رتش  زاـهج  زا  هک  يربـنم ، زارف  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  هاـگنآ  . دـندروآ ياـج  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ 

لامعا دوخ و  ياهیدب  زا  . مینکیم لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  میبلطیم و  يرای  وا  زا  تسا ؛ دنوادخ  صوصخم  انث  دمح و  دندناوخ :
وا يارب  ياهدـننکهارمگ  هدومن ، تیادـه  هک  ار  یـسک  ره  . تسین ییامنهار  يداه و  وا  زج  هک  ییادـخ  میربیم ؛ هانپ  وا  هب  دوخ  تسیاشان 
قح توعد  نم  هک  تسا  کیدزن  مدرم ! يا  ناه  . تسا وا  ربمایپ  هدنب و  دـمحم ، تسین و  يدوبعم  وا  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  . دوب دـهاوخن 

، دنلب يادص  اب  تیعمج ، ماگنه ، نیا  رد  دینکیم ؟ رکف  هچ  نم  هرابرد  . دیلؤسم زین  امش  ملؤسم و  نم  . مورب امـش  نایم  زا  میوگ و  کیبل  ار 
! دهد وکین  شاداپ  ار  وت  ادخ  . يدرک ششوک  يداد و  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  وت  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  : دنتفگ دندرک و  دییأت  ار  ترـضح 

یگدنز خزود و  تشهب و  دشابیم و  وا  ربمایپ  ادـخ و  هدـنب  دـمحم ، تسا و  یکی  ناهج  دوبعم  هک  دـیهدیم  یهاوگ  ایآ  : دـندومرف ربمایپ 
نایم رد  نم  مدرم ! دندومرف : سپـس  میهدیم ! یهاوگ  تسا و  حیحـص  : دنتفگ یگمه  درادن ؟ يدـیدرت  ياج  رگید ، يارـس  رد  نادـیواج 
دنلب يادص  اب  تساخرب و  یـسک  ماگنه  نیا  رد  دینکیم ! راتفر  هنوگچ  نم  راگدای  ود  اب  منیبب  مراذگیم ؛ هیامنارگ  سیفن و  زیچ  ود  امش 
فرط ادـخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  تسا  ادـخ  باتک  یکی  : دـندومرف ترـضح  تسیچ ؟ سیفن  زیچ  ود  نیا  زا  امـش  روظنم  : تفگ

ادج مه  زا  زگره  راگدای  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  دنوادخ  . تسا نم  تیبلها  ترتع و  يرگید  تسا و  امـش  تسد  رد  نآ  رگید 
، هظحل نیا  رد  دیوشیم ! كاله  هک  دینکن  یهاتوک  ود  نآ  هب  لمع  رد  دیریگن و  یشیپ  نم  ترتع  نآرق و  رب  مدرم ! يا  ناه  . دش دنهاوخن 

مدرم همه  هب  ار  ناشیا  دش و  نایامن  مدرم  يارب  ود  ره  لغب  ریز  يدیفس  هک  دندرک  دنلب  ردق  نآ  دنتفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  ص )  ) ربمایپ
: دومرف ربمایپ  . دنرتاناد وا  ربمابپ  ادخ و  دنداد : باوج  نارضاح  تسا ؟ نانآ  دوخ  رب  نانمؤم  زا  رتراوازس  یسک  هچ  : دندومرف هدومن ، یفرعم 
هک ره  هالوم : یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  مدرم ! يا  ناه  . مرتراوازس ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  نم  متسه و  نانمؤم  يالوم  نم ، نم و  يالوم  ادخ ،

بحأ هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دـندومرف ) رارکت  هبترم  هس  ار  هلمج  نیا   ) تسا وا  يالوم  مه  یلع  نیا  متـسه ، وا  يـالوم  نم 
یلع تسود  هک  ار  یناسک  اراـگدرورپ ! راد : ثیح  هعم  قحلا  ردأ  هلذـخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هضغبأ و  نم  ضغبأ  هبحأ و  نم 
رارق تقیقح  قح و  روحم  ار  وا  امرف و  لیلذ  راوخ و  ار  یلع  نانمشد  نک ؛ يرای  ار  یلع  شاب ! نمشد  وا  نانمشد  اب  رادب و  تسود  دنتـسه 

مکیلع تممتأ  مکنید و  مکل  تلمکأ  موـیلا  دروآ : ار  هیآ  نیا  دـیدرگ و  لزاـن  یحو  هتـشرف  نوـنکا  مدرم ! دـندومرف : ربماـیپ  هاـگنآ  هدـب !
نید و ناونعب  ار  مالسا  مدیناسر و  مامتا  هب  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  امش  يارب  ار  ناتنید  زورما  انید : مالسإلا  مکل  تیـضر  یتمعن و 

نییآ هک  میرازگساپس  ار  ادخ  دندومرف : سپس  دش ؛ دنلب  ربمایپ  ریبکت  يادص  عقوم  نیا  رد  هیآ 3) هدئام ، هروس   ) مدیدنسپ امش  يارب  نییآ ،
هاـگنآ تشگ ! دونـشخ  نم  زا  سپ  ع )  ) یلع ینیـشناج  تیـالو و  تیاـصو و  زا  دـیناسر و  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  تمعن  درک و  لـماک  ار  دوـخ 

کیربـت گرزب - تلیـضف  نـیا  هطـساوب  ع -)  ) یلع هـب  اـت  دـنداد  روتـسد  دوـخ  نارـسمه  هـب  دـندمآ و  دورف  دـنلب  هـطقن  نآ  زا  ترــضح 
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کیربـت گرزب - تلیـضف  نـیا  هطـساوب  ع -)  ) یلع هـب  اـت  دـنداد  روتـسد  دوـخ  نارـسمه  هـب  دـندمآ و  دورف  دـنلب  هـطقن  نآ  زا  ترــضح 
دندرک و تعیب  ترـضح  نآ  اب  رمع  رکبوبا و  همه ، زا  شیپ  دـندرک و  تعیب  ع )  ) یلع اب  یگمه  یمالـسا ، ياهتیـصخش  نارـس و  . دـنیوگب

سپـس . دورـس مخ  ریدغ  یخیرات  هعقاو  نایب  و  ع )  ) یلع حدم  رد  يراعـشا  تباث  نب  ناسح  گرزب ، رعاش  . دـندناوخ دوخ  يالوم  ار  ناشیا 
یـسک ره  يالوم  نم  . مدـیزگرب شیوخ  زا  سپ  مدرم  ییاـمنهار  دوخ و  ینیـشناج  هب  ار  وت  نم  هک  زیخرب  : دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربماـیپ

رفن ار 110  یخیرات  هعقاو  نیا  دیشاب ! وا  ناوریپ  زا  دیرادیم ، تسود  لد  میمص  زا  ار  وا  هک  یلاح  رد  امش  . تسا وا  يالوم  یلع  هک  متسه 
نایم زا  نینچمه  . دناهدرک لقن  ار  نآ  هک  دروخیم  مشچ  هب  رفن  مان 110  زین  تنس  لها  نادنمشناد  نایم  رد  دناهدرک و  تیاور  باحصا  زا 

تیاور ار  ثیدـح  نیا  رفن   89 دندوب ) هدید  ار  ناشیا  باحـصا  یلو  دـندوب ، هدـشن  ص )  ) ربمایپ رادـید  هب  قفوم  هک  یناسک  ینعی   ) نیعبات
اذهف هالوم  تنک  نم  هلمج  اب  ص )  ) ربمایپ هک  نآ  دوجو  اب  لاح و  نیا  اب  یلو  . تسین يدیدرت  چـیه  ياج  هعقاو  تحـص  رد  اذـل  دـناهدرک ؛

زاب دندومن ، تعیب  ترضح  نآ  اب  یگمه  تیاهن ، رد  دندرک و  یفرعم  نیملـسم  رما  یلو  ناونعب  ار  ع )  ) یلع مامت ، تحارـص  اب  هالوم  یلع 
هفیلخ و رما و  یلو  هن  تسا ؛ تسود  ، روکذم هلمج  رد  یلوم  ینعم  هک  دندرک  اعدا  دنتشادن ، هعقاو  لصا  راکنا  يارب  یهار  هک  ياهدع  مه 

نیا اب  دنتـساوخ  نیملـسم و  رب  ناشیا  تیالو  هن  تسا ؛ ع )  ) یلع یتسود  تبحم و  موزل  دوشیم ، يریگهجیتن  هعقاو  نیا  زا  تیاهن  رد  هچنآ 
مرگ رایسب  زور  نآ  رد  الوا : دنکیم : تباث  ار  هتفگ  نیا  فالخ  يددعتم  نئارق  یلو  دنزادنیب ؛ تیدنس  زا  ار  یمهم  دنـس  نینچ  تاهیجوت ،

هک دوـب  موـلعم  شیپ  زا  ناـگمه  رب  دوـش ؟ غـالبا  ناـنآ  هب  ع )  ) یلع نتـشاد  تسود  بوـجو  اـت  دـنوش  عـمج  مدرم  هک  تشاد  یموزل  هچ 
رد وا  میمصت  تسا و  رتراوازس  یلوا و  نانآ  زا  نیملسم ، دوخ  هب  تبسن  هک  یـسک  ایناث : . دنـشاب رگیدکی  روای  رادتـسود و  دیاب  ناناملـسم 

تسود هن  تسا ؛ نیملسم  رما  یلو  مکاح و  طقف  طقف و  دراد ، تیولوا  ناشدوخ  میمـصت  رب  نانآ  هب  طوبرم  روما  ریاس  لام و  ناج و  دروم 
هلصافالب دندرک و  تابثا  ناشدوخ  يارب  مرتراوزـس  ناشدوخ  هب  تبـسن  نیملـسم  دوخ  زا  نم  هلمج  اب  ءادتبا  ار  هتکن  نیمه  . ربمایپ روای و  و 

نم یسک  ره  : دوشیم نینچ  ربمایپ  مالک  هنیرق  هب  هلمج  نیا  يانعم  نیا  ربانب  تسا ؛ وا  يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  یسک  ره  : دندومرف
هک دـندرک  تباث  ار  یتیـالو  ناـمه  ع )  ) یلع يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  رگید ، تراـبع  هب  . تسا وا  رما  یلو  یلع  متـسه ، وا  رما  یلو  ـالوم و 

ینعمب تیـالو  هکلب  دوـبن ، تبحم  ینعمب  تیـالو  دـنتفگ ، نخـس  نآ  زا  ناـشدوخ  يارب  هک  یتیـالو  نآ  دـندومن و  تباـث  ناـشدوخ  يارب 
رکبوبا دننام  هباحـص ، مدرم و  ربمایپ و  نارـسمه  تعیب  اثلاث : . دوشیم تباث  زین  ع )  ) یلع يارب  ینعم  نیمه  سپ  دوب ؛ تموکح  یتسرپرس و 

هب ع )  ) یلع هک  دوب  نیا  ص )  ) ربمایپ نخـس  زا  نانآ  تشادرب  هکنیا  رب  تسا  یعطاق  لیلد  ترـضح ، نآ  اب  تیـالو  ناونعب  ناـمثع  رمع و  و 
یتلیـضف هدـش ، تابثا  ع )  ) یلع يارب  یتلیـضف  ره  هک  دـناسریم  . مکنید مکل  تلمکأ  مویلا  هیآ  لوزن  اـعبار : . تسا هدـش  یفرعم  ینیـشناج 

یلاعت قح  تیاضر  دروم  یهلا ، نید  ناونعب  دوبن و  لماک  مالـسا  دوبن ، تلیـضف  نیا  رگا  تسا و  هدش  مالـسا  نید  لامکا  ببـس  هک  تسا 
يانعم نامه  نیا ، تسا و  تعاطا  موزل  اـب  هارمه  یتسود  هکلب  تسین ؛ یتسود  فرـص  مهم ، تلیـضف  نیا  هک  تسا  یهیدـب  . دـشیمن عقاو 
تلحر زا  سپ  فسأـت  لاـمک  اـب  یلو  تسا ؛ تیب  لـها  تلیـضف  تاـبثا  يارب  مهم  يدنـس  مـخ ، ریدـغ  هـعقاو  لاـحرهب  . تـسا رما  تیـالو 

نیملـسم هشیمه  يارب  دش و  ادج  شدوخ  یلـصا  روحم  زا  دوب ،) هلأسم  نیرتمهم  هک   ) تموکح هلأسم  دش و  اپرب  میظع  ياهنتف  (ص ) ربمایپ
نینچ رد  تسا  هتـسیاش  . دـندنام مورحم  ترتع ، نآرق و  ینعی  (ص ،) ادـخ ربمایپ  راگدای  ود  روحم  لوح  یگچراـپکی  تدـحو و  تمعن  زا 

: میقتسم طارص  یلإ  ءاشت  نم  يدهت  ّکنإ  کنذإب  ّقحلا  نم  هیف  فلتخا  امل  یندها  مهّللا  مییوگب : مینک و  تیاده  بلط  دنوادخ  زا  ینامز 
ار هک  ره  هک  یتـسه  وـت  اـهنت  اریز  نک ؛ تیادـه  دراد  دوـجو  رظن  فـالتخا  نآ  رد  هک  حیحـص  قـح و  هار  هب  دوـخ  نذا  هب  ارم  ادـنوادخ !

(. حبص زامن  تابیقعت  نانجلا ، حیتافم  ! ) ینکیم تیاده  تسار  هار  هب  یهاوخب ،

مالسا خیرات  أدبم  هنیدم و  هب  هکم  زا  مالسا  ربمایپ  ترجه  تیبملا - ۀلیل 

هقلح دش  ببـس  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیـضق  تیمها  . دوشیم بوسحم  مالـسا  خیرات  رد  یفطع  هطقن  هکم ، هب  هنیدم  زا  نیملـسم  ترجه 
يانبم رب  یتموکح  هنیدم  رد  دنتسناوت  نیملسم  دوش و  هتسکش  دشیم ، رتگنت  هظحل  ره  هک  رافک  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، هرـصاحم 
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اهنت هن  مارآ ، نما و  یطیحم  رد  نیملسم  نتفرگ  رارق  اریز  دوب ؛ ینایفسوبا  رفک  رکیپ  رب  هبرـض  نیرتگرزب  نیا  . دنهد لیکـشت  مالـسا  نیناوق 
يرادیب نادجو  ره  هک   ) مالـسا شخبتایح  يادن  هکلب  دـشیم ، شیرق  اب  هلباقم  يارب  رتشیب  هچره  یگدامآ  نانآ و  هیحور  تیوقت  ثعاب 
ترجاهم هب  تسد  هلحرم  دنچ  رد  نیملسم  . تشگیم يوق  شیپ  زا  شیب  مالـسا  دشیم و  رتریگارف  هظحل  ره  دهدیم ) رارق  ریثأت  تحت  ار 
ترجاـهم هب  تسد  مالـسا ) ندـش  ینلع  زا  سپ  لاـس  ود  ، ) تثعب مچنپ  لاـس  بـجر  هاـم  رد  ناـنآ  زا  یهورگ  راـب ، نیتـسخن  يارب  . دـندز

یه دحأ و  هدنع  ملظی  اکلم ال  اهب  نإف  ۀشبح  ضرأ  یلإ  متجرخ  ول  دندومرف : هراب  نیا  رد  ملس - هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا - ربمایپ  . دندز
اجنآ رد  اریز  تسا ؛ دـنمدوس  امـش  يارب  دـینک ، ترجاهم  هشبح  نیمزرـس  هب  رگا  هیف : متنأ  اـمم  اـجرف  مکل  هللا  لـعجی  یتح  قدـص  ضرأ 
يارب دنوادخ  ات  دینامب  اجنآ  دینک و  ترجاهم  سپ  . تسا یتسار  تقادـص و  نیمزرـس  اجنآ  دـنکیمن و  ملظ  یـسک  هب  هک  تسا  یهاشداپ 
هشبح هب  یناهنپ  ایرد ، هار  زا  نوعظم  نب  نامثع  یتسرپرس  هب  نز  راهچ  اب  هارمه  درم  هدزاود  ای  هدزای  روظنم  نیدب  . دروآ مهارف  یجرف  امش 
هتفاـی تاـجن  نیملـسم  دوـب و  هدـش  رود  ردـنب  زا  یتـشک  هک  دندیـسر  ناـنآ  هب  یماـگنه  یلو  دـندرک ؛ بـیقعت  ار  ناـنآ  راـفک  . دـنتخیرگ
شیرق هک  دندوب  هدینـش  اریز  دنتـشگرب ؛ هکم  هب  هرابود  لاوش  هام  یلو  دندنام ؛ هشبح  رد  ناضمر  نابعـش و  ياههام  لوط  رد  نانآ  . دـندوب

هـشبح هب  رگید  راب  اذل  هدوبن ؛ شیب  یتاعیاش  نانخـس ، نیا  هک  دندش  هجوتم  هکم ، هب  ندیـسر  زا  سپ  اما  دناهتـشادرب ؛ نانآ  رازآ  زا  تسد 
رد نیملسم  ذوفن  زا  هک  شیرق  . دندرک ترجاهم  هشبح  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  یتسرپرس  هب  رفن  داتـشه  زا  شیب  مود ، هلحرم  رد  . دنتـشگزاب

ار نیملـسم  ات  دنداتـسرف  هشبح - هاشداپ  یـشاجن -، رابرد  هب  ییایادـه  اب  هارمه  ار  یناگدـنیامن  دـندوب ، هداـتفا  تشحو  هب  اـهروشک  ریاـس 
میمـصت هب  اجنآ  مهم ، روما  رد  شیرق  نارـس  هک  دوب  هبعک  رانک  رد  یلحم  ةودنلا  راد   ) دـش هتفرگ  ةودـنلا  راد  رد  میمـصت  نیا  . دـنادرگزاب

زا کی  ره  هب  هعیبر  نب  هللادبع  صاعورمع و  هک  دش  نیا  رب  رارق  دـشیم ) بوسحم  هکم  ياروش  سلجم  تقیقح  رد  دنتـسشنیم و  يریگ 
دننک و بلط  ار  نیملسم  تشگزاب  وا  زا  دنیامن و  میدقت  يو  هب  ار  یشاجن  يایاده  هاگنآ  دنهدب ، ییایاده  یشاجن  رابرد  ناریزو  ناریما و 

دزن ار  دوخ  تساوخرد  شیرق  ناگدـنیامن  هک  یماگنه  . دـهد لیوحت  ناگدـنیامن  هب  ار  نانآ  ناناملـسم ، اب  یتاـقالم  ره  زا  شیپ  دـنهاوخب 
یلو دنادرگزاب ؛ ار  نیمرجم  هک  دنتـساوخ  يو  زا  دندوشگ و  دییأت  هب  نابز  دندوب ،) هدامآ  لبق  زا  هک   ) وا ناریزو  دنتخاس ، حرطم  یـشاجن 
نانآ اب  هکنیا  رگم  داد  دنهاوخن  لیوحت  ناشنانمـشد  هب  ار  نانآ  دناهدش ، هدنهانپ  يو  هب  نیملـسم  نوچ  تشاد  راهظا  تفریذـپن و  یـشاجن 
نید هک   ) تیحیـسم اب  هن  درکیم و  قیبطت  ناشناردپ  نییآ  اب  هن  هک  ینید  دسرپب ، ناشیا  زا  ار  دیدج  نید  هب  شیارگ  تلع  دـنک و  تبحص 

يدنسپان تشز و  تافص  نایب  اب  ادتبا  نیملسم ، يوگنخس  تسرپرس و  بلاطیبا ، نب  رفعج  . دیبلط روضح  هب  ار  نیملسم  اذل  دوب ؛) یشاجن 
تاشرافـس هنالداع و  ماکحا  نایب  هب  سپـس  هدرک ؛ میـسرت  یبوخب  ار  مالـسا  زا  شیپ  مدرم  عضو  دوب ، التبم  نادـب  یلهاـج  برع  کـی  هک 

دـنرادن و يررـض  عفن و  چـیه  هک  ینایادـخ  شتـسرپ  كرت  هزور ، زامن ، بوجو  رب  ینبم  ملـسو ،- هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  هنامیکح 
نمادکاپ نانز  هب  نداد  تشز  تبسن  تمرح  ناگیاسمه و  هب  یکین  محر ، هلـص  تناما ، تیاعر  ییوگتـسار ، موزل  دحاو ، يادخ  شتـسرپ 

میدمآ و تروشک  هب  دندرک ، يریگولج  نامنید  زا  دنتـشاد و  اور  متـس  ام  رب  دندرک و  هجنکـش  ار  ام  موق  نیا  نوچ  : تفگ تخادرپ و  ... و
ار دیدج  ینامسآ  باتک  زا  يرادقم  تساوخ  يو  زا  یشاجن  . دوشن متـس  ام  رب  ات  میـشاب  وت  هانپ  رد  میتساوخ  میدیزگرب و  نارگید  رب  ار  وت 

هیلع یـسیع - ترـضح  یناگدـنز  دـلوت و  ناتـساد  هب  هک  ار  میرم  هروس  لیاوا  زا  یتمـسق  دوخ ، باختنا  نسح  اب  رفعج  . دـناوخب يو  يارب 
: دـش باطخ  میرم  هب  اّینج : ابطر  کیلع  طقاست  ۀـلخنلا  عذـجب  کـیلإ  يّزه  و  دیـسر : هیآ  نیا  هب  اـت  درک  تئارق  دـشیم  طوبرم  مالـسلا - 
، هتفرگ رارق  ریثأت  زین  وا  نایفارطا  تسیرگیم و  یـشاجن  . دزیر ورف  هزاـت  ياـمرخ  وت  رب  اـت  شکب  تدوخ  فرط  هب  ار  اـمرخ  تخرد  هخاـش 
اج کی  زا  ود  ره  تسا ، هدروآ  یـسیع  هچنآ  نانخـس و  نیا  : تفگ هدرک ، شیرق ) ناگدنیامن   ) هللادـبع ورمع و  هب  ور  هاگنآ  . دنتـسیرگیم
رد نیملـسم  هک  درک  مالعا  داد و  سپ  ار  نانآ  ياههیده  و  درک ! مهاوخن  میلـست  امـش  هب  ار  اهنیا  مسق  ادخ  هب  هک  دیورب  . تسا هدمآ  دورف 

دنتفرگ میمـصت  یمومع  مادـقا  کی  رد  دـندید ، بآ  رب  شقن  ار  دوخ  ياههشقن  هک  شیرق  نارـس  . دوب دـنهاوخ  ناـما  رد  دـندازآ و  هشبح 
لمع نآ  دافم  هب  گرم  مد  ات  هک  دندش  دهعتم  یگمه  هتشون ، ياهماندهع  روظنم  نیدب  . دنهد رارق  هرصاحم  تحت  تهج  ره  زا  ار  نیملسم 
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زا دیاب  اهدماشیپ  مامت  رد  - 2. دوشیم میرحت  دمحم  ناراداوه  اب  الاک  شورف  دـیرخ و  هنوگ  ره  - 1 دوب : دراوم  نیا  لماش  هماندهع  . دننک
رارقرب ییوشانز  هطبار  نیملسم  اب  درادن  قح  یـسک  - 4. تسا عونمم  ادیکا  نانآ  اب  ترـشاعم  طابترا و  - 3. درک يرادفرط  دمحم  نیفلاخم 

نیا . دنربب هانپ  هکم ) ياههوک  نایم  رد  ياهرد   ) بلاطیبا بعـش  هب  دندش  روبجم  نیملـسم  دندرک و  اضما  نیذفنتم  مامت  ار  هماندهع  . دـنک
هنایروم طسوت  هماندـهع  هک  دـندش  هاگآ  یحو  قیرط  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - لاس ، هس  زا  سپ  . دیـشک لوط  لاـس  هس  هرـصاحم 

تدـش زا  زین  شیرق  زا  ياهدـع  . تسا هدـنام  یقاـب  دوب ، هدـش  هتـشون  نآ  يادـتبا  رد  هک  مهللا  کمـسب  هملک  طـقف  تسا و  هدـش  هدروـخ 
هداد همتاـخ  ملظ  نیا  هب  دوـش و  هتـسکش  رتدوز  هچ  ره  مـیرحت  هـک  دـندوب  نآ  راتـساوخ  دـندش و  هدرزآ  تدـشب  نیملـسم  رب  يریگتخس 

، دوب ص )  ) ربمایپ نافلاخم  نیرتوردنت  زا  هک  لهجوبا  یلو  دننک ؛ هراپ  ار  هماندهع  یناهگان ، مادـقا  کی  رد  هک  دـنتفرگ  میمـصت  اذـل  . دوش
تسا هدش  لزان  یهلا  یحو  هک  داد  ربخ  رافک  هب  هلآو - هیلع  هللا  یلص  ربمایپ - يومع  بلاطوبا ، یفرط  زا  . دش نانآ  مادقا  ندش  یلمع  عنام 

تـسرد ربمایپ  فرح  رگا  دننک ؛ یـسررب  ار  هماندهع  درک  داهنـشیپ  نانآ  هب  تسا و  هداد  هنایروم  طسوت  هماندـهع  ندـش  هدروخ  زا  ربخ  و 
هماندهع . دنتفریذپ ار  وا  داهنـشیپ  زین  شیرق  . دـهد لیوحت  شیرق  هب  ار  ربمایپ  هک  دوش  دـهعتم  دوب ، غورد  رگا  دننکـشب و  ار  هرـصاحم  دوب ،
هتـسکش هرـصاحم  لاس ، هس  زا  سپ  ناس  نیدب  مهللا و  کمـسب  هملک  رگم  تسا  هدـنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دـندش  هجوتم  دـش و  هدوشگ 

ره اجنآ  رد  . دنبایب مالـسا  هب  ندز  هبرـض  يارب  یهار  ات  دـش  لیکـشت  هودـنلا  راد  رد  شیرق  نارـس  یتروشم  هسلج  تثعب ، لاس 13  رد  . دش
حرطم سانشان  يدرم  طسوت  یلوق  هب  انب  لهجوبا و  طسوت  دیـسر ، ناگمه  بیوصت  هب  هک  داهنـشیپ  نیرتمهم  . درک هئارا  يداهنـشیپ  یـسک 

میربیم موجه  دمحم  هناخ  هب  یگمه  هنابش  هاگنآ  دوش ، باختنا  رادبسن  لصا و  ریلد و  يدرف  لیابق ، زا  کی  ره  نایم  زا  تفگ : يو  . دش
لاس لوالا  عیبر  لوا  بش  رد  . دنک یهاوخنوخ  وا  زا  دناوتیمن  سک  چیه  دـش و  دـهاوخ  شخپ  لیابق  همه  نیب  وا  نوخ  . میـشکیم ار  وا  و 

ربماـیپ عـالطا  هب  ار  هئطوـت  نآ ، زا  شیپ  یحو  کـیپ  یلو  دـمآرد ؛ هرـصاحم  هب  هلآ - هـلیع و  هللا  یلـص  یمارگ - ربماـیپ  هناـخ  تـثعب ،  13
شیوخ رب  ار  ناـشیا  شوپور  دـنباوخب و  ناـشیا  رتسب  رد  اـت  دـندوب  هتـساوخ  مالـسلا - هیلع  یلع - زا  لـبق ، زا  ادـخ  لوسر  دوب و  هدـیناسر 

هب هاگنآ  دزادرپب ، دوب  ادخ  لوسر  دزن  هک  ار  مدرم  ياهتناما  دـنامب و  هکم  رد  سپـس  دـنوشن ، ربمایپ  روضح  مدـع  هجوتم  رافک  ات  دـناشوپب 
ات دندوب  رظتنم  همه  دمآرد و  لماک  هرصاحم  هب  هلآو - هیلع  هللا  تاولص  ربمایپ - هناخ  کیرات ، بش  نآ  رد  . ددنویپب ربمایپ  هب  دیایب و  هنیدم 

برع و هاشداپ  دینک ، يوریپ  وا  زا  امش  رگا  دنکیم  نامگ  دمحم  تفگ : زیمآ  هرخـسم  ینحلاب  لهجوبا  نایم  نیا  رد  . دسر ارف  موجه  تقو 
، دیرواین نامیا  رگا  درک و  دیهاوخ  تنوکـس  ندرا  ياهغاب  دننام  ییاهتـشهب  رد  دیوشیم و  هتخیگنارب  ندرم  زا  سپ  دش و  دـیهاوخ  مجع 
- ربمایپ ماگنه  نیا  رد  دش ! دیهاوخ  هتخادگ  تسا  هدش  هدامآ  امـش  يارب  هک  یـشتآ  هب  دـیدرم ، هک  سپـس  دـشکیم و  ار  امـش  زا  یناسک 

اهنآ زا  یکی  زین  دوخ  وت ، میوگیم و  نینچ  يرآ  دندومرف : دنتشادرب و  نیمز  زا  كاخ  یتشم  دندش ، جراخ  هناخ  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص 
نم ادس و  مهیدیأ  نیب  نم  انلعج  هیآ و  هب  ات  دندومرف  تئارق  ار  سی  هروس  تایآ  يادتبا  دندیـشاپ و  نانآ  يور  رـس و  رب  ار  كاخ  یتسه !
رود زا  سپ  . دندش رود  دـندرک و  روبع  نانآ  نایم  زا  دـنوش ، هجوتم  رافک  هکنآ  یب  و  دندیـسر ؛ نورـصبی  مهف ال  مهانیـشغأف  ادـس  مهفلخ 

مـسق ادخ  هب  تفگ : وا  . میاهتـسشن دمحم  نیمک  رد  دنتفگ : دیتسه ؟ یـسک  هچ  راظتنا  رد  دیـسرپ : دیـسر و  نانآ  هب  یـصخش  ربمایپ ، ندش 
رتـسب رد  ع )  ) یلع دـندید  دـندز ، راـنک  ار  شوـپور  نوـچ  دـندرب و  موـجه  لزنم  هب  شیرق  تفرگ ! شیپ  رد  ار  دوـخ  هار  تـفر و  دـمحم 

هیلع نینمؤملا - ریما  يراکادف  هرابرد  دندیمان و  تیبملا  ۀلیل  ار  بش  نیا  . تسا هدش  بآ  رب  شقن  نانآ  هئطوت  هک  دنتسناد  تسا و  هدیباوخ 
رد هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یـضعب  و  دابعلاب : فؤر  هللا  هللا و  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  دش : لزان  هیآ  نیا  مالـسلا -
نآ يارب  راختفا  نیا  هیآ 207)و  هرقب -  هروس   ) تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنشورفیم و  ار  دوخ  ناج  دنوادخ  يدونـشخ  هار 
هب شیرق  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندرک و  تکرح  هنیدم  فرط  هب  رکبوبا  اب  هارمه  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - . تشگ هنادواج  ترـضح 

، هنیدم هکم و  هار  نیب  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  . دندوب هدرک  نییعت  هزیاج  ناشیا  نتفای  يارب  دنتخادرپیم و  ترـضح  بیقعت 
ناگدننک بیقعت  . تشاذگ مخت  اجنآ  رد  زین  يرتوبک  دینت و  رات  راغ  رد  رب  یتوبکنع  راگدرورپ ، روتـسد  هب  . دندش روث  مان  هب  يراغ  لخاد 
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دورو اب  اریز  تسین ؛ راغ  لخاد  یسک  دندرک  نامگ  دندرک ، هدهاشم  ار  رتوبک  اهرات و  دندیـسر و  راغ  هب  ترـضح  ياپ  در  يور  زا  نوچ 
زور هس  زا  سپ  . تشادن يدوس  زین  بیقعت  همادا  دندش و  فرـصنم  اجنآ  زا  اذـل  . دزیرگب زین  رتوبک  دوش و  هراپ  اهرات  یتسیابیم  یـسک  ره 
عیبر مهدزاود  زور  دـندش و  جراخ  راغ  زا  رکبوبا  اب  هارمه  هلآ - هیلع و  هللا  تاولـص  ربمایپ - لوالا ، عیبر  مراهچ  زور  روث ، راغ  رد  تماـقا 

رد . دمآ مهارف  دنوادخ  تدابع  یهلا و  نیمارف  يارجا  يارب  نما  یطیحم  سپ  نآ  زا  دندش و  هنیدم  رد  ابق  هلحم  دراو  رهظ ، کیدزن  لوالا ،
هلمج زا  . تسا هدـش  لزان  یتایآ  روث  راغ  هب  دورو  ات  هلآو - هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ - لتق  يارب  راـفک  هئطوت  زا  ترجه ، نیا  تامدـقم  دروم 

هورـصنت نإ ال  هبوت : هروس  هیآ 40  تسا و  هودـنلا  راد  یتروشم  هسلج  دروم  رد  هک  ... اورفک نیذـلا  کب  رکمی  ذإ  و  لاـفنا : هروس  هیآ 30 
زا سپ  . تیبملا ۀلیل  دروم  رد  ... هسفن يرـشی  نم  سانلا  نم  و  هرقب : هیآ 207  زین  نآ و  هب  طوبرم  عیاقو  روث و  راغ  دروم  رد  ... هللا هرـصن  دقف 

. دنداد رارق  هکم  هب  هنیدم  زا  ربمایپ  ترجه  ار  خیرات  أدبم  نیملسم  هناگ ، هس  يافلخ  نامز  رد  و  ص )  ) مرکا یبن  تلحر 

كوبت هوزغ 

مالـسا . دوب روتارپما  ناگدناشنتسد  زا  ماش  ياورنامرف  تفریم و  رامـش  هب  مور  يروتارپما  تارمعتـسم  زا  هیروس  روشک  مالـسا  ردص  رد 
وربور ياهزات  جوم  اـب  ار  دوخ  هک  مور  يروتارپما  . دیـسر اـهزرم  زا  جراـخ  هب  نآ  هزاوآ  یناـمز  كدـنا  رد  تفاـییم و  شرتسگ  تعرـسب 
روظنم نیدب  . دنک دوبان  ار  نیملسم  میظع ، هلمح  کی  اب  دنک و  یتسدشیپ  تفرگ  میمصت  دوب ، ناساره  مالسا  یهلا  نییآ  ذوفن  زا  دیدیم و 

نانآ هب  زین  نیشنزرم  لیابق  دش و  رقتسم  ماش  يزرم  راون  رد  نامز ، نآ  یگنج  ياهحالـس  هیلک  اب  رفن  رازه  زا 40  لکشتم  زهجم و  یشترا 
تکرح ربخ  . دوب هدـش  هدامآ  ینالوط  میمظع و  یگنج  يارب  دوب و  هتخادرپ  ار  هاپـس  لاس  کی  یگنج  هریج  مور ، روتارپما  لقره  . دنتـسویپ

نانآ اب  هلباقم  يارب  دنتفرگ  میمصت  ترضح  دیسر و  ص )  ) دمحم ترضح  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  هب  يراجت  ياهناوراک  طسوت  مور ، هاپس 
هدوزفا اوه  يامرگ  تدشرب  دوب و  هدشن  يروآعمج  زونه  هنیدم  رد  يزرواشک  تالوصحم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، . دـنوش جراخ  هنیدـم  زا 
فلتخم ياههناهب  هب  نیقفانم  زا  یهورگ  ور  نیا  زا  . دومنیم لکشم  تخس و  رایسب  ینالوط ، رفـس  کی  يارب  نطو  زا  تکرح  . دوب دشیم 

هانگ هب  دتفیب و  یمور  نانز  هب  ممـشچ  مسرتیم  تفگیم : یکی  . دننامب رهـش  رد  هک  دنتفرگ  هزاجا  ربمایپ  زا  .و  دندش نادرگ  يور  دربن  زا 
ار ناناملسم  هیحور  دندرکیم  یعس  نایمور  تمظع  يروآدای  اب  زین  ياهدع  نایم  نیا  رد  . دوب اوه  دیدش  یمرگ  شاهناهب  يرگید  و  متفیب !
رد هک  ار  نیقفانم  ینورد  رفک  دـیدرگ و  لزان  هبوت  هکرابم  هروس  زا  یتایآ  اهینکـشراک  و  اهیـشارترذع ، نیا  خـساپ  رد  . دـننک فیعـضت 
هب دوب ، هتفرگ  ارف  ار  نانآ  دوجو  داهج  قوش  هک  ناملسم  يارقف  زا  ياهدع  لباقم ، رد  . تخاس راکشآ  دوب ، هدش  ناهنپ  مالـسا  باقن  تشپ 

یفنم خـساپ  اب  نوچ  اما  دـندومن ؛ يراوس  بکرم  ياضاقت  دـندش و  بایفرـش  ص )  ) یمارگ لوسر  رـضحم  هب  رفـس  هلیـسو  نتـشادن  تلع 
هراب رد  . دنتـسیرگیم دناهداد  تسد  زا  ار  ادخ  هار  رد  داهج  قیفوت  هک  نیا  زا  دـندش و  تحاران  تدـشب  دـندش ، وربور  ص )  ) ادـخ لوسر 

زا یکی  لزنم  هک  دیسر  ربخ  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هنیدم -----  رد  نایدوهی  یـسوساج  هنال  . دش لزان  ياهیآ  هبوت  هروس  رد  زین  هورگ  نیا 
ص)  ) ربمایپ روتسد  هب  . دنتسه گنج  زا  نیملسم  نتشادزاب  ددص  رد  نانآ  تسا و  هدش  نیقفانم  يرس  تاسلج  زکرم  ملیوس  مان  هب  نایدوهی 

ریگلفاغ نیقفانم  تفرگ و  ارف  ار  هناخ  لها  همه  تشحو  بعر و  . دش هدیشک  شتآ  هب  هناخ  دندوب ، عمتجم  هناخ  نآ  رد  نیقفانم  هک  ینامز 
دـصقم نیا  زا  دعب  . دش مدهنم  یلخاد  یـسوساج  هکبـش  نیا  هناعطاق ، مادـقا  نیا  اب  . دـنتخیرگیم شتآ  ياههلعـش  نایم  زا  ساره  اب  هدـش ،

رد رود و  رایـسب  ياهقطنم  رد  نامز ، نآ  میظع  يروتارپما  اب  دوب  یگنج  ، گنج نیا  . دوب ماش  يزرم  راون  رد  كوبت  هعلق  نیملـسم ، تکرح 
رایسب ياهیحور  اب  یتسیابیم  دنک ، تکرش  دربن  نیا  رد  تساوخیم  هک  ره  اذل  . دوب مهارف  هنیدم  رد  یشیاسآ  تاناکما  عون  ره  هک  ینامز 
ادـتبا نامه  زا  هتـشذگ ، ياهگنج  فالخ  رب  نیاربانب  . دـنک هدامآ  ياهثداح  عون  ره  يارب  ار  دوخ  دور و  رطخ  لابقتـسا  هب  زاب  يدـید  الاب و 
ناونعب ار  ع )  ) یلع دوخ ، ردارب  دنتفرگ  میمـصت  ص )  ) ادخ لوسر  . دنـشاب دوخ  میظع  فدـه  هجوتم  ات  دـش  عالبا  همه  هب  تکرح  دـصقم 
تـصرف تسناوتیم  هنیدم ، زا  نیملـسم  ربهر  مالـسا و  هاپـس  يرود  هک  دوب  نینچ  راک  نیا  تلع  دـیاش  . دـنراذگ یقاب  هنیدـم  رد  نیـشناج 
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انایحا دنراذگ و  ارجا  هب  ص )  ) لوسر ترضح  بایغ  رد  ار  دوخ  موش  ياههشقن  ات  دروآ  دوجو  هب  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  يارب  یبوخ 
هیلع بلاطیبا - نب  یلع  نوچمه  هزاوآرپ ، روالد و  يرادرس  روضح  ور  نیا  زا  . دنیامن جنـشتم  ار  رهـش  یلخاد  وج  ای  دننک  هلمح  هنیدم  هب 

هب تسد  دندیدیم ، دوخ  ياههشقن  يارجا  عنام  ار  ناشیا  دوجو  هک  نیقفانم  . ددرگ نیمأت  یلخاد  تینما  ات  دوب  يرورض  رهـش  رد   - مالـسلا
یلع ندرک  کیرحت  نانآ ، فده  . تسا هتفرن  گنج  هب  هار  يرود  امرگ و  رطاخ  هب  ع )  ) یلع هک  دندرک  عیاش  نینچ  دندز و  ینکارپهعیاش 
هدرک تکرح  هنیدم  زا  مالـسا  هاپـس  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  . دوش مهارف  نانآ  موش  ياههشقن  يارجا  تصرف  ات  دوب  هنیدـم  زا  جورخ  هب  (ع )

ص)  ) ادـخ لوسر  عـالطا  هب  ار  ناـیرج  هدـناسر ، ص )  ) ربماـیپ هب  ار  دوخ  دـندش و  جراـخ  هنیدـم  زا  ناـنآ  تمهت  در  يارب  ع )  ) یلع . دوـب
رد نم  نیشناج  وت  . درادن ار  هنیدم  رد  ندنام  یگتسیاش  وت  نم و  زج  یسک  هک  درگ  زاب  هنیدم  هب  مردارب ! دندومرف : یمارگ  ربمایپ  . دندناسر
ای یـضرت  ام  أ  دندومرف : ع )  ) یلع ترـضح  قح  رد  ار  فورعم  هلمج  نیا  هاگنآ  . یتسه نم  هریـشع  نم و  ترجه  لحم  نم و  نادناخ  نایم 

یسوم هب  نوراه  تبسن  نوچمه  نم  هب  وت  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ  يدعب : یبن  هنأ ال  الإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نأ  یلع 
ثیدح هب  نخـس ، نیا  . دنتـشگزاب هنیدـم  هب  ع )  ) یلع هاگنآ  تسین ؟ يربمایپ  نم  زا  سپ  یلو  دوب ؛ ربمایپ  نوراه ، هک  توافت  نیا  اب  دـشاب ،

هعیـش ياملع  دانتـسادروم  هراومه  هک  دـشابیم  ص )  ) مرکا لوسر  زا  سپ  ع )  ) یلع تفالخ  هلدا  نیرتمکحم  زا  تشگ و  فورعم  تلزنم 
رد هک  دندرزآیم  ار  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  ياجیب  نانخـس  اب  دـندوب و  رـضاح  زین  مالـسا  هاپـس  نایم  رد  یتح  نیقفانم ، . تسا هتفرگ  رارق 

نیملسم يرجه ، مهن  لاس  نابعش  هام  يادتبا  رد  تقشمرپ ، رایـسب  ینالوط و  یتفاسم  یط  زا  سپ  . دیدرگ لزان  نآرق  زا  یتایآ  زین  هراب  نیا 
تحـص ادـتبا  زا  هلمح  يارب  مور  یگداـمآ  ربخ  یخرب ، هدـیقع  هب  . دـندیدن مور  هاپـس  زا  يرثا  راـظتنا  فـالخ  رب  یلو  دندیـسر ؛ كوبت  هب 

رگید یخرب  هدیقع  هب  دندومن و  راومه  دوخ  رب  ار  رفس  نیا  تقشم  جنر و  نیملـسم  یگدامآ ، مالعا  رطاخ و  نانیمطا  يارب  اهنت  تشادن و 
رفس نیا  . دنشاب هدرک  ینیشنبقع  يریگرد  زا  شیپ  دندوب ، هدش  ربخ  اب  نیملـسم  یگدامآ  زا  هک  نایمور ، تسا  نکمم  دندوب ، رواب  نیا  رب 

نیقفانم ياهینکشراک  - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  ياهشوگ  هب  هک  دوب  بترتم  نآ  رب  يدایز  دیاوف  یلو  تشادـن ؛ هارمه  هب  یگنج  هچرگ 
نیقفانم ياهیگژیو  نتـسناد  هک  تسا  یهیدب  . درک راکـشآ  یبوخب  ار  اهامنناملـسم  نیا  دیلپ  هرهچ  نانآ ، دروم  رد  نآرق  زا  یتایآ  لوزن  و 

ره اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  المع  ص )  ) ادخ لوسر  - 2. دوشیم بوسحم  نانآ  يرادیاپ  تابث و  مهم  لماوع  زا  ناناملسم ، طسوت 
هزرل هب  ار  نمـشد  اـت  دـننک  یط  ار  تقـشمرپ  هار  رتـمولیک  اهدـص  دنرـضاح  هک  دـندرک  ناـشنرطاخ  دـنداد و  ناـشن  یلاـمتحا  رطخ  هنوگ 

مالـسا دندوب و  هدشن  میلـست  زونه  هک  لیابق  زا  یـضعب  هنیدم ، هب  هاپـس  دورو  زا  سپ  ور  نیا  زا  . دـشابن راک  رد  یگنج  هچ  رگا  دـنروآرد ،
نیتسخن دندش و  انشآ  ماش  هار  اب  رفـس ، یط  رد  ناناملـسم  - 3. دنتـشاد زاربا  ار  دوخ  تعاطا  دندش و  میلـست  هنابلطواد  دندومنیمن ، رایتخا 

، تکرح نیا  تارمث  نیرتـگرزب  زا  یکی  - 4. دندومزآ تیقفوم  اب  زکرم ، زا  رود  یفده  هب  ندیـسر  يارب  ار  میظع  یـشکرکشل  کی  هبرجت 
رارکت زا  يریگولج  يارب  دنتفرگ  میمـصت  دندرکن ، هدـهاشم  مور  رکـشل  زا  يرثا  دندیـسر و  ماش  ياهزرم  هب  نوچ  ناناملـسم  هک  دوب  نآ 

حلص رد  زا  مالسا  نانمشد  زا  یمیظع  هورگ  بیترت  نیدب  دننک و  دقعنم  ضرعت  مدع  حلص و  ياهنامیپ  نیـشنزرم  لیابق  اب  یثداوح ، نینچ 
ینالوط و رایسب  تکرح ، ریـسم  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  . دش نیمأت  يدایز  دودح  ات  اهزرم  تینما  دندمآرب و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  یتشآ  و 
زا سپ  - 1: مینکیم هراشا  هعقاو  دـنچ  هب  اجنیا  رد  . تسا هدـنزومآ  رایـسب  هک  داتفا  قافتا  يددـعتم  یخیرات  عیاقو  ور  نیا  زا  . دوب تمحزرپ 

حیجرت رفـس  جـنر  رب  ار  یگدوـسآ  دـندرک و  یچیپرـس  هرم  لـاله و  بـعک ، ياـهمان  هـب  رفن  هـس  تـکرح ، يارب  یموـمع  جیـسب  روتـسد 
هگن هنیدم  رد  ار  وا  ربکت ، رخاف و  ياههماج  دندینش : خساپ  درک ؟ هچ  بعک  دندیـسرپ : دندیـسر ، كوبت  هب  نوچ  ص )  ) ادخ لوسر  . دنداد
نانآ زا  همه  . دـننک يراددوخ  رفن  هس  نیا  اب  نتفگ  نخـس  زا  ناناملـسم  اـت  دـنداد  روتـسد  ص )  ) یمارگ لوسر  تشگزاـب ، زا  سپ  . تشاد
هدرک كرت  ار  داهج  ياهناهب ، رذـع و  چـیه  نودـب  هک  دـش  یناسک  هیلع  یفنم  هزرابم  کی  ریگرد  هنیدـم ، بیترت  نیدـب  دـندرک و  يرود 

: دوب هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  تشون  بعک  هب  ياهمان  دوب ، مالـسا  نیفلاخم  زا  هک  یناسغ  هاـشداپ  . تشذـگیم لاونم  نیدـب  اـهزور  . دـندوب
وا مینک ! یهارمه  ار  وت  اـت  اـیب  اـم  دزن  تسین ؛ بجاو  يراوخ  ییاوسر و  لـمحت  زین  وت  رب  تسا و  هدرک  متـس  وت  هب  ترورـس  هک  ماهدـینش 
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دش تحاران  رایسب  بعک  یلو  دنک ؛ بذج  دوخ  تمـس  هب  ار  یلخاد  نایـضاران  دریگب و  یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  تساوخیم  بیترت  نیدب 
هک دنداد  روتسد  ص )  ) ادخ لوسر  زور ، زا 40  سپ  . درک در  ار  ادخ  نمـشد  توعد  يرایـشوه ، اب  دز و  شتآ  دنکفا و  رونت  رد  ار  همان  و 
هک يروطب  تشذـگ ، رگید  زور  هد  . درک رتتخـس  نانآ  رب  ار  تیعـضو  نیا ، دـننک و  يریگهرانک  ناـنآ  زا  دـیاب  زین  رفن  هس  نیا  نارـسمه 

هروس هیآ 118  لوزن  اـب  هعقاو ، نیا  زا  زور  زا 50  سپ  هکنآ  ات  دنتـشادن  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  زج  يراک  دـش و  گنت  نانآ  رب  هصرع 
زا سپ  دوـب ) همثیخوباـشا  هینک  هک   ) سیق نب  کـلام  ماـن  هب  ناناملـسم  زا  یکی  - 2. درک مالعا  هتفریذـپ  ار  ناـنآ  هبوت  یحو ، کـیپ  هبوت ،
غاب رد  هک  ینابیاس  هب  داتفا و  شنارسمه  هب  شمشچ  دیسر و  لزنم  هب  هک  یماگنه  وا  . دمآ هنیدم  هب  تشگزاب و  هار  نایم  زا  هاپـس ، تکرح 

رد ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  راوازـس  ایآ  تفگ : دوخ  شیپ  تسیرگن ، دوب  هدش  هدـید  كرادـت  وا  يارب  هک  ییاذـغ  بآ و  دوب و  هدامآ 
رود هب  فاصنا  زا  نیا  دـشاب ؟ شنارـسمه  رانکرد  ایهم ، یکاروخ  اب  کنخ و  هیاس  ریز  رد  همثیخوبا  دـنک و  تکرح  نازوس  يامرگ  داب و 

-3 يوش ! كاله  دوب  کیدزن  دندومرف : وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  . دیناسر ص )  ) ربمایپ هب  ار  دوخ  درک و  كرت  ار  هنیدـم  هرابود  يو  تسا !
شترا . داتفا هار  هب  هدایپ  درک و  اهر  ار  رتش  اذـل  . داتفا بقع  مالـسا  شترا  زا  وا  دـنام و  زاب  تکرح  زا  یمارگ ، یباحـص  يرافغ ، رذوبا  رتش 

ربمایپ . دراد شود  رب  يراب  هک  تسا  يدرم  دـندید  دـمآ ، رتکیدزن  نوچ  . دـش نایامن  رود  زا  یحبـش  هک  دـندوب  تحارتسا  لوغـشم  مالـسا ،
زا سپ  ییوگشیپ ، نیا  . دوشیم هتخیگنارب  اهنت  دریمیم و  اهنت  دوریم ؛ هار  اهنت  دنک ! تمحر  ار  رذوبا  ادخ  . تسا رذوبا  وا  دندومرف : (ص )

قیرط زا  گـنج  نیا  هنیزه  - 4. تفاتـش دوبعم  رادـید  هب  هذـبر  نابایب  رد  سکیب  اـهنت و  هیماینب ، يدـیعبت  تسویپ و  تقیقح  هب  لاـس   23
کمک يرگناوت  درم  رگا  . دـندرک رهاـظ  ار  دوخ  تنیط  ثبخ  نیقفاـنم  زین  اـجنیا  رد  . دـشیم نیمأـت  تاـکز  تخادرپ  یمدرم و  ياـهکمک 

هرخـسم ار  وا  درکیم ، يرـصتخم  یلاـم  کـمک  يدـنمزاین  رگا  و  دـننکیم ! يراـکایر  دـنرادن و  تبرق  دـصق  اـهنیا  دـنتفگیم : درکیم ،
هئطوت - 5. دش لزان  هبوت  هروس  تایآ 79 و 80  هورگ ، نیا  درومرد  درادن ! يزاین  کچوک  ياهکمک  نیا  هب  ادخ  دنتفگیم : دـندرکیم و 

زا رفن  هار 12  نیب  رد  . دـندیدرگ راپـسهر  هنیدـم  فرط  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  كوبت ، رد  تماـقا  زور  هد  زا  سپ  ص :)  ) ادـخ لوسر  رورت 
ص)  ) ادخ لوسر  . دننکفیب هرد  هب  دنهد و  مر  دوب ، هار  نایم  رد  هک  ياهندرگ  زارف  زا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  رتش  هک  دنتفرگ  میمصت  نیقفانم 

هندرگ زا  تشاد و  تسد  هب  ار  نآ  راهم  رسای  رامع  دادیم و  له  بقع  زا  ار  رتش  ترضح ، نآ  نارای  زا  یکی  هفیذح  دندوب ؛ رتش  رب  راوس 
لابند هب  یناراوس  . یباتهم نامسآ ، دوب و  بش  . دندرک هاگن  بقع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دندوب  هتفرن  الاب  هندرگ  زا  يرادقم  زونه  . تفریم الاب 
هفیذح هب  دندز و  بیهن  نانآ  رب  ص )  ) ادخ لوسر  . دندرکیم چـپ  چـپ  مه  اب  دـندوب و  هدـناشوپ  ار  دوخ  تروص  هک  دـندمآیم  ترـضح 

دندرک و ینیشنبقع  تعرـسب  اذل  تسا ؛ هدش  المرب  نانآ  هشقن  هک  دندیمهف  نارادباقن  . دنارب ار  نانآ  نارتش  دوخ  ياصع  اب  دنداد  روتـسد 
نم دیهاوخب ، رگا  درک : ضرع  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  دوب ، هتخانـش  دوب  ناشنارتش  رب  هک  ياهناشن  زا  ار  نانآ  هک  هفیذـح  . دنتـسویپ هاپـس  هب 

يراددوخ زار  نیا  ياشفا  زا  دـنداد  روتـسد  وا  هب  یحلاصم  هب  انب  ترـضح  دنـسرب ! ناشلامعا  يازـس  هب  ات  منکیم  یفرعم  امـش  هب  ار  نانآ 
تردق جوا  هب  هکنآ  زا  سپ  دمحم  تفگ  دنهاوخ  ناگناگیب  منک ، تازاجم  ار  نانآ  نم  رگا  دندومرف : دـننک و  هبوت  نانآ  هک  دـشاب  دـنک ؛

يداش قرب  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  اهلد  يروش  . تسا هنیدم  هب  دورو  هناتـسآ  رد  مالـسا  شترا  - 6. داهن دوخ  نارای  ندرگ  رب  ریشمش  دیـسر ،
فـسأتم رایــسب  هاپــس  رد  روـضح  مدـع  زا  دـناهدوب و  روذـعم  هـک  دـناهدنام  یقاـب  هنیدـم  رد  زین  یهورگ  اـما  . تـسا ادـیوه  اهمــشچ  رد 
هدنامیقاب هدع  نیا  تلاجخ  یگدنکفارس و  بجوم  نانآ ، يدنلبرس  راهظا  دوش و  دراو  هنیدم  هب  راختفارپ  هاپس  نیا  تسا  نکمم  . دنـشابیم

دنمدوس یقالخا  هتکن  کی  هجوتم  ار  همه  يرکذت  اب  هنیدم ، یکیدزن  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هتساوخان ، نیهوت  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  . دوش
اب . دناهداهن مدق  زین  نانآ  دیداهن ، مدق  هک  اج  ره  هب  دندوب و  کیرش  امش  اب  رفس  نیا  رد  هک  دنتـسه  ییاههورگ  ماوقا و  هنیدم ، رد  دندرک :

روذعم نانآ  دندومرف : ص )  ) ربمایپ دـناهدنام ! هنیدـم  رد  هکنآ  لاح  دـندوب ، ام  هارمه  رفـس  نیا  رد  روطچ  دـش : لاوس  ترـضح  زا  بجعت 
مکلامعأ مکروص و  یلإ  رظنی  هللا ال  نإ  دنوشیم و  هدیجنـس  اههزیگنا  اهتین و  کحم  اب  ناگدنب  لامعا  تاینلاب : لامعألا  امنإ  يرآ ؛ . دندوب

دروم رد  .) درگنیم امش  ياهتین  اهلد و  هب  هکلب  درگنیمن ؛ ناترادرک  تروص  امـش و  رهاظ  هب  دنوادخ  مکتاین : مکبولق و  یلإ  رظنی  نکل  و 
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هب هک  وا  . دوب دـحا ) گنج  فورعم  دیهـش  هلظنح ، ردـپ   ) رماع وبا  ماـن  هب  یـصخش  هنیدـم ، نیقفاـنم  زا  یکی  - 7 هب : دوش  عوجر  ثیداـحا 
اب دوب  تحاران  تدشب  یبهذم  ياهتیلقا  نتفرگ  رارق  عاعشلا  تحت  هنیدم و  رد  مالـسا  شرتسگ  زا  تیحـسم ، نییآ  هب  نتـشاد  لیامت  رطاخب 

تفر فئاط  هب  اجنآ  زا  تخیرگ و  هکم  هب  هنیدم  زا  وا  اما  دننک ؛ ریگتسد  ار  وا  دنتـشاد  دصق  ص )  ) ربمایپ . درکیم يراکمه  لیابق  نیقفانم 
دجـسم ربارب  رد  اـبق  هدـکهد  رد  دـسیونیم : نینچ  شناتـسود  زا  یکی  هب  ياهماـن  رد  يو  . دـش يراوتم  ماـش  هب  فئاـط ، طوقـس  زا  سپ  و 
شرتسگ هب  ور  جوم  عنام  دـناوتیمن  رفک  هک  تسنادیم  یبوخب  وا  دـیوش ! عمج  اـجنآ  رد  زاـمن  هناـهب  هب  دـیزاسب و  يدجـسم  ناناملـسم ،

ربمایپ هک  ینامز  . دش دربن  نادیم  دراو  بهذم  راعش  نید و  مچرپ  اب  هک  تسا  نیا  بهذم ، هب  ندز  هبرض  يارب  هلیسو  نیرتهب  دوش و  مالسا 
نایم هار  هک  دوب  نیا  ناشهناهب  دنزاسب و  يدجسم  دوخ  يارب  اهنآ  دهد  هزاجا  هک  دنتساوخ  ترضح  زا  نیقفانم  دندوب ، كوبت  مزاع  (ص )

هتساوخ ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ . دنوش رضاح  اجنآ  رد  دنناوتیمن  یناراب  ياهبش  رد  نانآ  تسا و  ینالوط  ابق  دجسم  ات  نانآ  زا  یضعب  لزانم 
دجسم رتمامت  هچ  ره  باتش  اب  نیقفانم  هاپس ، تکرح  زا  سپ  . دندرک لوکوم  رفس  زا  تشگزاب  هب  ار  ییاهن  میمصت  دندادن و  یخـساپ  نانآ 

نیما لیئربج  . دننک حاتتفا  ار  دجـسم  دنراذگب و  زامن  اجنآ  رد  ات  دنتـساوخ  ناشیا  زا  ص )  ) مرکا لوسر  هعجارم  زا  سپ  دـنتخاس و  ار  دوخ 
دش و بیرخت  دجسم  گنردیب  ص ،)  ) ادخ لوسر  روتسد  هب  . درک دزشوگ  ترضح  هب  ار  نانمـشد  هئطوت  دش و  لزان  ص )  ) ادخ ربمایپ  رب 

نیا . دوش كاپ  لحم  نآ  زا  الماک  دجـسم  سدقم  ناونع  ات  دوش  رهـش  ياههلابز  يروآعمج  زکرم  اجنآ  یتدم ، يارب  هک  دش  هداد  روتـسد 
همجرت هک  دـش  لزان  دروم  نیا  رد  ات 110) تایآ 107  هبوت ، هروس   ) هیآ راهچ  دیجم  نآرق  رد  تشگ و  موسوم  رارـض  دجـسم  هب  دجـسم 

دـننک و ینکفاهقرفت  دـنزروب و  رفک  دـننک و  دراو  ناـیز  هک  دوـب  نیا  اـهنت  ناشفدـه  دـنتخاس و  دجـسم  هک  یناـسک  و  تسا : نـینچ  اـهنآ 
یکین اهنت  ام  دصق  هک  دندروخیم  دنگوس  هتبلا  . دندوب هتساخرب  گنج  هب  شلوسر  ادخ و  اب  لبق  زا  هک  یناسک  يارب  دننک  داجیا  یهاگیاپ 

رب هک  يدجسم  انیقی  تسیام ! زامن  هب  زگره  دجـسم  نآ  رد  ربمایپ )! يا   - ) دنتـسه وگغورد  اهنآ  هک  دهدیم  یهاوگ  دنوادخ  یلو  تسا ؛
تـسود هک  دنتـسه  ینامدرم  دجـسم ، نآ  رد  اریز  یتسیاب ؛ زامن  هب  نآ  رد  هک  تسا  رتراوازـس  تسا ، هدـش  انب  يراکزیهرپ  يوقت و  ساسا 

يوقت و ساسا  رب  ار  دوخ  نامتخاس  هک  یـسک  ایآ  دراد -  تسود  دـننکیم  كاپ  ار  دوخ  هک  ار  یناـسک  مه  ادـخ  دـنوش و  كاـپ  دـنراد 
نتخیرورف فرـش  رد  هدـش و  یلاخ  ریز  زا  هک  دـنکیم  انب  ياهناخدور  هبل  رب  ار  نآ  هک  یـسک  ای  تسا  رتهب  دـنکیم  انب  دـنوادخ  تیاضر 

کـش هیام  دناهدرک ، انب  هک  ینامتخاس  دنکیمن -  تیاده  ار  رگمتـس  مدرم  دنوادخ  و  دنکفایم ؟ خزود  شتآ  رد  ار  وا  هجیتن  رد  تسا و 
بجر هام  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  . تسا میکح  اناد و  دـنوادخ  دوش و  هکت  هکت  ناشاهلد  هک  نیا  رگم  دوب ، دـهاوخ  ناشیاهلد  رد  دـیدرت  و 

هب اجنآ ، رد  تماقا  زور  زا 20  سپ  دندیـسر و  كوبت  هب  نابعـش  هام  زاغآ  رد  دندرک و  كرت  كوبت  دصقم  هب  ار  هنیدم  يرجه ، مهن  لاس 
. دنتشاد تکرش  نآ  رد  اصخش  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  يدربن  نیرخآ  نیا ، . دندرک تکرح  هنیدم  فرط 

یقرواپ

هیآ 6. فص ،)  ) هروس هیآ 29 و  حتف ،)  ) هروس [ 1]

ُ ْ
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[2] نام دو بت بزرگ در زمان جاهلیت.
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