
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


( مالسلا هیلع  نامز  ماما  هلیسوب   ) ناگتفای افش 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

نیحلاص تیاس 

www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع  نامز  ماما  هلیسوب   ) ناگتفای 6افش 

باتک 6تاصخشم 

لال ِدرم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 18زکرم  هحفص 5 

6 1. شفاي 

6 2. دیدار حضرت یک ساعت به اذان صبح!

7 3. شفا یافتن راننده تاکسی

8 4. به دو عالم ندهم لذت بیماري را!

8 5. شفاي مرد الل در حین نماز در جمکران

8 6. آقا امام زمان! من به وسیله شما شفا می خواهم!

9 7. شفاي زن سرطانی در مسجد جمکران

10 8. شفاي سرطان پسربچه سنی در مسجد جمکران

12 9. شفاي دختر بچه مبتال به روماتیسم

13 10. منم (م ح م د) بن الحسن علیه السالم

13 11. شفاي دختر سه ساله

14 12. شفاي بیمار سرطانی

14 13. نماز امام زمان علیه السالم و صلوات

15 14. شفاي بیماري مادرزاد

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


( مالسلا هیلع  نامز  ماما  هلیسوب   ) ناگتفای افش 

باتک تاصخشم 

نیحلاص تیاس  عبنم : هیدیجم ... هارراهچ  تلاسر ، هارگرزب  نارهت ، سردآ : ناگتفای  افش  ناونع :

لال ِدرم  يافش  . 1

هیلعاضر ترـضح  زا  ار  هزجعم ي  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  مود  کیـشک  مداخ  زاـسرولب ، ياـقآ  ماـن  هب  یـصخش  يرجه ، لاـس 1410  رد 
نابز رانک  مه  هدـغ ي  تفگ  متفر . رتکد  شیپ  نادـند  ندیـشک  يارب  مدـش ، نادـند  درد  هب  ـالتبم  نم  : » هک رارق  نیا  هب  درک  لـقن  مالـسلا 

ره متشون . یم  ار  اهزیچ  همه  متـسناوت و  یمن  منزب  فرح  متـساوخ  هچ  ره  رگید  مدش و  لال  نم  لمع  نآ  اب  دوش . لمع  دیب  هک  تسامش 
تقو تفر . رتکد  شیپ  نادند ، درد  عفر  يارب  هدنب  مناخ  دعب  هام  دـنچ  مدوب . تحاران  هتفرگ و  یلیخ  دـشن . نامرد  متفر  اهرتکد  شیپ  هچ 

ار نایرج  دیشک و  ینادند  مرهوش  دیوگ : یم  یسرت ؟ یم  ارچ  دسرپ : یم  کشزپنادند  دش . ادیپ  شیارب  یتشحو  یسرت و  نادند  ندیـشک 
گر یحارج  لـمع  رد  دـیوگ : یم  رتکد  يرآ . دـیوگ : یم  تسامـش ؟ رهوش  نآ  بجع ! دـیوگ : یم  رتکد  دـیوگ . یم  رتـکد  يارب  ًـالک 
بـش ددرگ و  یمرب  هناخ  هب  تحاران  یلیخ  نز  درادن . هدیاف  رگید  تسا و  ناشیا  ندش  لال  ثعاب  نیا  هدش و  عطق  هدـید و  همدـص  ییوگ 

درم یتحاراـن  دـیوش . یمن  بوخ  امـش  هتفگ  رتـکد  هک  تسا  نیا  ناـیرج  دـیوگ : یم  یتحاراـن ؟ ارچ  دـسیون : یم  درم  درب . یمن  شباوـخ 
هب هبنـشراهچ  بش  لهچ  هک  تسا  نیا  نم  ییامنهار  دـیامرف : یم  ناشیا  دـسر . یم  يولع  ياقآ  تمدـخ  دـی  یم  نارهت  هب  هدـش و  رتدایز 

طیلب هتفه  لهچ  يارب  ددرگ  یم  رب  هک  دهشم  زا  اذل  دریگ و  یم  يدج  میمصت  تساجنآ . رد  تسه  ییافـش  رگا  يورب ، نارکمج  دجـسم 
دـناوخ و یم  زامن  هک  هتفه 38  رد  دوش . فرشم  نارکمج  دجسم  هب  هبنـشراهچ  ياهبـش  نارهت و  رد  هبنـش  هس  ياهبـش  هک  دنک . یم  هیهت 
؛ دنتسه وا  لابند  هب  مدرم  دراو و  ییاقآ  کی  دش و  ینارون  اج ، همه  هک  دوش  یم  هجوتم  تقو  کی  دراذگ ؛ یم  رهم  هب  رس  تاولـص  يارب 

ترـضح یلو  دریگ  یم  رارق  يراـنک  رد  اذـل  دـهدب . مالـس  دـناوت  یمن  هک  دوـش  یم  تحاراـن  یلیخ  تسا . تجح  ترـضح  دـنیوگ  یم 
دیامرف یم  رـشت  اب  مود  راب  ترـضح  متـسین . بدا  یب  الاو  ملال  نم  هک  دنک  یم  نابز  هب  هراشا  نک  مالـس  دنیامرف : یم  هدمآ و  وا  کیدزن 

ار اقآ  نآ  هک  يدارفا  ار  نایرج  نی  دنیب . یم  هدجس  لاح  رد  ار  دوخ  ناهگان  دیوگ . یم  مالس  دوش و  یم  زاب  شنابز  هلصافالب  نک . مالس 
مه نآ  راون  دـنداد و  تداهـش  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  رـضحم  رد  دـندوب  هدـید  یلال  زا  دـعب  یلـال و  نیح  رد  ندـش و  لـال  زا  لـبق 

.« تسا ظوفحم 

! حبص ناذا  هب  تعاس  کی  ترضح  رادید  . 2

ياقفر زا  یکی  اب  مق ، رد  دوخ  لزنم  رد  هبدن  یعد  زا  دعب  هعمج ي ، حبص  یسمش ، يرجه  لاس 1354  : » دندرک لقن  يدهاز  یضاق  ياقآ 
: دنتفگ ناشیا  دمآ . نایم  هب  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  ماقم  نوماریپ  رد  تبحص  میدوب و  هتـسشن  ینیـسح » ياقآ   » مان هب  ملع  لها  قثوم 

مک مدش . راوس  دییامرفب . اقآ  تفگ : داتسیا و  نم  ولج  دمآ و  يراوس  کی  ناهگان  میایب ، رذآ  نابایخ  هب  دسرب و  ینیشام  مدوب  رظتنم  نم  »
. دـیرگ یم  ماـما  ماـن  هب  همزمز ي و  دراد و  یلاـح  مدـش  هجوـتم  مور ، یم  نارکمج  هب  می و  یم  نارهت  زا  نم  تفگ : درک و  فـیرعت  مـک 
؟ يراد یناتـساد  هدومن و  یهجوت  مه  ترـضح  ایآ  متفگ : میآ . یم  تسا  یتدـم  ریخ ، تفگ : اه ؟ هتفه  ماـمت  اـی  يدـمآ  هتفه  نیا  متفگ :

هداـهن شتآ  ار  عـضوم  نآ  هکنیا  لـثم  مدـش ، ـالتبم  هناـش  فـتک و  رد  يدرد  رب  نم  تفگ : وـگب . تسا  نکمم  رگا  متفگ : يرآ . تـفگ :
: دنتفگ دنداد و  ضرم  صیخـشت  ابطا  زا  يا  هدـع  هکنیا  ات  دـشن ؛ درد  جالع  متفر و  نارهت  ياهرتکد  بلغا  دزن  تخوس . یم  ًامئاد  دنـشاب ،
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ماما ترایز  يارب  متفرگ  میمـصت  تسین . هجلاعم  لباق  هک  دوب ) هدرک  شومارف  ناشیا  یلو  دوب  هتفگ  ار  ضرم  مان  هتبلا   ) تسا ضرم  نـالف 
، هداد ماجنا  یترایز  متفر و  مرح  هب  ترایز  يارب  مدیسر ، دهـشم  هب  ات  مدرک  تکرح  مدوخ  نیـشام  اب  مورب  دهـشم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر

هظحل دنچ  متفگ : تسا  لوغـشم  مدرم  داشرا  هب  ربنم  یلاب  یظعاو  تسا و  هضور ي  سلجم  مدید  متفر ، یم  هک  هار  نیب  رد  مدـمآ . نوریب 
هلمج نیا  هب  ات  درک  نایب  مالـسلا ) هیلع   ) تجح ترـضح  ماقم  نوماریپ  یبلاـطم  ظـعاو  هعمج ، زور  بساـنت  هب  منک . هدافتـسا  منیـشنب و  ي 

مزال اهیراتفرگ  عفر  اهدرد و  يافش  يارب  دینادب  دی ! هدمآ  ججحلا  نماث  ترایز  يارب  هک  ینیرئاز  يا  دومرف : تیعمج  هب  باطخ  هک  دیسر 
ره هک  میراد  نامز  ماما  ام  میراد ! هدنز  یح و  ماما  ام  هکلب  دینک ؛ مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم نب  یلع  اقآ  هب  لد  درد  دییایب و  دهـشم  هب  تسین 

ماما تمدخ  درد ، زا  متفرگ  میمـصت  هک  تشاذگ  رثا  نم  لد  رد  نانچ  هلمج  نی  دسر . یم  داد  هب  دـینک  ادـیپ  وا  هب  لسوت  تقیقح  اب  اجک 
یم ناـیم  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  اـب  مدرگ و  یمرب  مه  نم  دـیوگ . یم  تسار  ظـعاو ، نیا  متفگ : و  منزن . یفرح  مالـسلا ) هیلع   ) متـشه

هب لد  درد  مدرک و  ادیپ  نامز  ماما  هب  لسوت  مدوب  اهنت  هک  یلاح  رد  بش  کی  هناخ ، نارهت و  هب  تشگزاب  رگید و  ترایز  زا  سپ  مراذگ .
نحـص دراو  ییاقآ  مدید  رگید  برد  زا  هاگان  مدش  نحـص  دراو  ما . هدمآ  مق  هب  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  تفرگرد . باوخ  ارم  متفگ . اقآ 
هدیـسر دایز  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  تمدخ  وا  متـسناد  یم  مدوب و  هدینـش  ار  وا  مان  نم  تسا . یلیبدرا » سدـقم   » اقآ نیا  دـنتفگ : دـش .

هب دومرف : دنک . هجوت  نم  هب  هک  مالـسلا  هیلعهمئا  هب  مداد  مسق  ار  یلیبدرا  سدقم  مالـس ، زا  دعب  مدـناسر و  وا  هب  ار  مدوخ  هلجع  هب  تسا ؛
شدوخ ِدجـسم  رد  هشیمه  حبـص  ناذا  هب  تعاسکی  دومرف : تساجک ؟ اقآ  مناد  یمن  هک  نم  متفگ : ییوگ ؟ یمن  ارچ  یح  ماما  اقآ و  دوخ 

: متفگ دوخ  شیپ  تسا ، حبص  ناذا  هب  مین  تعاس و  کی  مدید  مدرک  تعاس  هب  هاگن  نم  مق .) رد  نارکمج  دجسم  ینعی : . ) دراد فیرـشت 
ار انب  نالا  ( ؛ متفر الاب  اه  هلپ  زا  مدش ، دجسم  نحـص  دراو  ات  متفر ، نارکمج  دجـسم  فرط  هب  مسر . یم  هتعاس  مین  مورب  اجنآ  هب  نالا  رگا 

یلیبدرا سدقم  اهنآ  زا  یکی  مدید  مدش . دجسم  لخاد  دنارکذ . لوغشم  هتسشن و  هلبق  هب  ور  رفن  دنچ  مدید  اه  هشیش  تشپ  دنا ) هداد  رییغت 
سردآ نم  تساوخ و  نم  زا  درم  نیا  تفگ : نایقا  نآ  زا  یکی  هب  دعب  ایب ، درک : هراشا  سدقم  مدرک . مالس  دوب ، نحـص  رد  نالا  هک  تسا 
نیـسح ماما  شدج  قح  هب  نداد  مسق  ار  اقآ  ندرک و  هیرگ  هب  مدرک  عورـش  تسا . نامز  ماما  اقآ  نآ  مدـیمهف  هدـمآ . اج  نیا  هب  ات  ما  هداد 

ملاس امش ، دومرف : تشاذگ و  تسد  میقتسم  ار  درد  عضوم  تساجک ، مدرد  میوگب ، هکنیا  نودب  اقآ ، هدب . افش  ارم  درد  هک  مالسلا ) هیلع  )
قشع و هب  اذهل  متفرگ . افش  متشادن و  یـضرم  نانچ  نم  هکنیا  لثم  لاح  ات  عقوم  نآ  زا  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نتفای  افـش  قوش  زا  يدش .
زا سپ  می و  یم  هعمج  بش  ره  نارهت  زا  دشاب  یم  هادف ) انحاورا   ) نامز ماما  هجوت  دروم  ردقنیا  دجسم  نیا  هک  نیا  شترـضح و  هب  هقالع 

.« مدرگ یم  رب  نارهت  هب  دجسم  مسارم  همتاخ 

یسکات هدننار  نتفای  افش  . 3

لاس 1357 دودح  : » درک لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) رصع ماما  روضح  هب  ار  شلسوت  حرـش  مق ، یـسکات  هدننار  ییاباب  اضر  ربکا  یلع  ياقآ 
ندش هراپ  هب  کیدزن  میولهپ  درد ، راشف  زا  هک  يوحن  هب  مدومن  ولهپ  رد  يدیدش  درد  ساسحا  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  بش  کی  یـسمش ،
رتکد ياقآ  صصختم  بیبط  هب  دنداد  صیخشت  هیلک  یتحاران  هب  طوبرم  ار  درد  نوچ  مدرک و  هعجارم  بیبط  هب  ناگیاسمه  هلیسو  هب  دوب .

دیهدب ناموت  رازه  غلبم 20  نالا  تسا ، یحارج  لمع  جاتحم  امـش  هیلک  : » دنتفگ هنیعم  زا  سپ  مدومن . هعجارم  يدیعـس ) نادیم   ) نسارهچ
زا لمع .» زج  تسین  هراچ ي  شاـبم و  تحاراـن  یتسه ، مدوخ  لرتنک  تحت  مه  تدـم  نیا  اـت  میاـمن و  تلمع  رگید  هاـم  منزب 9  تبون  اـت 

. متفرگن هجیتـن  یلو  دـنداد  یم  وراد  هخـسن و  مادـک  ره  متفر و  اـهرتکد  ریـس  دزن  درک  یم  تیذا  درد  نوچ  مدـمآ و  نوریب  ناـشیا  بّطم 
دندرکن يراک  هک  اهرتکد  اقآ ! : » مدرک ضرع  نامز  ماما  اقآ  هب  هداس  یلیخ  هتـسکش  یلد  اب  متفر و  نارکمج  دجـسم  هب  ءاـبطا  زا  سویأـم 

ادـخ زا  تدوـخ  منک  هیهت  یناـن  مشکب و  تمحز  هک  دـنراد  جاـیتحا  نم  هب  نم  یه  هچب  فرط  نیا  زا  منک و  لـمع  مهاوـخ  یمن  مه  نـم 
.« دش عفر  مضرم  ًالک  ات  دش  رتهب  ملاح  زور  هب  زور  لسوت ، زا  دعب  مناوخ .» یم  دجسم  نیا  رد  زامن  جنپ  مه  نم  ریگب . ارم  يافش 
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! ار يرامیب  تذل  مهدن  ملاع  ود  هب  . 4

گرزب یملع  زا  هک  جع ) يدهم -  ترـضح  ناگتفیـش  باتک  هدنـسیون  يدهاز  یـضاق  ياقآ  دلاو   ) يدـهاز یـضاق  یلع  مالـسالا  تجح 
هدجه زا  مرمع  نینـس  ایوگ  هک  جاودزا ، لوا  لاس  بابـش و  ناوفنع  رد  : » دندرک لقن  دنـشاب ، یم  يدایز  تافیلأت  يراد  تسا و  ناگیاپلگ 

اب تسا . ایرالام  هبون و  درک  نامگ  دادن و  صیخـشت  ار  ضرم  رتکد  مدـش ؛ دـیئوفیت )  ) هایـس هبـصح  ضرم  هب  التبم  درک ، یمن  زواجت  لاس 
نارگید ردام و  ردپ و  مدش . گرم  هب  فرـشم  هک  يوحن  هب  تفای  تدش  ضرم  دوبن ، دـیفم  اهوراد  نوچ  تخادرپ و  هجلاعم  هب  دوخ  ّنظ 

ياهرتکد ابطا و  تفای . یم  راشتنا  مگرم  ربخ  رهـش  رد  هبترم  دنچ  زور  هنابـش  ره  رد  دندوب . هتـسشن  مگرم  راظتنا  هب  هتـسش و  نم  زا  تسد 
یلو دسر  یمن  رظن  هب  نکمم  شتاجن  حیحصان  تاجلاعم  یلوا و  رتکد  هابتـشا  رثا  رد  دنتفگ : یم  اهنآ  دندروآ و  ما  هجلاعم  يارب  ار  رگید 

نآ رد  ًاـبلاغ  تسین . یندرک  فصو  هک  مدرک  یم  ریـس  ار  یملاوع  متفاـی . یمن  دوبهب  اـما  دـندرک . یم  شـالت  مدوبهب  يارب  لاـح  نیع  رد 
یم تکرش  ثحب  رد  اهنآ  اب  مه  نم  دندوب و  یملع  ياهثحب  لوغشم  هک  متفای  یم  نوحشم  نادنمـشناد  املع و  زا  ار  لزنم  مدوب  هک  یتلاح 

مـشچ اب  دـندمآ و  یم  متدایع  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـیماجنا ؛ لوط  هب  التبا  نارود  تفرگ . یم  رارق  نانآ  لوبق  دروم  میاـه  هتفگ  مدرک و 
هتـسشن مگرم  راظتنا  هب  هدیـشک و  هلبق  بناج  هب  ار  میپ  تسد و  هدـش و  سویأم  متایح  زا  یلک  هب  هک  یهاگ  اـت  دـنتفر . یم  نوریب  ناـیرگ 

رد مه  نم  دوب . لوغـشم  هلان  هیرگ و  هب  هناخ  جراـخ  رد  ما  هدـلاو  تشاد و  رارق  مرتسب  راـنک  رد  ناوارف  هودـنا  اـب  مراوگرزب  دـلاو  دـندوب ؛
هک دیشاب  بدؤم  تفگ : نیرضاح  هب  دش و  دراو  یـصخش  دش و  زاب  قاطا  برد  هاگان  مدید . یم  مدرم  زا  رپ  ار  هناخ  هدوب و  گرم  راظتنا 
نآ رد  دنداتسرف . تاولـص  دنتـسج و  یج  زا  همه  دیتسرفب . تاولـص  دینک و  مایق  تفگ : تشگرب و  تفر و  سپ  دنروآ . یم  فیرـشت  اقآ 

، نتـساوخ يرای  وا  زا  نتـسج و  لسوت  وا  هب  مدرک  انب  تسـشن . نم  رتسب  یکیدزن  رد  دـش و  دراو  ماقمیلاع  يدیـس  راوگرزب و  ییاقآ  لاح 
یتدـم دـندرک  لقن  میرب  ًادـعب  هچنانچ  هدـب . متاجن  ناج ! اقآ  مضیرم ؛ لیلع و  سرب ؛ مدایرف  هب  ناج ! اقآ  تنابرق ؛ ناج ! اـقآ  مدرک : ضرع 

نآ سپ  دندینش . یم  ار  منتفگ  نخس  نیرضاح  هدش و  هدوشگ  منابز  لاح  نآ  رد  اما  هدوب  هدمآ  دنب  منابز  متـشادن و  راتفگ  نابز  هک  هدوب 
یم رارکت  ار  سرب » مداد  هب  ناج  اقآ   » هلمج هتـسویپ  نم  دیمد و  نم  هب  دناوخ و  ییاعد  هتـسهآ  دیحوت  هروس  ندـناوخ  هزادـنا  هب  راوگرزب 
سپ وگب . یهاوخ  یم  هچ  ره  یهاوخ ؟ یم  هچ  متـسه  اجنیا  نم  اباب  دنتفگ : یم  مهاوخ ، یم  ار  ناشیا  هکنیا  روصت  هب  دلاو  موحرم  مدرک .
هیرگ زا  سپ  مدوبن  باوج  هب  رداـق  دـندرک ، یم  لاؤس  نم  زا  هچ  ره  ندرک  هیرگ  هب  مدرک  اـنب  مدـیدن و  ار  اـقآ  نآ  مدـمآ و  دوـخ  هب  نم 

هنابیبط رگ  متفای ». هزات  تایح  راوگرزب  نآ  تیانع  تکرب  هب  دش و  ناگمه  يدنـسروخ  هیام  مدرک و  نایب  مدوب ، هدید  هک  ار  هچنآ  رایـسب ،
ار يرامیب  تذل  مهدن  ملاع  ود  هب  منیلاب  رس  هب  ییایب 

نارکمج رد  زامن  نیح  رد  لال  درم  يافش  . 5

لقتنم و ناتـسرامیب  هب  مدش و  شوهیب  رـس ، همجمج  هب  هبرـض  کی  رثا  رد  دورهاش ،»  » نکاس نیـسح ، دـنزرف  يرهطم » اضریلع   » بناج نی 
دنچ هب  مدوب . هدـش  لال  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییایوگ  هوق  هبرـض ، نآ  رثا  رد  هک  یلاـح  رد  متفاـی ، لاـقتنا  لزنم ، هب  تعاـس  زا 48  دعب 

هک هبنـشراهچ  بش  میایب و  مق »  » هب ترایز  يارب  متفرگ  میمـصت  دشن . لصاح  هجیتن ي  یلو  مدومن  هعجارم  اهناتـسرهش  نارهت و  رد  رتکد 
يدا يارب  هبنشراهچ  حبص  مدش و  قفوم  هللادمحب  موش . فرـشم  نتفرگافـش  تهج  نارکمج ، سدقم  دجـسم  هب  دوب  اب 28/6/68  فداصم 

یم هک  مدش  هجوتم  زامن  طسو  رد  ناهگان  مناوخب ، زامن  هک  مداتسیا  هلبق  هب  ور  لبق ، لثم  یلال  تلاح  رد  هدش ، رادیب  باوخ  زا  حبص  زامن 
هتـشون یمداخ »  » ياقآ مدناوخ . يداع  تلاح  اب  ار  زامن  هیقب  دش و  زاب  منابز  هادف ) انحاورا   ) نامز ماما  تیانع  تکرب  هب  منزب . فرح  مناوت 

.« دندرک میسقت  مدرم  نیب  دنتفرگ و  ینیریش  ناشیا  ردپ  تمعن ، نیا  هنارکش  هب  : » دنا

! مهاوخ یم  افش  امش  هلیسو  هب  نم  نامز ! ماما  اقآ  . 6
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دایز یگتـسخ  ظاحل  هب  بش  نآ  اما  مدنام . یم  رادـیب  حبـص  ات  یمومع ، طباور  راک  ياضتقا  هب  اهبـش  بلغا  : » دـنا هتـشون  یمداخ »  » ياقآ
ییاّنب هک  هنادرم  دجسم  هب  منک . یشکرس  عاضوا  هب  ات  متشگرب  دجـسم  یمومع  طباور  هب  رایتخا  یب  دربن ، مباوخ  اما  متفر ، تحارتسا  يارب 

زا سپ  مرادن . عالطا  هدنب  متفگ : تسا . هدرک  ادیپ  افـش  یـسک  نیمزریز )  ) هنانز دجـسم  رد  دـنیوگ  یم  تفگ : يرئاز  متفر . دـندرک ، یم 
يارب ار  ناشیا  تسه ، یتیعـضو  ره  هب  : » متفگ دندومن . دـییات  متفرگ ، سامت  هنانز  دجـسم  لوئـسم  اب  نفلت  اب  یمومع ، طباور  هب  نتـشگرب 

زا ات  دندومن  یم  ار  وا  تظفاحم  هک  نز  نیدنچ  تیعم  رد  هتفای  افـش  مناخ  دـعب ، هقیقد  دـنچ  دـینک ». ییامنهار  یمومع  طباور  هب  هبحاصم 
افـش مناخ  میدادـن . هار  رتشیب  ار  رفن  دـنچ  میتسب و  ار  قاطا  برد  دـش و  تیادـه  یمومع  طباور  زکرم  هب  دـشاب ، ناـما  رد  تیعمج  موجه 

ياهرد هک  لاح  نیع  رد  دندوب . هدروآ  موجه  وا  هب  كربت  يارب  اهمناخ  زا  يدایز  تیعمج  نوچ  دیسر ، یم  رظن  هب  هتسخ  تدش  هب  هتفای ،
ندیـشون زا  سپ  دـندرک . یم  تخادرپ  كربت  ناونع  هب  ار  یفلتخم  يایـشا  بترم  نیرئاز  کـچوک ، هچیرد  زا  دوب ، هتـسب  یمومع  طـباور 

هرامش نیسحلادبع ، دنزرف  نایرفعج ، هرهاط  تفگ : دینک . یفرعم  ار  دوخ  متفگ : ناشیا  هب  دندرک . تبحص  هب  عورـش  مناخ  بآ ، يرادقم 
هتسب ینعی  تسد . ود  ره  ناتشگنا  ندوب  جلف  يرامیب : عون  عیبر ...، هجاوخ  نابایخ  دهشم ، سردآ : سدقم . دهـشم  نکاس : همانسانش 290 ،

لاس هدزناپ  هک  دوب  نیا  يرامیب  نیا  تلع  مدوبن . يراـک  هب  رداـق  هک  پچ ، تسد  ناتـشگنا  ندوب  هتـسب  تسار و  تسد  تشگنا  هس  ندوب 
نیا هب  میاهتـسد  مدش  هجوتم  مدـمآ ، شوه  هب  نوچ  مداتفا و  هوشغ  تلاح  هب  دـنداد ، نم  هب  ار  نایرفعج » نیـسح   » مردارب گرم  ربخ  لبق ،

نم زا  زین  ار  میاـه  هچب  درک و  جاودزا  يرگید  نز  اـب  هعقاو  نیا  زا  سپ  دوب ، یکـالم  درف  دهـشم  رد  هک  مرهوـش  تسا . هدـنام  جـلف  وـحن 
هعجارم يداـیز  ياـهرتکد  هب  لاـس ، هدزناـپ  نیا  لوط  رد  دروآ . دراو  يدـیدش  همطل  نم  یحور  یمـسج و  عضو  هب  عاـضوا  نیا  تفرگ و 
يدـهلا تنب  رد  هک  یمیحر »  » رتکد تسا و  داـبآ  ترـشع  ناـبایخ  رد  ناـنآ  بطم  هک  یتریح »  » رتکد و  یحابـصم »  » رتکد هلمج  زا  مدرک ،

زا لبق  مورب . متسناوتن  هجدوب  دوبمک  تلع  هب  هک  مدوب  هتفرگ  تبون  نایئایحی  افش  ناتـسرامیب  رد  یپارتویزیف  يارب  نارهت  رد  دنک ، یم  راک 
یـسح یب  هارمه  مه  يدرد  تشادن و  يدوس  یلو  متـشاذگ ، قرب  ریز  ار  متـسد  راب  دـنچ  متفر و  زاورن » نیزرب   » رتکد شیپ  مق ، هب  ندـمآ 

ترـضح ترایز  مزاع  دهـشم  زا  ینایک »  » و دـیواج » «، » یئایلک  » مناخ قافتا  هب  لبق ، زور  دـنچ  مدروخ . یم  نکـسم  صرق  هشیمه  هک  دوب 
لها هک  یناتـسرهش  ياقآ  مداماد ، لزنم  هب  میداـتفا و  هار  هب  نارکمج » دجـسم   » و مق »  » هب تراـیز  يارب  سپـس  مالـسلا و  هیلع  میظعلادـبع 

تبـسانم هب  هک  ینـشج  سلجم  رد  دجـسم ، بادآ  ندروآ  اجب  زا  سپ  میدمآ و  نارکمج » دجـسم   » هب ات  میتفر  تسا ، مق  نکاس  ناورش و 
ندناوخ همانرب و  يرجا  زا  سپ  تشاد و  یـصاخ  تیونعم  دوب و  مأوت  رورـس  يداش و  اب  سلجم ، مدرک . تکرـش  دوب ، س »)  ) ءارهزلادیع »

.« مهاوخ یم  افـش  امـش  هلیـسو  هب  نم  نامز ! ماما  اقآ  : » مدرک ضرع  رایتخا  یب  مدرک و  ساسحا  دوخ  رد  یبالقنا  تلاـح  نم  لـسوت  یعد 
میاهتسد ناتشگنا و  دنراد  راگنا  هک  مدش  هجوتم  منیب ، یم  کیدزن  رود و  زا  بیجع  ياهرون  مدرک  ساسحا  هاگان  متـشاد ، یبیجع  تلاح 

، مدوب مناخ  نیا  تسد  لغب  نم  : » تفگ دوب ، هدمآ  وا  اب  هک  ییاه  مناخ  زا  یکی  متفای . افش  مدیمهف  درک ، یم  ادص  متـسد  دنـشک و  یم  ار 
عوضوم دش ». هتخورفارب  ًالماک  شتروص  داد و  ناکت  اوه  رد  ار  شیاهتسد  و  نامزلا »! بحاص  ای  : » تفگ هبترم  هس  ناشیا  هک  مدش  هجوتم 

نم : » تفگ میدش . ایوج  دنراد ، تنوکـس  هچوک ،... عیبر ، هجاوخ  نابایخ  رد  هک  ناشیا  ناهارمه  زا  اضر ، دنزرف  ینایک » ارهز   » مناخ زا  ار 
برد زا  ار  ناشیا  سانـشان  روطب  هبحاصم ، ندـش  مامت  زا  سپ  تسا ». جـلف  ناشتـسد  هک  تسا  لاس  هدزناپ  مسانـش و  یم  ًالماک  ار  ناـشیا 

. تسا هدوب  خیرات 30/7/68  رد  هیضق ، نیا  عوقو  میداتسرف . نوریب  يرگید 
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کیناکم تسرپرس  يدهاز ،» لیعامسا   » ياقآ رسمه : نابایخ ... بایسآرس ، نابایخ  نارهت  نکاس : لهأتم . هلاس ،  27 درفروپ » نیرسن   » مناخ
ناتسرامیب رد  ناطرس  صصختم  یناهیک »  » رتکد جلاعم : کشزپ  لاحط . دبک و  ناطرـس  يرامیب : وکپه .»  » تکرـش رد  نیگنـس  ياهنیـشام 
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هکنیا ات  دـش  یم  فیحن  رغـال و  مرتخد  زور ، هب  زور  هک  دوب  یتدـم   » لاس 1371 رد  درفروپ ». هللا  تینع   » ياقآ ناشیا  ردـپ  زا  لـقن  دازآ .
دیب تسین ، نم  راک  : » دندومرف تانیاعم  ماجنا  زا  سپ  ناشیا  میدرب . یهد » هس  دمحم  دیـس   » رتکد دزن  ار  وا  ادتبا  دش و  ام  یتحاران  بجوم 

يرتسب دازآ ، ناتـسرامیب  رد  ار  ضیرم  هلـصافالب  ناـشیا  میدرک ، هعجارم  یناـهیک  رتـکد  ياـقآ  هب  نوچ  دـیربب ». یناـهیک  رتـکد  دزن  ار  وا 
: دـنتفگ یـسابلک  رتکد  دـمآ . لمع  هب  یـسابلک »  » رتکد طسوت  يرادرب  هکت  هلمج  زا  تفرگ و  تروص  ددـعتم  ياهیرادرب  سکع  دـندرک .

ندشن ماجنا  ای  لمع  ماجنا  تروص  رد  درادن و  هجیتن ي  تاجلاعم  هدرک و  رپ  ار  دبک  لاحط و  ناطرس ، مخز  هدش و  مامت  راک  هنافـسأتم ، »
یم ینامرد  یمیش  هسلج ، هاجنپ  امش ، یشوخلد  يارب  یلو  دینکن ، جرخ  تهج  یب  امـش  دوب ، دهاوخن  هدنز  رتشیب  هام  شـش  ضیرم  لمع ،

ياضاقت مدز و  گنز  تسا ، نارکمج » سدـقم  دجـسم   » ینما تأیه  ياضعا  زا  هک  يزاجح » ریم   » ياقآ تمدـخ ، بش  ناـمه  نم  مینک ».
، دنتشاد يراکمه  ییانـشآ و  يزاجحریم ، ياقآ  اب  هک  لیلخ » جاح   » و هداز » مرتحم  داوج  جاح   » ياقآ قافتا  هب  مه  دعب  هتفه  مدومن و  اعد 
، دندوب زین  نارهت » يابع  لآ  نت  جنپ  نابحم   » تایه متساوخ و  ار  مرتخد  يافش  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  زا  نم  میدنام و  دجـسم  رد 

اقآ جاح   » مان هب  يرفاسم  طسوت  ار  ناشیا  يراـمیب  هدـنورپ  مدومن . نارکمج » دجـسم   » رد ار  همیلو ي  دنفـسوگ و  رذـن  لـسوت ، رب  هوـالع 
سکع ندید  اب  دنداد ، ناشن  ناطرـس  نیـصصختم  زا  نت  دنچ  هب  ناشیا  مداتـسرف و  تساجنآ ، هک  مدنزرف  دزن  اکیرمآ »  » هب یقازر » نسحم 

، مدرک دهج  دج و  هار  نیا  رد  متـسناوت  هچ  ره  هصالخ  دندومن و  دییات  ار  یناهیک  رتکد  هیرظن  ءابطا  همه  تاشیامزآ  باوج  اه و  يرادرب 
مهم هچنآ  دشن . عقاو  رمث  رمثم  دـنداد و  یهایگ  یهوراد  زین  دـنک ، یم  نامرد  یهایگ  یهوراد  اب  کیزکم »  » رد هک  یناتـسرامیب  هلمج  زا 

هب ار  ملـسوت  ًاـصوصخم  مداد ، همادا  اـهزاین  رذـن و  هب  مدرکن و  عـطق  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموـصعم يدـه و  همئا  هب  تالـسوت  هکنیا  دوـب 
اقآ جاح  : » تفگ نم  هب  بجعت  اب  یناهیک ، رتکد  ياقآ  هک  دوب  ینامرد  یمیش  متشه  هسلج  رد  مداد . همادا  مالـسلا ) هیلع   ) تجح ترـضح 
یم هاـنپ  نآ  هب  ناگدـنامرد  همه  هک  مدرب  هاـنپ  یـسک  هب  : » مدرک ضرع  درادـن ». دوجو  اـهمخز  زا  يرثا  رگید  هک  يدرک  راـکچ  درف  روپ 
مزال تاشیامزآ  دندرک و  يرادربسکع  ًاددجم  نانیمطا ، يارب  ناشیا  مدرک ». ادیپ  مالـسلا ) هیلع   ) نامزلا بحاص  میالوم  هب  لسوت  دـنروآ ،

یلاعت هللا  لجع  نامز ـ  ماما  فطل  هب  نالا  و  درادـن ». دوجو  ضرم  زا  يراثآ  : » دـنتفگ دـندرک و  دـییات  ار  وا  يافـش  دـندروآ و  لمع  هب  ار 
هام 1370 نابآ  دندرک ». ادیپ  افش  ًالماک  بوخ و  ناشلاح  فیرشلا ـ  هجرف 
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نآ و راون  مه  تسا و  دوـجوم  نآ  ییوئدـیو  ملیف  مه  هک  تسا  هتفرگ  افـش  تسا ، نادـهاز »  » لـها هک  هچب ي  رـسپ  نارکمج » دجـسم  » رد
راون زا  تسا ، هدومن  وا  هدـلاو  ناوجون و  دوخ  اب  دجـسم  مرتحم  تیریدـم  يوسوم » ياقآ  جاح   » بانج زا  هک  ار  یباوج  لاؤس و  هدنـسیون 
ادـیپ افـش  يارجام  لصا  یفرعم و  ار  دوخ  ًاـفطل  لاؤس : هام 1372 . نابآ  مهدـجیه  هبحاصم : خـیرات  تسا : هدـش  لقن  روطنیا  هدـش و  هدایپ 

ناطرـس هب  هام  تشه  لاس و  کی  دودح  هک  متـسه  هلاس   12 ینادنچ ،» دیعـس   » نم میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  باوج : دـینک . نایب  ار  ندرک 
تشپ زا  يرون  مدید  باوخ  رد  مدمآ ، نارکمج » دجـسم   » هب هک  هبنـشراهچ  بش  لبق ، زور  15 دـندوب . هدومن  مباوج  اهرتکد  مدوب و  التبم 
ردقنآ رون  تفر و  درک و  ادیپ  یـسامت  نم  ندب  هب  دمآ  رون  نیا  هدومن و  لرتنک  ار  دوخ  دعب  مدیـسرت ، لوا  هک  دی  یم  نم  فرط  هب  راوید 

هار مناوت  یم  اصع  نودب  مدید  مدش ، رادیب  باوخ  زا  هک  حبص  ات  مدیباوخ  زاب  مدش و  رادیب  منیبب . لماک  ار  نآ  متـسناوتن  نم  هک  دوب  دایز 
توالت هب  دوب و  هتـسشن  مرـس  یلاب  مردام  هعمج ، بش  رد  میدـنام و  نارکمج  دجـسم  رد  هعمج  بش  اـت  تسا  بوخ  یلیخ  ملاـح  مورب و 

مه هبترم  هس  مهد ، ماجنا  ار  يراک  کی  دـیب  نم  هک  دومرف  ار  یتـالمج  دـمآ و  نم  رـس  یلاـب  یـسک  مدرک  ساـسحا  دوب ، لوغـشم  نآرق 
سپ : » متفگ منآرق ». تئارق  لوغـشم  هتـسهآ  نم  هن ! : » تفگ یتفگ »؟ يزیچ  نم  هب  امـش  ردام ! : » متفگ ردام  هب  نم  درک . نایب  ار  تـالمج 
مدای مه  نالا  ات  دـشن و  هنافـسأتم  مروایب  دای  هب  ار  تـالمج  نآ  مدرک  یعـس  دـنچ ، ره  مناد ». یمن  : » تفگ دز »؟ فرح  نم  اـب  یـسک  هچ 

سالک لاوس : نادهاز . دوخ  باوج : نادهاز ؟ رهش  مادک  لاوس : نادهاز . باوج : یتسه ؟ اجک  لها  امش  ناج ! دیعس  لاؤس : تسا . هدماین 
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یتحاران هچ  ندرک ، ادـیپ  افـش  زا  لـبق  امـش  لاوس : قئاـف . یلع  دـمحم  باوج : يور ؟ یم  هسردـم  مادـک  لاوس : مجنپ . باوج : یمدـنچ ؟
: باوج يدوب ؟ تحاران  تهج  هچ  زا  لاوس : مکـش . هناثم و  نگل و  باوج : دوب ؟ تندب  یجک  رد  لاوس : یناطرـس . هدـغ  باوج : یتشاد ؟
: باوج دنتفگ ؟ هچ  اهرتکد  لاوس : دـنتفرگ . یم  لغب  ارم  مورب ، هار  تسرد  متـسناوت  یمن  مه  اصع  اب  یتح  هک  یتحاران  درد و  نتفر و  هار 

نوریب تدم ، نیا  رد  امش  لاوس : مینک . عطق  ار  شیپ  دیب  دنتفگ  یم  مردام  هب  یـضعب  دندرک و  مباوج  مینک و  لمع  میناوت  یمن  ام  دنتفگ :
. مورب نوریب  هناـخ  زا  متـسناوتن  رگید  دوب ، لـبق  هاـم  هس  هک  يرادرب  هنومن  يارب  هدرک  لـمع  ارم  هک  یتقو  زا  باوج : یتـفر ؟ یمن  لزنم  زا 
. دـییوگب ار  ناـتلزنم  سردآ  دوـش  یم  لاوـس : مورب . هار  متـسناوت  یمن  مدوـب و  هدـیباوخ  باوـج : يدرک ؟ یم  هچ  هاـم  هس  نیا  رد  لاوـس :

نارکمج دش  روطچ  امـش  لاوس : ینادـنچ . ياقآ  لزنم  كالپ 6 ، تمعن ، هچوک  یقرـش ، یهتنا  ینیمخ ، ماما  يوک  نادـهاز ، یلب ! باوج :
مراد و یبوخ  ساسحا  یلیخ  باوج : هدمآ ي ؟ نارکمج  دجسم  هب  هک  نالا  يراد  یساسحا  هچ  لاوس : دروآ . ارم  مردام  باوج : دیدمآ ؟
دندرک و بجعت  باوج : دنتفگ ؟ هچ  لاوس : يرآ ! باوج : یتفر ؟ رتکد  یتفای ، افش  هکنیا  زا  دعب  لاوس : هدش . فرطرب  همه  میاه  یتحاران 
ام دنتفگ  دنتفرگ و  سردآ  مه  اهنآ  نارکمج و  تفگ : تساجک ؟ دـنتفگ : هدرک  جالع  وا  میراد و  يرگید  رتکد  ام  تفگ : اهنآ  هب  مردام 

هیرگ باوج : یتفگ ؟ یم  یچ  دوخ  اب  يدرک و  يزاین  زار و  هچ  ندیباوخ ، زا  لبق  يریگب و  افـش  هکنیا  زا  لبق  امـش  لاوس : میور . یم  مه 
مدش و قفوم  مدیسر و  هجیتن  هب  هرخألاب  دهدب و  افـش  ارم  دورب و  نم  زا  درد  نیا  هک  متـساوخ  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ادخ و  زا  مدرک و 

یم يرادرب  هکت  تفگ  رتکد  دعب  میتفر . دنولا »  » ناتـسرامیب هب  لبق  هام  دنچ  باوج : دیتفر ؟ اجک  هجلاعم  يارب  امـش  لاوس : میـضار . یلیخ 
هار ًالـصا  متـسناوتن  هام  راهچ  هس  و  متفر ، لاـح  زا  مدوب ، يرتسب  هک  زور  راـهچ  زا  سپ  دـندرک . يرادرب  هکت  مدـش و  يرتسب  متفر ، منک ،

اب لاوس : ریخ ! باوج : يرادـن ؟ درد  چـیه  نالا  لاوس : يرآ ! باوج : یتشاد ؟ درد  یلیخ  لاوس : دـندوب . سویأم  ما ، هداوناخ  ماـمت  مورب و 
، متسناوتن مدمآ ، اصع  اب  هار  فصن  ات  باوج : يدش ؟ دجسم  دراو  وحن  هچ  هب  لاوس : نیشام . باوج : دندروآ ؟ اجنیا  هب  ار  امش  يزیچ  هچ 

دمحم لآ  دمحم و  رب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هتفای : افش  یناطرـس  ناوجون  ردام  اب  باوج  لاوس و  دندروآ . دجـسم  هب  دندرک و  لغب  ارم 
مناوت یمن  اذل  متسه و  لاحشوخ  تهج  کی  زا  تحاران و  تهج  کی  زا  نم  تاولص ! مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  يدونـشخ  يرب  تاولص !

ادیپ افش  مدنزرف  هک  تسا  نآ  میلاحشوخ  تهج  مورب و  اجنیا  زا  مهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  نم  یتحاران  اما  دیشخبب . منک ، تبحص  تسرد 
ات تفگن  يزیچ  تخاس و  درد  اب  لاـس  کـی  مدـنزرف  ینعی  تفگن . يزیچ  نم  هب  هدوب و  ضیرم  هاـم  لاس و 8  کـی  نم  هچب  تسا . هدرک 
ار وا  دیربب . نارهت  هب  ار  هچب  نیا  دیب  دنتفگ  نم  هب  مدرب ، نادـهاز  ياهرتکد  دزن  ار  وا  نم  درک . راهظا  نم  هب  دـش و  دـیدش  یلیخ  یتحاران 

دعب هب  زور  نآ  زا  مدز و  متروص  رس و  هب  هدش و  رایتخا  یب  نم  تسا ». یناطرـس  هدغ  : » دنتفگ دندرک و  يرادرب  هنومن  مدروآ و  نارهت  هب 
هچنآ دمآ . یمن  نم  نامشچ  هب  باوخ  هدنارذگ و  روط  هچ  مناد  یمن  ار  ینالوط  ياهبش  متشادن و  تحار  باوخ  مدیمهف  ار  وا  ضرم  هک 

یم هللاالا » هلا  ال   » حـیبست هرود  نیدـنچ  متفگ . یم  هللاالا » هلاال   » و ربکا » هللا   » مداتـسرف و یم  دورد  ادـخ  ماـن  هب  لوا  هک : دوب  نیا  مدوب  دـلب 
تاولـص ءایبنا  هیقب  و  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  مان  هب  دـعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مان  هب  ًادـعب  تسادـخ . مان  نیا  هک  متفگ 

نالا دیعـس ! ردام  دنتفگ : باوج : دنتفگ ؟ هچ  اهرتکد  لاوس : مشاب . راکیب  متـساوخ  یمن  دمآ ، یمن  ممـشچ  هب  هک  باوخ  نوچ  مداتـسرف ؛
هب تفگن . نم  هب  تسین ، نم  ریصقت  متفگ  درادن . جالع  تسا و  ناطرـس  هک  دنتفگ  نم  هب  و  هدروآ ي ! ام  يارب  هدرب ي ، نیب  زا  ار  هچب  هک 

رتکد راهچ  شربب . دنتفگ  نم  هب  دندش و  ینابـصع  اهرتکد  لاح  ره  هب  تسا . ناطرـس  هک  متـسناد  یمن  نم  تفگ : یتفگن ؟ ارچ  دنتفگ : وا 
ینامرد یمیـش  هسلج  دـنچ  دـی . شیپ  هچ  ات  مینک  یم  ینامرد  یمیـش  دـنتفگ : مدرک ، سامتلا  اهرتکد  زا  یـضعب  هب  دـندرک . باوج  ار  ام 

دوب و هبنـش  هس  زور  میدمآ ، اجنیا  هب  یتقو  مدروآ . نارکمج ) دجـسم   ) اجنیا هب  ار  دیعـس  نم  هک  دندوب  هتـشاذگن  قرب  ریز  زونه  دندرک و 
اصع نودب  مدید  مدمآ  نم  دنیب ؛ یم  باوخ  مدوب ، دجسم  مدوخ  نم  دوب و  اهنت  هک  بش ، فصن  زا  دعب  هس  تعاس  هبنشراهچ ، بش  دیعس 

هار مناوت  یم  مدوخ  یپ  اب  رگید  نم  تفگ : يور ؟ یم  اـصع  نودـب  ارچ  رادرب ، ار  بوچ  ورب ، دوز  ناـج ! دیعـس  متفگ : دور . یم  هار  دراد 
: تفگ وا  و  دنک ، یم  یخوش  دـبال  میتفگ  شردارب  نم و  مورب ؟ بوچ  نودـب  هک  اجنیا  مدـماین  نم  رگم  مرادـن . اصع  هب  یجایتحا  مورب و 
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. تفر ورب ،» زیخ  هنیس  . » دش دنلب  وش ،» دنلب  . » تسشن نیشنب ». ییوگ ، یم  تسار  رگا  : » تفگ شردارب  تفگ . ار  شباوخ  متفرگ و  افش  نم 
، دننکن مهارف  ار  وا  یتحاران  بابـسا  دننکن و  مشچ  ار  ما  هچب  هکنیا  رطاخ  هب  نم  نیملاعلا ». بر  هللادمحلا  . » تسا هدش  بوخ  ًالماک  مدید 

تـسا دـیما  هدـش و  ملاس  اجنی ، مدروآ  ار  ما  هچب  هللادـمحلا » ، » رکـش منک . یم  لقن  دجـسم  يدـصتم  يارب  ًادـعب  ات  میوگن  یـسک  هب  متفگ 
رد يدمآ ؟ نارکمج » دجسم   » هب امش  ارچ  هدش : لاوس  ردام  نیا  زا  ییوئدیو  راون  رد  میوش . صخرم  شتمدخ  زا  ات  دهدب  هزاجا  ترضح 
وت دنزرف  يافـش  دنتفگ : هدرک و  ییامنهار  اجنیا  هب  ارم  هک  مدید  مدوب ، نارهت  ناتـسرامیب  رد  یتقو  هک  یباوخ  رطاخ  هب  دیوگ : یم  باوج 
هار تسناوتن  چیه  رگید  نابآ ، ات  رویرهـش  زا  هک  هام ، رویرهـش  زا  باوج : دوب ؟ يرتسب  لاوحا و  ضیرم  هام  دـنچ  ناشیا  لاوس : تساجنآ .

ام هارمه  هک  شردارب  ترفاـسم  رد  درب و  یم  رتـکد  شیپ  فرط و  نآ  هب  فرط  نیا  زا  تفرگ و  یم  لـغب  ار  وا  شردـپ  نادـهاز  رد  دورب .
اهرتـکد شیپ  ار  وا  مه  افـش  زا  دـعب  لاوس : تسا . دوجوم  كرادـم  اهـسکع و  داـتفا و  اـپ  زا  یلک  هب  يرادرب ، هنومن  زا  دـعب  نوـچ  تسه .

. مدرب وا  شیپ  هک  میراد  رتکد  کی  ام  متفگ : هدش ؟ بوخ  هچب  نیا  هک  يدرک  راک  هچ  دـنتفگ : دـندرک و  بجعت  و  يرآ ! باوج : يدرب ؟
بجعت رتکد  ادخب  مداد . اهنآ  هب  دیدوب ، هداد  امـش  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  یه  هکـس  زا  و  نارکمج » « » مق : » متفگ تساجک ؟ تفگ :

رتکد مان  و  ینیمخ ) ماـما   ) یباوخ تخت  رازه  ناتـسرامیب  باوج : دوب ؟ رتکد  مادـک  لاوس : تفرگ . زین  ار  نارکمج  سردآ  شرتکد  درک ،
متـسه و اجنیا  تسا  جرب  کی  کیدزن  باوج : یتسه ؟ اجنیا  هک  تسا  تدـم  هچ  ًاقیقد  لاوس : یناتـسکاپ . رتکد  کی  و  تعفر » رتکد   » مه
هدرک و بجعت  همه  مدز و  نفلت  مدوخ  يرآ ! باوج : دـناد ؟ یم  شردـپ  لاوس : مورب . اجنیا  زا  ات  دـهد  هزاجا  دـنک و  اضما  ترـضح  دـیب 
ام باوج : روطچ ؟ ناتدوخ  لاوس : یلب ! باوج : دنتـسه ؟ ننـست  لها  ًارثکا  امـش  لحم  لاوس : دـشاب . هدـش  بوخ  هچب  هک  دـننک  یمن  رواب 

، هداد افـش  ار  امـش  هچب  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  هک  الاح  لاوس : میتسه . مالـسا  نآرق و  نید ، وریپ  میتسه ، یفنح  ننـست و  لها  نامدوخ 
يرفس رد  دننک : یم  لقن  يدهاز  ياقآ  تسین . امش  يارب  اهنت  تسه و  مه  ام  لام  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  باوج : دیوش ؟ یمن  هعیـش  امش 

ود هب  مدش  هداوناخ  نیا  لاح  يایوج  متشاد و  نادهاز  هب  ناوارس  دجسم  حاتتفا  تهج  یناگیاپلگ  داوج  دیـس  مالـسالا  تجح  اب  ًاریخا  هک 
بتکم نادرگاش  وزج  دـیب  هک  وا  هب  ناشیا  شرافـس  یناگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  اب  ناوجون  نیا  رادـید  . 1 متفای : یهاگآ  هتکن 

ینثا هعیـش  همه  ناوجون  نیا  هداوناخ  دارفا  هک  دنداد  هد  م? . 2 يوش . هادف ـ  انحاورا  رصع ـ  ماما  نازابرـس  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.« تسا روهشم  اجنآ  مدرم  دزن  رد  هصق  نیا  دنا و  هدش  يرشع 
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مدرک و دروخرب  این » یئارهز  مساق  يدهشم   » ياقآ بانج  هب  یسکات ، رد  هبنش 10/3/73  هس  زور  : » دنکیم لقن  يدهاز  یضاق  دمحا  ياقآ 
زا دـعب  دـش و  دـیدش  مسیتامور  هب  التبم  ما  هچب  رتخد  هک  دوب  لبق  لاـس  ًابیرقت 8  . » مدینـش مق  رد  ناشدوخ  نابز  زا  ار  لـسوت  ناتـساد  نیا 

ناـمز ماـما  اـقآ  هب  لـسوت  مورب و  نارکمج  دجـسم  هب  هعمج  بش  لـهچ  متفرگ  میمـصت  دوب ، يرتسب  لزنم  ناتـسرامیب و  رد  اهتدـم  هکنآ 
لوا مورب . ودُرف »  » فرط هب  هک  لپ  رس  مدیسر  متفر ، یم  دجسم  زا  هک  دوب  موس  هتفه  میریگب . ار  مدنزرف  يافش  ات  منک  ادیپ  هادف ) انحاورا  )
ماما اقآ  : » متفگ رـشت  اب  نارکمج و  دجـسم  هب  مدرک  ور  هلمج  زا  متفگ  یم  ناـبز  رب  یتـالمج  راـیتخا  یب  یلو  مدـش ، تحاراـن  دوب ، بش 

هک تسا  نیا  تدنزرف  يافـش  تمالع  : » تفگ نم  هب  یـسک  هکنیا  لثم  و  مای ». یمن  رگید  ای  میایب  بترم  ات  هدـب  افـش  ار  مدـنزرف  ای  نامز !
ور داتسیا . لپ  يور  دنز و  یم  غارچ  ینیـشام  مدید  هلـصافالب  متفگ ، دوخ  لد  رد  ار  نیا  دسر ». یم  ًاروف  ییامنب ، نیـشام  تساوخرد  رگا 
!« هن : » متفگ يورب »؟ یهاوخ  یمن  رگید  ياـج  : » تفگ دـعب  وش »! راوـس  : » تفگ دورگنل »! : » متفگ يور »؟ یم  اـجک  : » تفگ درک و  نم  هب 

تفر و ناشیا  تمالـسب »! : » تفگ دورگنل و  دناسر  ارم  دوب ، یناوج  ممعم  دیـس  مور . یم  ودرف  هب  نم  هک  تسناد  یم  اقآ  هک  مدیمهف  دـعب 
نامز ماما  اقآ  هلاوح  هک  مدرک  نیقی  دیناسر ، اجنیا  هب  تمحز  نودب  ارم  دیسر و  نیشام  نیا  ًاروف  متفگ و  هچ  لپ  رس  هک  مداتفا  رکف  هب  نم 

.« تفر نیب  زا  وا  تلاسک  دعب  هب  نآ  زا  دش و  هار  هب  ور  هچب  عضو  مدمآ و  لزنم  هب  تسا . هتفرگ  افش  ما  هچب  هدوب و  مالسلا ) هیلع  )
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هشیمه صخش  نیا  دنتفگ . یم  روذم  ار  وا  هک  دوب  سمـش  نب  رمعم  مان  هب  نیطالـس ، نایرابرد  زا  يدرم  : » دیامرف یم  نیدلا  سمـش  خیش 
عمج ار  اج  نآ  هلغ  هک  تشاد  یبیان  دوب . تاداس )  ) نییولع فقو  اتسور  نآ  درک . یم  هراجا  تسا ، هلح  یکیدزن  رد  هک  ار  سُرب  ياتسور 

نامی و لـها  زا  بیطخلا  نبا  دوب . وا  جراـخم  لوئـسم  هک  تشاد  ناـمثع  ماـن  هب  یمـالغ  بیطخلا  نبا  دوب . بیطخلا  نبا  شماـن  درک و  یم 
ره يزور  ًاقافتا  دندرک . یم  هلداجم  ثحب و  رگیدکی  اب  نید  هرابرد  هشیمه  ود  نیا  تنـس . لها  زا  وا و  فالخرب  نامثع  یلو  دوب ؛ حالص 

ماوع تیعر و  زا  یعمج  اج  نآ  رد  دندش . رـضاح  دوب ، دورمن  لت  یکیدزن  هک  سُرب ، رد  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ماقم  دزن  ناشیا  يود 
تـسود هک  ار  ییاهنآ  مان  دوخ  تسد  فک  رد  نم  میامن . یم  راکـشآ  حضاو و  ار  قح  نآلا  تفگ : نامثع  هب  بیطخلا  نبا  دندوب . رـضاح 

( نـالف نـالف و  نـالف و   ) يراد تسود  هک  ار  يدارفا  ماـن  دوخ  تسد  رب  مه  وـت  مسیوـن  یم  مالـسلا ) مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و   ) مراد
ره تسا و  لطاب  رب  وا  تخوس ، هک  سک  ره  تسد  میراذگ . یم  شتآ  رب  میدنب و  یم  مه  اب  ار  نام  هدش  هتـشون  ياهتـسد  هاگنآ  سیونب ؛
رد هک  یماوع  تیعر و  تلع  نیمه  هب  دشن . یـضار  رما  نیا  هب  درکن و  لوبق  ار  بلطم  نیا  نامثع  تسا . قح  رب  دـنام ، ملاس  شتـسد  سک 
هک نامثع  ردام  يوش ؟ یمن  یـضار  رما  نیا  هب  ارچ  تسا ، قح  وت  بهذم  رگا  دنتفگ : دندرک و  شنزرـس  ار  نامثع  دندوب ، رـضاح  اج  نآ 
هب تبـسن  ینمـشد  راهظا  رد  هصالخ  و  دیناسرت ، دومن و  دـیدهت  ار  ناشیا  درک و  نعل  ار  مدرم  دوخ  رـسپ  زا  تیمح  رد  دوب ، ایاضق  دـهاش 

، درک هدهاشم  دوخ  رد  ار  يروک  یتقو  دید ! یمن  ار  زیچ  چیه  هک  يروط  هب  دش  روک  وا  یهمـشچ  هظحل  نامه  ناهگان  درک . هغلابم  ناشیا 
ار وا  تسد  اذل  دـنیب ؛ یمن  ار  زیچ  چـیه  یلو  تسا ؛ ملاس  وا  یهمـشچ  هک  دـندید  دـنتفر ، شقاتا  هب  هک  یماگنه  دز . ادـص  ار  دوخ  ياقفر 
وا مشچ  ات  دندروآ  دادغب  هلح و  زا  ییابطا  دش . عیاش  شناتسود  ناشیوخ و  نایم  ربخ  نیا  دندرب . هلح  هب  دندروآ و  نوریب  قاتا  زا  هتفرگ و 
هب دـندوب ، وا  ناتـسود  دنتخانـش و  یم  ار  وا  هک  هنمؤم ي  نانز  نایم  نیا  رد  دـنک . يراک  تسناوت  یمن  مادـک  چـیه  اما  دـننک ؛ هجلاـعم  ار 

رایتخا ار  وا  یتسود  يوش و  هعیش  رگا  تسا . مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  درک ، روک  ار  وت  هک  یـسک  نآ  دنتفگ : دندمآ و  شدزن 
الب نیا  زا  هنرگ  دیامرف و  تیانع  افش  ار  وت  ترضح  نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  میوش  یم  نماض  ام  ییوج ، يرازیب  شنانمشد  زا  ینک و 

بحاص ترضح  ماقم  هب  دنتشادرب و  ار  وا  دیسر ، ارف  هعمج  بش  نوچ  دش و  یضار  رما  نیا  هب  نز  نآ  درادن . دوجو  یصالخ  هار  وت  يارب 
نز نآ  تشذگ ، بش  عبر  هک  نیمه  دندیباوخ . رد  رانک  ناشدوخ  هدومن و  ماقم  لخاد  ار  نز  مه  دعب  دـندرب و  هلح  رد  مالـسلا  هیلع  رمالا 

کی ره  ياهسابل  گنر  یتح  تخانـش ؛ یم  ار  اهنآ  کی  کی  هک  یلاح  رد  دمآ ، هنمؤم  ياهنز  فرط  هب  جراخ و  ماقم  زا  انیب  یهمـشچ  اب 
امـش یتقو  تفگ : دندیـسرپ . وا  زا  ار  نایرج  تیفیک  دنتفگ و  ساپـس  دمح و  ار  یلاعت  يادخ  دـندش و  داش  یگمه  تفگ . یم  اهنآ  هب  ار 

ار وت  یلاعت  يادخ  هک  ورب  نوریب  : » تفگ یـصخش  دروخ و  نم  تسد  رب  یتسد  مدید  دیدمآ ، نوریب  اج  نآ  زا  دـیدومن و  ماقم  لخاد  ارم 
. مدـید اج  نآ  رد  ار  يدرم  دوب . هدـش  رون  زا  رپ  هک  مدـید  ار  ماقم  دـش و  عفر  نم  يروک  تسد ، نیا  تکرب  زا  و  تسا » هدرک  تیانع  افش 
. دنتشگرب دوخ  یه  هناخ  هب  دنتـساخرب و  اهنز  نآ  دیدرگ . بیغ  مرظن  زا  مالـسلا و  هیلع  نسحلا  نب  م ح م د )  ) منم دومرف : یتسیک ؟ متفگ 
. دندرک نیقی  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  هب  ناش  هلیبق  درک و  ادیپ  ترهش  نایرج  نیا  دش و  هعیـش  مه  وا  رـسپ  نامثع  هیـضق ، نیا  زا  دعب 

ترـضح ماقم  هب  ار  وا  دوب . هدش  روک  هک  دوب  تنـس  لها  زا  ینز  زین  دروم  نیاو  داتفا ؛ قافتا  مه  يرجه  لاس 1317  رد  هزجعم ، نیا  ریظن 
.« دش انیب  وا  یهمشچ  فیرش  ماقم  نامه  رد  راوگرزب  نآ  هب  لسوت  ضحم  هب  دندرب و  مالسلا  يداو  رد  مالسلا  هیلع  يدهم 
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یم لقن  روطنیا  دوخ ، هلاس  هس  رتخد  يافـش  هرابرد  یلع ، دیـس  هداز  ماما  نابایخ  مق ، نکاس  شارتگنـس ، يا » هنزرو  یمیرک  اـضر   » ياـقآ
هب ار  وا  درک . یم  هـیرگ  یلیخ  درک و  مرو  وا  مکـش  تـفرگ و  يدـیدش  درد  لد  شیپ ، لاـس  دـنچ  دودـح  رد  ما  هلاـس  هـس  رتـخد  : » دـنک
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دیب تسوا ، مکـش  رد  هک  هدغ ي  تلع  هب  ناشیا  : » هک دنتفگ  مق  حارج  ياهرتکد  هدمآ ، لمع  هب  تاشیامزآ  اب  میدرب ، ییوکن  ناتـسرامیب 
هعمج بش  مدروآ . لزنم  هب  نایرگ  مشچ  اب  ار  هچب  نم  دوش ». یم  لـمع  حبـص ، تفه  تعاـس  هبنـش ، درادـن و  رگید  یهار  دوشب و  لـمع 

هخرچود راوس  باوخ ، ملاع  رد  درب . مباوخ  مدش و  لسوتم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  سامتلا ، هیرگ و  اب  ءاشع ، برغم و  زامن  زا  دعب  دوب ،
همامع و اب  ینارون  یلیخ  هبلط ي  دیـس  مدـید  هبترم  کـی  مدرک ، یم  تکرح  مق ، ناتـسبرع  هلحم  رد  ناتـسبرع  هچوک  فرط  هب  مدوب و  ي 

اقآ مکیلع ! مالس  : » هملک نیا  هب  داد  ارم  مالس  باوج  مدرک ، مالس  وا  هب  نم  مدید  ار  وا  ات  دیسر  نم  هب  قالخا  شوخ  یلیخ  یکـشم ، یبع 
هب مدـیود ، شلابند  متخادـنا و  هچوک  طسو  ار  خرچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  اـقآ  وا  هک  مدـش  هجوتم  تفگ : ارم  مسا  نوچ  اـضر »!
.« یهدب افش  ار  وا  دیب  یتسه و  امـش  نم  هچب  رتکد  : » متفگ متفرگ و  ار  وا  يابع  مدیود  دنتفر ، تسا ، املع  زا  یکی  هک  ینیوزق  ياقآ  لزنم 

مورب مهاوخ  یم  : » تفگ نم  باوج  رد  يربب »؟ فیرـشت  اجک  یهاوخ  یم  امـش  اقآ ! جاـح  : » متفگ دوش ». یم  بوخ  هللا ، ءاـش  نا  : » تفگ
نم هک  متفگن  دندرک و  رادیب  باوخ  زا  ارم  مدز ، یم  فرح  باوخ  رد  دنلب  دنلب  نوچ  مناوخب ». هزمح  ترـضح  هضور  نارکمج ، دجـسم 

تسا و ملاس  حیحـص و  میدید  میدرک ، هاگن  رتخد  هب  یحارج  لمع  يارب  میربب  ناتـسرامیب  ار  هچب  دوب  انب  دش ، هبنـش  حبـص  مدید . باوخ 
1373 اب 19/6 / قباطم  ق  یناثلا 1415 ه .ـ عیبر  موس  هداد . لماک  يافـش  ار  وا  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  هدـش و  فرطرب  یلک  هب  مرو 

ش .ـ ه
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ناتسرامیب رد  هک  ار  یناطرس  صخش  نتفای  افش  نایرج  يرفعج » اضریلع   » بناجنیا : » دنک یم  لقن  ار  ریز  نایرج  يرفعج  اضر  یلع  ياقآ 
نم مان  ما . هتشون  هدرک ، نایب  هتفای  افش  رامیب  دوخ  هک  يراون  زا  داتفا  قافتا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تیانع  هب  ینیمخ  یفطـصم  دیهش 

ضرم هک  دوب  هام  کـی  هکلب  متـشادن ، هلاـس  دـنچ  ضرم  نم  جرا ... ناـبایخ  روصنم ، يرتم   20 یقرـش ، شوش  نارهت ، لها  ماـنکین » یلع  »
يراوگرزب دیـس  مدش  هجوتم  تالـسوت  رثا  رد  مدوب . يرتسب  رکذـلا  قوف  ناتـسرامیب  رد  دـنداد و  ناطرـس  صیخـشت  ءابطا  هدـش و  عورش 

هک دـعب  زور  حبـص  نارکمج ». اـیب  ادرف  : » دوـمرف مضیرم »! : » مدرک ضرع  يدـیباوخ »؟ ارچ  : » دوـمرف نم  هب  وا  تـسا . نـم  تـخت  يوربور 
تـشذگن یتعاس  منک ». یم  لوبق  ار  شتیلوئـسم  مدوخ  : » متفگ دراد ». تیلوئـسم  اقآ ! : » تفگ متـشاذگن ، دراذگب ، هجرد  ات  دـمآ  راتـسرپ 

هدش بوخ  ملاح  دندرک ، تیانع  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هللادمحلا  : » متفگ يروطچ »؟ : » دیسرپ رتکد  دندمآ ، منادنزرف  مناخ و  دمآ ، رتکد 
نامه بلطم  : » متفگ تیدج  اب  نم  تشادن . رخسمت  دصق  وا  هتبلا  تسا ». هاچ  رد  نامز  ماما  : » تفگ دیدنخ و  رتکد  مورب ». هار  مناوت  یم  و 

دجـسم هب  نم  هک  دـنا  هدومرف  اقآ  : » متفگ مدرک و  هداوناخ  هب  ور  متفگ . یم  نامز  ماما  ای  مدز ، یم  ادـص  ار  اقآ  بترم  و  متفگ ». هک  تسا 
، مدوب يرتسب  اجنآ  هک  زور  جـنپ  تسیب و  لوط  رد  نوچ  مشوپب ، هزیکاپ  سابل  مهد و  وشتـسش  ار  مدوخ  هک  مدـش  هداـمآ  مورب ». نارکمج 
مدمآ و نارکمج  دجـسم  فرط  هب  متـشک و  ینابرق  مدش و  بوخ  اجنامه  زا  لاح  ره  هب  دوب . هدولآ  مسابل  ندب و  مدوب و  هدز  مرـس  لهچ 

دایز ياهتـشا  مدوب ، هدروخن  اذغ  ًالـصا  هک  دوب  یتدم  نوچ  هک  تسا  نیا  میتحاران  اهنت  هدش و  بوخ  ملاح  نالا  ات  خیرات  نآ  زا  هللادمحب 
.« دوش فرطرب  مه  نآ  تسا  دیما  هک  مرادن ، اذغ  هب 

تاولص مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  زامن  . 13

مان هب  يدرف  هک  مدینش  ار  یناتساد  مدش ، فرـشم  نارکمج  دجـسم  هب  هک  یـسمش  يرجه  ياهلاس 1348-49  رد  یمیحر  رغـصا  بناجنیا 
هیلع رـصع  ماما  ترـضح  نیرظتنم  زا  هتـسراو و  دارفا  زا  هک  ینیوزق » جـلخ  جاح   » ياقآ تیادـه  اب  همانرب ، ناـمزاس  سدـنهم  اـقآ ، نیـسح 
یم دجـسم  هب  زامن  ندـناوخ  يارب  اهرهظ  مدـمآ و  نارکمج  هیرق  هب  ملعم  ناونع  هب  نم  یتدـم  زا  سپ  تسا . هتفرگ  افـش  دنتـسه ، مالـسلا 

زا سپ  مدیـسر ، ناـشیا  دزن  هلجع  اـب  مدـش و  لاحـشوخ  تسا ». هدـمآ  جـلخ  ياـقآ  : » دـنتفگ متفر ، دجـسم  هب  هـک  اـهزور  زا  یکی  مـتفر .
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نی : » دـنتفگ ناشیا  مونـشب . زورما  امـش  نابز  زا  مهاوخ  یم  ما و  هدینـش  هلمجلا  یف  نم  ار  اقآ  نیـسح  هیـضق  اقآ ! جاح  متفگ : یـسرپلاوحا 
يولج يزور  دندرک . نایب  نینچ  نیا  ار  نایرج  رارصا  اب  لاح  ره  هب  تسا ». هادف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  اب  هطبار  رد  یکچوک  هلأسم 

: دنتفگ دندرک و  یفرعم  نم  هب  مدوب ، هدینش  ار  شلاح  حرش  ًالبق  هک  اقآ  نیسح  مان  هب  یصخش  هک  مدوب  هتـسشن  لیلخ » یجاح   » هناخ هوهق 
نم تسا ». هتفاین  دوبهب  هدشن و  شدرد  جالع  یلو  دنا  هدرب  زین  روشک  زا  جراخ  ار  وا  یتح  دراد و  درد  رمک  هدـید و  همدـص  ناشیا  عاخن  »

: تفگ دیامرف ». یتیانع  هادف  انحاورا  رصع  ماما  اقآ  دیش  میـشاب  دجـسم  رد  مه  اب  زور  دنچ  ایب  : » هک متـساوخ  اقآ  نیـسح  زا  تخوس و  ملد 
! شاب بظاوم  : » متفگ اقآ  نیـسح  هب  ملهچ  زور  میدوب . مه  اب  زور  لهچ  تدم  تفریذپ ، مه  ناشیا  مدرک و  رارـصا  نم  درادن ». هدـیاف ي  »

یم ما ! هتـسخ  : » متفگ اقآ  نیـسح  هب  نم  میتشگرب . دجـسم  هب  سپـس  میدرک و  شدرگ  يرادـقم  دجـسم  فارطا  تسا ». ملهچ  زور  زورما 
مدوب هدرک  تحارتسا  يردق  مناوخب ». زامن  ات  مور  یم  دجسم  هب  نم  : » دنتفگ مه  ناشیا  متفر . دجسم  لغب  قاطا  هب  و  منک ». تحارتسا  مور 

چیه درک و  باترپ  تشادرب و  دوب ، هاچ  برد  هک  یگرزب  گنـس  اقآ  نیـسح  مدید ، مدمآ  نوریب  مدش ، رادـیب  دایز  يدـص  زا  ناهگان  هک 
زامن یتقو  مدـش ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زامن  لوغـشم  دجـسم  رد  نم  : » تفگ دـش »؟ هچ  : » متفگ دـنک ، یمن  ساسحا  رمک  درد  یتحاران 

»؟ يراد راک  هچ  اجنیا  اقآ ! نیسح  : » دندومرف دندرک و  نم  هب  ور  مدید ، رـضاح  دوخ  يولهپ  ار  يراوگرزب  دیـس  مدوب ، هتـسشن  دش و  مامت 
ماما زامن  : » دندومرف سپـس  و  تسین ». وت  تشپ  رد  يدرد  : » دندومرف هدیـشک  مرمک  هب  ار  دوخ  تسد  ناشیا  دنک ». یم  درد  مرمک  : » متفگ

هب عورـش  متـشاذگ و  رهم  رب  یناـشیپ  نم  تسرفب »! : » دوـمرف هن »! : » متفگ يداتـسرف »؟ تاولـص  : » دوـمرف یلب »! : » مـتفگ يدـناوخ »؟ ناـمز 
اقآ مدید  مدش  دنلب  درادن ، یتحاران  ترمک  دومرف  روطچ  تسا و  یسک  هچ  دیس  نیا  هک  دیـسر  مرکف  هب  هاگان  مدومن ، تاولـص  نداتـسرف 

انقزرا مهللا  . » مرادـن یتحاران  رگید  مدـش و  شترـضح  یلاو  رـضحم  هب  فرـشم  هتفرگ و  رارق  اـقآ  تیاـنع  دروم  هک  مدـش  هجوتم  تسین ،
...« هچوک يدیعس  نادیم  مق ، بناجنیا : سردآ  هترایز ».

دازردام يرامیب  يافش  . 14

هدش هدیـسوپ  دنک و  یمن  راک  يدازردام  شا  هیلک  امـش  هچب  : » دنتفگ ءابطا  همه  مدرب . رتکد  تشاد ، هیلک  یتحاران  يدیدم  تدـم  ما  هچب 
، دوب دیع  تالیطعت  زا  لبق  دشاب . یم  دان » یفابل   » ناتـسرامیب رد  یگنر و ... سکع  یفارگونوس ، وا ، ضرم  قباوس  دوش ». لمع  دیب  تسا و 
: تفگ دوش »؟ یم  بوخ  هچب  نیا  اقآ  : » متفگ رتکد  هب  نم  دنرب ، یم  یحارج  لمع  يارب  ار  ما ، هچب  مدـید ، باوخ  رد  ناضمر  كرابم  هام 

دجسم هب  متفرگ  میمـصت  ات  مدید ، یم  باوخ  رد  ار  املع  تاداس و  زین  مدش و  رادیب  باوخ  زا  تسا . مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسد  مناخ !
نامز ماما  اقآ  هب  مدیسر  هک  اجنیا  مدمآ . نارکمج  هب  مدرک و  یسیون  مان  دمآ ، یم  نارکمج  هب  دابآ  يزان  زا  هک  یتأیه  اب  میایب . نارکمج 

ار وا  ًاددجم  نارکمج  زا  تشگزاب  زا  دعب  مدرک ، ادیپ  اقآ  هب  لسوت  مهاوخ ». یم  امش  زا  ار  مدنزرف  يافش  نم  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع 
بوخ هچب  هیلک  : » تفگ درک و  نم  هب  ور  راـیتخا  یب  دومن ، تقباـطم  یلبق  سکع  اـب  یتقو  رتکد  مدومن . يرادربـسکع  مدرب و  ناتـسرامیب 

. داد افـش  ار  ما  هچب  هیلک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اقآ  هب  لسوت  میتفر و  نارکمج  دجـسم  هک  متفگ  ار  نایرج  درادن ». يداریا  چـیه  هدـش و 
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