
مدرم  / ١٠/١٣٧١/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد درک و  مایق  مالسا  تاجن  یارب  مالـسلا  هیلع یلع  نب نیـسح دوب ، هتفرگ  متـس  داسف و  تملظ و  ار  نآ  یاج  همھ  هک  ییایند  رد  هک  تسا  نیا  اروشاع  هثداح  رھوج  بل و 

، دنناشکب دـیزی  اب  هزرابم  هب  نادـیم و  نیا  هب  ار  یتیعمج  دنتـسناوت  یم کی  رھ  هک  یناسک  ینعی  راوگرزب ، نآ  ناتـسود  یتح  درکن ! کمک  وا  هب  سک  چـیھ گرزب ، یایند  نیا 

... روط کی نیعبات  هباحـص و  زا  هدنام  یقاب ناگرزب  روط ؛ کی ریبز  نب هللادبع روط ؛ کی رفعج  نب هللادبع روط ؛ کی سابع  نبا دنتخیرگ ! دندش و  جراخ  نادیم  زا  یرذـع ، اب  مادـک  رھ 

دوب یلاح  رد  نیا ، دندش . جراخ  نادیم  زا  روط  کی مادک  رھ  دننک ، مرگ  ار  هزرابم  نادیم  دـنراذگب و  یریثات  دنتـسناوت  یم هک  یناسک  راد و  ناشن مان و  فورعم و  یاھتیـصخش 

تدش رب  میمصت  دنک و  یمن محر  تسا ؛ ینشخ  هاگتسد  دیزی ، هاگتـسد  هک  دندید  دیـسر و  لمع  تبون  یتقو  اما  دنتفگ . یم مالـسا  زا  عافد  زا  همھ  ندز ، فرح  ماگنھ  هک 

یلع نب نیسح تمدخ  دننک ، هیجوت  ار  ناشدوخ  راک  هک  نیا یارب  یتح  دنتشاذگ . اھنت  هنحص  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندرک و  رارف  یا  هشوگ زا  مادکرھ  دراد ، لمع 

!« دیورن دیزی  اب  گنج  هب  دینکن ! مایق  مھ  امش  اقآ ،  » هک دندرک  رارصا  راوگرزب  نآ  هب  دندمآ و  مالسلا  هیلع

رگا دننک  یم ساسحا  همھ  هک  اج  نآ دھد ، یم ناشن  دوخ  زا  ار  ینشخ  رایسب  هرھچ  نمشد  هک  اج  نآ دنسرت ، یم ناگرزب  هک  اج  نآ تسا . خیرات  رد  بیجع  تربع  کی  نیا ،

یایند هک  زور -  نآ  یمالـسا  یایند  مامت  رد  دوش . یم هتخانـش  دارفا  نطاـب  اـھرھوج و  هک  تساـج  نآ تفرگ ؛ دـھاوخ  دوخ  رد  ار  اـھنآ  یا  هناـبیرغ نادـیم  دـنوش  نادـیم  دراو 

تشاد ار  تارج  مزع و  میمصت ، نیا  هک  یسک  دایز ، رایسب  تیعمج  اب  دندوب -  روشک  کی  زور  نآ  دنتسھ ، ادج  لقتسم و  زورما  هک  یدایز  یمالسا  یاھروشک  دوب و  یگرزب 

تفرگ و دنھاوخ  ار  وا  رود  مھ  مدرم  زا  یا  هدع دنک ، مایق  تکرح و  ینیسح  ماما  لثم  یتقو  هک  دوب  یھیدب  دوب . مالسلا  هیلع یلع  نب نیسح دتسیاب ، نمشد  لباقم  رد  هک 

یمدآ یدنا  رازھ و  زا  و  دندش ، هدنکارپ  ترـضح  نآ  رود  زا  یکی  یکی دراد ، دوجو  لمع  تدش  ردقچ  تسا و  تخـس  ردقچ  راک  هک  دش  مولعم  یتقو  مھ ، اھنآ  هچ  رگا  دـنتفرگ .

اروشاع زور  هک  هچنآ  عومجم  اب  هک  دـندنام  یکدـنا  ادـعت  اروشاع  بش  رد  دـندوب ، هتـسویپ  ترـضح  هب  هار  نیب  رد  ای  هداتفا ، هار  هب  هکم  زا  مالـسلا ، هیلع نیـسح  ماما  اـب  هک 

! دندش رفن  ود  داتفھ و  دندناسر ، ترضح  هب  ار  ناشدوخ 

نینچ رد  وا  نوچ  تسا ؛ مالـسا  خـیرات  دـھاجم  زرابم و  نیرتمیظع  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  تسین . تلذ  یکچوک و  یاـنعم  هب  تیمولظم ، نیا  تسا . تیمولظم  نیا ،

تبرغ اب  و  تسا ؛ مولظم  مھ  ردق  نامھ  تسا ، گرزب  هک  ردـق  نامھ دراد . تیمولظم  شتمظع ، ردـق  هب  گرزب ، ناسنا  نیا  اما  درک . تدـھاجم  دیـسرتن و  داتـسیا و  ینادـیم 

فارطا نادیم  دننک ؛ یم دیجمت  وا  زا  دنھد و  یم راعش  وا  مان  هب  مدرم  دور ؛ یم دربن  نادیم  هب  هک  یروشرپ  ناسنا  راکادف و  زابرس  نآ  نیب  تسا  قرف  دیسر . تداھش  هب  مھ 

، یتبرغ نانچ  رد  هک  یناسنا  نآ  و  درک ، دـنھاوخ  دروخرب  روش  اب  هنوگچ  وا  اب  مدرم  دوش ، دیھـش  ای  حورجم  رگا  هک  دـناد  یم دـنا ؛ هتفرگ وا  دوخ  لثم  یروشرپ  یاھناسنا  ار  وا 

دراپس و یم یھلا  یاضق  هب  نت  دنک و  یم هزرابم  دتـسیا و  یم نمـشد ، تاغیلبت  تعـسو  اب  مدرم ، فرط  زا  یکمک  دیما  هنوگ  چیھ نودب  روای ، نودب  اھنت ، یتملظ ، نانچ  رد 

نمـشد تمظع  زا  دوب ، نید  ادـخ و  هار  رد  داـھج  ناـمھ  هک  فیلکت ، ساـسحا  یارب  ینعی  تسا ! نیا  هب  ـالبرک  یادھـش  تمظع  دوش . یم ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  هداـمآ 

کی ار ، ربھر  کی  ار ، مدآ  کی  هک  تسا  نیا  دندادن . رارق  نمشد  لباقم  زا  نتخیرگ  یارب  یزوجم  ار  دوخ  هدع  ندوب  مک  دندرکن ؛ تشحو  ساسحا  دوخ ، ییاھنت  زا  دندیـسرتن ؛

. نمشد یلاشوپ  تمظع  زا  ندیسرتن  دشخب : یم تمظع  ار  تلم 

هیلع نیسح  ماما  درک . دھاوخ  رپ  وا  دض  رب  تاغیلبت  زا  ار  زور  نآ  یایند  هعماج و  یاضف  مامت  نمشد  وا ، تداھش  زا  دعب  هک  تسناد  یم مالـسلاوھالصلا ، هیلع ادھـشلادیس 

تکرح نیمھ  هک  تشاد  ار  دـیما  ناـمیا و  نـیا  لاـح ، نـیعرد  درک . دـھاوخ  ییاـھتثابخ  هـچ  نمـشد  تـسناد  یم  دسانـشن . ار  نمـشد  ناـمز و  هـک  دوـبن  یـسک  مالـسلا ،

ماما هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا  تساطخ  دـش . مھ  روط  نیمھ و  داد . دـھاوخ  تسکـش  تدـم  دـنلب  رد  مھ  تدـم و  هاتوک  رد  مھ  ار  نمـشد  هرخالاب  وا ، هنابیرغ  هناـمولظم و 

فدھ هب  هک  سک  نآ  تسا . هدروخن  تسکش  دوش  یم هتشک  هک  سک  نآ  گنج  هھبج  رد  تسین . ندروخ  تسکش  ندش ، هتشک  دروخ . تسکش  مالسلا ، هیلع  نیـسح 

. دندروخ تسکـش  اھنیا  دنزادنارب . نیمز  زا  ار  توبن  یاھراگدای  مالـسا و  هک  دوب  نیا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد  فدھ  تسا . هدروخ  تسکـش  دسر ، یمن دوخ 

دنتشاد دصق  ای  دندوب  هدروآ  رد  ناشدوخ  هاوخلد  گنر  هب  ار  اج  همھ هک  مالسا ، نانمشد  هچراپکی  همانرب  رد  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع نیسح  ماما  فدھ  دشن . روط  نیا نوچ 

تدـم هاتوک  رد  مھ  دـش . نیا ، و  دوش . بولغم  مالـسا ، نمـشد  هرخالاب  دوش و  هداد  رـس  اج  همھ  رد  نآ  تیناقح  تیمولظم و  یادـن  مالـسا و  دوش ؛ داجیا  هنخر  دـندروآرد ،

تموکح ماظن  راوگرزب ، نآ  نادناخ  تراسا  هنامولظم و  تداھـش  مایق و  نیا  دوخ  هک ، بیترت  نیا  هب  تدم  هاتوک  رد  تدم . دنلب  رد  مھ  دش و  زوریپ  مالـسلا  هیلع نیـسح  ماما 

نایفس یبا لآ  هلسلس  یدوبان  هب  رجنم  هرخالاب  دمآ و  شیپ  یثداوح  یپرد  یپ هکم -  رد  هنیدم و  رد  مالسا -  یایند  رد  هک  دوب  هثداح  نیمھ  زا  دعب  درک . لزلزتم  ار  هیما  ینب

هنامولظم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینمشد  نیا  درک  یم لایخ  یسک  هچ  تفر . نیب  زا  داتفارب و  یلک  هب  نایفس  یبا لآ  هلسلس  لاس ، راھچ  هس ، هلصاف  هب  دش .

امش دش . زوریپ  مالسلا  هیلع نیـسح  ماما  مھ  تدم  زارد  رد  لاس !؟ راھچ  ای  هس  رد  مھ  نآ  دوش ؛ ماما  نآ  دایرف  ساکعنا  بولغم  روط  نآ دوب ، هدناسر  تداھـش  هب  البرک  رد 

یمالـسا مولع  دـندرک ! دـشر  دـندش و  رادـیدپ  یمالـسا  یاھتلم  هنوگچ  دـش ! راد  هشیر مالـسا  ردـقچ  درک ! دـشر  ایند  رد  نید  ردـقچ  دـینیبب  دـینک و  هاگن  مالـسا  خـیرات  هب 

هب دیزی  هداوناخ  دـیزی و  ایآ  تسا . زازتھا  رد  ایند ، یاھماب  نیرتدـنلب  زارف  رب  مالـسا  مچرپ  زورما ، اھنرق ، تشذـگ  زا  دـعب  هرخالاب  درک و  تفرـشیپ  یمالـسا  هقف  درک ، تفرـشیپ 

اما دـنراذگن . یقاب  یمـسا  مالـسا ، ربمغیپ  نآرق و  زا  دنتـساوخ  یم دـننکب ؛ ار  مالـسا  هشیر  دنتـساوخ  یم اھنآ  دـندوب ؟ یـضار  دـنک  دـشر  زور  هبزور روط ، نیا مالـسا  هک  نیا

، دنتفر تراسا  هب  شنادناخ  دش و  هتخیر  شنوخ  داتـسیا و  ایند  لباقم  رد  هنامولظم  روط  نآ هک  هللا  لیبس یف دھاجم  زرابم و  نآ  سپ ، دـش . سکع  هب  تسرد  هک  مینیب  یم

لقن دنتـسین -  مھ  ناملـسم  هک  ییاھنآ  یتح  رـصاعم -  یایند  گرزب  ناربھر  زا  هک  تساذـل  تسا . سرد  کـی  اـھتلم  یارب  نیا ، دـش . زوریپ  دوخ  نمـشد  رب  تھج ، همھ  زا 

هیلع یلع  نب نیسح زا  مھ  ام  مدرم  تساھلاثم . نیمھ  زا  یکی  مھ  ام  دوخ  بالقنا  میتفرگ ». دای  مالسلا  هیلع  یلع  نب نیسح زا  ار ، هزرابم  هار  ام  : » دنا هتفگ هک  دننک  یم

یتخبدب و بجوم  ندرک ، ینیـشن  بقع  طلـسم ، رھاظلا  یلع نمـشد  لباقم  رد  هک  دندیمھف  تسین . ندش  بولغم  لیلد  ندش ، هتـشک  هک  دندیمھف  دـنتفرگ . دای  مالـسلا 

هئف اب  یزوریپ  نمشد و  اب  تسکـش  هرخالاب  دنک ،  تدھاجم  وا  لباقم  رد  ادخ  هب  لکوتاب  هنموم ، هئف  نموم و  حانج  رگا  دشاب ، تمظع  اب  هچ  رھ  نمـشد  تسا . یھایـسور 

. دندیمھف مھ  ام  تلمار  نیا  تسا . هنموم 

یلاثم البرک  تساـم . یگـشیمھ  یوگلا  ـالبرک  هک  دـینادب  دـیاب  ناریا  گرزب  تلم  همھ  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  تسا : نیا  منک  ضرع  مھاوخ  یم زورما  نم  هک  هچنآ 

یلع نب  نیسح  مالسا ، ردص  راگزور  رد  هک  تسا  تسرد  تسا . هدش ناحتما  یوگلا  کی  نیا ، دوش . دیدرت  راچد  دیابن  ناسنا  نمشد ، تمظع  لباقم  رد  هک  نیا یارب  تسا 

هب دیاب  دنا ، هزرابم هار  رد  هک  یناسک  همھ  دور و  یم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  سکرھ  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  دیـسر ؛ تداھـش  هب  رفن  ود  داتفھ و  اب  مالـسلا ، هیلع

، ناھج یاھتلم  مالـسا و  یاھتلم  نایم  رد  تمظع ، یدـنلب و  رـس  اب  تسا و  هدرک  شیاـمزآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  زورما  هللادـمحب  ناریا ، تلم  هن . دنـسرب ؛ تداـھش 

رد دوب . طلسم  نمشد  اب  هزرابم  هب  نداد  نت  مصخ و  زا  ندیسرتن  ینعی  مالسلا ؛ هیلع  نیـسح  هار  دیتفر ، دیداد و  ماجنا  بالقنا  یزوریپ  زا  شیپ  امـش  هک  هچنآ  دراد . روضح 

. میراد یردقنارگ  یادھش  ام  هتبلا  دیـسرتن . اما  تسا ؛ هداتـسیا  رابکتـسا  همھ  برغ و  قرـش و  یایند  وا ، لباقم  رد  هک  دیمھف  یم ام  تلم  دوب . روط  نیمھ زین  گنج  نارود 

اھیثعب نادنز  رد  مھ  زونھ  یا  هدع دندنارذگ . اھنادنز  رد  ار  لاس  دنچ  ینازیزع ، دندش . زابناج  دـنداد و  تسد  زا  ار  ناش  یتمالـس ام ، زا  ینازیزع  میداد . تسد  زا  ار  ینازیزع 

یگداتـسیا نآ  تکرب  هب  نیا ، تسا . هدـش  هتـشارفا  رب  مالـسا  مچرپ  تسا ؛ هدـش  زیزع  مالـسا  تسا ؛ هدیـسر  تمظع  تزع و  جوا  هب  اھیراکادـف  نیا  اـب  تلم  اـما  دنتـسھ .

. تسا

ناملسم زرابم  یاھتلم  ناریا و  تلم  دھاوخ  یم اکیرما  یرابکتسا  تردق  زورما  تسا . مزال  بجاو و  مھ  زورما  یگداتـسیا ، نآ  تسا : نیا  منک  ضرع  مھاوخ  یم هک  یا  هتکن

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 1 
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زورید نمشد  میلست  بذج و  سفن ، فعض  یور  زا  نآ ، هراپ  هراپ یازجا  زا  یرایسب  تفر ، نیب  زا  قرـش  کولب  هک  نآ زا  دعب  دناسرتب . دوخ  شطب  توطـس و  زا  ایند ، همھ  رد  ار 

الما شدوخ  نارایتسد  ناتـسود و  هب  اکیرما  هک  یتسایـس  زورما  دـنتفر . اکیرما  تلود  لیمحت  راب  ریز  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  سفنلا ، فیعـض  یاـھتلود  دـندش و  ناـشدوخ 

ارچ دـنا ، هدـش میلـست  اـم  لـباقم  رد  اـھتلود  زا  یرایـسب  هک  نونکا  : » دـنیوگ یم دـنربب . نیب  زا  دـیاب  ار  رابکتـسا  قلطم  طلـست  هار  رد  یتمواـقم  رھ  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم

، زورما دنناسرتبار . ناملسم  یاھتلم  دنھاوخ  یم دوش »!؟ یمن میلست  ناریا  تلم  ارچ  دنوش !؟ یمن میلست  یمالسا  یاھتلم  ارچ  دنوش !؟ یمن میلست  مالـسا  نارادفرط 

. دنوش دیدرت  سرت و  راچد  رابکتسا ، هنادنمتردق  رھاظ  لباقم  رد  دیابن  یمالسا  یاھتلم  هک  تسا  یزور  نآ 

رـس تشپ  امـش  ار  یگرزب  بیاصم  تسا . هدینارذگ  رـس  زا  ار  یدایز  تالکـشم  لئاسم و  تسا ، یگدـنزاس  نارود  هک  زورما  ات  ام ، راوگرزب  تلم  هتبلا  دراد . همادا  هزرابم  نیا 

یمالسا یروھمج  ماظن  لخاد  رد  سک  چیھ دنوش . سویام  ناریا  تلم  ندش  میلست  زا  دیاب  نانمشد  تسا . مزال  تمواقم  اما  دیا . هدیسر اج  نیا هب  هللادمحب  دیا و  هتـشاذگ

یـسک هچ  زا  اـم  میتـسھ . یگرزب  تلم  اـم  دـنک . هـمھاو  دـسرتب و  نانمـشد  یلاـشوپ  یرھاـظ و  تکوـش  توطـس و  زا  هـک  داد  وا  هـب  ار  قـح  نـیا  دوـشب  هـک  درادـن  دوـجو 

یملع و یاھ  هشیر یاراد  تسا ؛ یخیرات  هقباس  یاراد  تسا ؛ یدام  ریاخذ  یاراد  تسا ؛ یملع  دادعتسا  یاراد  ام  تلم  میتسھ . ناوارف  یاھتردق  یاراد  ام  میسرت ؟! یم

یاھدادعتسا تلم و  هب  دیاب  نیلووسم  دنک . هیکت  دوخ  هب  دیاب  تسا و  یلقتـسم  تلم  ام  تلم  تسادخ . هب  لکوت  یمالـسا و  نامیا  یاراد  همھ ، زا  رتالاب  تسا ؛ یگنھرف 

ناکما تصرف و  نیا  دیابن  ام  تسا . مالسا  نآرق و  رادفرط  تلم  فرط  زا  زجع  فعـض و  راھظا  رظتنم  نمـشد ، درک . زارد  دیابن  نمـشد  فرط  هب  تجاح  تسد  دننک . هیکت  تلم 

تلم نایم  رد  راکتبا  حور  دنتسھ ؛ ام  نایم  رد  یملع  یاھورین  دنتسھ ؛ دادعتسااب  ناناوج  تسھ . یفعض  ام ، نایم  رد  هک  دنک  ساسحا  ای  لایخ  هک  میھدب  نمـشد  هب  ار 

رد نیلووسم  همھ  دننمشد . مالسا  اب  اھنیا  درک . دھاوخن  یکمک  هنوگ  چیھ مالـسا  هب  نینموم و  هب  نمـشد  دتـسیاب . شدوخ  یاپ  یور  دناوت  یم تلم  نیا  تسا . ناوارف  ام 

یدام یاھییاناوت  هب  نامدوخ ، دادعتسا  هب  نامدوخ ، ملع  هب  نامدوخ ، یاھ  هیامرس هب  میشاب ؛ یکتم  نامدوخ  هب  دیاب  ام  دننک . هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  فلتخم ، یاھـشخب 

. میوش نمشد  تردق  روھقم  میلست و  دیابن  اما  میدنبب . ار  دتسوداد  هار  هک  نیا هن  نامدوخ . ینیمزریز  ریاخذ  هب  نامدوخ ،

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مھ زاب  میاهدینش ، میاهتفگ و  دناهتفگ و  هثداح  نیا  یهرابرد  هک  ینخس  همھ  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  اروشاع  یهیـضق  نیمھ  هب  طوبرم  درک ، مھاوخ  ضرع  زورما  نم  هک  هچنآ 

زا یکی  ابلاغ  تسا . ربدت  لمات و  لباق  تھج  ود  زا  اروشاع ، یهثداح  ینعی  میظع ؛ یهثداح  نیا  تسا . یقاب  هثداح  نیا  هب  تبـسن  یریگتربع  ربدت و  لمات و  نخـس و  یاج 

. مھد رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار ، مود  تھج  نآ  اجنیا  رد  مھاوخیم  زورما  هدنب  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  تھج ، ود  نیا 

زا نآرق ، هار  رد  هک  دـھدیم  سرد  درک . یراکادـف  دـیاب  نید ، ظفح  یارب  هک  دـھدیم  سرد  اروشاع  دراد . ییاھـسرد  اھمایپ و  اروشاـع  تسا . اروشاـع  یاھـسرد  لوا ، تھج 

رارق فص  کی  رد  مھ  اـب  تیعر ، ماـما و  عیـضو و  فیرـش و  ناوج ، ریپ و  درم ، نز و  گرزب ، کـچوک و  لـطاب ، قح و  دربن  نادـیم  رد  هک  دـھدیم  سرد  تشذـگ . دـیاب  زیچ  همھ 

، اروشاع ناریسا  ناوراک  هلیسو  هب  هیماینب ، یهھبج  هک  نانچمھ  . ) تسا ریذپبیسآ  رایـسب  یرھاظ ، یاھییاناوت  یهمھ  اب  نمـشد  یهھبج  هک  دھدیم  سرد  دنریگیم .

زا عافد  یارجام  رد  هک  دھدیم  سرد  دش ). یھتنم  ینایفـس  یهھبج  یانف  هب  ارجام ، نیا  مھ  هرخالاب  و  دید ، بیـسآ  هنیدم  رد  دید ، بیـسآ  ماش  رد  دید ، بیـسآ  هفوک  رد 

هک نانچمھ  دننادب . دوخ  هکنیا  نودب  دنریگیم ؛ رارق  لطاب  هھبج  رد  اھتریـصبیب  دنروخیم . بیرف  اھتریـصبیب  تسا . مزال  تریـصب  ناسنا ، یارب  رتشیب ، زیچ  همھ  زا  نید ،

. دندوب اھتریصبیب  زا  یلو  دندوبن ، راجف  قاسف و  زا  هک  دندوب  یناسک  دایزنبا ، یهھبج  رد 

. دھد تسکش  ار  رابکتسا  رفک و  یهھبج  دناوتیم  اھسرد  نیمھ  دناسرب . تزع  هب  تلذ  زا  ار ، تلم  کی  هک  تسا  یفاک  اھسرد  نیمھ  هتبلا  تسا . اروشاع  یاھسرد  اھنیا 

. لوا تھج  نآ  نیا ، تسا . یزاس  یگدنز  یاھسرد 

. دریگب تربع  ات  دنک ، هاگن  هنحص  نیا  هب  دیاب  ناسنا  تسا . تربع  یهنحص  کی  اروشاع  سرد ، زا  ریغ  تس . « اروشاع یاھتربع  ، » مدرک ضرع  هک  یتھج  ود  نآ  زا  مود  تھج 

مزال وا  یارب  یزیچ  هچ  دـنکیم ؛ دـیدھت  ار  وا  یزیچ  هچ  تسا ؛ یتیعـضو  هچ  رد  لاح و  هچ  رد  دـمھفب  دـنک و  هسیاقم  تیعـضو  نآ  اـب  ار  دوخ  ینعی  دریگب ؟ تربع  هچ ، ینعی 

دوبان شنانیـشنرس  هدش و  هلاچم  هدید ؛ بیـسآ  هدرک و  فداصت  ای  هدش  نوگژاو  هک  دیدید  ار  یلیبموتا  دیدرک و  روبع  یاهداج  زا  رگا  امـش  تربع .»  » دنیوگیم ار  نیا  تسا ؟

. دوشیم یھتنم  تیعـضو  نیا  هب  یایگدننار ، هنوگچ  یتکرح و  روطچ  یتعرـس ، روطچ  هک  دوش  مولعم  دیریگب . تربع  هکنیا  یارب  دینکیم ، هاگن  دیتسیایم و  دـناهدش ،

. مینک یسررب  یردق  ار  نیا  تسا . یریگ  تربع  هار  زا  سرد  اما  تسا ؛ سرد  زا  یرگید  عون  مھ  نیا 

، هیلع همالـس  هللاتاولـص و  ربمغیپ  تشذـگرد  زا  دـعب  لاـس  هاـجنپ  هک  دـش  هچ  مینیبـب  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، هجوتم  دوخ  هب  ار  اـم  اروشاـع  یهیـضق  رد  هک  یتربـع  نیلوا 

نیسح یراکادف  نیا  دنکب ؟ یایراکادف  نینچ  یمالسا ، یهعماج  تاجن  یارب  دش  راچان  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  لثم  یسک  هک  دیـسر  یدح  نآ  هب  یمالـسا  یهعماج 

اما تسا . یفرح  کی  نیا  تسا ؛ مالـسا  اب  دناعم  فلاخم و  یاھتلم  اھروشک و  بلق  رد  تقو  کی  تسا ؛ مالـسا  ردص  زا  لاس  رازھ  زا  دـعب  تقو  کی  مالـسلاهیلع ، یلع  نب 

یراکادف نینچ  مھ  نآ  تشادن ؛ یراکادف  زج  یاهراچ  درک  هاگن  هچ  رھ  هک  دید  یتیعضو  یوبن -  یحو  زکرم  هکم -  هنیدم و  رد  مالسا ، زکرم  رد  مالسلاهیلع ، یلعنبنیسح 

تربع تسا !؟ هتفر  تسد  زا  الاو  دنام ، دھاوخ  هدنز  وا  یراکادف  اب  طقف  مالـسا  هک  درک  ساسحا  مالـسلاهیلع ، یلعنبنیـسح  هک  دوب  یعـضو  هچ  رگم  یتمظع ! اب  نینوخ 

ات برعلاھزیزج و  طاقن  یـصقا  ات  اھنآ  دادیم و  اھناملـسم  تسد  هب  تسبیم ، ار  اھمچرپ  هنیدـم  هکم و  نامھ  زا  یمالـسا ، یهعماج  ربمغیپ  ربھر و  یراـگزور  تساـجنیا .

هب ناوتیم  صوصخ  نیا  رد  هک  دنتشگیمرب ؛ هنادنمزوریپ  مالسا  نایرکـشل  دنتخیرگیم و و  ناشلباقم  زا  اھنآ  دندرکیم ؛ دیدھت  ار  مور  یروتارپما  دنتفریم ؛ ماش  یاھزرم 

دناوخیم و مدرم  رب  ار  ادخ  تایآ  سفن ، نآ  نحل و  نآ  اب  ربمغیپ  دوب و  دنلب  نآرق  توالت  توص و  یمالـسا ، یهعماج  ربعم  دجـسم و  رد  یراگزور  درک . هراشا  کوبت »  » یارجام

دـسر و ییاج  هب  ناشراک  اھرھـش ، نیمھ  روشک و  نیمھ  هعماج ، نیمھ  هک  دـش  هچ  یلو  دربیم . شیپ  تعرـس  اب  تیادـھ  یهداج  رد  ار  اـھنآ  درکیم و  هظعوم  ار  مدرم 

یراکادف نیا  زج  یاهراچ  هک  دید  مالسلاهیلع ، یلعنب  نیسح  لثم  یسک  هک  دمآ  شیپ  یعضو  درکیم !؟ تموکح  اھنآ  رب  دیزی  لثم  یـسک  هک  دندش  رود  مالـسا  زا  ردقنآ 

. میھد رارق  قیقد  هجوت  دروم  زورما  ار  نیا  دیاب  ام  تسا . تربع  نآ  نیا ، دندیسر ؟ یاهلحرم  نینچ  هب  هک  دش  هچ  تسا . ریظنیب  خیرات  رد  یراکادف ، نیا  درادن ! میظع 

تداھـش زا  دـعب  لاـس  تسیب  هک  دـش  هچ  دیـسر ؟ دـیزی  هب  شراـک  هک  درک  ادـیپ  یتفآ  هچ  یمالـسا ، یهعماـج  نآ  مینیبب  دـیاب  میتسھ . یمالـسا  یهعماـج  کـی  زورما  اـم 

نید زا  هناگیب  یهطقن  کی  هفوک  دندنادرگ !؟ رھش  نآ  رد  دندرک و  هزین  رب  ار  شنارسپ  یاھرـس  درکیم ، تموکح  وا  هک  یرھـش  نامھ  رد  مالـسلاوھالصلاهیلع ، نینموملاریما 

دایرف درکیم ؛ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ار  مدرم  تخادـنایم ؛ شود  رب  هنایزات  تفریم ؛ هار  نآ  یاھرازاب  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوب  ییاج  نامھ  هفوک  دوبن !

نارتخد و شرازاب  رد  ینالوط  نادنچ  هن  ییاھلاس  تشذگ  زا  سپ  هک  دوب  رھش  نامھ  نیا ، دوب . دنلب  تالیکشت  نآ  دجسم و  نآ  زا  راھنلا » فارطا  لیللا و  انآ   » رد نآرق  توالت 

رد هک  ار  یاهعماج  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  یایرامیب  رگا  دندیـسر ؟ اجنآ  هب  هک  دش  هچ  لاس  تسیب  فرظ  رد  دـندنادرگیم . تراسا  اب  ار ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مرح 

مھ ام  تسا و  یکانرطخ  یرامیب  یرامیب ، نیا  دناسرب ، تیعضو  نآ  هب  لاس  هد  دنچ  فرظ  رد  دناهدوب ، مالسلا  امھیلع  نینموملاریما  مالسا و  ربمغیپ  لثم  یناسک  شسار 

، ماـما دوسیم . نامـسآ  هب  رخف  رـس  درکیم ، بوسحم  هیلع  همالـس  تاولـص هللا و  مرکا  ربـمغیپ  نادرگاـش  زا  یدرگاـش  ار  دوخ  رگا  اـم ، راوگرزب  ماـما  میـسرتب . نآ  زا  دـیاب 

راچد عضو  نآ  هب  لاس  دـنچ  زا  دـعب  دوب و  هتخاس  ربمغیپ  ار  هعماج  نآ  اجک !؟ ربمغیپ  اجک ، ام  ماما  دـنک . غیلبت  لمع و  کرد ، ار  ربمغیپ  ماکحا  دـناوتب  هک  دوب  نیا  هب  شراـختفا 

نآ زا  مینادـب و  گرزب  رطخ  کی  ار  نآ  میـسانشب ؛ ار  یرامیب  نآ  دـیاب  ام  تساجنیا ! تربع ، دوشن . راچد  یرامیب  نآ  هب  هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  یلیخ  ام  یهعماج  نیا  دـش .

. مینک بانتجا 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 2 
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یلعنبنیـسح هک  دـمآ  هعماـج  نآ  رـس  رب  ییـالب  هچ  میمھفب  دـیاب  اـم  تسا . رتیروـف  زورما  اـم  یارب  اروشاـع  رگید  یاـھمایپ  اھـسرد و  زا  اروشاـع ، ماـیپ  نیا  نـم  رظن  هـب 

تفالخ دنسم  رب  شراوگرزب  ردپ  هک  یرھش  نامھ  رد  مالسلاوھالصلاهیلع ، بلاطیبانبیلع  رسپ  نیملـسم ، یهفیلخ  رـسپ  مالـسا و  یایند  لوا  یهدازاقآ  مالـسلاهیلع ،

مرح دـنناسر و  تداھـش  هب  هنـشت  بل  اب  ار  وا  باحـصا  وا و  دـندمآ ، البرک  هب  ییاـھمدآ  رھـش  ناـمھ  زا  دروخن ! ناـکت  بآ  زا  بآ  دـش و  هدـنادرگ  شاهدـیرب  رـس  تسـشنیم ،

! دنتفرگ تراسا  هب  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

. دـنکیم یفرعم  نیملـسم  هب  ار  درد  نآ  نآرق ، تسا . هداد  ار  ام  باوج  نآرق  منکیم . حرطم  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کـی  نم  تسا . داـیز  هنیمز ، نیا  رد  فرح 

یمومع فارحنا  یھارمگ و  نیا  یلـصا  لماع  لماع ، ود  ایغ ». نوقلی  فوسف  تاوھـشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاضا  فلخ  مھدـعب  نم  فلخف  : » دـیامرفیم هک  تسا  نیا  هیآ  نآ 

زا بلط  لسوت و  اعد و  رکذ و  هجوت و  ندرک و  ادج  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  باسح  تیونعم ؛ ادـخ و  ندرک  شومارف  تسا . زامن  نآ  رھظم  هک  ادـخ  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی  تسا :

: هلمج کی  رد  نتفر و  اھـسوھ  لابند  نتفر ؛ اھینارتوھـش  لابند  تاوھـشلا ؛» اوعبتا  و   » مود نتـشاذگ . رانک  یگدـنز  زا  ار  ییادـخ  تابـساحم  ادـخ و  هب  لکوت  لاـعتم و  یادـخ 

ام تسا . گرزب  یـساسا و  درد  نیا ، ندرک . شومارف  ار  اھنامرآ  نتـسناد و  لصا  ار  اھنیا  نداتفا . ایند  تاوھـش  هب  ذاذتلا  لام و  یروآعمج  تورث ، یروآعمج  رکف  هب  یبلطایند .

رد هکرعم  زا  ار  شھالک  هک  دشاب  نیا  رکف  هب  سک  رھ  دوش ؛ فیعض  ای  دورب  نیب  زا  یھاوخنامرآ  تلاح  نآ  یمالسا ، هعماج  رد  رگا  میوش . راچد  درد  نیا  هب  تسا  نکمم  مھ 

مولعم میھد ،» حـیجرت  هعماج  حـلاصم  رب  ار  دوخ  حـلاصم  دوخ و  هصالخ  مینک و  عمج  میورب  مھ  اـم  تسا ، هدرک  عمج  یرگید   » هکنیا دـتفین ؛ بقع  اـیند  رد  نارگید  زا  دربب و 

. دش میھاوخ  راچد  درد  نیا  هب  هک  تسا 

. دوریم شیپ  دوشیم و  ظفح  دـیآیم و  دوجو  هب  اھراعـش  نتـشادهگن  هدـنز  نداد و  تیمھا  اب  اـھنامرآ و  ندـش  حرطم  اـب  دـنلب ، یاـھتمھ  اـب  اـھنامیا ، اـب  یمالـسا ، ماـظن 

هک درب  دھاوخ  اجنآ  هب  ار  هعماج  ندیمھف ، ندرک و  حرطم  یدام  تابساحم  اب  ار  زیچ  همھ  نداد و  رارق  ییانتعایب  دروم  ار  بالقنا  مالسا و  لوصا  ندرک ؛ گنر  مک  ار  اھراعش 

. دسرب یعضو  نانچ  هب 

نآرق و اب  ییانـشآ  دوب ؛ حرطم  یمالـسا  فراعم  نید و  میلعت  دوب ؛ حرطم  ادـخ  یاـضر  دوب ؛ حرطم  مالـسا  تفرـشیپ  نیملـسم ، یارب  یراـگزور  . دـندش راـچد  عضو  نآ  هب  اـھنآ 

تکرح نآ  شاهجیتـن  دوب و  یـصخش  تاوھـش  اـیند و  فراـخز  هب  ییاـنتعایب  اوقت و  دـھز و  هاگتـسد  روـشک ، یهرادا  هاگتـسد  تموـکح ، هاگتـسد  دوـب ؛ حرطم  نآرق  فراـعم 

مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  لثم  یـسک  دش . هفیلخ  مالـسلاهیلع ، بلاطیبانبیلع  لثم  یتیـصخش  یتیعـضو ، نانچ  رد  دندرک . ادخ  تمـس  هب  مدرم  هک  دش  یمیظع 

هک ییاھمدآ  دشاب ؛ ادخ  هار  رد  تدھاجم  دشاب ، ایند  هب  ییانتعایب  دشاب ، اوقت  دشاب ، ادخ  رایعم  یتقو  تسھ . همھ  زا  شیب  اھنیا ، رد  اھرایعم  دش . هتسجرب  تیـصخش 

ضوع ییادخ  یاھرایعم  هک  یتقو  اما  دوشیم . یمالـسا  هعماج  هعماج ، دنریگیم و  تسد  هب  ار  اھراک  یهتـشر  رـس  دـنیآیم و  لمع  یهنحـص  رد  دـنراد ، ار  اھرایعم  نیا 

یتـسار قدـص و  اـب  هک  سک  رھ  تسا ، رتـگنرز  یـصخش  عفاـنم  ندروآ  تسد  هب  یارب  هک  سک  رھ  تسا ، رتنارتوھـش  هک  سک  رھ  تسا ، رتبـلط  اـیند  هـک  سک  رھ  دوـش ،

یلعنبنیـسح لـثم  یـسک  دنـسریم و  تساـیر  هب  دایزنبهللادـیبع  رمـش و  دعـسنبرمع و  لاـثما  هک  دوشیم  نیا  هجیتـن  تقو  نآ  دـیآیم . راـک  رـس  رب  تسا ، رتهناـگیب 

هعماج رد  یھلا  یاھرایعم  دـنراذگن  دـنزوسلد ، هک  یناسک  دـیاب  تساتراھچ . ات  ود  ود  باسح  کی  نیا ، دـسریم ! تداھـش  هب  ـالبرک  رد  و  دوریم ، حـبذم  هب  مالـسلاهیلع ،

اپ تسد و  یگنرز و  رگا  دوش . هتخیر  شنوخ  دیاب  مالسلاهیلع ، یلع  نب  نیسح  لثم  ییاوقت  اب  ناسنا  هک  تسا  مولعم  دش ، ضوع  هعماج  رد  اوقت  رایعم  رگا  دوش . ضوع 

دریگ و رارق  راک  سار  رد  دـیاب  دـیزی  لثم  یـسک  هک  تسا  مولعم  تفرگ ، رارق  کالم  یمالـسا  یاھـشزرا  هب  ییانتعایب  ییوگغورد و  یزادـنا و  مھ  تشپ  ایند و  راـک  رد  یراد 

لباقم رد  هک  دوب  نیا  مھ  ام  بالقنا  راک  یهمھ  دـنک . ضوع  ار  لطاب  یاـھرایعم  نیا  هک  دوب  نیا  مالـسا  راـک  یهمھ  دوش . قارع  روشک  لوا  صخـش  هللادـیبع ، لـثم  یـسک 

. دنک ضوع  ار  اھنآ  دتسیاب و  یناھج  یدام  طلغ  لطاب و  یاھرایعم 

تساھنرق تسین . مھ  زورما  صوصخم  تسایند ! نیا  تسا . یونعم  یاھشزرا  رب  یدام  یاھـشزرا  حیجرت  یایند  ینارتوھـش و  یایند  روز ، یایند  غورد ، یایند  زورما ، یایند 

رد یایدام  طاسب  ماظن و  کی  تردـق ، نابحاص  دـنربب . نیب  زا  ار  تیونعم  هک  دـناهدرک  شالت  اھرادهیامرـس  اھتـسرپلوپ و  تسا . هدوب  فعـض  لوفا و  هب  ور  ایند  رد  تیونعم  هک 

سار و رد  دیآیم  نیا  تساکیرما . تردق  لثم  رتمحریب  اھناسنا  هب  تبسن  یناسنا و  لیاضف  هب  رتانتعایب  رتراکبیرف ، رتوگغورد ، همھ  زا  یتردق  شـسار  رد  هک  دناهدیچ  ایند 

بالقنا نیا  (. ۶۵ «) مکیقتا هللادنع  مکمرکا  نا   » ندرک هدنز  مالـسا ؛ یهرابود  ندرک  هدنز  ینعی  یمالـسا ، بالقنا  تسایند . عضو  نیا ، رتنییاپ . بتارم  ات  دنیآیم  روطنیمھ ،

ور دساف  یاھنارتوھـش  هک  تسا  مولعم  دشاب ، یناھج  یدام  بیترت  نآ  رگا  دـنک . تسرد  یدـیدج  بیترت  دنکـشب و  ار  یناھج  طلغ  بیترت  نیا  ار ، یناھج  طاسب  نیا  ات  دـمآ 

هعماج رد  ماما  یاج  یتیعـضو ، نانچ  رد  دشاب ! دیعبت  رد  ای  نادنز  رد  دـیاب  ماما  لثم  یرونم  تلیـضف  اب  ناسنا  دنـشاب و  راک  سار  رد  دـیاب  اضردـمحم  لثم  یھارمگ  هایس و 

، تسا قدص  یاراد  تسا ، تلیضف  یاراد  هک  یـسک  تسا ، مکاح  یتلیـضفیب  یتقو  تسا و  مکاح  غورد  یتقو  تسا ، مکاح  داسف  یتقو  تسا ، مکاح  روز  یتقو  تسین .

ینعی دمآ ، راک  رـس  رب  یماما  لثم  یتقو  تساھھاگلتق . لادوگ  رد  ای  حبذم  لتقم و  رد  ای  اھنادنز  رد  شیاج  تسادـخ ، هب  هجوت  یاراد  تسا و  نافرع  یاراد  تسا ، رون  یاراد 

یزوسلد دمآ ، داھج  دـمآ ، تینارون  افـص و  دـمآ ، راک  یور  دـھز  دـمآ ، راک  یالاب  یوقت  تفر ، اوزنا  هب  داسف  یگتـسباو و  تفر ، اوزنا  هب  یبلطایند  ینارتوھـش و  تشگرب ؛ قرو 

نیا ینعی  دیآیم ؛ اھتلیـضف  نیا  ینعی  دـیآیم ؛ اھتلـصخ  نیا  ینعی  دـیآیم ، راک  رـس  رب  هک  ماما  دـمآ . یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  یردارب و  تورم و  محر و  دـمآ ، اھناسنا  یارب 

. دنوشیمن هدرب  حبذم  هب  رگید  مالسلاو ، هالصلاهیلع  یلعنبنیسح  لاثما  تقو  نآ  دنامیم . یقاب  تماما  ماظن  دیتشاد ، هگن  ار  اھشزرا  نیا  رگا  دوشیم . حرطم  اھـشزرا 

نامدوخ یـصخش  تالمجت  رکف  هب  یھلا ، نامرآ  هفیظو و  فیلکت و  هب  هجوت  یاـج  هب  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار  یجیـسب  یهیحور  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار  اـھنیا  رگا  اـما 

میتخادنا اوزنا  رد  دنک -  تدھاجم  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  ینادیم  هکنیا  زج  دھاوخیمن  زیچ  چیھ  هک  ار -  صالخااب  ناوج  ار ، نموم  ناوج  ار ، یجیـسب  ناوج  رگا  هچ ؟ میداتفا 

مرکا یبن  تلحر  نیب  یهلـصاف  مالـسا  ردص  رد  رگا  دـش . دـھاوخ  نوگرگد  زیچ  همھ  تقو  نآ  هچ ؟ میدرک  طلـسم  ار  تیونعمیب  یافـصیب  عقوترپ  هاوخنوزفا  یوررپ  مدآ  نآ  و 

نابحاص اھتلیضف و  اھفرح ، نیا  زا  رتدوز  دوشب و  تسا  نکمم  رتھاتوک  یلیخ  هلصاف ، نیا  ام ، راگزور  رد  دش ، لاس  هاجنپ  شاهشوگرگج  تداھـش  هیلعهمالـسوهللاتاولص و 

. میتسیاب دنک ، لیمحت  ام  رب  نمشد  تسا  نکمم  هک  یفارحنا  لباقم  رد  دیاب  میراذگن . دیاب  دنورب . حبذم  هب  ام  لیاضف 

هللادـمحب زورما  دـناهتفرگ . هابتـشا  ار  لـئاسم  یاهدـع  دوش . ریگهشوـگ  بـالقنا  دـنزرف  یوزنم و  هعماـج  رد  بـالقنا  حور  میراذـگن  هک  تسا  نیا  اروشاـع  زا  یریگتربـع  سپ ،

. دناهتفرگ هابتـشا  ییارگیدام ، اب  ار  یگدنزاس  یاهدع ، اما  دنزاسب . دنھاوخیم  ار  روشک  و  دـنراک ، رـس  رب  نموم  یبالقنا و  روھمج  سیئر  دـنمهقالع و  زوسلد و  نیلووسم 

. دنسرب ییاون  هب  مورحم  تاقبط  و  دوش ، دابآ  روشک  ینعی  یگدنزاس  تسا . یرگید  زیچ  یرگیدام  تسا ، یزیچ  یگدنزاس 

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

شراک هک  درک  ادیپ  یتفآ  هچ  هیلع ، ] همالس  هللاتاولص و  ربمغیپ  تشذگرد  زا  دعب  لاس  هاجنپ   ] یمالسا یهعماج  نآ  مینیبب  دیاب  میتسھ . یمالسا  یهعماج  کی  زورما  ام 

دندرک و هزین  رب  ار  شنارسپ  یاھرس  درکیم ، تموکح  وا  هک  یرھش  نامھ  رد  مالسلاوھالصلاهیلع ، نینموملاریما  تداھش  زا  دعب  لاس  تسیب  هک  دش  هچ  دیسر ؟ دیزی  هب 

شود رب  هناـیزات  تـفریم ؛ هار  نآ  یاـھرازاب  رد  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  دوـب  ییاـج  ناـمھ  هفوـک  دوـبن ! نـید  زا  هناـگیب  یهـطقن  کـی  هفوـک  دـندنادرگ !؟ رھــش  نآ  رد 

دوب رھش  نامھ  نیا ، دوب . دنلب  تالیکشت  نآ  دجسم و  نآ  زا  ( ١ «) راھنلا فارطا  لیللا و  انآ   » رد نآرق  توالت  دایرف  درکیم ؛ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ار  مدرم  تخادـنایم ؛

هب هک  دـش  هچ  لاس  تسیب  فرظ  رد  دـندنادرگیم . تراسا  اب  ار ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مرح  نارتخد و  شرازاـب  رد  ینـالوط  نادـنچ  هن  ییاـھلاس  تشذـگ  زا  سپ  هک 

هد دـنچ  فرظ  رد  دـناهدوب ، مالـسلا  امھیلع  نینموملاریما  مالـسا و  ربمغیپ  لثم  یناسک  شـسار  رد  هک  ار  یاهعماج  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  یایرامیب  رگا  دندیـسر ؟ اجنآ 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2627
http://farsi.khamenei.ir


تاولص هللا مرکا  ربمغیپ  نادرگاش  زا  یدرگاش  ار  دوخ  رگا  ام ، راوگرزب  ماما  میـسرتب . نآ  زا  دیاب  مھ  ام  تسا و  یکانرطخ  یرامیب  یرامیب ، نیا  دناسرب ، تیعـضو  نآ  هب  لاس 

!؟ اجک ربمغیپ  اجک ، ام  ماما  دنک . غیلبت  لمع و  کرد ، ار  ربمغیپ  ماکحا  دناوتب  هک  دوب  نیا  هب  شراختفا  ماما ، دوسیم . نامسآ  هب  رخف  رس  درکیم ، بوسحم  هیلع  همالس  و 

ام تساجنیا ! تربع ، دوشن . راچد  یرامیب  نآ  هب  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  یلیخ  ام  یهعماج  نیا  دش . راچد  عضو  نآ  هب  لاس  دـنچ  زا  دـعب  دوب و  هتخاس  ربمغیپ  ار  هعماج  نآ 

. مینک بانتجا  نآ  زا  مینادب و  گرزب  رطخ  کی  ار  نآ  میسانشب ؛ ار  یرامیب  نآ  دیاب 

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یلعنبنیـسح هک  دـمآ  هعماـج  نآ  رـس  رب  ییـالب  هچ  میمھفب  دـیاب  اـم  تسا . رتیروـف  زورما  اـم  یارب  اروشاـع  رگید  یاـھمایپ  اھـسرد و  زا  اروشاـع ، ماـیپ  نیا  نـم  رظن  هـب 

تفالخ دنسم  رب  شراوگرزب  ردپ  هک  یرھش  نامھ  رد  مالسلاوھالصلاهیلع ، بلاطیبانبیلع  رسپ  نیملـسم ، یهفیلخ  رـسپ  مالـسا و  یایند  لوا  یهدازاقآ  مالـسلاهیلع ،

مرح دـنناسر و  تداھـش  هب  هنـشت  بل  اب  ار  وا  باحـصا  وا و  دـندمآ ، البرک  هب  ییاـھمدآ  رھـش  ناـمھ  زا  دروخن ! ناـکت  بآ  زا  بآ  دـش و  هدـنادرگ  شاهدـیرب  رـس  تسـشنیم ،

دنتفرگ ! تراسا  هب  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

. دـنکیم یفرعم  نیملـسم  هب  ار  درد  نآ  نآرق ، تسا . هداد  ار  ام  باوج  نآرق  منکیم . حرطم  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کـی  نم  تسا . داـیز  هنیمز ، نیا  رد  فرح 

یمومع فارحنا  یھارمگ و  نیا  یلصا  لماع  لماع ، ود  (١ « ) ایغ نوقلی  فوسف  تاوھشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاضا  فلخ  مھدعب  نم  فلخف  : » دیامرفیم هک  تسا  نیا  هیآ  نآ 

زا بلط  لسوت و  اعد و  رکذ و  هجوت و  ندرک و  ادج  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  باسح  تیونعم ؛ ادـخ و  ندرک  شومارف  تسا . زامن  نآ  رھظم  هک  ادـخ  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی  تسا :

: هلمج کی  رد  نتفر و  اھـسوھ  لابند  نتفر ؛ اھینارتوھـش  لابند  تاوھـشلا ؛» اوعبتا  و   » مود نتـشاذگ . رانک  یگدـنز  زا  ار  ییادـخ  تابـساحم  ادـخ و  هب  لکوت  لاـعتم و  یادـخ 

ام تسا . گرزب  یـساسا و  درد  نیا ، ندرک . شومارف  ار  اھنامرآ  نتـسناد و  لصا  ار  اھنیا  نداتفا . ایند  تاوھـش  هب  ذاذتلا  لام و  یروآعمج  تورث ، یروآعمج  رکف  هب  یبلطایند .

رد هکرعم  زا  ار  شھالک  هک  دشاب  نیا  رکف  هب  سک  رھ  دوش ؛ فیعض  ای  دورب  نیب  زا  یھاوخنامرآ  تلاح  نآ  یمالسا ، هعماج  رد  رگا  میوش . راچد  درد  نیا  هب  تسا  نکمم  مھ 

مولعم میھد ،» حـیجرت  هعماج  حـلاصم  رب  ار  دوخ  حـلاصم  دوخ و  هصالخ  مینک و  عمج  میورب  مھ  اـم  تسا ، هدرک  عمج  یرگید   » هکنیا دـتفین ؛ بقع  اـیند  رد  نارگید  زا  دربب و 

. دش میھاوخ  راچد  درد  نیا  هب  هک  تسا 

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا نآ  سرد  تسا . تربع  کی  سرد ، کی  زا  یادج  نیسح  ماما  یارجام  هک  مدرک  حرطم  ار  نیا  مالسلاهیلع ، یلع  نب  نیسح  دای  تبـسانم  هب  هتـشذگ ، لاس  رد  هدنب ،

دوخ یاج  رد  تمظع و  اب  یلیخ  هک  هداد  تیرـشب  یهمھ  هب  یگرزب  سرد  نیـسح  ماما  مینک . لمع  هنوگنآ  دـیاب  مھ  ام  درک . لمع  روطنآ  راوگرزب ، نیا  دـیوگیم : ام  هب  هک 

نامھ مالـسلاهیلع -  یلعنبنیـسح  دـش  روطچ  دـنیبب  دـنک و  هاگن  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تربع  تسا . تربع  نآ  دراد و  دوجو  یرگید  زیچ  سرد ، زا  ریغ  اـما  تسا . ظوفحم 

نرق مین  تشذگ  زا  دعب  تشھب -  ناناوج  رورس  هنجلا ؛» لھا  بابش  دیس  : » دوب هدومرف  وا  یهرابرد  ربمغیپ  دوب و  ربمغیپ  لیلجت  دروم  همھ  نآ  مدرم ، مشچ  ولج  هک  یکدوک 

راوس ربمغیپ  شود  رب  وا  هک  دندوب  هدید  هک  یلسن  نامھ  زا  یناسک  مشچ  ولج  ار  یلعنبنیسح  تما ، نیا  هک  دش  روطچ  دش !؟ هتشک  عیجف  عضو  نآ  اب  ربمغیپ ، نامز  زا 

نارتـخد لـثم  ار  ربـمغیپ  نارتـخد  هک  دوب  یخوش  رگم  تسا . تربـع  نیا ، دنتـشک !؟ عیجف  عـضو  نآ  اـب  دـندوب ، هدینـش  وا  یهراـبرد  ربـمغیپ  ناـبز  زا  ار  اـھفرح  نیا  دـشیم و 

اجنیا هب  راک  هک  دش  روطچ  دننک !؟ تناھا  اھیلعهللامالـس  بنیز  لثم  یـسک  هب  دننادرگب و  رازاب  هچوک و  مدرم  مشچ  ولج  دنروایب  یمالـسا ، ریغ  یهدش  حـتف  یاھنیمزرس 

. تسا ثداوح  خیرات و  یاھیراکهزیر  قامعا و  هب  هاگن  نیا ، تسا . رتالاب  سرد  زا  تسا و  تربع  نامھ  نیا ، دیسر ؟

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیسح ماما  مینک . لمع  هنوگنآ  دیاب  مھ  ام  درک . لمع  روطنآ  راوگرزب ، نیا  دیوگیم : ام  هب  هک  تسا  نآ  سرد  تسا . تربع  کی  سرد ، کی  زا  یادج  نیـسح  ماما  یارجام 

هک تسا  نآ  تربـع  تسا . تربـع  نآ  دراد و  دوجو  یرگید  زیچ  سرد ، زا  ریغ  اـما  تسا . ظوفحم  دوـخ  یاـج  رد  تمظع و  اـب  یلیخ  هک  هداد  تیرـشب  یهمھ  هب  یگرزب  سرد 

: دوب هدومرف  وا  یهرابرد  ربمغیپ  دوب و  ربمغیپ  لیلجت  دروم  همھ  نآ  مدرم ، مشچ  ولج  هک  یکدوک  نامھ  مالـسلاهیلع -  یلعنبنیـسح  دش  روطچ  دنیبب  دـنک و  هاگن  ناسنا 

ار یلعنبنیسح  تما ، نیا  هک  دش  روطچ  دش !؟ هتـشک  عیجف  عضو  نآ  اب  ربمغیپ ، نامز  زا  نرق  مین  تشذگ  زا  دعب  تشھب -  ناناوج  رورـس  ( ١ (؛» هنجلا لھا  بابش  دیس  »

عیجف عضو  نآ  اـب  دـندوب ، هدینـش  وا  یهراـبرد  ربـمغیپ  ناـبز  زا  ار  اـھفرح  نیا  دـشیم و  راوس  ربـمغیپ  شود  رب  وا  هک  دـندوب  هدـید  هک  یلـسن  ناـمھ  زا  یناـسک  مشچ  وـلج 

دننادرگب و رازاب  هچوک و  مدرم  مشچ  ولج  دنروایب  یمالسا ، ریغ  یهدش  حتف  یاھنیمزرـس  نارتخد  لثم  ار  ربمغیپ  نارتخد  هک  دوب  یخوش  رگم  تسا . تربع  نیا ، دنتـشک !؟

یاھیراکهزیر قامعا و  هب  هاگن  نیا ، تسا . رتالاب  سرد  زا  تسا و  تربع  نامھ  نیا ، دیسر ؟ اجنیا  هب  راک  هک  دش  روطچ  دننک !؟ تناھا  اھیلعهللامالـس  بنیز  لثم  یـسک  هب 

. تسا ثداوح  خیرات و 

نارادساپ  / ١٠/٠۵/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هب  اھسرد » . » میریگیم زین  ییاھتربع  میزومآیم ؛ هک  ییاھسرد  زا  ریغ  هثداح ، نیا  زا  ام  هک  متفگ  مدرک و  ییاھتبحص  نیسح  ماما  یارجام  یاھتربع  یهرابرد  تقو  کی 

. دتفیب قافتا  تسا  نکمم  یاهعقاو  هچ  هداتفا و  قافتا  یاهثداح  هچ  هک  دنیوگیم  ام  هب  اھتربع »  » یلو مینکب ؛ دیاب  هچ  هک  دنیوگیم 

رـشب کی  هن  ادـخ -  ربماـیپ  لـثم  یـصخش  نآ ، سار  رد  هک  یاهعماـج  مھ  نآ  یمالـسا ؛ یهعماـج  خـیرات و  رد  دـنک  رکف  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نیـسح  ماـما  یارجاـم  تربع 

، دوب رادروخرب  نآ  زا  هک  یلاثمیب  اھتنایب و  تمکح  اب  یھلا و  یحو  لازیال  سونایقا  هب  لاصتا  اب  یرـشب و  روصت  قوف  تردق  نآ  اب  لاس  هد  ربمایپ ، نیا  دراد و  رارق  یلومعم - 

تموکح نیا  هاـگیاپ  تبون  هب  هفوک ، هنیدـم و  تسا و  هتـشاد  ناـیرج  هعماـج  نیمھ  رب  بلاـطیبا  نب  یلع  تموکح  یاهلـصاف ، رد  زاـب  دـعب  تسا و  هدرک  تموکح  هعماـج  رد 

تداھـش زا  لاس  تسیب  ربمایپ و  تافو  زا  نرق  مین  تشذـگ  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  هعماج  نیا  دـبلاک  دراو  یبورکیم  هچ  هداـتفا و  قاـفتا  یاهثداـح  هچ  دـناهتفرگ ؛ رارق  میظع 

!؟ دنناسریم تداھش  هب  عضو  نآ  اب  ار  یلع  نب  نیسح  لثم  یسک  مدرم ، نیمھ  نیب  هعماج و  نیمھ  رد  مالسلا ، امھیلع  نینموملاریما 

یور وا  اب  تفرگیم ، دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  مرکا ، ربمایپ  هک  یکدوک  لب  ناشن ؛ مانیب و  رـسپ  کی  هن  مھ  نآ  دـھد ؟ خر  تسا  نکمم  یاهعقاو  نینچ  روطچ  داتفا و  یقاـفتا  هچ 

مکحتسم هنوگ  نیا  رسپ ، ردپ و  نیا  نیب  یهطبار  نیسح .» نم  انا  ینم و  نیسح  : » دومرف شاهرابرد  ربمایپ  هک  دوب  یرـسپ  وا  درکیم . تبحـص  مدرم  یارب  تفریم و  ربنم 

نآ راـک  تقو ، نآ  دیـشخردیم . یدیـشروخ  لـثم  تسایـس  رد  دوب و  حلـص  گـنج و  رد  تموکح  ناـکرا  زا  یکی  نینموملاریما ، تموکح  ناـمز  رد  هک  یرـسپ  نآ  تسا . هدوـب 

ناراـی باحـصا و  همھ  نآ  هنیدـم و  رد  سرد  یهقلح  نآ  اـب  تزع و  رخاـف و  تیـصخش  اوـقت و  لـمع و  نآ  اـب  ربماـیپ ، دـنزرف  زراـب و  ناـسنا  نیمھ  هک  دـسرب  ییاـج  هب  هعماـج 

یهمھ هکلب  شدوخ ، طقف  هن  دنشکب و  دنراد و  هگن  هنـشت  دننک و  هرـصاحم  عیجف  تیعـضو  نآ  اب  ار  مالـسا  یایند  فلتخم  طاقن  رد  نایعیـش  همھ  نآ  دنمتدارا و  دنمهقالع و 

یقافتا هچ  تسیچ و  هیضق  دننادرگب . رھـش  هب  رھـش  دننک و  ریـسا  یگنج  یارـسا  لثم  ار  اھنیا  یهچب  نز و  مھ  دعب  دننک و  ماع  لتق  ار  هھامـشش  یهچب  یتح  شنادرم و 

. تسا تربع  نآ  نیا ، دوب ؟ هداتفا 

ام نامز  یاھناسنا  زا  کشالب  هک  میتشاد  ار  ردـقلامیظع  ماما  هعماج ، سار  رد  اجنیا و  رد  ام  دـیبایرد . ار  ود  نآ  توافت  ات  دـینک  هسیاقم  هعماج  نآ  اب  ار  اـم  یهعماـج  اـمش 

لاس اھھد  ات  راوگرزب ، نآ  تافو  زا  دعب  هک  دـش  هدـنکارپ  هعماج  نآ  رد  ربمایپ  یهلیـسو  هب  یمیظع ، یورین  نینچ  کی  اجک ؟ ربمایپ  اجک ، ام  ماما  اما  دوب ؛ رتهتـسجرب  رتگرزب و 

یهعماج هک  دوب  راوگرزب  نآ  تسد  برض  نیا ، دوب ؛ عطقنم  لوسر هللا  سفن  زا  تفرگ ، ماجنا  هک  یتاحوتف  نیا  دینکن  لایخ  امـش  دربیم . شیپ  ار  هعماج  ربمایپ  تسد  برض 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 4 
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. دیسر اجنیا  هب  عضو  ات  دراد ، تشاد و  روضح  ام  یهعماج  هعماج و  نآ  تاحوتف  رد  مرکا  ربمایپ  نیاربانب ، درب . شیپ  دربیم و  شیپ  ار  یمالسا 

تربع تلخ .» دق  هما  کلت  : » تسا هداتفا  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک ، هاگن  تقد  اب  دیریگب و  یدج  ار  خیرات  هک  میوگیم  نارگید  بالط و  نیلـصحم و  ناناوج و  هب  هشیمھ  نم ،

مھ یرادقم  متفگ و  ار  یرادقم  منک . نایب  لیلحت و  اجنیا  رد  ار  اھنآ  مھاوخیمن  نم  الاح  هک  تسا  هتکن  دـنچ  رد  هیـضق  ساسا  تسا . نآرق  شزومآ  سرد و  ناگتـشذگ ، زا 

. دننک تقد  اھفرح ، نیا  یهملک  هملک  یور  دننیشنب و  قیقحت  لھا  دارفا  هک  تسا  قیقدت  ثحب و  لفاحم  باب 

ام هکنیا  تفرگ . ار  ینامیا  تیلووسم  تیـساسح  ینید و  تریغ  اشحف ، داسف و  یبلط و  اـیند  جاور  هک  دوب  نیا  دـش ، یاهیـضق  نینچ  یلـصا  لـماع  هک  یلئاـسم  زا  یکی 

نیلوا هک  یاهنیدـم  نامھ  دـنکیم . ریدـخت  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  شاهدـمع  تلع  کی  مینکیم ، هیکت  اھزیچ  نیا  رکنم و  زا  یھن  هزرابم و  اشحف و  داسف و  یهلاـسم  یور 

ماش رابرد  رد  یتقو  هک  ییاج  ات  دش ؛ لیدـبت  ناصاقر  نیرتفورعم  ناناوخزاوآ و  نانادیقیـسوم و  نیرتھب  زکرم  هب  یتدـم  کدـنا  زا  دـعب  دوب ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هاگیاپ 

! دندروآیم هدنزاون  ناوخ و  هزاوآ  هنیدم  زا  دننک ، ربخ  ار  ناینغم  نیرتھب  دنتساوخیم 

ربمایپ و مشچ  رون  اھیلع و  مالـس هللا  ارھزیهمطاف  یهشوگ  رگج  تداھـش  شوح  لوح و  ناـمھ  رد  هکلب  تفرگن ؛ ماـجنا  دـعب  لاـس  تسیود  اـی  دـص  زا  سپ  تراـسج ، نیا 

مـشاھ ینب  تیب  هب  هتـسباو  ناناوج  زا  یـضعب  یتح  اھهداز و  گرزب  اھهداز و  اقآ  دش و  اشحف  داسف و  زکرم  هنیدـم  نیاربانب ، داتفا ! قافتا  هیواعم  نامز  رد  نآ ، زا  لبق  یتح 

صوصخم هیلب ، نیا  دننک . جیورت  ار  یزیچ  هچ  دـنراذگب و  یزیچ  هچ  یور  تشگنا  دـننکب و  راک  هچ  دنتـسنادیم  مھ  دـساف  تموکح  ناگرزب  ! دـندش اشحف  داسف و  راچد  زین ،

. دندش التبم  اھداسف  هنوگ  نیا  هب  مھ  رگید  یاھاج  دوبن ؛ مھ  هنیدم 

نیا دیـشاب ، امـش  هک  راگزور  نیا  ناناوج  نیرتھب  هب  ررکم ، رد  ررکم  ام  هکنیا  دوشیم . مولعم  اـجنیا  ینمادـکاپ ، یراـکزیھرپ و  تیمھا  تیونعم و  اوقت و  نید و  هب  کـسمت 

، اھیجیسب نارادساپ و  نیمھ  تسا ؟ رادساپ  ناناوج  لثم  یسک  هچ  زورما  تسا . رطاخ  نیمھ  هب  دیشاب ، داسف  بادنگ  لیس  بظاوم  هک  مینکیم  دیکات  شرافـس و  همھ 

ایند یاـج  چـیھ  رد  میراد و  مک  یلیخ  ار  اـھنیا  ریظن  میراد ؟ غارـس  ار  یناـناوج  نینچ  اـجک  رد  دنتـسھ . ورـشیپ  داـھج ، نید و  مـلع و  نادـیم  رد  هـک  دـنناناوج  نیرتـھب  اـعقاو 

. دوب داسف  جوم  بظاوم  دیاب  نیاربانب ، تسین . ترثک  نیا  هب  ناشدادعت 

یعقاو ساسا  نآ  یاھنوتـس  هک  قح  ناوریپ  هک  دوب  نیا  دنکیم ، هدھاشم  ار  انعم  نیا  مالـسلا  مھیلع  همئا  یگدـنز  رد  ناسنا  دـیناسر و  اجنآ  هب  ار  عضو  هک  یرگید  لماع 

. دندادیمن تیمھا  مالـسا ، یایند  تشونرـس  هب  دندش و  هجوتیب  نآ  هب  تبـسن  دـندرک و  ضارعا  مالـسا  یایند  تشونرـس  زا  دـندشیم ، بوسحم  عیـشت  تیالو و  یانب 

هار هب  ییادص  رس و  دیزی  هیلع  اھنیا  هک  دیزی  نامز  رد  هنیدم  هب  موجھ  یهیضق  لثم  دندرک ؛ یریگتخس  ماکح  هک  دنداد  ناشن  روش  سمحت و  یرادقم  تدم  کی  دارفا  یضعب 

لھا یهمھ  هتبلا ، دندرک . شومارف  ار  لئاسم  دنتشاذگ و  رانک  دندیسوب و  یلک  هب  ار  زیچ  همھ  مھ ، هورگ  نیا  درک . ناشماع  لتق  داتـسرف و  ار  یملاظ  مدآ  مھ  وا  دنتخادنا ،

دوب و تسرد  یھدنامزاس  هن  تدحو و  هن  ینعی  دش ؛ لمع  یمالـسا  میلاعت  سکع  تسرد  دنتـشاد . فالتخا  ناشدوخ ، نیب  رد  هک  دندوب  یاهدع  هکلب  دندوبن ؛ مھ  هنیدـم 

یهتکن هتکن ، نیا  دنتـسشن . بقع  لوا ، مدـق  رد  مھ  اھنیا  تخات و  هنامحریب  نمـشد ، هک  دـش  نآ  هجیتن  نیارباـنب ، دنتـشاد . یلماـک  طاـبترا  لاـصتا و  رگیدـکی  اـب  اـھورین  هن 

. تسا یمھم 

هبرـض قح  هب  مھ  لطاب  دـنزیم ، هبرـض  لطاب  هب  قح  حانج  هک  نانچمھ  تسا . یھیدـب  دـننزیم ، هبرـض  رگیدـکی  هب  دـننکیم و  هزرابم  مھ  اب  هک  لطاب  قح و  حانج  ود  راـک 

هدرک لوبق  ار  تسکـش  وا  دش ، هتـسخ  رتدوز  هک  رھ  دوش و  هتـسخ  حانج  ود  نیا  زا  یکی  هک  دوشیم  مولعم  تشونرـس  یتقو  دنکیم و  ادیپ  لدابت  اھهبرـض  نیا  دـنزیم .

. تسا

نارادساپ  / ١٠/٠۵/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رـشب کی  هن  ادـخ -  ربماـیپ  لـثم  یـصخش  نآ ، سار  رد  هک  یاهعماـج  مھ  نآ  یمالـسا ؛ یهعماـج  خـیرات و  رد  دـنک  رکف  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نیـسح  ماـما  یارجاـم  تربع 

، دوب رادروخرب  نآ  زا  هک  یلاثمیب  اھتنایب و  تمکح  اب  یھلا و  یحو  لازیال  سونایقا  هب  لاصتا  اب  یرـشب و  روصت  قوف  تردق  نآ  اب  لاس  هد  ربمایپ ، نیا  دراد و  رارق  یلومعم - 

تموکح نیا  هاـگیاپ  تبون  هب  هفوک ، هنیدـم و  تسا و  هتـشاد  ناـیرج  هعماـج  نیمھ  رب  بلاـطیبا  نب  یلع  تموکح  یاهلـصاف ، رد  زاـب  دـعب  تسا و  هدرک  تموکح  هعماـج  رد 

تداھـش زا  لاس  تسیب  ربمایپ و  تافو  زا  نرق  مین  تشذـگ  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  هعماج  نیا  دـبلاک  دراو  یبورکیم  هچ  هداـتفا و  قاـفتا  یاهثداـح  هچ  دـناهتفرگ ؛ رارق  میظع 

!؟ دنناسریم تداھش  هب  عضو  نآ  اب  ار  یلع  نب  نیسح  لثم  یسک  مدرم ، نیمھ  نیب  هعماج و  نیمھ  رد  مالسلا ، امھیلع  نینموملاریما 

یور وا  اب  تفرگیم ، دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  مرکا ، ربمایپ  هک  یکدوک  لب  ناشن ؛ مانیب و  رـسپ  کی  هن  مھ  نآ  دـھد ؟ خر  تسا  نکمم  یاهعقاو  نینچ  روطچ  داتفا و  یقاـفتا  هچ 

هنوـگ نیا  رـسپ ، ردـپ و  نیا  نیب  یهـطبار  (. ١ «) نیـسح نم  اـنا  ینم و  نیـسح  : » دوـمرف شاهراـبرد  ربماـیپ  هک  دوـب  یرـسپ  وا  درکیم . تبحـص  مدرم  یارب  تفریم و  ربـنم 

. تسا هدوب  مکحتسم 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هار رد  هک  سک  رھ  دنادرگ ؛ نامھابتـشا  اطخ و  راچد  دزاس و  فرحنم  ار  ام  رکف  دـنک ، لفاغ  ار  ام  تسا  نکمم  نمـشد  نوچ  تسا . یرکف » داھج   » مھ اھداھج  زا  یکی  هتبلا 

نآ دوشیم . هدیمان  داھج »  » شـشالت تسا ، نمـشد  اب  هلباقم  رد  هک  اجنآ  زا  دوش ، یمھفوس  عنام  دـیامن و  یریگولج  یفارحنا  زا  دـنکب ، یـشالت  مدرم ، رکف  یرگنـشور 

روشک نیلووسم  دـمحلا  میرادـن . مھ  یاینارگن  چـیھ  تھج  نیا  زا  تسا و  داـھج  نوناـک  زورما  اـم  روشک  سپ ، دوـشیم . بوـسحم  مھم  زورما ، دـیاش  هک  یداـھج  مھ 

کی هک  یناجنـسفر -  یمـشاھ  یاقآ  ام -  روھمج  سیئر  لـثم  یتیـصخش  زورما  دـنراد . رارق  یمیمـص  هاـگآ و  دـھاجم ، نموم ، یاھتیـصخش  روشک ، سار  رد  زورما  دـنبوخ .

یاھورین هیئاضق ، یهوق  سلجم ، فلتخم -  یاھـشخب  رد  رگید ، نیلووسم  دـنکیم . داھج  زور  بش و  هدـنارذگ ، داھج  رد  مھ  ار  شرمع  تسا و  زراـبم  دـھاجم و  تیـصخش 

اجک منیبب  منک  هاگن  هک  تسا  نیا  مراب  ینیگنس  رتشیب  هک  هدنب  تھج ، نیا  زا  تسا . هللالیبسیف  داھج  تکلمم  تکلمم ، دنداھج و  رد  همھ  همھ و  مدرم -  داحآ  حلسم ،

زا تساھنیمھ -  ریقح ، یلـصا  تیلووسم  مریگب -  ار  شولج  دوشیم ، یراک  هابتـشا  اجک  منیبب  مراذـگن ؛ راگدرورپ  کـمک  هب  تسا و  ندرک  شکورف  لاـح  رد  داـھج  یهلعش 

زا دینک و  هاگن  دـیوگیم : ام  هب  نآرق  دزادـنایم . رکف  هب  ار  ام  هک  تسا  نآرق  رد  غیلب  یاهتکن  اھتنم ، دـینادب ! امـش  ار  نیا  متـسین . نارگن  روشک ، ینونک  عضو  رد  داھج  دوجو 

اھفرح نیا  زا  هک  ماهدینش  دشاب ». قشم  رس  دناوتیمن  زورما  یارب  هتشذگ ،  » هک دننک  یفابهفسلف  دننیـشنب و  یـضعب  تسا  نکمم  لاح  دیریگب . سرد  خیرات ، یهتـشذگ 

قدصم قداص  هکنآرق  میرادـن . اھنآ  راک  هب  یراک  دـننک . حرطم  ار  یلئاسم  یفـسلف ، یاھهویـش  اب  دـنھاوخیم  ناشدوخ ، لایخ  هب  دـننکیم ! رابنا  فرب ، هتبلا ، دـننزیم و 

زا میھاوخب  رگا  هک  تسھ  یزیچ  خـیرات  رد  نوچ  مدرک . ضرع  نالا  هک  یاینارگن  نیمھ  ینعی  خـیرات ، زا  نتفرگ  تربع  دـنکیم . توعد  خـیرات  زا  نتفرگ  تربع  هب  ار  ام  تسا ،

ردص رد  تسا ، هداتفا  هک  یقافتا  ؟ تسا هداتفا  یقافتا  هچرگم  هغدغد ؟ هچ ، یارب  ارچ و  تسا . هدنیآ  هب  طوبرم  هغدغد ، نیا  میـشاب . هتـشاد  هغدغد  دـیاب  میریگب ، تربع  نآ 

زا ناملسم -  مدرم  هک  دیسر  ییاج  هب  یمالسا  روشک  راک  ربمغیپ ، تافو  زا  دعب  لاس  هاجنپ  ارچ  هک  دنک  رکف  مالسا  تلم  دراد  اج  مدرک : ضرع  تقو  کی  نم  تسا . مالـسا 

هب عیجف  عضو  نآ  اب  ار  ربمغیپ  یهشوگ  رگج  دـندش و  عمج  البرک  هفوک و  رد  ناشـشابوا -  رماجا و  ناشیراق و  ناشیـضاق ، ناشملاع ، ناشرادرـس ، ناشریما ، ناـشریزو ،

یاـھتربع  » ناونع اـب  ینارنخـس ، ود  یکی  رد  شیپ ، لاـس  هس  ود ، هدـنب  ار  هیـضق  نیا  دـش »؟ نینچ  ارچ   » هک دور ، ورف  رکف  هب  دـیاب  ناـسنا  بوخ ؛ دندیـشک !؟ نوخ  کاـخ و 

هب راک  ماهتفگ . البق  نم  ار  نیا  تساروشاع . یاھتربع  رتمھم ، اروشاع  یاھسرد  زا  تسادج . هریغ  تعاجش و  سرد  لثم  اروشاع » یاھسرد   » هتبلا مدرک . حرطم  اروشاع »

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 5 
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جراـخ روشک  زا  اـھنیا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  یجراـخ » !» دـننزب یجراـخ »  » تمھت اـھنآ  هب  دـنروایب و  رازاـب  هچوک و  هب  ار  ربـمغیپ  مرح  مدرم ، مشچ  وـلج  هک  دـسرب  ییاـج 

رگا هکنیا ، هب  ینتعم  تسا  یگنھرف  مالـسا ، رد  هدننک . جورخ  ینعی  جراوخ . وزج  ینعی  یجراخ » . » تفریمن راک  هب  زورما  یانعم  هب  یجراخ ، حالطـصا  نامز ، نآ  دـناهدمآ .

جورخ لداع  ماما  هیلع  هک  یـسک  ینعی  یجراخ » ، » سپ دریگیم . رارق  نینموم  یاھورین  نینموم و  لوسر و  ادـخ و  نعل  دروم  دـنک ، مایق  جورخ و  لداـع  ماـما  هیلع  یـسک 

رد هک  یـسک  ردھ ؛» همدف  لداع  ماما  یلع  جرخ  نم   » هک تسا  ثیدح  رد  . دمآیم ناشدب  اھهدننکجورخ ، ینعی  اھیجراخ ، زا  زور  نآ  ناملـسم ، مدرم  یهمھ  اذل ، دنکیم .

ماما مایق  ماگنھ  هب  دراد . یدروخرب  نینچ  اجنیا ، رد  دھدیم ، تیمھا  مدرم  نوخ  هب  ردق  نیا  هک  یمالسا  تسا . ردھ  شنوخ  دنک ، مایق  جورخ و  لداع  ماما  هیلع  مالـسا ،

ماما دندرک ! یفرعم  لداع  ماما  رب  هدننک  جورخ  ناونع  هب  ار  مالسلامھیلع  ار  نینموملاریما  رسپ  ارھز و  یهمطاف  رسپ  ربمغیپ ، رسپ  هک  دندوب  یناسک  مالسلاهیلع  نیـسح 

شلد هچ  رھ  ملاـظ ، تموـکح  هاگتـسد  بوـخ ؛ دـندش . قـفوم  هدـننک ، جورخ  ناوـنع  هـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یفرعم  رد  هدـع ، نآ  ! هیواـعم نـب  دـیزی  تـسیک ؟ لداـع 

هب راک  هک  دـش  هچ  میوگیم : تسا . هیـضق  یاج  نیمھ  دـنکیم ، هغدـغد  راچد  ار  هدـنب  هچنآ  دـننامب !؟ تکاس  ارچ  مدرم  دـننک !؟ رواب  دـیاب  ارچ  مدرم  دـیوگیم . دـھاوخیم 

تلفغ راچد  تروص  نیا  هب  یحضاو ، یهیضق  نینچ  رد  تشاد ، تقد  شنآرق  تایآ  یمالسا و  ماکحا  تایئزج  هب  تبسن  ردق  نآ  هک  یمالسا  تما  هک  دش  هچ  دیسر !؟ اجنیا 

نینموـملاریما ربـمغیپ و  ناـمز  یهعماـج  زا  اـم  رگم  دــنکیم . نارگن  ار  ناــسنا  نـینچ ، ییاھدادــخر  داد !؟ خر  تـمظع  نآ  هـب  یاهعجاــف  ناــھگان  هـک  دــش  یراگنالھــس  و 

یلئاسم تسا . هدادـن  یعماج  باوج  یـسک  دـش »؟ نینچ  هک  دـش  هچ   » میتفگ هک  یلاوس  هب  بوخ ؛ دوشن ؟ هنوگ  نآ  هک  مینک  هچ  میرتمکحم !؟ رتصرق و  مالـسلاامھیلع 

هب ار  بلطم  یهتـشررس  هاگنآ  منک . تبحـص  هیـضق  لـصا  یهراـبرد  رـصتخم ، هاـتوک و  زورما  مراد  دـصق  لـیلد ، نیمھ  هب  تسین . یفاو  یفاـک و  هتبلا  هک  تسا  هدـش  ناونع 

راک و لھا  هک  یناسک  دـننک و  هعلاطم  قیقحت و  هیـضق  نیا  لابند  دـناهشیدنا ، هعلاطم و  لھا  هک  یناسک  دـینک . رکف  نآ  یهرابرد  ناـتدوخ  اـت  مراپـسیم  امـش  نھذ  تسد 

هد رگید ، لاس  هاجنپ  تسا  نکمم  میریگن ، ار  هیـضق  ولج  امـش  نم و  زورما  رگا  ؟ تفرگ ار  ییایاضق  نینچ  رارکت  ولج  ناوتیم  یتادـیھمت  هچ  اب  هک  دنـشاب  نیا  لابند  دـنلمع ،

ار قامعا  ات  یزیت  نامـشچ  هکنیا  رگم  دوب . هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد  هک  دـسرب  ییاج  هب  شراک  ام  یمالـسا  یهعماـج  رگید ، لاـس  جـنپ  اـی  رگید  لاـس 

ژد مکحم و  زیرکاخ  هتبلا ، تقو ، نآ  دنـشاب . تکرح  نیا  یهناوتـشپ  یمکحم  یاھهدارا  دـننک و  تیادـھ  ار  راک  یرکف  بحاص  مدرم  دـھد ؛ ناشن  ار  هار  ینیما  ناـبھگن  دـنیبب ؛

دھاوخ ردـھ  همھ  اـھنوخ ، نیا  تقونآ ، دـیآیم . شیپ  تیعـضو  ناـمھ  زاـب  میدرک ، اـھر  رگا  ـالا ، و  دـنک . ذوـفن  نآ  رد  تسناوـت  دـھاوخن  یـسک  هک  دوـب  دـھاوخ  یمکحتـسم 

ناـیب راـصتخا  هب  ار  یتاـکن  ددرگ ، لاـبند  دوـش و  نییبـت  رکف  رظن و  یار و  بحاـص  دارفا  هلیـسو  هـب  هللااـشنا  روـشک ، ینوـنک  گـنھرف  رد  اـنعم  نـیا  هـکنیا  یارب  هدـنب ، . تـفر

یناسک مسق  کی  دنوشیم : میـسقت  مسق  ود  هب  مدرم  هاگدـید ، کی  زا  یروشک ، رھـش و  هعماج و  رھ  رد  دـینک ، هاگن  هک  یرـشب  تعامج  هب  نم ! نازیزع  دـینیبب  : منکیم

ماـگ میرادـن -  راـک  شدـب  بوـخ و  هب  هـک  هار -  نآ  رد  دنـسانشیم و  ار  یھار  دـننکیم . راـک  یریگمیمـصت  یھاـگآ و  یگدـیمھف و  یور  زا  دوـخ ، رکف  یاـنبم  رب  هـک  دنتـسھ 

. تسا حیحص  یتکرح  هچ  تسرد و  یھار  هچ  دننادب  دنھاوخیمن  هک  دنتسھ  یناسک  رگید ، مسق  میراذگیم . صاوخ »  » ار ناشمـسا  هک  دنیاھنیا  مسق  کی  دنرادیمرب .

. دنیآیم رد  تکرح  هب  وج  نآ  لابند  دننکیم و  هاگن  وج  یگنوگچ  هب  دنوج . عبات  رگید ، یریبعت  هب  دننک . کرد  دنزادرپب و  لیلحت  هب  دنجنـسب ، دـنمھفب ، دـنھاوخیمن  عقاو  رد 

« ماوع  » و صاوخ »  » باـب رد  یاهتکن  اـت  دـینک  تقد  نونکا  درک . میـسقت  ماوـع »  » و صاوـخ »  » هب دوـشیم  ار  هعماـج  سپ ، میراذـگیم . ماوـع »  » ار مدرم  زا  مسق  نیا  مسا 

یاھمدآ داوس ، اب  دارفا  رانک  صاوخ ،»  » نیب رد  اریز  تسا . یفنم  باوج ، دنتسھ ؟ یصاخ  رشق  ایآ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  صاوخ » :» دنوشن هابتـشا  مھ  اب  ود  نیا  ات  میوگب 

سرد ولو  دنکیم ؛ لمع  صیخـشت  یریگمیمـصت و  یور  زا  دـنکیم . راک  هچ  دـمھفیم  ینعی  تسا . صاوخ  وزج  اما  تسا ؛ داوسیب  یـسک  یھاگ  دنتـسھ . مھ  داوسیب 

رد هدـنب  بـالقنا ، یزوریپ  زا  شیپ  نارود  رد  . تسا رادروخرب  مھف  زا  اـیاضق  هب  تبـسن  لاـحرھهب ، تسا . هدیـشوپن  یناـحور  ساـبل  درادـن و  کردـم  هتفرن ، هسردـم  هدـناوخن ،

هب تفرعم ، گـنھرف و  لـھا  هرخـالاب ، تشاد و  دازآ  لغـش  یکی  دوب ، هدـننار  اـھنآ  زا  یکی  هک  میتشاد  انـشآ  رفن  دـنچ  راوجمھ ، یاھرھـش  زا  یکی  رد  مدوب . دـیعبت  رھـشناریا 

زا دـندمآیم و  رھـشناریا  هب  ام  ندـید  یارب  بترم  اھنآ  دـندوب . صاوخ »  » وزج لاح  نیا  اب  دـشیم . قـالطا  یماـع »  » اـھنآ هب  رھاـظ ، بسح  هب  دـندوبن . هملک  صاـخ  یاـنعم 

وزج یـسرپمک  یهدـننار  دـینکیم ! هظحـالم  دوب . « ماوع  » وزج اـھتنم  دوب ؛ یبوـخ  مدآ  مھ  ناشرھـش  یناـحور  دـنتفگیم . ناشرھـش  یناـحور  اـب  دوـخ  تارکاذـم  یاـیاضق 

هک اـقآ »  » مسا یلو  دـیتسرفیم ، تاولـص  کـی  دـیآیم  ربـمغیپ  مسا  یتـقو  ارچ  : » تفگیم یناـحور  نآ  ـالثم  ماوـع !»  » وزج مرتـحم  زامنـشیپ  یناـحور و  یلو  صاوـخ ،» »

؛ دوش زوریپ  بالقنا  دوش ؛ قئاف  اج  همھ  رب  مالسا  میشاب ؛ هتشادن  یاهزرابم  رگید  هک  یزور  : » دادیم باوج  وا  هب  هدننار  دیمھفیمن . دیتسرفیم »!؟ تاولـص  هس  دیآیم ،

دینادـب اـت  مدز  لاـثم  ار  نیا  ! دـیمھفیمن یناـحور  دـیمھفیم ، هدـننار  تسا »! هزراـبم  تاولـص ، هس  نیا  زورما  میتـسرفیمن ! مھ  تاولـص  کـی  هک  تاولـص ، هس  اـھنت  هن  اـم 

لیـصحت تسا  نکمم  دشاب ، هدرکلیـصحت  تسا  نکمم  دـشاب . نز  تسا  نکمم  دـشاب ، درم  تسا  نکمم  تسین . یـصاخ  سابل  بحاص  شیانعم  مییوگیم ، هک  صاوخ » »

نیفلاخم وزج  تسا  نکمم  دنکیم ، تمدخ  یتلود  یاھھاگتـسد  رد  هک  دشاب  یناسنا  تسا  نکمم  دشاب . ریقف  تسا  نکمم  دشاب ، دـنمتورث  تسا  نکمم  دـشاب . هدرکن 

، دنھدیم ماجنا  یلمع  یتقو  هک  یناسک  ینعی  درک ) میھاوخ  میسقت  زاب  مھ  ار  صاوخ   - ) شدب بوخ و  زا  مییوگیم -  هک  صاوخ » . » دشاب توغاط  یتلود  یاھھاگتسد 

ماوع مھ  شلباقم  یهطقن  دنـصاوخ . اھنیا  دننکیم . لمع  دنریگیم و  میمـصت  دنمھفیم و  تسا . لیلحت  رکف و  یور  زا  دننکیم ، باختنا  یھار  دننکیم و  یایریگعـضوم 

، دـنکیم هاگن  مھ  نیا  داب »! هدـنز   » دـنیوگیم مدرم  تقو  کی  دـنرادن . یلیلحت  دـنوریم و  شلابند  مھ  اـھنآ  دوریم ، یتمـس  هب  وج  یتقو  هک  یناـسک  ینعی  ماوع  تسا .

؛ تسا روط  نآ  وج  تقو  کی  دیآیم . اجنیا  تسا ؛ روط  نیا  وج  تقو  کی  داب »! هدرم   » دـیوگیم دـنکیم ، هاگن  داب »! هدرم   » دـنیوگیم مدرم  تقو  کی  داب »! هدـنز   » دـیوگیم

. میورب دندمآ . مشاھینب  نادناخ  دمآ . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یومع  رسپ  : » دنیوگیم دوشیم . هفوک  دراو  « ملسم  » ترضح دییامرفب -  ضرف  تقو -  کی  دوریم ! اجنآ 

، جنپ ملـسم ! اب  هدننک  تعیب  رازھ  هدجھ  دنوشیم  ملـسم ؛ ترـضح  رب  رود و  دوریم  دوشیم ، کیرحت  هچ . هچ و  و  دننک » جورخ  دنھاوخیم  دننک ، مایق  دنھاوخیم  اھنیا 

رد ار  ناتردـپ  دـینکیم !؟ عاـفد  یـسک  هچ  زا  دـیگنجیم !؟ یـسک  هچ  اـب  دـینکیم !؟ راـک  هچ  : » دـنیوگیم مدرم  هب  دـنیآیم ؛ هفوک  هب  لـیابق  یاـسور  دـعب ، تعاـس  شش 

، دننک ریگتسد  ار  ملسم  ات  دنریگیم  ار  هعوط »  » یهناخ رود  دایز  نبا  نازابرس  هک  دعب  دندرگیم . رب  ناشیاھهناخ  هب  دننکیم و  یلاخ  ار  ملـسم  رب  رود و  اھنیا  دنروآیم »!

تکرح درک ، باجیا  وج  هک  روط  رھ  تسین . تسرد  لیلحت  صیخـشت و  رکف و  یور  زا  دـننکیم ، هچ  رھ  دـنگنجیم ! ملـسم  هیلع  دـنیآیم و  نوریب  ناشیاھهناخ  زا  اـھنیمھ 

صاوخ دـناهھبج : ود  اـعبط  صاوخ ،» .» میورب صاوخ »  » غارـس راـنک و  میراذـگب  ار  ماوع »  » ـالعف یماوع . میراد و  یـصاوخ  هعماـج ، رھ  رد  نیارباـنب ، دـنماوع . اـھنیا  دـننکیم .

دناهتخانـش و ار  قح  تسا . هھبج  مادـک  اب  قح  دـناهدیمھف  دـننکیم . راک  قح  یهھبج  یارب  دـنتفرعم و  گنھرف و  رکف و  لھا  یاهدـع  لطاب . یهھبج  صاوخ  قح و  یهھبج 

روط نیا  دیاب  میدرگرب ، مالسا  ردص  هب  زاب  رگا  دنقح . دض  قح و  لباقم  یهطقن  مھ  هتسد  کی  دناهتسد . کی  اھنیا  . دننکیم تکرح  راک و  نآ ، یارب  دوخ ، صیخـشت  ساسارب 

نیب دناهیماینب ». رادفرط  هیواعم و  باحصا  مھ  رگید  یاهدع  دنمشاھینب . رادفرط  دنتـسھ و  مالـسلا  امھیلع  نیـسح ، ماما  نینموملاریما و  باحـصا  یاهدع   » هک مییوگب 

« لطاب رادـفرط  صاوخ   » و قح » رادـفرط  صاوخ   » هورگ ود  هب  هعماج ، کی  صاوخ »  » سپ . دنـصاوخ وزج  مھ  اھنآ  دـندوب . گـنرز  لـقاع و  رکف ، اـب  دارفا  مھ ، هیماینب  نارادـفرط 

اھنآ اب  دـیاب  اذـل  دـننک . یزیرهمانرب  امـش  هیلع  قح و  هیلع  دننیـشنب  هک  تسا  نیا  عقوت  تسا  یھیدـب  دـیراد ؟ عقوت  هچ  لطاب  رادـفرط  صاوخ  زا  امـش  دـنوشیم . میـسقت 

، مییوگیم ار  خیرات  حرـش  ام  رگا  سپ ، میتسھ . اجنیا  زورما  هک  ییاھنیمھ  ینعی  امـش ؛ نم و  ینعی  خیرات  . درادن دیدرت  هکنیا  دیگنج . دیاب  لطاب  رادفرط  صاوخ  اب  دیگنجب .

هک درک  لمع  هنوگچ  زور  نآ  دوب ، هتفرگ  رارق  تمـسق  نیا  رد  ام  لثم  هک  یـسک  مینیبب  دـعب  میاهتفرگ . رارق  ناتـساد  تمـسق  مادـک  رد  مینیبب  مینک و  هاگن  دـیاب  ناممادـک  رھ 

، دینکیم صخشم  ار  یضرف  نمشد  یهھبج  الثم  اجنآ  رد  دیاهدرک . تکرـش  کیتکات ، شزومآ  سالک  رد  امـش  دینک  ضرف  . مینکن لمع  روط  نآ  میـشاب  بظاوم  دروخ ؟ هبرض 

امش تسا . هدرک  ار  هابتشا  نالف  یدوخ ، یهشقن  حارط  هک  دینیبیم  دیوشیم و  یدوخ  یهھبج  طلغ  کیتکات  هجوتم  دعب  دینکیم . صخـشم  مھ  ار  یـضرف  یدوخ  هھبج 

زابرس ای  دصاق و  ای  یچپوت  ای  یچمیسیب  ای  هدنامرف  اما  هدوب ؛ تسرد  کیتکات  الثم  ای  دیوش . هابتـشا  نآ  بکترم  دیابن  دینک ، یحارط  کیتکات  دیھاوخیم  هک  یتقو  رد  رگید 

ردـص زا  هک  یاهنحـص  رد  ار  ناتدوخ  امـش  . تسا هنوگ  نیا  خـیرات ، دـینک . رارکت  ار  هابتـشا  نآ  دـیابن  امـش  هک  دـیمھفیم  دـناهدرک . ار  هابتـشا  نالف  یدوخ ، یهھبج  رد  هداس ،

هک دنتفرگ  رارق  نامز  زا  یعطقم  رد  افداصت  رگا  دوخ ، یعلاط  شوخ  هب  هتـسب  ماوع ، دنرادن . یریگمیمـصت  تردق  دنماوع و  وزج  هدـع  کی  دـینک . ادـیپ  منکیم ، نییبت  مالـسا 

، نابوخ تسد  برض  هب  دندربیم ، تشھب  تمس  هب  ار  هعماج  دندوب و  راک  رس  رب  هیلع ، یلاعت  هللاناوضر  ام  لحار  ماما  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  ماما  لثم  ینایاوشیپ 

اھمعن اولدب  نیذلایلا  رتملا   » ای و  رانلایلا » نوعدـی  همئا  مھ  انلعج  و   » هک دـنتفرگ  رارق  یعطقم  رد  دوبن و  رای  اھنآ  اب  تخب  رگا  اما  دـش . دـنھاوخ  هدـنار  تشھب  تمـس  هب 

، نتفرگن رارق  ماوع »  » وزج . دـیریگن رارق  ماوع »  » وزج دیـشاب  بظاوم  دـیاب  سپ ، تفر . دـنھاوخ  خزود  تمـس  هب  رارقلا » سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلاراد . مھموق  اوـلحا  ارفک و 

وزج اما  دـناهدرک ؛ مھ  هیلاع  تالیـصحت  هک  یناسک  اسب  یا  تسین . نیا  ماوع »  » یانعم هک  متفگ  هن ! دیـشاب ؛ هیلاع  تالیـصحت  بسک  یپ  رد  امتح  هک  تسین  اـنعم  نیدـب 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 6 
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نم و دوـخ  تسد  ندوـب ، ماوـع  دـنماوع . وزج  اـما  دـناینغ ؛ اـی  ریقف  هک  یناـسک  اـسب  یا  دـنماوع . وزج  اـما  دـناهدرک ؛ مھ  ینید  تالیـصحت  هک  یناـسک  اـسب  یا  دـنماوع .

، اذـل تسا . ماوع  دـنکیمن ، راـک  تریـصب  یور  زا  هک  سک  رھ  دـشاب . تریـصب  یور  زا  مینکیم  یراـک  رھ  ینعی  میدـنویپن . هگرج  نیا  هب  هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  تساـمش .

شیپ میزادرپیم و  توعد  هب  مینکیم ، لمع  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ( ٧۴ .«) ینعبتا نم  انا و  هریصب  یلع  هللایلا  اوعدا  : » دیامرفیم ربمغیپ  یهرابرد  نآرق  دینیبیم 

دیھد و صیخـشت  دینک ؛ ادیپ  لیلحت  تردق  دیـشوکب  دینک . جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـس  هب  دیماوع ، هورگ  وزج  رگا  هن . ای  دیماوع  هورگ  وزج  دـینیبب  لوا  سپ ، میوریم .

یارب هیضق  اجنیا  میوشیم . بوسحم  لطاب  رادفرط  صاوخ  یهلمج  زا  ای  میقح ، رادفرط  صاوخ  وزج  مینیبب  دیاب  صاوخ ، هورگ  رد  صاوخ . هورگ  اما  .و  دیبای تسد  تفرعم  هب 

توعد یمالـسا  یاھـشزرا  هب  ادـخ و  هار  هب  ترتع ، هب  تنـس ، هب  نآرق ، هب  اریز  تسین . یدـیدرت  نیا  رد  دـنقح و  رادـفرط  صاوخ  وزج  ام ، یهعماج  صاوخ  تسا . نشور  اـم 

صاوخ غارـس  هب  میرادن . یراک  اھنآ  هب  العف  تسادج و  ناشباسح  لطاب ، رادفرط  صاوخ  سپ ، تسا . قح  رادـفرط  صاوخ  زا  رادروخرب  یمالـسا  یروھمج  زورما ، دـننکیم .

، یگدنز ایند ، اب  هلباقم  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  عون  کی  دنعون . ود  قح ، رادفرط  صاوخ  نم ! نازیزع  تسا . دعب  هب  اجنیا  زا  هیـضق ، یراوشد  یهمھ  . میوریم قح  رادـفرط 

. تسا یگدـنز  یاھییابیز  وزج  شاهمھ  تسا . بوخ  یاھعاتم  زا  همھ  میدرک ، رکذ  هک  ییاھنیا  دـنراد . رارق  بوخ  یاھعاتم  یهمھ  مان و  تحار ، تذـل ، لوپ ، توھـش ، ماقم ،

دب عاتم ، نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  ایندلا ،» هایحلا  عاتم   » دیامرفیم هکنآرق  رد  تسا . یویند  یگدـنز  یاھهرھب  اھنیا  هرھب .»  » ینعی عاتم ،» ( » ٧۵ .«) ایندلا هایحلا  عاتم  »

فیلکت یاپ  یتقو  هک  دیدش  بوذجم  ردق  نآ  هتـساوخان  یادـخ  یگدـنز ، یاھهرھب  اھعاتم و  نیا  لباقم  رد  رگا  اھتنم  تسا . هدـیرفآ  امـش  یارب  ادـخ  تسا و  عاتم  هن . تسا ؛

هب اھعاتم  نآ  زا  دیناوتیم  دیآیم ، شیپ  تخس  ناحتما  یاپ  هک  اجنآ  یویند ، یاھعاتم  زا  ندرب  هرھب  نمـض  رگا  تسالیواو ! دیرادرب ، تسد  دیتسناوتن  دمآ ، نایم  هب  تخس 

بسح رب  دراد . مزال  هعلاطم  تقد و  لئاسم ، نیا  دنوشیم . میسقت  مسق  ود  هب  مھ  قح  رادفرط  صاوخ  یتح  هک  دینیبیم  . تسا باسح  تقو  نآ  دیرادرب ، تسد  یتحار 

هک یناـسک  ینعی  قـح ؛ رادـفرط  صاوـخ  بوـخ  عوـن  نآ  یاهعماـج ، رد  رگا  تخادرپ . رکف  تقد و  هعلاـطم و  هـب  دـیاب  درک . هـمیب  ار  بـالقنا  ماـظن و  هعماـج ، دوـشیمن  قاـفتا 

التبم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارود  یهعماج  تشونرـس  هب  یمالـسا  یهعماج  تقو  چیھ  دنـشاب ، تیرثکا  رد  دـنرادرب ، تسد  یویند  عاتم  زا  موزل  تروص  رد  دـنناوتیم 

لاحنیعرد یلو  دنسانش ، قح  هک  نانآ  ایند . عاتم  هب  ناگدرپس  لد  قح -  رادفرط  صاوخ  رگید  عون  دش و  سکع  هب  هیضق  رگا  اما  تسا . همیب  دبا  ات  انئمطم  دش و  دھاوخن 

، ترھـش مسا و  ینعی  ماقم ، ینعی  توھـش ، ینعی  هناخ ، ینعی  لوپ ، ینعی  هچ ؟ ینعی  ایند »  » الـصا ! تساتبیـصماو دندوب ، تیرثکا  رد  دزرلیم -  ناشیاپ  ایند ، عاتم  لباقم 

ای دتفایم ، رطخ  هب  ناشناج  نوچ  دـنیوگن ، دـنیوگب ، قح  دـیاب  هک  اجنآ  دـننک و  کرت  ار  ادـخ  هار  ناشناج ، ظفح  یارب  یناسک  رگا  ناج . ینعی  و  تیلووسم ، تسپ و  ینعی 

البرک خلسم  هب  اھیلعنبنیـسح  تقو  نآ  دننک ، اھر  ار  ادخ  هار  ناشناتـسود ، ناکیدزن و  هداوناخ و  دالوا ، هب  تبحم  ای  ناشلوپ  یارب  ای  ناشلغـش  یارب  ای  ناشماقم  یارب 

درک و دنھاوخ  تموکح  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ربمغیپ  هک  یروشک  رب  هام  رازھ  هیماینب ، دنیآیم و  راک  رـس  رب  اھدیزی  تقو ، نآ  دش . دنھاوخ  هدیـشک  هاگلتق  هب  تفر و  دنھاوخ 

نامیا یور  زا  مدرم  اما  دراد ، تردق  هک  یناسنا  تسا . ماما  هعماج ، سار  رد  ینعی  تسا . تماما  یهعماج  یمالسا ، یهعماج  ! دش دھاوخ  لیدبت  تنطلس »  » هب تماما » »

شلوـبق مدرم  دـنرادن . شتـسود  مدرم  دـناریم . مکح  مدرم  رب  هبلغ  رھق و  اـب  هک  تسا  یـسک  هاـشداپ  ناطلـس و  اـما  تسا . ناـنآ  یاوـشیپ  دـننکیم و  تیعبت  وا  زا  لد ، و 

هب مالـسا  رد  ار  تماما  هیماینب ، دـنکیم . تموکح  مدرم  رب  هبلغ ، رھق و  اب  لاحنیعرد ، دزریب ). ناـشنت  هب  ناشرـس  هک  یمدرم  هتبلا  . ) دـنرادن داـقتعا  وا  هب  مدرم  دـنرادن .

هک دوب  نانچ  دـندرک ، یراذـگهیاپ  هیماینب  هک  یجک  یانب  دنتـشاد . تیمکاح  یمالـسا ، گرزب  تلود  رد  لاس - ! دون  ینعی  هام -  رازھ  دـندرک و  لیدـبت  یھاشداپ  تنطلس و 

نانیـشناج افلخ و  ناونع  هب  نرق ، شـش  تدم  هب  دـندمآ ، هک  سابعینب  تفرگ . رارق  سابعینب  رایتخا  رد  طلغ  راتخاس  نامھ  اب  ناشطوقـس ، نانآ و  هیلع  بالقنا  زا  دـعب 

یریگیفارـشا و یزودـناتورث و  تثابخ و  اشحف و  داسف و  رمخ و  برـش  لھا  نادـناخ ، نیا  ناھاشداپ »  » رتھب ریبعت  هب  ای  اـفلخ » . » دـندرک تموکح  مالـسا  یاـیند  رب  ربمغیپ ،

، ادتقا نآ  دـندرکیم و  ادـتقا  ناشتماما  هب  زین  مدرم  دـندناوخیم و  زامن  مدرم  یارب  دـنتفریم ؛ دجـسم  هب  اھنآ  دـندوب . ملاع -  نیطالـس  هیقب  لثم  رگید  روجف  قسف و  رازھ 

کی رد  ناشعطاق ، تیرثکا  ای  قح ، رادـفرط  صاوخ  یتقو  یرآ ! . دـندوب هدرک  بارخ  ار  مدرم  داقتعا  اریز  دوب ؛ طلغ  هابتـشا و  تاداـقتعا  رطاـخ  هب  رتشیب  یراـچان و  یور  زا  رتمک 

ماقم و فذـح  سرت  زا  لام ، لیلقت  لیلحت و  سرت  زا  ناج ، سرت  زا  یتقو  دـنکیم ؛ ادـیپ  تیمھا  ناشیارب  ناشدوخ  یایند  طـقف  هک  دـنھدیم  تیھاـم  رییغت  ناـنچ  هعماـج ،

ار ناشناج  دننکیمن و  یرادفرط  قح  زا  دنتسیایمن و  لطاب  لباقم  رد  دننک و  لوبق  ار  لطاب  تیمکاح  دنوشیم  رـضاح  ندنام ، اھنت  سرت  زا  ندش و  روفنم  سرت  زا  تسپ ،

و یناورم »  » یهخاش هیماینب و  هب  تموکح  دوشیم . زاغآ  عضو -  نآ  اب  مالـسلاهیلع -  یلعنبنیـسح  تداھـش  اب  هعجاف  مالـسا  ناھج  رد  هاـگ  نآ  دـنزادنایمن ؛ رطخ  هب 

هک ینیمزرـس  یمالـسا و  فلتخم  یاھروشک  هب  مالـسا و  یایند  هب  زورما  ! دـسریم زورما  ات  مالـسا ، یایند  رد  نیطالـس  یهلـسلس  هب  مھ  شرخآ  ساـبعینب و  هب  دـعب 

، اذل دینک . سایق  نیمزرـس  نآ  اب  زین  ار  اھنیمزرـس  یهیقب  دنتموکح ! تردـق و  سار  رد  یراجف  قاسف و  هچ  دـینیبب  دـینک و  هاگن  دراد ، رارق  نآ  رد  یبنلاھنیدـم  ادـخ و  یهناخ 

نیمھ مھ  قح  هک  مینکیم ، تنعل  ار  لوا  تشخ  ناگدـنراذگ  لوا ، یهجرد  رد  دـمحم ». لآ  دـمحم و  قح  ملظ  ملاـظ  لوا  نعلا  مھللا  : » دـییوگیم اروشاـع  تراـیز  رد  اـمش 

زا سپ  لاس  تشھ  تفھ ، ادودح  قح ، رادفرط  صاوخ  شزغل  نارود  : میوریم خیرات  غارس  هب  میدش ، کیدزن  اروشاع  زیگناتربع  یهثداح  لیلحت  هب  یکدنا  هک  نونکا  . تسا

زا رتمک  ایاضق ، مزادرپب ). نآ  هب  مھاوخیم  هک  تسا  یکانرطخ  رایـسب  نایرج  زا  ادـج  تفالخ ، یهلاسم  مرادـن . راک  الـصا  تفالخ ، یهلاسم  هب  . ) دـش عورـش  ربمغیپ  تلحر 

تازایتما زا  دـندوب -  هدرک  تکرـش  ربمغیپ  نامز  یاھگنج  رد  هک  یناـسک  ناراـی و  هباحـص و  زا  معا  مالـسا -  نارادهقباـس  ادـتبا  دـش . عورـش  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هھد  کـی 

اب ار  اھنآ  ناوتیمن  تسین و  تسرد  نیریاس  اب  اھنآ  یواست  هک  دوب  هدش  ناونع  نینچ  دوب . تازایتما  نآ  زا  یکی  لاملاتیب ، زا  رتشیب  یلام  یدنمهرھب  هک  دـندش ، رادروخرب 

یرتشیب تعرـس  ار  یدـعب  مدـق  یمدـق ، رھ  سپـس  دوشیم و  زاغآ  یمک  یهطقن  زا  هنوگ  نیا  فارحنا ، هب  رجنم  یاـھتکرح  دوب . لوا  تشخ  نیا ، تسناد ! ناـسکی  نارگید 

، ربمغیپ یهباحـص  ناگتـسجرب  هک  دش  یاهنوگ  هب  تیعـضو  موس ، یهفیلخ  نارود  رد  دیـسر . نامثع  نارود  طساوا  هب  ات  دش ، عورـش  هطقن  نیمھ  زا  تافارحنا ، دشخبیم .

«، ریبز «، » هـحلط  - » تـسا فورعم  ناشیاھمـسا  هـک  ماـقمیلاع  یهباحـص  نـیمھ  ینعی  دـینکیم ! هجوـت  دـندشیم ! بوـسحم  دوـخ  ناـمز  نارادهیامرـس  نیرتـگرزب  وزج 

رارق مالـسا  نارادهیامرـس  لوا  فیدر  رد  دنتـشاد ، دحا »  » و نینح »  » و ردب »  » رد تاراختفا  یهقباس  روطق  باتک  کی  مادـک  رھ  هک  ناگرزب ، نیا  هریغ -  و  صاقویبانبدعـس » »

ندرک درخ  تسکـش و  یانب  ربت ، اب  سپـس  دندروآرد و  شمـش  تروص  هب  ادتبا  دننک ، میـسقت  هثرو  نیب  دنتـساوخ  ار  وا  زا  هدنام  یاھالط  درم و  یتقو  اھنآ ، زا  یکی  دـنتفرگ .

! دناهتسکشیم ربت  اب  ار  نآ  هک  هدوب ، الط  ردقچ  دینیبب  دنشکیم . لاقثم  گنس  اب  اتدعاق  ار  الط  دننک )! میسقت  کچوک  تاعطق  هب  ربت  اب  هک  مزیھ ، لثم  . ) دنتشاذگ ار  اھنآ 

مھرد و رادقم  دناهدیشوک . نآ  طبض  تبث و  رد  همھ  هک  تسا  یقیاقح  دناهتشون ». دوخ  یاھباتک  رد  هعیش   » مییوگب هک  تسین  یلئاسم  تسا و  هدش  طبض  خیرات  رد  اھنیا 

نوچ ترـضح ، نآ  نارود  رد  ینعی  دروآ . دوجو  هب  ار  مالـسلاو  هالـصلهیلع  نینموملاریما  نارود  لـئاسم  تیعـضو ، نیمھ  . دوب راوهناـسفا  دـنامیم ، اـج  هب  اـھنیا  زا  هک  یراـنید 

سفن دوب . هدـش  عورـش  تاھابتـشا  اھاطخ و  زا  یلیخ  تشذـگیم و  ربمغیپ  تلحر  زا  لاس  جـنپ  تسیب و  دـنداتفا . رد  یلع  اـب  درک ، ادـیپ  تیمھا  ناـشیارب  ماـقم  یاهدـع 

یلکـشم هعماج  نآ  نتخاس  یارب  مالـسلاو  هالـصلاهیلع  نینموملاریما  دوب ، هداتفین  هلـصاف  لاس  جـنپ  تسیب و  رگا  دوب . ربمغیپ  سفن  مالـسلاو  هالـصلاهیلع  نینموملاریما 

رارق یرادایند  عاعـشلاتحت  اھـشزرا  نآ ، رد  هک  تسا  یاهعماج  مھنیب ». الخد  هللانید  الوخ و  هللادابع  الود و  لاـم هللا  نوذـخای  : » هک دـش  هجاوم  یاهعماـج  اـب  اـما  تشادـن .

 - وا نارود  صاوخ  دراد ! شیارب  رـسدرد  تالکـشم و  همھ  نآ  دربب ، داـھج  هب  ار  مدرم  دـھاوخیم  یتقو  مالـسلاو ، هالـصلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یاهعماـج  دوب . هتفرگ 

هالـصلاهیلع نینموملاریما  هک  دش  نیا  هجیتن  دندادیم ! حـیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  دـندوب  یناسک  ناشرثکا  دنتخانـشیم -  ار  قح  هک  یناسک  ینعی  قح  رادـفرط  صاوخ 

هب ثیبخ  یاھمدآ  نآ  زا  یکی  تسد  هب  مھ  تبقاع  دـنارذگ و  اھگنج  نیا  رد  اـمئاد  ار  دوخ  تموکح  هاـم  هن  لاـس و  راـھچ  رمع  تخادـنا ؛ هار  هب  گـنج  هس  راـبجالاب  مالـسلاو 

هللاراث ای  کیلع  مالسلا  : » دیناوخیم ثراو  ترایز  رد  امش  تسا . شزرا  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نوخ  ردق  هب  مالسلاو  هالصلاهیلع  نینموملاریما  نوخ  . دیـسر تداھش 

رگید سک  چیھ  یارب  ریبعت ، نیا  تسا . مالسلاو  هالـصلاهیلع  نینموملاریما  وا  ردپ  نوخ  بحاص  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نوخ  بحاص  لاعتم ، یادخ  ینعی  هراث ». نبا  و 

بحاص شردارب  تسا ؛ نوخ  بحاص  شدنزرف  تسا ؛ نوخ  بحاص  شردپ  دوشیم ، هتشک  هک  یـسک  دراد . یبحاص  دوشیم ، هتخیر  نیمز  رب  هک  ینوخ  رھ  تسا . هدماین 

ردـپ مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نوخ  قح  ینعی  تسادـخ . نآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راث » . » دـیوگیم راـث »  » برع ار  مد  قح  تیکلاـم  یھاوخنوخ و  تسا . نوخ 

یهعماـج زور  نآ  تیعـضو  رطاـخ  هب  مالـسلاو  هالـصلاهیلع  نینموملاریما  . تسا راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  دوخ  رفن ، ود  نیا  نوخ  بحاـص  تسادـخ . دوخ  هب  قـلعتم  شراوـگرزب ،

. درواـیب ماود  هاـم  شـش  زا  شیب  تسناوتن  ترـضح  نآ  هک  دوـب  تیعـضو  ناـمھ  رد  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هب  تماـما  تبوـن  دـعب  دیـسر . تداھـش  هب  یمالـسا 

طاطحنا دسرب ، تداھـش  هب  دگنجب و  هیواعم  اب  دوخ  نارای  باحـصا و  دودعم  یهدع  نامھ  اب  رگا  هک  تسنادیم  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنتـشاذگ . شیاھنتیاھنت 

دعب درک و  دھاوخ  فرـصت  ار  همھ  هیواعم ، یاھیگنرز  لوپ و  تاغیلبت ، دنریگب ! ار  وا  نوخ  لابند  هک  تشاذگ  دھاوخن  دوب ، مکاح  یمالـسا  یهعماج  صاوخ  رب  هک  یدایز  یقالخا 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 7 
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نادـیم هب  ار  دوخ  تخاـس و  اھیتخـس  یهمھ  اـب  اذـل ، درک ». ملع  دـق  هیواـعم  لـباقم  رد  هدوھیب  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما   » تفگ دـنھاوخ  مدرم  لاـس ، ود  یکی  تشذـگ  زا 

تمکح و انعم و  لھا  ار  هتکن  نیا  تسا ! نینچ  هک  اقح  تسا ! ندنام  هدـنز  زا  رتناسآ  ندـش  دیھـش  یھاگ  . دـش دـھاوخ  ردـھ  شنوخ  تسنادیم  اریز  تخادـنین ؛ تداھش 

. تسا نتـسویپ  ادخ  یاقل  هب  ندش و  دیھـش  ندش و  هتـشک  زا  رتلکـشم  بتارم  هب  طیحم ، کی  رد  ندرک  شالت  نتـسیز و  ندنام و  هدنز  یھاگ  دننکیم . کرد  بوخ  تقد ،

، دـمآ راک  رـس  رب  هک  دـیزی  دـننک . یتکرح  دـندشیمن  رـضاح  دـندوب و  میلـست  صاوخ  تسا . هدوب  نینچ  نامز  نآ  عضو  . درک باختنا  ار  لکـشم  نیا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 

نیسح ماما  دشیمن . لاماپ  تشاد ، دیزی  هک  یبارخ  تیعضو  لیلد  هب  شنوخ ، دشیم ، هتشک  دیزی  اب  گنج  رد  هک  یـسک  رگید : یریبعت  هب  دش . ریذپناکما  وا  اب  ندیگنج 

هک دوب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نارود  فالخهب  نیا ، دیسریم . رظن  هب  نکمم  باختنا  اھنت  مایق ، هک  دوب  یاهنوگ  هب  دیزی  نارود  عضو  درک . مایق  لیلد  نیمھ  هب  مالسلاهیلع 

مالسلاهیلع نسح  ماما  ار  رتتخس  باختنا  اذل ، دوب . ندش  هتـشک  زا  شیب  شتمحز  رثا و  باوث و  ندنام ، هدنز  تشاد و  دوجو  ندنام » هدنز   » و ندش » دیھـش   » باختنا ود 

اذـل تشادـن و  ینعم  ندرکن  ماـیق  تشادـن ؛ ینعم  ندـنام  هدـنز  تشادـن . دوجو  رتشیب  باـختنا  کـی  دوبن . هنوگ  نادـب  عضو  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  ناـمز  رد  اـما  درک .

هار رـس  رب  ار  مچرپ  دادیم و  ناشن  ار  هار  یتسیاب  دوب . هدـش  دـشیم ، مھ  هتـشک  دوب . هدیـسر  دیـسریم ، تموکح  هب  ماـیق  نآ  رثا  رد  رگا  لاـح  درکیم . ماـیق  یتسیاـب 

یمالـسا یهعماج  رد  هک  یتمظع  نآ  اب  درک -  مایق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  . دـشاب نینچ  دـیاب  تکرح  تسا ، نانچ  تیعـضو  هک  یتقو  دـشاب  مولعم  ات  دـیبوکیم 

هب ار -  ناشدوخ  یایند  دنرـضاح  هک  یـصاوخ  یهلیـسو  هب  هزادنا  هچ  ات  هعماج ، کی  رد  تیعـضو  دینیبب  دندرکن . کمک  وا  هب  دندماین و  شدزن  هب  صاوخ  زا  یرایـسب  تشاد - 

هب مدرکیم . هاگن  هنیدم  زا  یو  تکرح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مایق  یایاضق  هب  ! دوشیم بارخ  دنھد ، حـیجرت  هدـنیآ  یاھنرق  رد  مالـسا  یایند  تشونرـس  رب  یتحار - 

ماما اما  دنتـشاد ؛ تیعـضو  کی  عقاو ، رد  ود ، رھ  دوب . هدـمآ  نوریب  ریبز » نبهللادـبع  ، » دوش جراخ  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  هک  یبش  نآ  زا  لـبق  بش  کـی  هک  مدروخرب  هتکن  نیا 

تقو مکاح  دـیلو »  » هک دوب  رادروخرب  یتبالـص  نانچ  زا  شاهبطاخم  هلباقم و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  نتفگ  نخـس  اـجک ! ربیز  نبهللادـبع  اـجک ، مالـسلاهیلع  نیـسح 

هک دز  وا  هب  یرـشت  نانچ  ترـضح  دوب -  اجبان  شداقتنا  نوچ  دروآ -  نابز  رب  ترـضح  نآ  زا  داقتنا  رد  هملک  کی  ناورم » ! » دـنزب فرح  یتشرد  هب  یو  اب  درکیمن  تارج  هنیدـم ،

هزاجا رگا   » هک داتسرف  اھنآ  دزن  مایپ  نیا  اب  ار  شردارب  هللادبع ، دندروآرد . هرصاحم  هب  ار  ریبز  نبهللادبع  یهناخ  ناورم ، نیمھ  لاثما  تقو  نآ  دنیـشنب . شیاجرـس  دش  روبجم 

یدیدھت نانچ  مینکیم ! اھهچ  میناسریم و  تلتق  هب  ییاین ، نوریب  تاهناخ  زا  رگا  میروآیم ! رد  ار  تردـپ  دـنتفگ : دـندرک و  تناھا  وا  هب  میاین ». هفالخلاراد  هب  العف  دـیھدب ،

یکی هک  درک  سامتلا  رارـصا و  ردـق  نآ  میآیم ». هفالخلاراد  هب  ادرف  مدوخ  متـسرفب ؛ ار  مردارب  العف  دـیھدب  هزاـجا  سپ  : » تفگ داـتفا و  ساـمتلا  هب  ریبز  نبهللادـبع  هک  دـندرک 

قرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  شتیعضو  ردق  نیا  دوب ، ذوفن  اب  سانشرس و  یتیـصخش  هکنیا  اب  ریبز ، نب  هللادبع  .« دیھدب تلھم  وا  هب  ار  بشما  : » تفگ دش و  هطـساو 

، دش تبحـصمھ  دیـسر و  وا  هب  سک  رھ  هکم ، رد  هچ  هار و  نیب  رد  هچ  دمآ ، نوریب  هک  مھ  هنیدـم  زا  دـنک . تبحـص  یتشرد  هب  ترـضح  نآ  اب  درکیمن  تارج  یـسک  تشاد .

ماما اب  یمومع  دروخرب  دوب . دندرگ ) تنابرق  ماییاد  ومع و  « ) کادف یلاخ  یمع و   » و دندرگ » تنابرق  مردام  ردپ و   » و مدرگ ) تنابرق  « ) کادف تلعج   » ترـضح نآ  هب  شباطخ 

دمآ و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  هکم  رد  عیطم ،» نب  هللادـبع  . » دوب هتـسجرب  زاتمم و  نینچ  یمالـسا ، یهعماج  رد  وا  تیـصخش  دوب . هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هب زورما  درب . دـنھاوخ  یگدرب  هب  ار  ام  دـنتموکح ، یاراد  هک  یناسک  وت ، زا  دـعب  یوش ، هتـشک  ینک و  ماـیق  وت  رگا  کدـعب ». نقرتسنل  تلتق  نا  هللالوسرنباـی ! : » درک ضرع 

رد سابع » نبا   » یتح هک  تسا  نینچ  صاوخ  نیب  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماقم  تمظع  . دنوریم ار  ناشدوخ  یداع  هار  هک  تسوت  تبیھ  زا  وت و  سرت  زا  وت ، مارتحا 

، قح لھا  صاوخ  یهمھ  ناگرزب و  دنکیم . عوضخ  دیآیمن -  شـشوخ  ترـضح  زا  هکنآ  اب  ریبز -  نبهللادبع  دنکیم ، عوضخ  رفعج » نب  هللادبع  « ؛ دـنکیم عوضخ  شلباقم 

یتح اھنآ ، نیب  رد  دنتـسین . لطاب  فرط  دنتـسین و  هیماینب  فرط  دنتـسین ؛ تموکح  فرط  هک  دـنقح ؛ یهھبج  صاوخ  وا ، هب  ناعـضاخ  دنعـضاخ . وا ، ماـقم  تمظع  ربارب  رد 

مکاح هاگتـسد  لمع  تدـش  اب  هک  یتقو  اـھنیا ، یهمھ  اـما  دـننادیم . لوا  یهفیلخ  ار  وا  دـنراد و  لوبق  ار  مالـسلاو  هالـصلاهیلع  نینموملاریما  هک  دنتـسھ  یداـیز  ناـیعیش 

هب مھ  مدرم  ماوع  دندز ، سپ  هک  اھنیا  دننزیم ! سپ  دـتفیب ، رطخ  هب  ناشلوپ  ناشماقم و  ناشیتحار ، ناشیتمالـس ، ناشناج ، تسانب  دـننیبیم  دـنوشیم و  هجاوم 

یهقبط وزج  همھ  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  دندرک ، توعد  ار  وا  دنتـشون و  همان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یارب  هفوک  زا  هک  یناسک  یماسا  هب  یتقو  . دننکیم ور  فرط  نآ 

نیـسح ماما  یارب  هفوک  زا  همان ، گرزب  یهتـسب  ای  نیجروخ  نیدـنچ  دـیاش  هماـن و  هحفـص  اھدـص  تسا . داـیز  اـھهمان  دادـعت  دـناهعماج . ناگتـسجرب  ناگدـبز و  زا  صاوخ و 

هاگن هک  ار  اھهمان  نحل  نومضم و  اھتنم  دنتـشون . صاوخ  نامھ  رادناشن و  مان و  هتـسجرب و  یاھتیـصخش  نایعا و  ناگرزب و  ار  اھهمان  یهمھ  دش . هداتـسرف  مالـسلاهیلع 

دنرـضاح هک  دنتـسھ  یناسک  اھمادک  دننک و  ناشیایند  ینابرق  ار  ناشنید  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  یاهتـسد  وزج  اھمادـک  قح ، رادـفرط  صاوخ  نیا  زا  دوشیم  مولعم  دـینک ،

نآ هفوک  رد  هجیتن  تسا . رتشیب  دننک ، ایند  ینابرق  ار  ناشنید  دنرـضاح  هک  یناسک  یهدـع  هک  دـیمھف  دوشیم  مھ  اھهمان  کیکفت  زا  دـننک . ناشنید  ینابرق  ار  ناشیایند 

اب گنج  یارب  رتشیب ، ای  رفن  رازھ  یس  تسیب ، دندرک ، تعیب  ملسم  اب  شدنورھش  رازھ  هدجھ  هک  یاهفوک  نامھ  زا  دسریم و  تداھش  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  دوشیم 

ناـبیرگ هشیمھ  یارب  هک  تقیقح  نیا  تـمظع  مـنادیمن  . دروآیم ار  ماوـع  تـکرح  دوـخ ، لاـبند  هـب  صاوـخ ، تـکرح  ینعی  دـنوریم ! ـالبرک  هـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

رد ترـضح  نآ  دنتـشون و  همان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دیاهدینـش . دـبال  ار  هفوک  یارجاـم  هن ؟ اـی  دوشیم  نشور  اـم  یارب  تسرد  دریگیم ، ار  دنمـشوھ  یاـھناسنا 

هفوک یھار  زین  دوخ  تسا ، دـعاسم  عاـضوا  هک  داد  ربـخ  رگا  متـسرفیم . اـجنآ  هب  ار  ملـسم  : » دیـشیدنا دوخ  اـب  درک . مازعا  هفوـک  هب  ار  لـیقع  نبملـسم  ماـگ ، نیتـسخن 

. دـندرک تدارا  راـھظا  همھ ، دـندمآ و  مدرم  هورگ ، هورگ  دـناوخ . ار  ترـضح  یهماـن  دـش و  دراو  هعیـش  ناـگرزب  لزنم  هب  هفوک ، هب  دورو  ضحم  هب  لـیقع  نب  ملـسم  موشیم ».

. درکن هلباقم  ملسم  اب  اذل  منکیمن ». گنج  دشاب ، هتشادن  گنج  رس  نم  اب  یسک  ات  : » تفگ دوب . میالم  فیعـض و  یدرف  هک  تشاد  مان  ریـشبنبنامعن » ، » هفوک رادنامرف 

هک دنتـشون  همان  دـیزی  هب  هیماینب -  نارادـفرط  لطاب -  یهھبج  صاوخ  زا  نت  هس  ود ، دـندرک . تعیب  ترـضح  اب  شیپ  زا  شیب  دـندیدیم ، زاب  ار  نادـیم  مارآ و  ار  وج  هک  مدرم 

مھ دیزی  دنک ». تمواقم  لیقع  نبملسم  لباقم  رد  دناوتیمن  ریـشب  نب  نامعن  نوچ  تسرفب ؛ تموکح  یارب  ار  یاهتـسیاش  درف  یـشاب ، هتـشاد  ار  هفوک  یھاوخیم  رگا  »

هفوک ات  هرـصب  زا  دایز  نب  هللادیبع  روآرد . دوخ  تموکح  تحت  زین  ار  هفوک  تمـس - » ظفح  اب  ، » زورما لوق  هب  هرـصب -  رب  هوالع  هک  داد  مکح  ار  هرـصب  رادنامرف  دایز ، نب  هللادـیبع 

هب یماگنھ  وا  درک ). مھاوخ  لقن  ناتیارب  ار  نآ  زا  یـشخب  تسھ ، یلاـجم  مدـید  رگا  هک  دوشیم ، مولعم  صاوخ  شقن  مھ  هفوک  هب  وا  ندـمآ  یهیـضق  رد  . ) تخاـت هرـسکی 

، دش رھـش  دراو  هرھچ  رب  باقن  تازیھجت و  بسا و  اب  یدرف  دـندید  ات  دـندوبن -  لیلحت  هب  رداق  هک  یماوع  نامھ  زا  هفوک -  یلومعم  مدرم  دوب . بش  هک  دیـسر  هفوک  یهزاورد 

لھا هک  یمدآ  تسا . نینچ  یماع ، درف  یگژیو  ! دـنکفا نینط  اضف  رد  هللالوسر » نب  ای  کیلع  مالـسلا   » دایرف دـندیود و  ولج  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـندرک  روصت 

ماما وا   » تفگ یکی  ات  دـندرک . طلغ  روصت  دنـشاب ، هدز  وا  اب  فرح  هملک  کی  هکنآ  یب  دـش . دراو  تازیھجت  بسا و  اب  یدرف  دـندید  دوشیمن . قیقحت  رظتنم  تسین ، لـیلحت 

راکشآ تقیقح  ات  دننک  ربص  هکنآ  یب  دنتـشاد ؛ یمارگ  ار  شمدقم  دندرک و  مالـس  وا  هب  دندروآرب ! نیـسح » ماما  نیـسح ، ماما   » دایرف همھ  تسا » مالـسلاهیلع  نیـسح 

دوب نیا  زا  ترابع  وا  راک  ساسا  تشاذـگ . ارجا  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  اب  هزرابم  حرط  اج  نامھ  زا  دـناسر و  هرامالاراد  هب  ار  دوخ  درکن و  اھنآ  هب  ییانتعا  مھ  هللادـیبع  دوش .

وا متش  برض و  هب  دناشک و  هرامالاراد  هب  هلیح  ردغ و  اب  ار  هورع » نب  یناھ  ، » تھج نیدب  دھد . رارق  هجنکش  دیدھت و  دروم  راشف  دشا  اب  ار  لیقع  نب  ملـسم  نارادفرط  هک 

هب صاوخ  شقن  مھ ، عطقم  نیا  رد  . درک قرفتم  ار  اـھنآ  گـنرین ، غورد و  هب  لـسوت  اـب  دـندرک ، هرـصاحم  ار  هراـمالاراد  وا  راـتفر  هب  ضارتـعا  رد  مدرم  زا  یھورگ  یتـقو  تخادرپ .

هب یدایز  تیعمج  اب  ملسم  ترضح  رگید ، فرط  زا  دوشیم . راکـشآ  دنتـسناد ، حجرم  نآ  رب  ار  ناشیایند  اما  دنداد ، صیخـشت  دنتخانـش و  ار  قح  هک  قح  رادفرط  حالطـصا 

دندوب هداتسیا  وا  تماقا  لحم  رودارود  رفن  رازھ  راھچ  طقف  هدع  نیا  زا  دندوب . هدمآ  درگ  ملسم  فارطا  رفن  رازھ  یـس  ییوگ  هک  تسا  هدمآ  ریثا » نبا   » خیرات رد  دمآرد . تکرح 

دراو ار  صاوخ  زا  یاهدع  هک  دوب  نیا  درک  دایز  نبا  هک  یراک  تسا . هجحلایذ  مھن  زور  هب  طوبرم  عیاقو ، نیا  . دـندادیم راعـش  لیقع  نب  ملـسم  عفن  هب  تسد ، هب  ریـشمش  و 

ناما رد  دـیھاوخیم  رگا  دـیگنجیم !؟ ارچ  دـیراد !؟ گنج  رـس  یـسک  هچ  اب   » دـنتفگیم دنتـشگیم و  مدرم  نیب  رد  مھ  صاوخ  دـنناسرتب . ار  اھنآ  ات  درک  مدرم  یاھهتـسد 

اـشع زامن  تقو  هب  ترـضح  نآ  هک  دندنکارپ  ملـسم  درگ  زا  دندناسرت و  ار  مدرم  نانچ  دـنراد ». هنایزات  ریـشمش و  لوپ و  دـناهیماینب . اھنیا  دـیدرگرب . ناتیاھهناخ  هب  دیـشاب ،

نم تماما  هب  ار  ناشیاشع  زامن  دـنیایب و  دجـسم  هب  دـیاب  همھ   » هک درک  یمومع  نالعا  تفر و  هفوک  دجـسم  هب  دایز  نبا  هاـگ  نآ  ! سکچـیھ تشادـن ؛ هارمھ  ار  سک  چـیھ 

منیبیم منکیم ، هاگن  هک  هدنب  دش ؟ نینچ  ارچ  دندوب ». هداتـسیا  اشع  زامن  هب  دایز  نبا  رـس  تشپ  هک  دش  یتیعمج  زا  ولمم  هفوک  دجـسم  : » دسیونیم خیرات  !« دنناوخب

هک دوب  یـسک  دوبن ! هیماینب  وزج  هک  یـضاق  حیرـش  یـضاق .» حیرـش   » لـثم یـسک ؟ هچ  لـثم  دـندرک . لـمع  یدـب  تیاـھن  رد  ناشیـضعب  دنرـصقم و  قح  رادـفرط  صاوخ 

رصق فارطا  وا  یهلیبق  دارفا  نازابرس و  دندنکفا ، نادنز  هب  حورجم  یور  رس و  اب  ار  هورع » نب  یناھ   » یتقو تسا . رارق  هچ  زا  عاضوا  هک  دیمھفیم  تسیک . اب  قح  دیمھفیم 

، تسا هدنز  یناھ  رگا  نیبب  ورب  : » تفگ یضاق » حیرـش   » هب دایز  نبا  دیاهتـشک ». ار  یناھ  امـش  : » دنتفگیم اھنآ  دیـسرت . دایز  نبا  . دندروآرد دوخ  لرتنک  هب  ار  دایز  هللادیبع 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 8 
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موق سپ  تسا !؟ یعضو  هچ  نیا  ناناملسم ! یا  : » دروآرب دایرف  داتفا ، حیرـش  هب  یناھ  مشچ  ات  تسا . حورجم  اما  هدنز ، هورع  نب  یناھ  دید  حیرـش  هدب ». ربخ  شمدرم  هب 

هک یناسک  هب  ار  یناھ  یاھفرح  متـساوخیم  : » تفگ یـضاق  حیرـش  دناهدرم »!؟ رگم  دنھد !؟ تاجن  اجنیا  زا  ارم  دنیآیمن  ارچ  دندماین !؟ نم  غارـس  ارچ  دـندش !؟ هچ  نم 

ام هک  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  مدرکن » تارج  !« » مدرکن تارج  تـشاد و  روـضح  اـجنآ  هللادـیبع  سوساـج  هـک  سوـسفا  اـما  مـنک . سکعنم  دـندوب ، هـتفرگ  ار  هراـمالاراد  رود 

رد حورجم  اما  تسا ، هدـنز  یناھ  هک  تفگیم  مدرم  هب  حیرـش  رگا  دـشیم . ضوع  خـیرات  دادیم ، ماجنا  ار  راک  کی  نیمھ  حیرـش  رگا  دـیاش  نید ! رب  ایند  حـیجرت  مییوگیم 

تردق مھ  یناھ  تاجن  اب  دندادیم . تاجن  ار  یناھ  دـنتخیریم و  اھنآ  دوب ، هتفرگن  تردـق  زونھ  هللادـیبع  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـشکب ، ار  وا  دراد  دـصق  هللادـیبع  هداتفا و  نادـنز 

نیـسح ماما  نآ  زا  هفوک  هاگ  نآ  تفریم . دنداتـسرفیم  ای  دنتـشکیم و  ای  دـنتفرگیم ؛ ار  هللادـیبع  دـندرکیم ، هرـصاحم  ار  هراـمالاراد  دـنتفاییم ، هیحور  دـندرکیم ، ادـیپ 

، ینیسح تموکح  دیسریم . تموکح  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ینعی  داتفایمن ؛ قافتا  البرک  یهعقاو  رگا  داتفایمن ! قافتا  البرک  یهعقاو  رگید  دشیم و  مالسلاهیلع 

یھاگ دھدیم و  تاجن  ار  خیرات  اجب ، تکرح  کی  تقو  کی  . دشکب لوط  دوب  نکمم  مھ  رتشیب  هچرگ ، تشاد . یدایز  تاکرب  خـیرات ، یارب  دیـشکیم  لوط  مھ  هام  شـش  رگا 

یدید هک  یتقو  ارچ  یـضاق ! حیرـش  یا  دـناتلغیم . یھارمگ  یهطرو  رد  ار  خـیرات  تسا ، ندـنام  هدـنز  هب  صرح  یبلطایند و  فعـض و  سرت و  زا  یـشان  هک  اجبان  تکرح  کی 

دایز نب  هللادیبع  هک  یتقو  میدرگرب : هفوک  رھش  لخاد  هب  . تسا نیمھ  نید ، رب  ایند  یهدنھد  حیجرت  صاوخ  صقن  بیع و  یدادن !؟ قح  تداھش  تسا ، تیعضو  نآ  رد  یناھ 

یوما ناشهمھ  هک  لیابق  یاـسور  دـندرک !؟ تعاـطا  ار  وا  رما  ارچ  مروآیم » رد  ار  ناتردـپ  هنرگو  دـینک  هدـنکارپ  ملـسم  رود  زا  ار  مدرم  دـیورب و   » تفگ هفوک  لـیابق  یاـسور  هب 

نیـسح ماـما  هب  هـک  دوـب  اـھنآ  زا  یکی  یعبر » نـب  ثبـش  . » دـندوب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هـب  هماـن  ناگدنـسیون  وزج  اـھنآ  زا  یـضعب  دـندوب ! هدـماین  ماـش  زا  دـندوبن و 

هب تشاذگ و  شیپ  مدق  دینک » قرفتم  ملسم  رود  زا  ار  مدرم  دیورب   » تفگ هللادیبع  یتقو  هک  تسا  یناسک  وزج  ومھ ، درک . توعد  هفوک  هب  ار  وا  تشون و  همان  مالسلاهیلع 

ادخ زا  دنـسرتب ، دایز  نبا  زا  هکنیا  یاج  هب  ساسح ، یهظحل  کی  رد  یعبر  نب  ثبـش  لاثما  رگا  دندرک !؟ یراک  نینچ  ارچ  ! تخادرپ هفوک  یلاھا  ندـناسرت  عیمطت و  دـیدھت و 

دندوب یباسح  بوخ و  یدارفا  اھنیا  نیب  دندیشک ؟ تسد  وا  زا  دندوب ، ملسم  رود  هک  ینموم  صاوخ  ارچ  دندش ؛ قرفتم  ماوع  هک  مریگ  دشیم . ضوع  خیرات  دندیسرتیم ،

تسین و یثحب  اھنآ  یهرابرد  دش . هداد  ناشھابتشا  یهرافک  دندش ، دیھش  البرک  رد  هک  ییاھنآ  هتبلا  . دندرک هابتشا  اجنیا ، اما  دندش ؛ دیھش  البرک  رد  ادعب  ناشیـضعب  هک 

!؟ هدیاف هچ  دنوش . نیباوت  وزج  دندش  روبجم  دـعب  هتبلا ، دـندرکن و  ادـیپ  قیفوت  دـنورب ؛ دنتـسناوتن  دـنتفرن . مھ  البرک  هب  صاوخ ، زا  یناسک  اما  میروآیمن . مھ  ار  ناشمـسا 

هچرگید دـش ، زاغآ  بیـشارس  تمـس  هب  خـیرات  تکرح  یتقو  داتفا ؛ قافتا  هعجاف  یتقو  تفر ؛ تسد  زا  ربمغیپ  دـنزرف  یتقو  دـش ؛ هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو 

. دندش هتشک  زور  کی  رد  همھ  زین  نیباوت  دندش ؛ هتـشک  زور  کی  رد  همھ  البرک  یادھـش  تسالبرک . یادھـش  یهدع  ربارب  دنچ  نیباوت ، یهدع  خیرات ، رد  هک  تساذل  هدیاف !؟

رید دندادن . ماجنا  دوخ  یهظحل  رد  ار  راک  دندماین . دوخ  تقو  رد  هکنیا  رطاخهب  تسین ! دنتشاذگ ، البرک  یادھـش  هک  یرثا  مرازھ  کی  دنتـشاذگ ، خیرات  رد  نیباوت  هک  یرثا  اما 

شلوبق دیدوب . هدرک  مھ  تعیب  وا  اب  دوب و  هدمآ  دیتشاذگ !؟ اھنت  تسا ، ماما  یهدنیامن  دیتسنادیم  هکنیا  اب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ارچ  . دنداد صیخـشت  رید  دنتفرگ و  میمـصت 

، صاوخ رگا  دربب !؟ هانپ  هعوط »  » یهناخ هب  ات  دـیتشاذگ  اـھنت  ار  ملـسم  دـش ، هک  بش  رـس  رـصع و  ماـگنھ  ارچ  میوگیم ). ار  صاوخ  مرادـن . یراـک  ماوع  هب  . ) دـیتشاد مھ 

عافد دنداتسیایم و  دندرکیم . یھدنامرف  رقم  ار  ناشیکی  یهناخ  دنتفرگیم . ار  ملسم  رود  رفن  دص  نآ  دیسریم ، رفن  دص  هب  هدع  الثم ، دنتشاذگیمن و  اھنت  ار  ملسم 

سپ ار  همھ  ییاھنت  هب  ملسم  دندرک ؛ هلمح  راب  نیدنچ  دایز ، نبا  نازابرس  دیشک . لوط  اھتعاس  دننک ، شریگتـسد  دنتـساوخ  یتقو  دوب ، هک  مھ  اھنت  ملـسم ، دندرکیم .

ار ملـسم  رود  هک  دندرک  یھاتوک  هلحرم ، نیا  رد  صاوخ  سپ ، دندشیم . عمج  ناشرود  مدرم  زاب  دننک !؟ شریگتـسد  دنتـسناوتیم  رگم  دـندوب ، وا  اب  مدرم  رفن  دـص  رگا  دز .

یهظحل رد  ایند  زا  صاوخ  تشذـگ  مزال ؛ تقو  رد  صاوخ  صیخـشت  مزال ؛ تقو  رد  صاوخ  یریگمیمـصت  میـسریم . صاوخ  هب  مینکیم ، تکرح  فرط  رھ  زا  دـینیبب ! . دـنتفرگن

لمات رگا  داد . ماجنا  ار  مزال  تکرح  دـیاب  مزال ، یهظحل  رد  دـنکیم ! ظفح  دـھدیم و  تاجن  ار  اھـشزرا  خـیرات و  هک  تساھنیا  مزال . یهظحل  رد  ادـخ  یارب  صاوخ  مادـقا  مزـال ؛

راک رـس  رب  یماظن  تموکح  نارگید ، اکیرما و  کیرحت  اب  یلو  دوب ؛ هدش  تاباختنا  یهدنرب  روشک  نآ  یمالـسا  یهھبج  ریازجلا ، رد  درادـن . هدـیاف  رگید  تشذـگ ، تقو  دـیدرک و 

تموکح یهیلوا  تاعاس  نآ  رد  و  مدوب -  هداتـسرف  ناشیارب  مھ  ماغیپ  هدنب ، زور -  نآ  رگا  دوبن . رادروخرب  یتردق  زا  تفرگ ، لکـش  اجنآ  رد  یماظن  تموکح  هک  یلوا  زور  دمآ .

ریازجلا رد  زورما  هکنیا  هجیتـن  تفریم . نیب  زا  و  دـنکب ، تسناوـتیمن  یراـک  یماـظن  تردـق  دـندوب ، هدـناشک  اـھنابایخ  هب  ار  مدرم  یمالـسا ، یهھبج  نیلووـسم  یماـظن ،

لالتخا یاهدع  دندرک ؛ ادیپ  فعـض  یاهدع  دندیـسرت ؛ یاهدع  دنتفرگن . دنتفرگیم ، میمـصت  یتسیاب  شدوخ  تقو  رد  دندرکن . یمادقا  اما  دوب . راک  رـس  رب  یمالـسا  تموکح 

هب : » دومرف مدرم  هب  ماـما  دـش . مـالعا  یماـظن  تموکح  نارھت  رد  لاس ۵٧ ، هام  نمھب  مھدـجھ  زور  رـصع  رد  . دـندرک عازن  مھ  اب  تساـیر ، بسک  رـس  رب  یاهدـع  و  دـندرک ،

مدرم و  دندشیم ، رھاظ  یماظن  تموکح  اب  رگا  ینعی  دوب . راک  رـس  رب  تکلمم  نیا  رد  اضردمحم  زورما  تفرگیمن ، یمیمـصت  نینچ  هظحل  نآ  رد  ماما  رگا  دیزیرب ». اھنابایخ 

دنتـشکیم و نارھت  رد  ار  رفن  رازھدـصناپ  دـندرکیم . دوبان  ماع و  لتق  ار  قطانم  یهیقب  یلاھا  دـعب  و  هافر »  » یهسردـم نانکاس  ماـما و  لوا  دـندنامیم ، ناـشیاھهناخ  رد 

بآ تسا ! یمرتحم  دنموربآ و  مھ  یلیخ  تیـصخش  تسا و  راک  رـس  رب  اقآ  نآ  مھ  زورما  دش . مامت  دنتـشک و  ار  رفن  نویلیم  کی  یزنودنا  رد  هک  نانچ  دشیم . مامت  هیـضق 

ادـیپ تاجن  خـیرات  دـننک ، لمع  تقو  توف  نودـب  عقوم و  هب  دـنداد  صیخـشت  هک  ار  یرما  صاوخ  رگا  تفرگ . ار  مزال  میمـصت  مزال  یهظحل  رد  ماما ، اـما  دروخن ! ناـکت  بآ  زا  مھ 

دھاوخ رارکت  خیرات  رد  اھالبرک  دندرک ؛ فالتخا  مھ  اب  اما  دندیمھف  دندیمھف ، رید  دندیمھف ، دب  صاوخ  رگا  دنوشیمن . هدـناشک  اھالبرک  هب  اھیلعنبنیـسح  رگید  دـنکیم و 

. دش

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

فارطا و هچرھ  اـما  میاهدرک ؛ یـضیارع  مھ  اـم  تسا و  هدـش  هتفگ  نخـس  رایـسب  هنیمز ، نیا  رد  هچرگا  منکیم . ضرع  اروشاـع  یارجاـم  یهراـبرد  یثحب  لوا ، یهبطخ  رد 

. دناباتیم ام  یگدنز  رب  یرون  دوشیم و  راکشآ  هثداح  نآ  زا  یرتشیب  یاھیرگنشور  رتهزات و  داعبا  دوشیم ، یسررب  هنادواج  رثوم و  میظع و  یهثداح  نیا  بناوج 

: دراد دوجو  هدمع  ثحب  هس  اروشاع ، هب  طوبرم  ثحابم  رد 

ام هنیمز ، نیا  رد  مایق . نیا  یـسایس  یملع و  ینید و  لیلحت  ینعی  درک ؛ مایق  نیـسح  ماما  ارچ  هک  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  یاھهزیگنا  للع و  ثحب  یکی 

. میوشیمن ثحب  نآ  دراو  زورما  دناهدرک . یبوخ  یاھثحب  مھ  ناگرزب  الضف و  میاهدرک ؛ ضرع  یضیارع  الیصفت  البق 

یرادـنید و یراکادـف و  سرد  اروشاع ، سرد  تسین . ینیعم  ناـمز  صوصخم  تسا و  یگـشیمھ  هنادواـج و  هدـنز و  ثحب  کـی  هک  تساروشاـع  یاھـسرد  ثحب  مود ، ثحب 

رـس تشپ  ناریا  تلم  امـش  هک  تسا  یریبـک  میظع و  بـالقنا  نیمھ  اروشاـع ، یاھـسرد  زا  یکی  تـسا . قـشع  تـبحم و  سرد  ماـیق  و  سرد  تاـساوم و  تعاـجش و 

. منکیمن یثحب  چیھ  زورما  نم  مھ  هنیمز  نیا  رد  دوب . اروشاع  یاھسرد  زا  یکی  نیا ، دوخ  دیداد . ماجنا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  دنزرف  نامز و  نیسح 

یاـھتربع ثحب  دراد . مھ  ییاـھتربع  اھـسرد ، زا  ریغ  اروشاـع  هک  میدرک  حرطم  ار  هلاـسم  نیا  اـم  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  هک  تساروشاـع  یاـھتربع  یهراـبرد  موس ، ثحب 

روشک ام و  نامز  ینعی  تسا ؛ نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب ، نیا  یهدمع  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادح  دـشاب . هتـشاد  تیمکاح  مالـسا  هک  تسا  ینامز  صوصخم  اروشاع 

. میریگب تربع  هک  ام ،

اپاترس یهعماج  نآ  وا ، هب  مدرم  قیمع  نامیا  نآ  وا ، هب  مدرم  قشع  نآ  ناشلامیظع ، ربمایپ  تیروحم  هب  یمالسا  یهعماج  دش  روطچ  هک  میدرک  حرط  هنوگنیا  ار  هیضق  ام 

هک یناسک  نامھ  یـضعب  یتح  مدرم ، نامھ  هتخادرپ ، هتخاس و  یهعماـج  نیمھ  درک ، مھاوخ  ضرع  نآ  یهراـبرد  یرادـقم  ادـعب  هک  یماـکحا  نآ  ینید و  روش  هساـمح و 

، فارحنا دنتـشک !؟ یعـضو  نیرتعیجف  اب  ار  ربمایپ  نیمھ  دـنزرف  دـندش ، عمج  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  ناـشراک  لاـس  هاـجنپ  زا  دـعب  دـندوب ، هدـید  ار  ربماـیپ  هب  کـیدزن  یاـھهرود 

!؟ دوشیم هچ  رتشیب  نیا  زا  رس ، تشپ  هب  نتشگرب  درگبقع ،

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 9 
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هک یتقو  هفوک  مدرم  نوکبتا .»!؟ ردـغلا ، لتخلا و  لھا  ای  هفوکلا ، لھا  ای  : » درک داریا  روحم  نیمھ  رب  اساسا  ار  میظع  یهبطخ  نآ  هفوک ، رازاـب  رد  اھیلعهللامالـس  یربک  بنیز 

هیرگ نوکبتا ؛»!؟ : » دومرف دندرک . هیرگ  هجض و  هب  انب  دندرک ، سمل  کیدزن  زا  ار  هعجاف  دندید و  ریسا  ار  یلع  رتخد  دندرک و  هدھاشم  هزین  یور  رب  ار  نیـسح  ماما  کرابم  رس 

الخد مکنامیا  نوذختت  اثاکنا  هوق  دعب  نم  اھلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  : » دومرف دعب  دشاب . هتـشادن  یمامت  ناتهیرگ  هنرلا ؛» تئدھالو  هعمدلا  تاقر  الف  « !؟ دـینکیم

، دش هدامآ  اھخن  نیا  هکنآ  زا  دعب  دـنکیم ؛ خـن  لزغم  اب  ار  اھهبنپ  ای  اھمـشپ  هک  دـیتسھ  ینز  لثم  امـش  درگبقع . ارقھق و  هب  تشگرب  تسا ؛ تشگرب  نامھ  نیا ، مکنیب .»

رھ تسا . تربـع  نیا ، تسا . تشگرب  ناـمھ  نیا ، دـیدرک . هبنپ  ار  دوـخ  یهتـشر  یاـھخن  تقیقح  رد  امـش  ندوـمن ! هـبنپ  ندرک و  زاـب  وـن  زا  ار  اـھخن  دـنکیم  عورـش  هراـبود 

. تسھ رطخ  نیمھ  ضرعم  رد  یمالسا ، یهعماج 

نآ اـب  رگم  موـصعم ، ریغ  ربماـیپ و  ریغ  یاـھناسنا  تیـصخش  دـشاب . ربماـیپ  نآ  نخـس  هب  لـماع  دـناوتب  تما  کـی  هک  دوـب  نیا  شگرزب  راـختفا  اـم ، گرزب  زیزع  ینیمخ  ماـما 

؛ هن دنریگب ، تربع  رگا  دراد ؟ ار  تبقاع  نیمھ  یمالـسا ، یهعماج  رھ  ایآ  دـمآ . شلابند  ماجنارـس  نآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  هعماج  نآ  وا ، تسا ؟ هسیاقم  لباق  میظع  تیـصخش 

. تساجنیا اروشاع  یاھتربع  هلب . دنریگن ، تربع  رگا 

هتشارفارب ار  نآرق  مالسا و  مچرپ  مینک و  هدنز  ایند  رد  ار  مالـسا  مسا  میورب و  اددجم  ار  هار  نآ  هک  میاهدرک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  هللادمحب  نامز ، نیا  مدرم  ام 

هتفر هداتـسیا و  هار  نیا  رد  مکحم  صرق و  تسا ، هتـشذگ  شبالقنا  زا  لاـس  تسیب  اـبیرقت  هک  مھ  زورما  اـت  تلم  نیا  دـش . تلم  امـش  بیـصن  راـختفا  نیا  اـیند  رد  مییاـمن .

، اروشاع تربع  دیایب . شیپ  تشونرـس  نآ  تسا  نکمم  میرادـن ، هگن  هار  نیا  رد  دـیاش ، دـیاب و  هک  نانچنآ  ار  نامدوخ  رگا  میـشابن ، بظاوم  رگا  دـینکن ، تقد  رگا  اما  تسا .

. تساجنیا

هک روطنامھ  دنتـشک . ار  رفن  دـنچ  دوب و  یراتـشک  هرخالاب  اروشاع ، یهثداح  هک  دـیوگن  یـسک  میدرگب . شللع  لابند  ات  تسا ، گرزب  ردـقچ  هک  دـیمھف  دـیاب  ار  هثداـح  ـالوا 

، هثداح نیا  گرزب . رایـسب  یهثداح  ینعی  هیزر ، تسا . گرزب  یلیخ  تبیـصم ، هبیـصملا ،» تمظع  تلج و  هیزرلا و  تمظع  دـقل  : » میناوخیم اروشاـع  تراـیز  رد  اـم  یهمھ 

. تسا ریظنیب  هدنھد و  ناکت  یلیخ  هعجاف ، تسا . میظع  یلیخ 

حرطم الامجا  مالـسلاهیلع  نیـسحلاهللادبعیبا  ترـضح  یگدـنز  یاـھهرود  زا  ار  هاـتوک  یهرود  هس  نم  تسا ، میظع  ردـقچ  هثداـح  نیا  هک  دوش  مولعم  یردـق  هکنیا  یارب 

شدج تما  زا  هدع  کی  اروشاع  زور  رد  هک  دسرب  اجنآ  هب  شراک  هک  دز  سدح  ناوتیم  ایآ  دسانـشیم ، هرود  هس  نیا  رد  ناسنا  هک  یتیـصخش  نیا  دینیبب  امـش  منکیم .

؟ دنریگب ریسا  ار  ناشنانز  دننک و  ماعلتق  ار  شتیب  لھا  باحصا و  نارای و  یهمھ  وا و  عیجف ، تیعضو  نیا  اب  دننک و  هرصاحم  ار  وا 

ترتف نارود  موس ، تسا . نینموملاریما  تموکح  اـت  یهلاـسجنپوتسیب  نارود  ینعی  ترـضح ، نآ  یناوج  نارود  مود ، تسا . مرکا  ربماـیپ  تاـیح  نارود  یکی  هرود ، هس  نیا 

. تسالبرک یهثداح  ات  نینموملاریما  تداھش  زا  دعب  یهلاس  تسیب 

زور نآ  رد  ناملـسم  مدرم  یهمھ  هک  دراد  همطاف  مان  هب  یرتخد  مرکا  ربمایپ  ربمایپ . یلگوس  یهدـید  رون  کدوک  زا  تسا  ترابع  نیـسح  ماما  مرکا ، ربماـیپ  تاـیح  نارود  رد 

ار وا  یـسک  رگا  اـھاضرل » یـضری  و  . » تسا هدرک  نیگمـشخ  ار  ادـخ  دـنک ، نیگمـشخ  ار  همطاـف  یـسک  رگا  همطاـف ؛» بضغل  بضغیل  نا هللا  : » دوـمرف ربماـیپ  هک  دـننادیم 

نیا دنزیم . فرح  هنوگنیا  وا  هب  عجار  ماع ، الم  رد  مدرم و  لباقم  رد  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هلزنملامیظع  ردقچ  رتخد  نیا  دینیبب ، تسا . هدرک  دونـشخ  ار  ادخ  دنک ، دونـشخ 

. تسین یداع  یاهلاسم 

، عاجش ناوج ، وا ، مالـسلاهیلع . بلاطیبانبیلع  ینعی  تسالعا ؛ یهجرد  رد  تاراختفا ، ظاحل  زا  هک  تسا  هداد  یـسک  هب  یمالـسا  یهعماج  رد  ار  رتخد  نیا  مرکا  ربمایپ 

رد همھ  هک  ییاج  رھ  ددرگیم ؛ وا  ریـشمش  هب  مالـسا  هک  تسا  یـسک  تسا . رـضاح  اھنادیم  یهمھ  رد  رتعاجـش و  همھ  زا  رتهقباساب ، همھ  زا  رتنموم ، همھ  زا  فیرش ،

رطاـخ هب  هکلب  یدـنواشیوخ ، رطاـخ  هب  هن  وا  تیبوبحم  هک  یزیزع  بوبحم  داـماد  نیا  دنکـشیم . ار  اھتـسبنب  دـنکیم و  زاـب  ار  اـھهرگ  دـیآیم ، ولج  ناوـج  نیا  دـننامیم ،

. تسا یلعنبنیسح  وا  تسا و  هدش  دلوتم  اھنیا  زا  یکدوک  تسا . ربمایپ  یهدیدون  رسمھ  تسوا ، تیصخش  تمظع 

هک یـسک  ربمایپ ؛ نازیزع  نیرتزیزع  تسا ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  عجار  مثحب  الاح  نم  اما  تسھ ؛ مھ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  یهرابرد  اھفرح  نیا  یهمھ  هتبلا 

نیا لد  بوبحم  کدوک ، نیا  هک  دـننادیم  همھ  دربیم . دجـسم  هب  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  وا  مدرم ، یهمھ  لد  بوبحم  یمالـسا و  یهعماج  مکاـح  مالـسا ، یاـیند  سیئر 

لغب رد  ار  وا  دـیآیم ، نییاـپ  ربنم  زا  ربماـیپ  دـتفایم . نیمز  هب  دریگیم و  یعناـم  هب  شیاـپ  کدوک ، نیا  هک  تسا  ندـناوخ  هبطخ  لوغـشم  ربنم  یور  وا  تسا . همھ  بوبحم 

. تسا نیا  هلاسم  دینیبب ؛ دنکیم . شمارآ  دریگیم و 

ناوج دـنکدوک ، زونھ  هک  اھنیا  دنتـشھب . ناناوج  رورـس  اـھنیا  ( ۶۴ (؛» هنجلا لھا  بابـش  یدیـس  : » دومرف هلاس  تفھ  شـش ، نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  یهراـبرد  ربماـیپ 

، دنکیم لمع  دنکیم ، کرد  دمھفیم ، تسا ؛ ناوج  کی  دـح  رد  مھ  یگلاس  تفھ  شـش ، نارود  رد  ینعی  دنتـشھب . لھا  ناناوج  رورـس  دـیامرفیم  ربمایپ  اما  دنتـسین ؛

مرج و هنوگچـیھ  نودـب  ربماـیپ ، نیمھ  تما  تسد  هب  کدوک  نیا  هک  تفگیم  یـسک  زور  نآ  رگا  دـنزیم . جوم  شدوجو  یهمھ  رد  تفارـش  دزرویم و  بدا  دـنکیم ، مادـقا 

!؟ دوشیم رگم  هچ ؛ ینعی  هک  دندرک  بجعت  همھ  درک و  هیرگ  دومرف و  ربمایپ  هک  نانچمھ  دوب ؛ رواب  لباقریغ  مدرم  یارب  دیسر ، دھاوخ  لتق  هب  یفلخت 

رد دیوجیم ، تکرـش  اھگنج  رد  تسا . عاجـش  ملاع و  هدنلاب ، ناوج ، نیـسح  تسا . نینموملاریما  تموکح  ات  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  یهلاسجنپوتسیب  یهرود  مود ، یهرود 

ناـیم رد  یتلیـضف ، رھ  رد  ددرگیمرب . وا  یوـس  هب  اھمـشچ  یهـمھ  دـیآیم ، هـک  ناگدنـشخب  ماـن  دنـسانشیم ؛ تـمظع  هـب  ار  وا  هـمھ  دـنکیم ، تلاـخد  گرزب  یاـھراک 

دنلئاق و مارتحا  شردارب  وا و  یارب  نامز ، یافلخ  دنلئاق . مارتحا  وا  یارب  همھ  دشخردیم . یدیشروخ  لثم  تسا ، هتفر  مالسا  جوم  هک  ییاج  رھ  هکم ، هنیدم و  ناناملسم 

نیمھ هک  تفگیم  یـسک  زور  نآ  رگا  همھ . شیپ  مرتحم  و  نارود ، یهنومن  ناوج  دنروآیم . تمظع  هب  ار  شمان  دننکیم و  لیلجت  لیجبت و  لیلجت و  میظعت و  وا ، لباقم  رد 

. درکیمن رواب  سک  چیھ  دش ، دھاوخ  هتشک  مدرم  نیمھ  تسد  هب  ناوج ،

تسیب نیسح ، ماما  دناهنیدم . رد  زاب  مالسلاامھیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تیب . لھا  تبرغ  یهرود  ینعی  تسا ؛ نینموملاریما  تداھش  زا  دعب  یهرود  موس ، یهرود 

لحم همھ ، ملع  لیصحت  دورو و  لحم  ناناملـسم ، یهمھ  مارتحا  دروم  ناناملـسم ، یهمھ  گرزب  یتفم  ناملـسم ، یهمھ  یونعم  ماما  تروص  هب  تدم ، نیا  زا  دعب  لاس 

. ملاع لیصا و  بیجن ، فیرش ، گرزب ، بوبحم ، تیـصخش  تسا . هدرک  یگدنز  هنیدم  رد  دننکب ، یتدارا  راھظا  تیب  لھا  هب  دنھاوخیم  هک  یناسک  یهمھ  لسوت  کسمت و 

، دـناوخیم دریگیم ، ار  همان  نیا  مامت  تمظعاب  هیواعم  تسا . ندـش  هتـشک  شیازج  دـسیونب ، یمکاح  رھ  هب  یـسک  رھ  رگا  هک  یاهماـن  دـسیونیم ؛ هماـن  هیواـعم  هب  وا 

نآرق مالسا و  یهدننکمسجم  هک  بیجن -  زیزع  فیرـش  مرتحم  درم  نیا  یکیدزن ، یهدنیآ  رد  هک  تفگیم  یـسک  مھ  تاقوا  نامھ  رد  رگا  دیوگیمن . یزیچ  دنکیم و  لمحت 

یهثداـح نیمھ  اـما  درکیمن ؛ مـھ  روـصت  سکچـیھ  عـضو -  نآ  اـب  مـھ  نآ  دوـش -  هتـشک  مالـسا  نآرق و  تـما  نـیمھ  تـسد  هـب  تـسا  نـکمم  تـسا -  هدـننیب  رھ  رظن  رد 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 10 
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نیا دـندرکیم . مھ  صالخا  ضرع  مالـس و  دـندمآیم و  شتمدـخ  هب  هک  ییاھنامھ  دـندرک ؟ یناـسک  هچ  داـتفا . قاـفتا  زیگناتریح ، بیجع و  یهثداـح  نیمھ  یندرکنرواـب ،

کوپ شنطاب  اما  تسا ؛ یمالسا  شرھاظ  تسا . هدش  یھت  مالـسا  تقیقح  تیونعم و  زا  لاس ، هاجنپ  نیا  لوط  رد  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  نیا  شیانعم  هچ ؟ ینعی 

! دنتیبلھا رادفرط  مھ  یاهدع  تسا و  ناملسم  ناشمسا  مھ  مدرم  تسا ، رارقرب  تعامج  زامن  تسا ، رارقرب  اھزامن  تساجنیا . رطخ  تسا . هدش 

هچ هک  تساجنیا  تربع  تساجک ؟ تربع  الاح  دتفایم . قافتا  نیا  دش ، کوپ  یھت و  هعماج  یتقو  لاحنیعرد  اما  دـندوب ؛ مارتحا  تیاھن  رد  مھ  زور  نآ  دـنمرتحم ؛ تیبلھا 

مھاوخیم ار  شرـصتخم  نم  هک  تسا  یلـصفم  حورـشم و  ثحب  نآ  نیا ، دیـسر . اجنیا  هب  هعماج  هک  دـش  هچ  اجنآ  هک  میمھفب  دـیاب  ام  دوشن . هنوگنآ  هعماـج  مینک  راـک 

. منک ضرع 

، لوا متفای : هدـمع  ار  زیچ  راھچ  یلـصا ، طوطخ  نیا  نایمرد  نم  دوب . زیچ  دـنچ  نآ  یلـصا  طوطخ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یماـظن  مرکا  ربماـیپ  منک : ضرع  همدـقم  ناونع  هب  لوا 

تبسن تفرعم  ادخ ، هب  تبسن  تفرعم  فیلکت ، هب  تبسن  تفرعم  هعماج ، هب  تبسن  تفرعم  ماکحا ، هب  تبسن  تفرعم  نید ، هب  تبسن  تفرعم  ماھبایب ؛ فافـش و  تفرعم 

. دناسر یملع  ندمت  جوا  هب  یرجھ  مراھچ  نرق  رد  ار  یمالـسا  یهعماج  دش و  یھتنم  یزودنا  ملع  ملع و  هب  هک  دوب  تفرعم  نیمھ  تعیبط . هب  تبـسن  تفرعم  ربمایپ ، هب 

لزان هیآ  کی  دـمآیم ، دوجو  هب  یماھبا  هک  ییاج  رھ  رد  منک . ضرع  نـالا  تسین  لاـجم  هک  تسھ  نآرق  زا  یبیجع  تاـیآ  هنیمز ، نیا  رد  دـشاب . ماـھبا  تشاذـگیمن  ربماـیپ 

. دنک فرطرب  ار  ماھبا  ات  دشیم 

دیاب تسا و  مدرم  یهمھ  هب  قلعتم  هک  یتاناکما  یـصوصخ -  هن  یمومع و  یاھیرادروخرب  رد  تلادع  تواضق ، رد  تلادع  دوب . ضامغایب  قلطم و  تلادع  مود ، یلـصا  طخ 

هابتـشا تسا ؛ تاواسم  زا  ریغ  تلادع ، هتبلا  یریذپ . تیلووسم  یھدتیلووسم و  بصانم و  رد  تلادع  یھلا ، دودح  یارجا  رد  تلادـع  دوش -  میـسقت  تلادـع  اب  اھنآ  نیب 

، ربمایپ نامز  رد  دوب . ضامغایب  قلطم و  لدع  نآ  نداد . ار  وا  قح  یـسک  رھ  هب  نتـشاذگ و  دوخ  یاج  هب  ار  یزیچ  رھ  ینعی  تلادع ، تسا . ملظ  تاواسم ، یھاگ  دوشن .

. دوبن جراخ  تلادع  بوچراچ  زا  یمالسا  یهعماج  رد  سک  چیھ 

تخاس رد  تیدوبع  ات  دشاب ، هتـشاد  تبرق  دـصق  دـیاب  هک  زامن  رد  تیدوبع  یدرف ، لمع  راک و  رد  ادـخ  تیدوبع  ینعی  راگدرورپ ؛ لباقم  رد  کیرـشیب  لماک و  تیدوبع  موس ،

. دراد یناوارف  حرش  لیصفت و  مھ  نیا  هک  ادخ  تیدوبع  یانبم  رب  مدرم  نایم  یعامتجا  تابسانم  مدرم و  یگدنز  ماظن  تموکح ، ماظن  رد  هعماج ،

بحی نا هللا  «، » هنوبحی مھبحی و  « ؛ مدرم هب  ادـخ  قشع  ادـخ ، هب  قشع  تسا ؛ یمالـسا  یهعماـج  یلـصا  تایـصوصخ  زا  مھ  نیا  ناـشوج . یهفطاـع  قشع و  مراـھچ ،

؛ یسوبب ار  دنزرف  تسا  بحتسم  هک  دنزرف ، هب  تبحم  رسمھ ، هب  تبحم  قشع ، تبحم ، مکببحی هللا .» ینوعبتاف  نوبحت هللا  متنک  نا  لق  «، » نیرھطتملا بحی  نیباوتلا و 

تبحم ینک و  تبحم  ناملـسم  ناردارب  هب  هک  تسا  بحتـسم  ینک ؛ تبحم  یزروب و  قشع  ترـسمھ  هب  هک  تسا  بحتـسم  ینک ؛ تبحم  دـنزرف  هب  هک  تسا  بحتـسم 

«. یبرقلا یف  هدوملا  الا  « ؛ تیب لھا  هب  تبحم  ربمایپ ، هب  تبحم  یشاب ؛ هتشاد 

یجیردـت راک  اھناسنا  تیبرت  هک  تسادـیپ  هتبلا  دـناشک . روطنیمھ  لاس  هد  ار  تموکح  ربمایپ  دومن . انب  طوطخ  نیا  ساسا  رب  ار  هعماج  درک و  میـسرت  ار  طوطخ  نیا  ربمایپ 

ار یمدرم  دـناوتب  هکنیا  یارب  لاس ، هد  نیا  اما  دـناودب ؛ هشیر  دوش و  مکحم  راوتـسا و  اھهیاپ  نیا  هک  درکیم  شالت  لاس  هد  نیا  مامت  رد  ربمایپ  تسین . یعفد  راـک  تسا ؛

، دنتشادن یتفرعم  مدرم  دوب ؛ دروم  راھچ  نیا  سکع  شزیچ  همھ  رد  یلھاج ، یهعماج  تسا . یمک  یلیخ  نامز  دنک ، لوحتم  دندمآ ، راب  تایـصوصخ  نیا  دضرب  تسرد  هک 

هک دوـب -  ضیعبت  شاهمھ  دوـب ، ملظ  شاهمھ  تشادـن ؛ دوـجو  مـھ  یتلادـع  دوـب ، ناـیغط  دوـب ، توغاـط  دنتـشادن ؛ مـھ  تیدوـبع  دـندرکیم ، یگدـنز  تلاـھج  تریح و  رد 

اـھفافخاب و مھتـساد  نتف  یف  « ؛ تسا یرنھ  ولباـت  کـی  اـعقاو  هک  دراد ، ییاویـش  بیجع و  تاـنایب  تیلھاـج ، نارود  ضیعبت  ملظ و  ریوـصت  رد  هغالبلاجـھن  رد  نینموـملاریما 

دیاب مھ  ام  یتشک ، ار  یکی  ام  یهلیبق  زا  وت   - » دنتـشکیم مرج  نودب  هلیبق  نالف  زا  ار  یـسک  دـندرکیم ، کاخ  ریز  ار  دوخ  نارتخد  دوبن ، مھ  تبحم  اھفالظاب - » مھتئطو 

. قلطم یگفطاعیب  یتبحمیب و  قلطم ، یمحریب  قلطم ، یافج  دشاب ؛ ربخیب  ای  دشاب ، هانگیب  دشابن ؛ ای  دشاب ، لتاق  الاح  میشکب - »! ار  یکی  امش  یهلیبق  زا 

؛ داد ذوفن  اھنآ  ناـج  قاـمعا  رد  ار  نیا  دوشیمن  اـما  درک ؛ ناملـسم  ار  اـھنآ  درک ، ناـسنا  ار  اـھنآ  درک ، تیبرت  لاـس  هد  لوط  رد  دوشیم  دـندمآ ، راـب  وج  نآ  رد  هک  ار  یمدرم 

. دنراذگب ار  ریثات  نیمھ  مھ  نارگید  رد  دوخ  یهبون  هب  دنناوتب  هک  داد  ذوفن  نانچنآ  صوصخب 

نآ هب  هعیش  هک  »ی  تیاصو  » یهلاسم نیا  دندوب . هدرکن  کرد  ار  لاس  هد  نآ  هک  دندوب  یمدرم  دندوب . هدیدن  ار  ربمایپ  هک  دندوب  یمدرم  دندشیم . ناملسم  یپردیپ  مدرم 

زا تیاصو ، نیا  هک  تسا  مولعم  ـالاو  تسا ، تیبرت  نآ  موادـت  یارب  تساـجنیا ؛ شاشنمرـس  یھلا ، بصن  ینیـشناج و  تیاـصو ، دریگیم . لکـش  اـجنیا  رد  تسا ، دـقتعم 

همادا دیاب  وا  یاھهمانرب  ربمایپ ، زا  دعب  هک  تسا  نیا  هیضق  دنکیم . تیصو  شدوخ  رـسپ  یارب  دریمیم ، یـسک  رھ  هک  تسین ، تسا ، لومعم  ایند  رد  هک  ییاھتیاصو  لیبق 

. دنک ادیپ 

هب قلعتم  مھ  ثحب  نیا  دـینک . لـیلحت  امـش  ار  شرتشیب  و  منک ، لـیلحت  ار  خـیرات  یمک  میوگب و  ار  خـیرات  مھاوخیم  نم  میوش . یمـالک  یاـھثحب  دراو  میھاوخیمن  ـالاح 

یارب ثحب  نیا  نوچ  دننک ؛ هجوت  ثحب  نیا  هب  دیاب  همھ  تسا . یمالـسا  قرف  یهمھ  ینـس و  هعیـش و  هب  قلعتم  ثحب ، نیا  تسین . هعیـش  صوصخم  افرـص  تسا ؛ همھ 

. تسا مھم  همھ 

مھ ار  خـیرات  نتم  هک  تسا ، هیـضق  لصا  نیا  تشگرب ؟ تلاح  نیا  هب  تلاح  نآ  زا  یمالـسا  یهعماج  لاس ، هاجنپ  نیا  رد  هک  دـش  هچ  ربمایپ . تلحر  زا  دـعب  یاھارجام  اما  و 

 - زیچ همھ  دینکیم ، هاگن  امش  هک  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  لیاوا  رد  اذل  دوش ؛ بارخ  یدوز  هب  هک  دوبن  ییانب  دوب ، هتـشاذگ  ربمایپ  هک  ییانب  هتبلا  درک . هاگن  اجنیا  رد  یتسیاب 

یمالسا یهعماج  یلک  بیکرت  هب  یسک  رگا  تسھ . یبوخ  تیدوبع  تسھ ، یبوخ  رکذ  تسھ ، یبوخ  تلادع  تسا : شدوخ  یاجرـس  تیاصو -  یهلاسم  نامھ  زا  ریغ 

یزیرهدولاش یراذـگهیاپ و  نامھ  رھاوظ ، اما  دـمآیم ؛ شیپ  ییاـھزیچ  یھاـگ  هتبلا  تسا . هتفرن  ارقھق  هب  یزیچ  رھاـظلایلع  هک  دـنیبیم  دـنک ، هاـگن  لوا  یاـھلاس  نآ  رد 

. دوریم شیپ  ندشیھت  فعض و  فرط  هب  جیردتب  یمالسا  یهعماج  درذگب ، هچ  رھ  دنامیمن . یقاب  عضو  نیا  یلو  دھدیم . ناشن  ار  ربمایپ 

طارــصلا اندـھا   » دــنکیم ضرع  ملاـع  راـگدرورپ  هـب  ناـسنا  هـک  یتـقو  ماهدرک . ضرع  ار  نآ  فـلتخم  تاـسلج  رد  ررکم  نـم  هـک  تـسھ  دــمح  یهکراـبم  هروـس  رد  یاهـتکن 

تمعن اھنآ  هب  هک  یناسک  هار  مھیلع ؛» تمعنا  نیذلا  طارـص  : » دنکیم انعم  ار  میقتـسم  طارـص  نیا  دـعب  نک -  تیادـھ  میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  هب  ار  ام  میقتـسملا -»

ایبنا و صوصخم  هک  یھلا  تمعن  مکیلع .» تمعنا  یتلا  یتمعن  اورکذا  لیئارـساینب  اـی  : » تسا هداد  تمعن  مھ  لیئارـسا  ینب  هب  تسا ؛ هداد  تمعن  اـھیلیخ  هب  ادـخ  یداد .

هداد تمعن  مھ  لیئارساینب  اما  دناهدش ؛ هداد  تمعن  مھ  اھنآ  نیحلاصلا .» ادھشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مھیلع  هللامعنا  نیذلا  عم  کئلواف  : » تسین ادھـش  احلص و 

. دناهدش

: دناهنوگود دناهدش ، هداد  تمعن  هک  یناسک 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 11 
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امـش هک  دنتـسھ  ییاھنامھ  اھنیا  دنوش . هارمگ  دنراذگیمن  دـنک و  بضغ  اھنآ  رب  لاعتم  یادـخ  هک  دـنراذگیمن  دـندرک ، تفایرد  ار  یھلا  تمعن  یتقو  هک  یناسک  هدـع  کی 

تسا نیا  نیذلا ،»  » تفص هک  تسا ؛ تفـص  مھیلع » تمعنا  نیذلا   » یارب شیبدا ، یملع و  ریبعت  اب  مھیلع ،» بوضغملاریغ  . » نک تیادھ  ام  هب  ار  اھنیا  هار  ایادخ  دییوگیم 

. دندشن مھ  هارمگ  نیلاضلاال ،» و  « ؛ دنتفرگن رارق  بضغ  دروم  رگید  اما  دنتفرگ ، رارق  تمعن  دروم  هک  یناسک  نآ  نیلاضلاال ؛» مھیلع و  بوضغملاریغ   » هک

هارمگ دنداتفا ، هار  اھنآ  لابند  ای  دـنتفرگ ؛ رارق  بضغ  دروم  اذـل  دـندومن . بارخ  دـندرک و  لیدـبت  ار  ادـخ  تمعن  اما  داد ، تمعن  اھنآ  هب  ادـخ  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  هتـسد  کی 

، شنانیشناج یسوم و  ترضح  اب  یـسیع ، ترـضح  نامز  ات  دوھی  نوچ  تسا ؛ قادصم  نایب  نیا ، هک  دندوھی ، دارم  مھیلع ،» بوضغملا   » هک دراد  ام  تایاور  رد  هتبلا  دندش .

روطنیا ناشتیرثکا  لقاال  ای  دـندش -  هارمگ  لوا  زا  هک  دوب  هنوگنیا  تیحیـسم  عضو  دـندش . هارمگ  یراصن  نوچ  دنتـسھ ؛ یراصن  نیلاـض ،» . » دـندرک هزراـبم  ادـماع  اـملاع و 

، دیسر تداھش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یتقو  اذل  تفریم ؛ نیلاضلا »  » و مھیلع » بوضغملا   » تمس هب  تمعن ، نیا  دندرک . ادیپ  تمعن  ناملسم  مدرم  اما  دندوب - 

نیـسح هک  یتقو  ضرالا ؛» لھا  یلع  یلاعت  بضغ هللا  دتـشا  هیلعهللاتاولـص  نیـسحلا  لتق  نا  املف  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

دیاب ار  ریس  نیا  دنکیم ؛ ریس  بضغ  تمس  هب  یھلا ، تمعن  دروم  یهعماج  نیاربانب ، رگید . تسا  موصعم  دش . دیدش  مدرم  یهرابرد  ادخ  بضغ  دش ، هتشک  مالسلاهیلع 

. دراد مزال  رظن  تقد  یلیخ  تسا ، تخس  یلیخ  تسا ، مھم  یلیخ  دید .

. دنشاب نیلاض »  » دیاش ماوع  دنشاب ؛ مھیلع » بوضغم   » دیاش دندش ، هارمگ  هک  یصاوخ  الاح  دندرک . ادیپ  یعضو  مادک  رھ  ماوع ، صاوخ و  مروایب . لاثم  دنچ  طقف  الاح  نم 

یتنس لھا  ناخروم  کرادم  زا  یتح  منکیمن ؛ لقن  هعیش  کرادم  زا  چیھ  منکیم ؛ لقن  ریثانبا »  » خیرات زا  دعب ، هب  اجنیا  زا  نم  تسا . لاثم  زا  رپ  خیرات ، یاھباتک  رد  هتبلا 

یبیجع یاھزیچ  هسایـسلا ،» همامالا و   » باتک رد  یرونید » یهبیتقنبا  . » منکیمن لقن  مھ  هبیتقنبا -  لـثم  تسا -  دـیدرت  دروم  تنـس ، لـھا  دوخ  رظن  رد  ناـشتیاور  هک 

. مراذگیم رانک  ار  اھنآ  یهمھ  نم  هک  دنکیم  لقن 

هظحـالم یتـھج  هب  هک  مھدیم  لاـمتحا  هتبلا  تسا . یناـمثع  یوما و  تیبـصع  یاراد  وا  باـتک  هک  دـنکیم  سح  درگنیم ، ریثانبا  خـیراوتلا » لـماک   » باـتک هب  مدآ  یتـقو 

هثداح نیا  تلع  دـیوگیم  فلتخم ، تایاور  لقن  زا  دـعب  دنتـشک ، هریغ  هنیدـم و  هرـصب و  هفوک و  رـصم و  مدرم  ار  نامثع »  » بانج هک  رادـلا » موی   » یاـیاضق رد  تسا . هدرکیم 

ار رذیبا  بانج  هیواعم  دیوگیم  دنکیم و  لقن  ار  رذیبا »  » بانج یهیضق  یتقو  میوگب . مھاوخیمن  هک  دراد  ییاھتلع  للعل ؛» : » منکیمن رکذ  ار  اھنآ  نم  هک  دوب  ییاھزیچ 

ای الاح  مسیونب . مناوتیمن  نم  هک  تسا  هداتفا  قافتا  ییاھزیچ  دسیونیم  دش ، دیعبت  هذبر »  » هب مھ  دعب  داتسرف و  هنیدم  ات  ار  وا  روطنآ  درک و  زاھج  نودب  رتش  نآ  راوس 

هک تسا  یدرف  دراد ؛ عیـشت  یاوـھ  هن  تسا و  هعیـش  هن  وا  هرخـالاب  تسا . هتـشاد  بصعت  هکنیا  اـی  هتـشاد و  یروسناـسدوخ  اـم -  زورما  لوـق  هب  اـعقاو -  وا  هک  تـسا  نـیا 

. تسا ریثانبا  زا  منکیم ، لقن  دعب  هب  الاح  زا  نم  هک  هچنآ  یهمھ  دراد . مھ  ینامثع  یوما و  یاوھ  الامتحا 

مھ تیدوبع ، مھ  دروخ : ناکت  زیچ  راھچ  نآ  یهمھ  منیبیم  منکیم ، هک  تقد  نم  دیـسر ؟ اجنیا  هب  راک  هک  دندش  هنوگچ  لاس  هاجنپ  نیا  رد  صاوخ  صاوخ : زا  لاثم  دنچ 

. تسا خیرات  نیع  هک  منکیم  ضرع  ار  لاثم  دنچ  نیا  تبحم . مھ  تلادع ، مھ  تفرعم ،

نامھ دیدید ؛ یلع  ماما  لایرس  رد  ار  شملیف  امـش  هک  یـسک  نامھ  طیعمیبانبھبقعنبدیلو - »  » زا دعب  دوب . نامثع  شیوخ  موق و  هیماینب و  زا  یکی  صاعنبدیعـس » »

«، هللادـبعنبھحلط « ؛»؟ هحلط دوجا  ام   » هک تفگ  یدرف  وا ، سلجم  رد  دـنک . حالـصا  ار  وا  یاھراک  ات  دـمآ ، راک  یور  صاعنبدیعـس »  - » وا روضح  رد  رگوداج  نتـشک  یارجاـم 

نوکی نا  قیقحل  جتساشنلا  لثم  هل  نم  نا  دیعس  لاقف  . » دوب هتسناد  وا  هک  دوب  هدرک  یتبحم  یناسک  هب  ای  دوب ، هداد  یسک  هب  یلوپ  دبال  تسا ؟ هدنـشخب  داوج و  ردقچ 

، هفوک یکیدزن  رد  دـشاب -  هملک  نیمھ  زا  مھ  ناـمدوخ  یهتـساشن  نیمھ  دـیاش  تسا -  هدوـب  هفوـک  یکیدزن  رد  جتـساشن »  » ماـن هب  گرزب  یلیخ  یهعرزم  کـی  اداوـج .»

نینچ هک  یسک  تفگ : صاعنبدیعس  تسا . هدوب  هنیدم  رد  ربمایپ  یباحص  یهحلط  کلم  هفوک ، گرزب  یهعرزم  نیا  هک  تسا  هتشاد  دوجو  یزیخلصاح  دابآ و  یاھنیمزرس 

دیدپ امش  یگدنز  رد  یمھم  شیاشگ  ادغر ،» اشیع  هب  مکشاعال هللا   - » متشاد ار  جتساشن  لثم  نم  رگا  هلثم - » یل  نا  ول  هللاو  ! » دشاب هدنشخب  مھ  دیاب  دراد ، یکلم 

ارما و ناگرزب و  هک  دـینیبب  دـینک و  هسیاقم  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  لیاوا  دـھز  ربمایپ و  ناـمز  دـھز  اـب  ار  نیا  امـش  لاـح  تسا ! داوج  وا  دـییوگیم  هک  تسین  یزیچ  مدروآیم ؛

. تسا هدیسر  اجنیا  هب  عضو  لاس ، هدزناپ  هد ، تشذگ  زا  دعب  الاح  دندرکیم . هاگن  یمشچ  هچ  اب  ایند  هب  دنتشاد و  یایگدنز  هنوگچ  لاس ، دنچ  نآ  رد  هباحص 

داھج هب  ار  مدرم  تفر و  ربنم  یالاب  وا  دنورب ، داھج  هب  دنتساوخیم  مدرم  تیمکح . فورعم  یاسوموبا  نیمھ  دوب ؛ هرصب  مکاح  یرعشا » یـسوموبا   » بانج یدعب ، یهنومن 

. تفریم دشیم و  شدوخ  بسا  راوس  دیاب  یـسک  رھ  دـنورب ؛ دـنوش  راوس  هک  دنتـشادن  بسا  مدرم  زا  یلیخ  تفگ . اھنخـس  یراکادـف ، داھج و  تلیـضف  رد  درک . ضیرحت 

ناھد و ردـقنآ  تسا ! نانچ  تسا ، نینچ  ردـقچ  دراد ، تلیـضف  ردـقچ  هدایپ  داھج  اقآ  هک  تفگ ؛ هدایپ  داھج  تلیـضف  یهراـبرد  مھ  یغلاـبم  دـنورب ، مھ  اـھهدایپ  هکنیا  یارب 

هلمح ناشیاھبسا  هب  مھسرف ؛» یلا  اولمحف  ! » تسیچ بسا  میوریم ؛ هدایپ  مھ  ام  دنتفگ  دنتشاد ، مھ  بسا  هک  ییاھنآ  زا  هدع  کی  هک  دوب  مرگ  نخس  نیا  رد  شسفن 

هک دندوب  مھ  یاهدع  میـسرب ! اھباوث  نیا  هب  ات  میگنجب  میورب  هدایپ  میھاوخیم  ام  دینکیم ؛ مورحم  یدایز  باوث  زا  ار  ام  اھبـسا  امـش  دیورب ، دنتفگ  دندنار و  ار  اھنآ  دـندرک ،

رد ایآ  مینیبب  دیآیم ؟ نوریب  هنوگچ  شدوخ  دز ، فرح  هدایپ  داھج  یهرابرد  روطنیا  هک  یمکاح  مینیبب  مینکن ، هلجع  مینک ، ربص  دنتفگ  دـندوب ؛ یرتشیب  لمات  لھا  هدرخ  کی 

جراخ شرـصق  زا  یـسوموبا  هک  یتقو  دـیوگیم : وا  تسا . ریثانبا  ترابع  نیع  نیا  هراوس . ای  میورب  هدایپ  هک  میریگیم  میمـصت  دـعب  هن ؛ اـی  تسھ ، شلوق  لـثم  مھ  لـمع 

دوبن کناب  زور  نآ  تفر ! داھج  نادیم  فرط  هب  درک و  جراخ  شدوخ  اب  رتسا  لھچ  رب  راوس  تشاد ، دوخ  اب  هک  یتمیق  یایشا  الغب ؛» نیعبرا  یلع  هرصق  نم  هلقث  جرخا  ، » دش

هک ار  یتمیق  یایـشا  همھ  نیا  دیاهدش . لزع  هرـصب  تموکح  زا  امـش  هک  دیـسر  ربخ  هفیلخ  زا  گنج ، نادیم  طسو  رد  هک  دیدید  تقو  کی  تشادن . یرابتعا  مھ  اھتموکح  و 

شدوخ اب  درک و  راوس  هک  دوب ، وا  یتمیق  یایـشا  رتسا ، لھچ  دربب . شدوخ  اب  تسا  روبجم  دوریم ، اج  رھ  دنھدیمن . شھار  درادرب ؛ رـصق  لخاد  زا  دیایب و  دناوتیمن  رگید 

انلمحا ولاق  و  . » دـنتفرگ ار  یـسوموبا  بانج  بسا  مامز  دـندمآ و  دـندوب ، هدـش  هدایپ  هک  ییاھنآ  هنانعب ؛» هلعتت  جرخ  اـملف  ! » درب داـھج  نادـیم  فرط  هب  دروآ و  نوریب  رـصق  زا 

یف بغرا  و  . » نک راوس  مھ  ار  ام  میوریم ؛ هدایپ  ام  یربیم ؟ گنج  نادـیم  هب  تدوخ  اب  هک  تسیچ  اـھنیا  نک ! اـھیدایز  نیمھ  راوس  مھ  ار  اـم  لوضفلا ؛» اذـھ  ضعب  یلع 

رـس و هب  دیـشک و  ار  شاهنایزات  هطوسب ؛» موقلا  برـضف  . » ورب هار  هدایپ  وش و  هدایپ  یردق  مھ  تدوخ  دیتفیب ، هار  هدایپ  یتفگ  ام  هب  هک  هنوگ  نامھ  انتبغر ؛» امک  یـشملا 

نامثع بانج  شیپ  هنیدـم  هب  دـندرکن . لمحت  هتبلا  اما  دـندش ؛ قرفتم  هدـنکارپ و  شفارطا  زا  یـضمف ،» هباد  اوکرتف  ! » دـینزیم فرح  یدوخیب  دـیورب ، تفگ  دز و  اـھنآ  تروص 

! تسوا عضو  نیا  تسا ؛ ناگرزب  زا  یکی  صاوخ و  زا  یکی  ربمایپ و  باحصا  زا  یکی  یسوموبا  اما  درک . لزع  ار  یسوموبا  مھ  وا  دندرک ؛ تیاکش  دندمآ و 

مدرم روما  یهرادا  تموکح و  یارب  ار  رفن  کـی  دوـبن . مکاـح  تسد  لاـملاتیب  تقو ، نآ  رد  درک . ضرق  لاـملاتیب  زا  وا  دـش . هفوـک  مکاـح  صاـقویبا » نبدعـس  : » موـس لاـثم 

، لاـملاتیب سیئر  دوب ؛ صاـقویبا » نبدعـس   » مکاـح هفوـک ، رد  دادیم . باوـج  هفیلخ  دوـخ  هب  میقتـسم  وا  هک  دنتـشاذگیم  ییاراد  سیئر  مھ  ار  رفن  کـی  دنتـشاذگیم ،

درکن و ادا  مھ  دعب  منادیمن -  رانید ، رازھ  دنچ  الاح  درک -  ضرق  یرادقم  لاملاتیب  زا  وا  دشیم . بوسحم  ماقم  یلاع  گرزب و  یلیخ  یهباحص  زا  هک  دوعسم » نبهللادبع  »

بانج ندرک . لاجنج  راج و  مھ  اب  دندرک  انب  دش ؛ فرح  ناشنیب  مرادن . تفگ  صاقویبا » نبدعـس  . » هدب ار  لاملاتیب  لوپ  تفگ  درک ؛ هبلاطم  دمآ  دوعـسمنبهللادبع » . » دادن

هب مدرم  دیربمایپ ، باحصا  زا  ود  رھ  امش  تسا ، دب  تفگ  دمآ و  ولج  دوب -  یراوگرزب  یلیخ  درم  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  باحـصا  زا  هک  صاقویبانبھبتعنبمشاھ - » »

ار مدرم  زا  یاهدع  تفر  تسا . ینیما  درم  لاحرھهب  وا  دمآ . نوریب  دشن ، دید  هک  دوعسم » هللادبع  . » دینک لح  یاهنوگ  هب  ار  هیـضق  دیورب  دینکن ؛ لاجنج  دننکیم . هاگن  امش 

دیورب تفگ  داتسرف و  ار  رگید  هدع  کی  مھ  وا  دنداد ؛ ربخ  دعس »  » هب تسا -  هدوب  لاوما  هک  دوشیم  مولعم  دیشکب -  نوریب  شاهناخ  لخاد  زا  ار  لاوما  نیا  دیورب  تفگ  دید و 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 12 
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رد تساروش ؛ باحـصا  زا  صاقویبا » نبدعـس   » الاح دـمآ . دوجو  هب  یگرزب  لاجنج  دادیمن ، ار  لاملاتیب  هب  شدوخ  ضرق  صاقویبانبدعـس ،»  » هکنیا رطاخهب  دـیراذگن . و 

، نآ رد  هک  دوب  یاهثداح  لوا  نیا  هفوکلا ؛» لھا  نیب  هب  غزنام  لوا  ناکف  : » دیوگیم ریثانبا  دیسر . اجنیا  هب  شراک  لاس ، دنچ  زا  دعب  تساھنآ ؛ زا  یکی  هرفن ، شـش  یاروش 

! دھدیم ناشن  یرایتخایب  دوخ  زا  تسا و  هتفر  شیپ  روطنیا  یبلطایند  رد  صاوخ ، زا  یکی  هکنیا  رطاخهب  دش ؛ فالتخا  هفوک  مدرم  نیب 

هب دیاب  ار  میانغ  سمخ  دندومن . میـسقت  نایماظن  مدرم و  نیب  ار  میانغ  دندرک و  حتف  ار  برغم -  سنوت و  یهقطنم  نیمھ  ینعی  هیقیرفا -  دنتفر ، ناناملـسم  رگید : یارجام 

ار حتف  نیمھ  ناتـساد  هک  یرگید  یاج  رد  اما  تسین ؛ نآ  دـنکیم ، لقن  ار  نیا  هک  ییاجنیا  رد  هتبلا  تسا . هدوب  یدایز  سمخ  هک  دراد  ریثانبا  خـیرات  رد  دنتـسرفب . هنیدـم 

وا هب  مرخیم ؛ مھرد  رازھدـصناپ  هب  ار  شاهمھ  تفگ  دـمآ و  مکح » نب  ناورم  ، » دیـسر هنیدـم  هب  هـک  سمخ  دناهداتـسرف . هنیدـم  هـب  هـک  هدوـب  یلـصفم  سمخ  دـیوگیم ،

. دوب هثداـح  نیمھ  دـنتفرگیم ، داریا  هفیلخ  هب  اھدـعب  هک  یدراوم  زا  یکی  تشاد . شزرا  اـھنیا  زا  شیب  یلیخ  لاوما ، نآ  یلو  دوبن ؛ یمک  لوپ  مھرد ، رازھدـصناپ  دـنتخورف !

، نیارباـنب منک ! کـمک  وا  هب  مھاوـخیم  تسین ، بوـخ  مھ  شیگدـنز  عـضو  نوـچ  منکیم و  محر » یهلـص   » نم تسا ؛ نم  محر  نیا  تفگیم  دروآیم و  رذـع  هفیلخ  هتبلا 

. دندش قرغ  تایدام  رد  صاوخ 

زا دعب  دوب -  هفوک  مکاح  هک  شدیـسانشیم  وا  امـش  زاب  هک  یدـیلو  نامھ  ار -  هبقع » - پنبدـیلو « ؛» هفوکلا یلع  طیعمیبانبھبقع  نب  دـیلولا  لمعتـسا  : » یدـعب یارجام 

یمدآ مدآ ، نیا  رخآ  هچ ؟ ینعی  دندرک ؛ بجعت  همھ  دش ، دراو  هک  یتقو  دوب . هفیلخ  نادـنواشیوخ  زا  هیماینب و  زا  مھ  وا  تشاذـگ . هفوک  تموکح  هب  صاقو » یبا  نبدعـس  »

« اونیبتف ابنب  قساف  مکاج  نا   » یهفیرـش یهیآ  هک  تسا  یـسک  نامھ  دـیلو ، نیا  داسف ! هب  مھ  دوب ، فورعم  تقامح  هب  مھ  دـیلو ، نوچ  دـنھدب !؟ وا  هب  تموکح  هک  تسا 

یربخ یقـساف  رگا  اونیبتف ؛» ابنب  قساف  مکاج  نا   » هک دمآ  هیآ  دعب  دنداتفا و  رطخ  رد  یاهدع  دروآ و  یربخ  نوچ  تسا ؛ هتـشاذگ  قساف »  » ار وا  مسا  نآرق  تسوا . یهرابرد 

! دینیبب ار  اھمدآ  ییاجهباج  اھـشزرا و  اھرایعم و  تسا . ربمایپ  نامز  هب  قلعتم  نیا ، دوب . دیلو »  » نیمھ قساف ، نآ  دینکن . شوگ  شفرح  هب  دیزادرپب ؛ قیقحت  هب  دیورب  دروآ ،

و صاقو » یبا  نبدعـس   » مھ تسا ! هدـش  مکاح  هفوک  رد  دـندناوخیم ، زور  رھ  مدرم  مھ  ار  نآرق  نامھ  دوب و  هدـمآ  قساف »  » مان هب  نآرق  رد  ربمایپ ، نامز  رد  هک  یمدآ  نیا 

یحلاص مدآ  میدمآ ، هنیدم  زا  ام  هکنیا  زا  دـعب  وت  منادیمن  نم  تفگ  داتفا ، وا  هب  شمـشچ  یتقو  دوعـسم » نبهللادـبع  ! » دـندرک بجعت  ود  رھ  دوعـسم .» نب  هللادـبع   » مھ

! دنداتـسرف یرھـش  هب  ریما  ناونع  هب  ار  ییوت  لثم  هک  دندش  دساف  مدرم  یدشن ، حـلاص  وت  سانلا ؛» دـسف  ما  اندـعب  تحلـصا  یردا  ام  : » تسا نیا  شترابع  هن ! ای  یدـش 

ردـقنیا ام  ای  یاهدـش ، یـشوھاب  مدآ  الاح  یدوب ، یقمحا  مدآ  هک  وت  کدـعب ؛» انقمح  ما  اندـعب  تسکا  : » تفگ یرگید . دـعب  زا  اھتنم  درک ؛ بجعت  مھ  صاقویبانبدعـس » »

ام هن  نکی ؛» مل  کلذ  لک  «، » صاقو یبا  نبدعـس   » وشن تحاران  قحـساابا ؛» نع  زجتال  : » تفگ تشگرب  شباوج  رد  دیلو  یاهدرک !؟ ادیپ  حیجرت  ام  رب  وت  هک  میاهدش  قمحا 

ناتـساد شدوخ  یھاشداپ ، هب  تیالو  تفالخ و  یھلا ، تموکح  لیدـبت  تسا - ! یھاشداپ  یهلاسم  هلاسم ، کلملاوھ ؛» اـمنا  و  « ؛ یاهدـش قمحا  وت  هن  میاهدـش ، کریز 

هرخـالاب صاقویبانبدعـس ،» . » ددرگیم تسد  هب  تسد  تسوا ؛ هب  قـلعتم  ادرف  یکی  تسوا ، هـب  قـلعتم  زورما  یکی  نورخا ؛» هاـشعتی  موـق و  هادـغتی   - » تـسا یبـیجع 

یهیـضق امـش  هک  مینیبیم  تفگ : اـکلم ؛» اـھومتلعج  مکارا  دعـس : لاـقف  . » تسا یھاـشداپ  هلاـسم ، هک  دوب  شارخـشوگ  یلیخ  وا  یارب  فرح  نیا  دوب . ربماـیپ  یباـحص 

! دیاهدرک لیدبت  یھاشداپ  هب  ار  تفالخ 

یهباحـص زا  دوب ؛ یربتعم  رایـسب  گرزب و  صخـش  ناملـس ، هفیلخ ؟ ای  مھاشداپ  نم  وت ، رظن  هب  هفیلخ ؛»؟ ما  اـنا  کـلما  : » تفگ ناملـس  باـنج  هب  رمع ، باـنج  تقو  کـی 

ضرا نم  تیبج  تنا  نا  : » تفگ باوج  رد  ناملـس  ناملـس ،» هل  لاق  . » تفگ ار  فرح  نیا  وا  هب  تفالخ ، نامز  رد  رمع  اذـل  دوب . مھم  یلیخ  وا  تواضق  رظن و  دوب ؛ ماقمیلاع 

تدوخ یارب  هکنیا  هن  هقح ؛» ریغ  یف  هتعـضو  و  ، » یرادرب مھرد  کی  زا  رتشیب  ای  مھرد ، کی  زا  رتمک  ای  مھرد ، کی  مدرم  لاوما  زا  وت  رگا  رثکا ؛» وا  لقا  وا  اـمھرد  نیملـسملا 

تیاور رد  درک . نایب  ار  رایعم  وا  یتسین . هفیلخ  رگید  دوب و  یھاوخ  هاشداپ  وت  تروص  نآ  رد  هفیلخ ،» کـلم ال  تناـف  ، » یراذـگب ار  نآ  تسین ، نآ  قح  هک  ییاـج  رد  یرادرب ؛

اب هارمھ  تـبحم ، اـب  هارمھ  هـک  یتـموکح  ینعی  تیـالو ، تـسا . تفـالخ  یهلاـسم  هلاـسم ، تـسا . یبـیجع  یهظعوـم  درک . هـیرگ  رمع  رمع ؛» اـکبف   » هـک دراد  ریثا » نـبا  »

یراک مدرم  هب  تسین و  نیا  شیانعم  یھاـشداپ  اـما  تسین ؛ ینارمکح  ییاورناـمرف و  طـقف  تسا ، مدرم  داـحآ  هب  تبـسن  یهفطاـع  اـب  هارمھ  تسا ، مدرم  اـب  یگتـسویپ 

. دنکیم دھاوخب ، شدوخ  راک  رھ  اورنامرف ؛ مکاح و  ینعی  هاشداپ ، درادن .

تیمھا دندوب ، دیقم  دندوب ، بظاوم  هک  تسا  نیدشار » یافلخ   » نامز هب  طوبرم  نیا  هتبلا  دیـسر . اجنیا  هب  ناشراک  لاس ، دنچ  نیا  تدم  رد  صاوخ  دوب . صاوخ  لام  اھنیا 

هیـضق هک  دعب  دوب . رـضاح  هعماج  نآ  رد  بلاطیبانبیلع  لثم  یـسک  دوب و  زادنانینط  هنیدم  رد  زونھ  ربمایپ  دایرف  دندوب ، هدرک  کرد  یدامتم  یاھلاس  ار  ربمایپ  دـندادیم ،

ربتعم خیراوت  یهیقب  رد  ای  ریثا ،» نبا   » خیرات نیمھ  رد  یسک  رگا  هتبلا  تسا . صاوخ  زا  یکچوک  یاھهنومن  نیا  تشذگ . رایـسب  اھفرح  نیا  زا  هلاسم  دش ، لقتنم  ماش  هب 

. تسھ لیبق  نیا  زا  هنومن  نارازھ  هک  هنومن  اھدص  هن  دنک ، وجتسج  ام  ناملسم  ناردارب  یهمھ  دزن  رد 

یهلاـسم هک  یاهعماـج  نآ  رد  ینعی  دوشیم . بارخ  مھ  اـھنھذ  تقو  نآ  دوشیم ؛ کوـپ  هعماـج  دـشابن ، ادـخ  تیدوـبع  یتـقو  دـشابن ، تلادـع  یتـقو  هک  تسا  یعیبـط 

یدوھی تسا ؛ رابحالا » بعک   » دیوگیم فراعم  مدرم  یارب  هک  مھ  یسک  هعماج  نآ  رد  دسریم ، اھاجنیا  هب  ایند  ماطح  هب  نتـسب  لد  ایند و  لام  هب  شیارگ  یزودناتورث و 

نامز و  دـش ، ناملـسم  رمع  نامز  تسا ؛ هدـشن  ناملـسم  مھ  رکبیبا  نامز  تسا ، هدـشن  ناملـسم  ربمایپ  ناـمز  رد  وا  تسا ! هدـیدن  مھ  ار  ربماـیپ  هک  یناملـسم  هزاـت 

، بعک نیا  دوھی . ملاع  ینعی  ربح ، تسا . ربح  عمج  رابحا ، تسا . تسرد  رابحالا » بعک  « ؛ تسا طلغ  هک  دـننکیم  ظفلت  راـبخالا » بعک   » یـضعب تفر ! اـیند  زا  مھ  ناـمثع 

؛ دـش دراو  رذیبا  بانج  هک  دوب  هتـسشن  نامثع  بانج  سلجم  رد  وا  ندز ! فرح  یمالـسا  لـئاسم  هب  عجار  درک  اـنب  دـعب  دـش ؛ ناملـسم  دـمآ  هک  دوب ، دوھی  یاـملع  بطق 

. میاهدینش ربمایپ  زا  نامدوخ  ار  ماکحا  نیا  ام  ییوگیم !؟ نخس  یمالسا  ماکحا  مالسا و  زا  ام  یارب  یراد  الاح  وت  هک  تفگ  دش و  ینابصع  رذیبا  هک  تفگ  یزیچ 

هدنارذگ تمظع  اب  ار  یرمع  هک  دش  مکاح  ییاھناسنا  رب  یتسودلام  یبلطایند و  یتقو  دش ، کوپ  رھاوظ  یتقو  دش ، فیعض  اھشزرا  یتقو  تفر ، تسد  زا  اھرایعم  یتقو 

رادهتشررس یـسک  نینچ  مھ  فراعم  گنھرف و  ملاع  رد  تقو  نآ  دننک ، دنلب  ار  میظع  مچرپ  نآ  دندوب  هتـسناوت  دندوب و  هدرک  یرپس  ایند  فراخز  هب  انتعایب  ار  ییاھلاس  و 

دنھاوخیم یـضعب  تقو  نآ  تسا ؛ هتفگ  مالـسا  هک  هچنآ  هن  دـیوگیم ؛ دـمھفب ، شدوخ  هچرھ  تسا و  ناملـسم  هزات  هک  یـسک  دوشیم ؛ یمالـسا  یھلا و  فراعم  روما 

! دننک مدقم  رادهقباس  ناناملسم  فرح  رب  ار  وا  فرح 

زاـتمم و یاـھناسنا  هاـنگ  نیرتـگرزب  دـننکیم . تکرح  اـھنآ  لاـبند  دـنتفر ، یتمـس  هب  صاوـخ  یتـقو  دنـصاوخ ، ورهلاـبند  هک  مھ  ماوـع  تقو  نآ  تسا . صاوـخ  هب  طوـبرم  نیا 

فالخرب اھراک  دندید  یتقو  تسکـش ، اھدـس  دـندید  یتقو  دوشیم . مدرم  زا  یرایـسب  فارحنا  بجوم  ناشفارحنا  هک  تسا  نیا  دـنزب ، رـس  اھنآ  زا  یفارحنا  رگا  هتـسجرب ،

. دننکیم تکرح  فرط  نآ  مھ  اھنآ  ددرگیم ، راتفر  دوشیم ، لقن  ربمایپ  زا  هک  هچنآ  فالخرب  دراد و  نایرج  دنیوگیم ، اھنابز  هک  هچنآ 

رد اما  مینکیم ؛ میسقت  نامدوخ  مدرم  نیب  میریگیم ، حوتفم  یاھرھش  زا  هک  یتایلام  تشون  همان  هنیدم  رد  هفیلخ  هب  هرصب  مکاح  مدرم : یهماع  زا  مھ  ارجام  کی  اما  و 

هتفرگ هفیلخ  زا  ار  رھـش  ود  جارخ  شدوخ  مدرم  یارب  هرـصب  مکاح  دندینـش  هک  هفوک  مدرم  مینک ؟ هفاضا  رھـش  ود  هک  دـیھدیم  هزاجا  دـناهدش ؛ داـیز  مدرم  تسا ، مک  هرـصب 

ناکت هک  یناسک  دندوب -  مھ  لیبق  نیا  زا  هتبلا  دوب . هداتسیا  راوتسا  هوک ، لثم  هکنآ  یشزرا ، درم  رـسای ؛» نب  رامع  « ؟ دوب هک  ناشمکاح  دندمآ . ناشمکاح  غارـس  تسا ،

هب دندرک  انب  منکیمن . ار  راک  نیا  نم  تفگ : رامع  ریگب . ام  یارب  وت  مھ  رھـش  ود  هاوخب و  روطنیا  ام  یارب  مھ  وت  دنتفگ  دندمآ و  رـسای  رامع  شیپ  دندوبن . دایز  اما  دـنروخن - 

! درک لزع  ار  وا  هفیلخ  هرخالاب  دنتشون ، همان  ندرک . ییوگدب  ندرک و  هلمح  رامع 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 13 
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ظاحل زا  هعماج  دوشن ، اھهتـشررس  نیا  تیاعر  هک  یتقو  دوب . دارفا  نیمھ  زا  یکی  دوعـسمنبهللادبع »  » دوخ دیاش  داتفا . قافتا  مھ  نارگید  رذیبا و  یارب  ارجام  نیا  هیبش 

. تساجنیا تربع ، دوشیم . کوپ  اھشزرا 

، تسا ناـشدوخ  صخـش  ناـشتیمکاح  یهزوح  هک  یناـسک  نآ  ینعی  اوقت  نیا . ینعی  اوقت  دوب . بقارم  دـیاب  دـمھفیم ؛ رید  ار  یعاـمتجا  تـالوحت  نیا  ناـسنا  نم ! نازیزع 

نآ دنـشاب . نارگید  بظاوم  مھ  دنـشاب ، ناشدوخ  بظاوم  مھ  تسا ، رتعیـسو  ناـشدوخ  صخـش  زا  ناـشتیمکاح  یهزوح  هک  مھ  یناـسک  نآ  دنـشاب . ناـشدوخ  بظاوم 

تمـس هب  اـیند و  فراـخز  هب  نتـسب  لد  تمـس  هب  یبلطاـیند ، تمـس  هـب  هـک  دنـشاب  هعماـج  لـک  بظاوـم  مـھ  دنـشاب ، ناـشدوخ  بظاوـم  مـھ  دنـسار ، رد  هـک  یناـسک 

رھ تسا . دـب  نیا  دـنھاوخن ؛ ناشدوخ  صخـش  یارب  اما  دـنروآ ؛ دوجو  هب  ناوارف  یاھتورث  دـننک و  دابآ  ار  هعماج  تسین ؛ هعماج  ندرکن  داـبآ  شیاـنعم  نیا  دـنورن . یھاوخدوخ 

ار روشک  لاس  دـنچ  نیا  رد  دنتـسناوت  هللادـمحب  هک  یناسک  نیا  تسا . هدرک  یگرزب  باوث  دـھد ، ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  دـنک و  دـنمتورث  ار  یمالـسا  یهعماـج  دـناوتب  سک 

هک تسا  نآ  یبلطایند  تسین . یبلطایند  اھنیا  دناهدرک ؛ یبوخ  یلیخ  یاھراک  اھنیا  دنھد ، ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  دننک ، دنلب  روشک  نیا  رد  ار  یگدنزاس  مچرپ  دنزاسب ،

بقارم دیاب  همھ  میـشاب . بقارم  دیاب  تسا . دب  نیا  دـتفیب ؛ دوخ  یارب  ندرک  عمج  رکف  هب  لاملاتیب ، ریغ  ای  لاملاتیب  زا  دـنک ؛ تکرح  دوخ  یارب  دـھاوخب ؛ دوخ  یارب  یـسک 

یقاب یرھاظ  یهتسوپ  کی  طقف  هک  دسریم  یاهطقن  هب  دوشیم و  تسدیھت  اھشزرا  زا  جیردتب  روطنیمھ  هعماج  تقو  نآ  دشابن ، تبقارم  رگا  دوشن . روطنیا  هک  دنـشاب 

! دوشیم دودرم  ناحتما  نیا  رد  هعماج  نیا  تقو  نآ  هللادبعیبا -  مایق  ناحتما  دیآیم -  شیپ  گرزب  ناحتما  کی  ناھگان  دنامیم .

رومام کی  ام  نارادناتسا  زورما  دوبن . زورما  یرادناتسا  لثم  مھ  تیمکاح  دوب . هدیافرپ  گرزب  رایسب  رھـش  کی  تقو ، نآ  یر  میھدب . میھاوخیم  ار  یر  تموکح  وت  هب  دنتفگ 

رد رھـش  نآ  دمآرد  عبانم  مامت  ینعی  دشیم ، یرھـش  مکاح  دمآیم  هک  یـسک  دوبن . هنوگنیا  نامز  نآ  دنـشکیم . تمحز  شاهمھ  دـنریگیم و  یقوقح  دنتـسھ ؛ یرادا 

. تشاد تیمھا  ناشیارب  یلیخ  اذل  دـنکب ؛ تسناوتیم  تساوخیم ، راک  رھ  دوب ؛ شدوخ  رایتخا  رد  مھ  شاهیقب  دتـسرفب ، زکرم  یارب  دـیاب  مھ  رادـقم  کی  دوب ؛ شرایتخا 

یر دـنربب ؛ ار  یر  یوشهدرم  دـیوگیم  دـنکیمن ؛ رکف  هظحل  کی  یـشزرا ، مدآ  کـی  اـجنیا  تسین . یربخ  یر  تیمکاـح  زا  یورن ، یلعنبنیـسح  گـنج  هب  رگا  دـنتفگ  دـعب 

یلعنبنیـسح و مورب  نم  مشکیمن ؛ مھرد  مھ  هرھچ  ارھز ، زیزع  هب  نـم  مـنکیمن ؛ مـھ  مـخا  یلعنبنیـسح  هـب  نـم  دـیھدب ، نـم  هـب  مـھ  ار  اـیند  یهـمھ  تـسیچ ؟

زا رود  یهعماـج  هعماـج ، هک  یتـقو  تسا ، یھت  نورد  هک  یتـقو  اـما  تسا ؛ روـطنیا  دـشاب ، یـشزرا  هک  یمدآ  دـیھدب !؟ یر  نم  هـب  دـیھاوخیم  هـک  مـشکب  ار  شنادـنزرف 

حبص ات  بش  کی  دندرک ، تدح  یلیخ  دنکیم ؛ رکف  مھ  بش  کی  رثکادح  الاح  دزغلیم ؛ اپ  تسد و  تسا ، هدش  فیعض  هعماج  رد  یلصا  طوطخ  نآ  هک  یتقو  تساھشزرا ،

نم هلب ، تفگ  هرخالاب  درک ، رکف  بش  کی  تشادن . یشزرا  شندرک  رکف  نیا ، دوب . هتفرگ  ار  میمـصت  نیا  مھ  زاب  دوب ، هدرک  رکف  مھ  لاس  کی  رگا  دننک ! رکف  هک  دنتفرگ  تلھم 

. دیآیم شیپ  البرک  یهعجاف  نم ! نازیزع  تقو  نآ  دادن . وا  هب  مھ  ار  نامھ  لاعتم  یادخ  هتبلا  مھاوخیم ! ار  یر  کلم 

ماـیق تساھـشزرا ، مسجت  شدوخ  هک  مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  لـثم  یـسک  منکب . یاهراـشا  طـقف  میوگب و  اروشاـع  یهثداـح  لـیلحت  هب  عـجار  هملک  کـی  اـجنیا  رد 

بوخ دنتـساوخ  مھ  یمدرم  تقو  کـی  رگا  هک  دـنامن ؛ یقاـب  زیچ  چـیھ  هک  دـسرب  اـجنآ  هب  اـت  تفریم  طاـطحنا  نیا  نوچ  دریگب ؛ ار  طاـطحنا  نیا  وـلج  هکنیا  یارب  دـنکیم ،

بیـشارس تعرـس  نیا  لباقم  رد  هنتکی  دنکیم و  تکرح  دنکیم ، مایق  دتـسیایم ، نیـسح  ماما  دشابن . ناشتـسد  رد  یزیچ  دـننک ، یگدـنز  ناملـسم  دـننک و  یگدـنز 

هجیتـن اـما  دـنکیم ؛ ادـف  ار  شـسابع  ناـج  ار و  شربـکا  یلع  ناـج  ار ، شرغـصا  یلع  ناـج  ار ، شنازیزع  ناـج  ار ، شدوخ  ناـج  هنیمز ، نیا  رد  هتبلا  دریگیم . رارق  طوقس 

. دریگیم

یارجاـم روـشرپ و  یهساـمح  میظع و  یهثداـح  هکـس ، یور  نیا  دوـب ؛ نیا  هیـضق ، یور  نآ  تسا . یلعنبنیـسح  یهدـش  هدـنز  ربماـیپ ، نید  ینعی  نیـسح ؛» نـم  اـنا  «و 

یلعنبنیسح دیمھف  ات  درک  هاگن  هناقشاع  مشچ  اب  دیاب  دیمھف . ار  البرک  یایاضق  دوشیمن  هناقشاع ، مشچ  اب  قشع و  قطنم  اب  زج  اعقاو  هک  تساروشاع  یهناقشاع 

ات هدنام و  یقاب  ایند  رد  هک  تساذل  تسا ! هدیرفآ  یتمظع  هچ  هدرک و  هچ  اروشاع -  رـصع  ات  اعوسات  رـصع  زا  زورهنابـش -  کی  دودـح  ای  زور ، فصن  بش و  کی  ابیرقت  نیا  رد 

. دنتسناوتن اما  دنراپسب ؛ یشومارف  هب  ار  اروشاع  یهثداح  هک  دندرک  شالت  یلیخ  دنام . دھاوخ  مھ  دبا 

امـش یارب  ار  میظع  یاھهنحـص  نیا  زا  هنحـص  دـنچ  منک و  تبیـصم  رکذ  هلمج  دـنچ  کـی  تسا -  فوـھل »  » باـتک هک  سوواـطنبا - »  » لـتقم یزور  زا  مھاوـخیم  زورما  نم 

، تسا قودـص  تسا ، گرزب  تسا ، فراـع  تسا ، هیقف  دـشاب -  سوواـطنبیلع  هک  سوواطنبدیـس -  نیا  تسا . یربتعم  رایـسب  لـتقم  لـتقم ، نیا  هتبلا  مناوخب . نازیزع 

ربتعم رایسب  لتقم  نیلوا  ناشیا  تسا . یاهتسجرب  یلیخ  تیصخش  رعاش و  بیدا و  شدوخ  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  یاھقف  داتـسا  تسا ، همھ  مارتحا  دروم  تسا ، قثوم 

زا لبق  یدایز  یاھلتقم  دـنراد . مھ  نارگید  دراد ، لتقم  یـسوط » خیـش  ، » دراد لتقم  امن -  نبا  ناشداتـسا -  تسا . یدایز  لـتاقم  ناـشیا  زا  لـبق  هتبلا  تشون . ار  زجوم  و 

قیقد و بوخ و  یلیخ  تاراـبع ، نوچ  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  لـتقم  نیا  تفرگ . رارق  عاعـشلاتحت  لـتاقم ، نآ  یهمھ  اـبیرقت  دـمآ ، فوھل »  » یتقو اـما  دـش ؛ هتـشون  ناـشیا 

. مناوخیم ار  اھنیا  زا  هلمج  دنچ  الاح  نم  تسا . هدش  باختنا  هصالخ 

لاس مک  ناناوج  زا  یکی  مالـسلاوھالصلاهیلع  نسحلانبمساق  تسا . یبیجع  رایـسب  یهنحـص  هک  تسا  نسحلانبمساق »  » نتفر نادیم  هب  یهیـضق  ایاضق ، نیا  زا  یکی 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هک  یتقو  اروشاع ، بش  رد  تسا . هدوب  هدیسرن  فیلکت  غولب و  دح  هب  زونھ  ملحلا ؛» غلبی  مل   » هک تسا  یناوجون  تسا . نیـسح  ماما  هاگتـسد 

ومع درک : ضرع  هلاس  هدراھچ  هدزیس ، ناوجون  نیا  دنورب ، هک  دندرکن  لوبق  باحصا  دیورب و  امش  تفگ  دش و  دنھاوخ  هتشک  همھ  داتفا و  دھاوخ  قافتا  هثداح  نیا  هک  دومرف 

وت یهقئاذ  رد  ندـش  هتـشک  مزیزع ! دومرف : ام -  ریبعت  هب  دـنک -  شیامزآ  ار  ناوجون  نیا  هک  تساوخ  نیـسح  ماما  دیـسر ؟ مھاوخ  تداھـش  هب  نادـیم  رد  مھ  نم  ایآ  ناـج !

نیا دناهنوگنیا . تیب  لھا  یاھهدشتیبرت  تسا . ربمایپ  نادناخ  رد  یشزرا  یریگتھج  نآ  نیا ، دینیبب ؛ تسا . رتنیریش  لسع  زا  لسعلا ؛» نم  یلحا   » تفگ تسا ؟ هنوگچ 

هدرک گرزب  ار  ناوجون  نیا  ابیرقت  نیـسح  ماما  هتفر و  ایند  زا  شردـپ  هک  هدوب  هلاس  راـھچ  هس ، اـبیرقت  ینعی  تسا ؛ هدـش  گرزب  نیـسح  ماـما  شوغآ  رد  یکدوک  زا  ناوجون 

اجنآ مالغ .» جرخ  و  یوارلا : لاق  : » دـنکیم رکذ  هنوگنیا  لتقم  نیا  رد  دـمآ . ومع  شیپ  ناوجون  نیا  دـش ، هک  اروشاع  زور  الاح  تسا . نیـسح  ماـما  تیبرت  هب  یبرم  تسا ؛

هاگن هک  روطنیمھ  دیوگیم : دنکیم و  لقن  اھنآ  زا  یکی  لوق  زا  دوشیم . لقن  اھنآ  لوق  زا  ایاضق  هک  دنرفن  دنچ  دندرکیم . تبث  دنتـشونیم و  ار  اھارجام  هک  دـندوب  ینایوار 

دمآ لتاقی ؛» لعجف  . » دیشخردیم هام  یهراپ  لثم  شاهرھچ  رمق ؛» هقش  هھجو  ناک  : » دمآ نوریب  یناوجون  رـسپ  هللادبعیبا ، یاھهمیخ  فرط  زا  میدید  ناھگان  میدرکیم ،

. دش ندیگنج  لوغشم  و 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

: دراد دوجو  هدمع  ثحب  هس  اروشاع ، هب  طوبرم  ثحابم  رد 

)...(

یاـھتربع ثحب  دراد . مھ  ییاـھتربع  اھـسرد ، زا  ریغ  اروشاـع  هک  میدرک  حرطم  ار  هلاـسم  نیا  اـم  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  هک  تساروشاـع  یاـھتربع  یهراـبرد  موس ، ثحب 

، ام روشک  ام و  نامز  ینعی  تسا ؛ نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب ، نیا  هدمع  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادح  دشاب . هتشاد  تیمکاح  مالسا  هک  تسا  ینامز  صوصخم  اروشاع 

. میریگب تربع  هک 

اپاترـس هعماج  نآ  وا ، هب  مدرم  قیمع  ناـمیا  نآ  وا ، هب  مدرم  قشع  نآ  ناشلامیظع ، ربمایپ  تیروحم  هب  یمالـسا  هعماـج  دـش  روطچ  هک  میدرک  حرط  هنوگنیا  ار  هیـضق  اـم 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هک یناـسک  ناـمھ  یـضعب  یتـح  مدرم ، ناـمھ  هتخادرپ ، هتخاـس و  هعماـج  نیمھ  درک ، مھاوـخ  ضرع  نآ  هراـبرد  یرادـقم  ادـعب  هک  یماـکحا  نآ  ینید و  روـش  هساـمح و 

، فارحنا دنتـشک !؟ یعـضو  نیرتعیجف  اب  ار  ربمایپ  نیمھ  دـنزرف  دـندش ، عمج  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  ناـشراک  لاـس  هاـجنپ  زا  دـعب  دـندوب ، هدـید  ار  ربماـیپ  هب  کـیدزن  یاـھهرود 

!؟ دوشیم هچ  رتشیب  نیا  زا  رس ، تشپ  هب  نتشگرب  درگبقع ،

هک یتقو  هفوک  مدرم  نوکبتا .»!؟ ردـغلا ، لتخلا و  لھا  اـی  هفوکلا ، لـھا  اـی  : » درک داریا  روحم  نیمھ  رب  اـساسا  ار  میظع  هبطخ  نآ  هفوک ، رازاـب  رد  اھیلعهللامالـس  یربک  بنیز 

هیرگ نوکبتا ؛»!؟ : » دومرف دندرک . هیرگ  هجض و  هب  انب  دندرک ، سمل  کیدزن  زا  ار  هعجاف  دندید و  ریسا  ار  یلع  رتخد  دندرک و  هدھاشم  هزین  یور  رب  ار  نیـسح  ماما  کرابم  رس 

الخد مکنامیا  نوذختت  اثاکنا  هوق  دعب  نم  اھلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  : » دومرف دعب  دشاب . هتـشادن  یمامت  ناتهیرگ  هنرلا ؛» تئدھالو  هعمدلا  تاقر  الف  « !؟ دـینکیم

هدامآ اھخن  نیا  هک  نآ  زا  دـعب  دـنکیم ؛ خـن  لزغم  اب  ار  اھهبنپ  ای  اھمـشپ  هک  دـیتسھ  ینز  لثم  امـش  درگبقع . ارقھق و  هب  تشگرب  تسا ؛ تشگرب  ناـمھ  نیا ، ( ١ «.) مکنیب

رھ تسا . تربع  نیا ، تسا . تشگرب  نامھ  نیا ، دـیدرک . هبنپ  ار  دوخ  هتـشر  یاھخن  تقیقح  رد  امـش  ندومن ! هبنپ  ندرک و  زاـب  ون  زا  ار  اـھخن  دـنکیم  عورـش  هراـبود  دـش ،

. تسھ رطخ  نیمھ  ضرعم  رد  یمالسا ، هعماج 

نآ اـب  رگم  موـصعم ، ریغ  ربماـیپ و  ریغ  یاـھناسنا  تیـصخش  دـشاب . ربماـیپ  نآ  نخـس  هب  لـماع  دـناوتب  تما  کـی  هک  دوـب  نیا  شگرزب  راـختفا  اـم ، گرزب  زیزع  ینیمخ  ماـما 

رگا هن ؛ دنریگب ، تربع  رگا  دراد ؟ ار  تبقاع  نیمھ  یمالسا ، هعماج  رھ  ایآ  دمآ . شلابند  ماجنارس  نآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  هعماج  نآ  وا ، تسا ؟ هسیاقم  لباق  میظع  تیـصخش 

. تساجنیا اروشاع  یاھتربع  هلب . دنریگن ، تربع 

هتشارفارب ار  نآرق  مالسا و  مچرپ  مینک و  هدنز  ایند  رد  ار  مالـسا  مسا  میورب و  اددجم  ار  هار  نآ  هک  میاهدرک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  هللادمحب  نامز ، نیا  مدرم  ام 

هتفر هداتـسیا و  هار  نیا  رد  مکحم  صرق و  تسا ، هتـشذگ  شبالقنا  زا  لاـس  تسیب  اـبیرقت  هک  مھ  زورما  اـت  تلم  نیا  دـش . تلم  امـش  بیـصن  راـختفا  نیا  اـیند  رد  مییاـمن .

، اروشاع تربع  دیایب . شیپ  تشونرـس  نآ  تسا  نکمم  میرادـن ، هگن  هار  نیا  رد  دـیاش ، دـیاب و  هک  نانچنآ  ار  نامدوخ  رگا  میـشابن ، بظاوم  رگا  دـینکن ، تقد  رگا  اما  تسا .

. تساجنیا

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اعطق درادـب . رود  رظن  زا  تیادـھ  مچرپ  کـی  ناونع  هب  تربع ، کـی  ناونع  هب  سرد ، کـی  ناونع  هب  ار  اروشاـع  یارجاـم  یمالـسا  یهعماـج  یمالـسا و  تما  دـیابن  تقو  چـیھ 

هب نم ، هار  یهمادا  نم ، نید  ینعی  انعم ، نیا  رب  اـنب  ( ١ (؛» نیسح نم  انا  و  : » دومرف هک  روط  نامھ  تسا . مالسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح هب  اروشاع و  هب  یهدنز  مالـسا ،

یمالسا تما  هب  یلمع ، سرد  نیا  هبرجت ، نیا  دمآیمن ، شیپ  مالسا  خیرات  رد  میظع  یراکادف  نیا  رگا  دوبن ، اروشاع  یهثداح  رگا  تسا . مالسلاهیلع )  ) نیسح یهلیسو 

. دـنامیمن یقاب  مالـسا  تینارون  زا  مالـسا ، تقیقح  زا  یزیچ  دـندش و  نآ  راچد  مالـسا  زا  لـبق  ناـیدا  هک  هچنآ  لـیبق  زا  دـشیم  یفارحنا  راـچد  مالـسا  اـنیقی  دـشیمن و  هداد 

. تسا نیا  هب  اروشاع  تمظع 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اعطق درادـب . رود  رظن  زا  تیادـھ  مچرپ  کـی  ناونع  هب  تربع ، کـی  ناونع  هب  سرد ، کـی  ناونع  هب  ار  اروشاـع  یارجاـم  یمالـسا  یهعماـج  یمالـسا و  تما  دـیابن  تقو  چـیھ 

هب نم ، هار  یهمادا  نم ، نید  ینعی  انعم ، نیا  رب  اـنب  نیـسح ؛» نم  اـنا  و  : » دومرف هک  روط  ناـمھ  تسا . مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح هب  اروشاـع و  هب  یهدـنز  مالـسا ،

یمالسا تما  هب  یلمع ، سرد  نیا  هبرجت ، نیا  دمآیمن ، شیپ  مالسا  خیرات  رد  میظع  یراکادف  نیا  رگا  دوبن ، اروشاع  یهثداح  رگا  تسا . مالسلاهیلع )  ) نیسح یهلیسو 

. دـنامیمن یقاب  مالـسا  تینارون  زا  مالـسا ، تقیقح  زا  یزیچ  دـندش و  نآ  راچد  مالـسا  زا  لـبق  ناـیدا  هک  هچنآ  لـیبق  زا  دـشیم  یفارحنا  راـچد  مالـسا  اـنیقی  دـشیمن و  هداد 

نیمز نامسآ و  یهمھ  هب  مالسلاهیلع )  ) یلعنبنیسح لثم  یسک  ناج  تسا ، گرزب  تراسخ  تسا ، نیگنـس  اروشاع  رد  تبیـصم  هتبلا  تسا . نیا  هب  اروشاع  تمظع 

، دندیتلغ نوخ  کاخ و  هب  نادـیم  نیا  رد  اھنیا  تسین ؛ رگید  سک  چـیھ  ناج  اب  یهسیاقم  لباق  تیبلھا ، نآ  ناناوج ، نآ  باحـصا ، نآ  رھاط  بیط و  کاپ و  یاھناج  دزرایم ،

رب هک  هچنآ  اما  تسا ، تخس  یلیخ  تسا ، خلت  یلیخ  تسا ، نیگنس  یلیخ  ثداوح  نیا  دنداتفا ؛ تراسا  هب  نینموملاریما  ربمغیپ و  ززعم  مرح  دندش ، ادف  دندرک ، یراکادف 

یلعنبنیـسح لـثم  یـسک  رب  ار  تخـس  ثداوـح  نیا  لـمحت  هک  تسا  راگدـنام  تمظعاـب و  ناـنچنآ  تـسا ، گرزب  ناـنچنآ  دـش ، بترتم  تخـس  خـلت و  ثداوح  نیا  لـمحت 

ناشیا فرح  هک  تابقارم -  رد  هیلع ) ناوضر هللا   ) یکلم یاقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم  دـناهدرک ، لقن  ناـگرزب  ار  نیا  دـنکیم . ناـسآ  وا  یهداوناـخ  وا و  ناراـی  و  مالـسلاهیلع ) )

نآ رد  یگتفکش  راثآ  رتهتخورفارب ، مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح یهرھچ  دشیم ، رتنیگنـس  اھتبیـصم  هچرھ  اروشاع  زور  رد  هک  دننکیم  دیکات  تسا -  تجح  تسا ، دنس 

. دشاب ام  مشچ  لباقم  رد  امئاد  دیاب  اھنیا  زمر ، زار و  رپ  زغمرپ ، قیاقح  نیا  دشیم . راکشآ  رتشیب  راوگرزب 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، تسا سرد  وا  یناوج  نارود  تسا ، سرد  وا  یکدوک  نارود  تسا : سرد  همھ  راوگرزب ، نآ  یهلاس  دنچ  هاجنپ و  یگدنز  خیرات  لوط  رد  مالسلاهیلع  یلعنبنیسح  یگدنز 

طقف نیسح  ماما  راک  هک  دوبن  روجنیا  تسا . سرد  همھ  وا  راتفر  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تداھـش  زا  دعب  تسا ، سرد  وا  راتفر  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تماما  نارود  رد 

یهباطخ الاو  دھدیم ؛ رارق  عاعشلاتحت  ار  رگید  یاھرون  یهمھ  یدیشروخ  لثم  هک  تسا  هدنـشخرد  ردقنیا  دراد ، تمظع  ردقنیا  البرک  یهثداح  نکل  دشاب ، رخآ  زور  نآ  رد 

هب باطخ  راوگرزب  نآ  یهمان  تسا ؛ یخیرات  دنس  کی  تسا -  هدش  رکذ  ثیدح  بتک  رد  هک  ینم -  رد  نیعبات  هباحص و  ناگرزب و  املع و  هب  باطخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

دنـس کـی  تسا -  هدـش  لـقن  ثیدـح  ربتعم  بتک  رد  هک  ( ١ «) هروھـشم ملعلاب  هباصع  هباـصعلا ، اـھتیا  متنا  مث  - » شدوخ  ناـمز  رد  ینید  ناـکرا  اـھهیاپ و  ناـگرزب و  اـملع و 

؛ مالـسلاوھالصلاهیلع نینموملاریما  تفالخ  هاتوک  نارود  رد  ردـپ  راـنک  رد  شروضح  هیواـعم ؛ هب  شاهماـن  هیواـعم ، اـب  شدروخرب  راوگرزب ؛ نآ  یاـھراتفر  تسا ؛ مھم  یخیراـت 

سرد تخومآ ؛ سرد  یلعنبنیـسح  زا  دیاب  زور  نیا  رد  تسا ؛ راوگرزب  نیا  تدالو  زور  زورما  تسا . یرگید  زیچ  اروشاع  یهثداح  اھتنم  تسا ؛ سرد  مدقهبمدق  اھنیا  یهمھ 

دیاب دوب و  هداـمآ  هشیمھ  دـیاب  ملظ ، اـب  یهلباـقم  یارب  لدـع ، یهماـقا  یارب  لدـع ، یارب  قح ، یارب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تما  هب  مالـسلاوھالصلاهیلع  یلعنبنیـسح 

؛ ارچ دشاب  بسانتم  ام  تاداع  اب  ام ، تایقلخ  اب  ام ، تیعضو  اب  هک  یحوطس  رد  اما  تسین ؛ امش  نم و  راک  سایقم ، نآ  رد  حطس و  نآ  رد  دروآ ؛ نادیم  هب  ار  دوخ  یدوجوم 

. میریگب دای  دیاب 

« : اروشاع یاھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

هدازنیسح  /   ١٣٨٢/٠٣/١٢ نسح  هدنسیون :  اروشاع /  یاھتربع  صاوخ و  یسانشرابت 

یدبع  /   ١٣٨٢/٠١/٠١ رصاندمحم  هدنسیون :  یربھر /  دنلب  هاگن  رد  اروشاع  یاھتربع 

ینانیزم  /   ١٣٨٢/٠١/٠١ قداصدمحم  هدنسیون :  یسایس /  راتفر  هصرع  رد  اروشاع  یاھتربع  اھسرد و 

« اروشاع ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 15هاگياپ  هحفص 15 
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