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مالسلاهیلع اضر  ماما  تامارک 

باتک تاصخشم 

، تاراشتنا يروبص ، مق  رـشن : تاصخـشم  . 1340 نیـسح ، يروبـص ، هدنـسیون  مالـسلا /  هیلع  اضر  ماما  تاـمارک  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
: تشاددای : 7-34-7435-964 ج.2 )  ) لایر  20000 لایر 978-964-7435-29-1 ؛ :  15000 کباش : ج . يرهاـظ : تاصخـشم  . 1388

اهتـمارک 203ق --  153 - ؟ متـشه ، ماـما  مالـسلاامهیلع ،  یـسوم  نب  یلع  عوـضوم : هماـنباتک . تشادداـی : (. 1387 لوا : پاــچ   ) ج.2
هدر ص2ك4 1388   / BP47 / 35 هرگنک : يدنب  هدر  ناتساد  203ق --  153 - ؟ متشه ، ماما  مالسلاامهیلع ،  یـسوم  نب  یلع  عوضوم :

1637768 یلم : یسانشباتک  هرامش   957  / 297 ییوید : يدنب 

یندنام دای  هب  روضح 

هداوناخ يارب  شکتمحز  يردـپ  یلعماما ، عرـص  يرامیب : عون  نابآ 1374   13 افش : خیرات  رقنـس  دلوتم 1354  یتمـشح  دمحم  هتفای : افش 
هب اتسور  رد  نیمز  يور  رب  يزرواشک  قیرط  زا  درکیم و  یگدنز  هاشنامرک  رقنس  هموح  زا  دلواب "  " ياتسور رد  وا  دوب . شا  يرفن  تشه 

هنیس ناهنپ  یمغ  دوب . یگدنز  راک و  هصرع  رد  ترارم  جنر و  رب  هاوگ  شا  هتخوس  باتفآ  هرهچ  هلبآ و  رپ  ياهتسد  دومنیم . شاعم  رارما 
، وا مغ  يرآ  ربص . هریخذ  هاگیاج  دوب و  یگدـنز  راب  تمالم  ثداوح  نیگمهـس و  نافوت  جاـمآ  هک  يا  هنیـس  تفرگیم ، رب  رد  ار  وا  ربتس 

ناج هب  ار  راک  زا  یشان  ياهیتخـس  همه  دوب . هدیدرگ  التبم  شغ )  ) عرـص يرامیب  هب  یگلاس  تشه  زا  هک  شا  هلاس  دنزرف 20  دوب . دمحم 
بوذ نتخوس و  ضرعم  رد  شدوجو  مه  وا  هک  ییوگ  درکیم . هاگن  دشیم  بآ  یعمش  دننام  هک  شنت  هراپ  هرهچ  هب  یتقو  اما  دیرخیم ،

زا ار  دوخ  دنک  ياهسفن  یگدنز ، تایح  هچغاب  رد  هدرمژپ  کشخ و  یتخرد  نوچمه  يرامیب  نیا  جنر  زا  هک  دـمحم  هراچیب  دوب . ندـش 
، یپرد یپ  ياهدرد  رس  دوب . هتخود  کیرات ، مهبم و  يا  هدنیآ  رب  شغورف  یب  نامـشچ  دروآیم و  رب  یتخـس  هب  نورب  ملاع  هب  نورد  يان 
ار دـمحم  يدایز  ياهرتکد  دراد . زاب  لیـصحت  هسردـم و  زا  ار  دـمحم  تسناوتن  تالکـشم  اـهنیا ، همه  هب  دوب . هدروآ  هوتـس  هب  ار  دـمحم 
وا دوجو  قامعا  رد  اهلاس  هک  عرـص  دـیدش  يرامیب  دوجو  رب  دادیم  یهاوگ  همه  يزغم و …  ياهراون  اهـشیامزآ و  دـندوب . هدرک  هنیاعم 

کی یتح  دوب  هناگیب  وا  يارب  زیچ  همه  دربن ، یتذل  شا  یکدوک  نارود  زا  دمحم  تشاد . يراگزاسان  رـس  نامرد  وراد و  اب  هدرک و  هنخر 
دوخ میمصت  وا  دوب . هجیتن  یب  دمحم  يارب  همه  همه و  نامرد …  وراد و  زجاع . وا  ياوادم  زا  دنتخانـشیم و  ار  وا  رهـش  ناکـشزپ  دنخبل .

. دراذگیم نایم  رد  شا  هداوناخ  اب  ار  ع )  ) اضر ترـضح  ترایز  دهـشم و  هب  نتفر  دـصق  هدرک و  دـیما  عطق  نابیبط  همه  زا  دوب . هتفرگ  ار 
ماما نادنمتجاح ، نادنمدرد و  ماما  دنکیم ؛ وجتـسج  شماما  شیپ  رد  ار  دوخ  يدوبهب  وا  يرآ ، دنلد . مه  وا  اب  مه  شردام  ردپ و  ییوگ 

رئاز دمحم  هک  دوب  هام 1374  نابآ  مهدزیـس  بش  دنکیمن . در  شا  هناخ  رد  زا  دیماان  ار  سک  چـیه  هک  یفوؤر  ماما  ناسک ، یب  نابیرغ و 
دمحم نامـشچ  رب  یحبـش  نوچمه  باوخ  دوب . هتـشذگ  همین  زا  بش  دش . يراج  شنامـشچ  رهن  رب  افـص  راشبآ  دـیدرگ ، ع )  ) اضر يوک 

هب شود  رب  زبس  ییابع  یناحور و  سابل  اب  ییاقآ  دـید  باوخ  رد  تخودیم . مه  رب  ار  وا  ياهکلپ  دومن و  دوخ  روحـسم  ار  وا  دـش و  دراو 
ار تیافش  ایب و  حیرض  رانک  هب  هبنـشراهچ  رهظ  زا  دعب  تعاس 3  يراد  زغم  ناطرس  وت  دیوگیم  دنیـشنیم و  شنیلاب  رب  دیآیم و  شندید 

ریز هب  ار  شرـس  ددرگیم ، قرغ  شا  هناـقداص  ياـیؤر  رکفت  رد  دـباییم ، تدـش  شبلق  نابرـض  دوـشیم ، رادـیب  باوـخ  زا  ریگب . نـم  زا 
هـشوگ دوریم و  رهطم  حیرـض  کیدزن  دوشیم ، فرـشم  مرح  لخاد  هب  دسریم ، ارف  دوعوم  زور  دوشیم . هناخرفاسم  یهار  دزادنایم و 

. دتفایم مه  يور  رب  شیاه  کلپ  دـنزیم ، هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  نوزحم ، هتـسکش و  لد  دـیامنیم ، تجاح  ضرع  دنیـشنیم و  يا 
شرـس يور  ار  ناشکرابم  تسد  اقآ  مناوتیمن . دیوگیم : دمحم  وش ! دـنلب  وش ، دـنلب  وش ، دـنلب  دـیوگیم : وا  هب  هک  دـنیبیم  ار  اقآ  نامه 
شندب دیاشگیم ، مشچ  دمحم  ناوخب . رکـش  ترایز  زامن  تعکر  ود  ورب و  دنیامرفیم : دننکیم و  دـنلب  ار  وا  دوخ  تسد  اب  دنـشکیم و 
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جنر هدییاز  هک  ییوا  دریگیم . انعم  شیارب  زیچ  همه  تسا . هدیسر  رون  هب  تملظ  زا  ییوگ  دنکیم ، ادیپ  یبیجع  ساسحا  هداتفا ، شزرل  هب 
نونکا تشادن ، يرگید  زیچ  درد  يرامیب و  هرطاخ  زج  شرمع  تاحفـص  رد  هک  ییوا  دوب ، درد  شـسنوم  قیفر و  هک  ییوا  دوب ، تنحم  و 
تیانع ساپس  و  ًارسی . ِرسُعلا  عم  ّنا  هک : دروآیم  نامیا  یحو  مالک  نیا  رب  دنکیم و  زاب  یهلا  دمح  هب  نابز  دیدیم ، دوخ  رد  هزات  ییورین 

. رکش هدجس  دتسیایم و  زامن  هب  نامیا  قشع و  زا  راشرس  یلد  اب  رون ، راوج  رد  وا  و  تسا ، مرک  دوج و  ندعم  هک  یماما  دراد . ار  ماما 

روضح هداب 

لگ بیس  بیـس ! ياهآ  ندب  همین  جلف  يرامیب : هامرهم 1370  لوا  افـش : خـیرات  شلاط  رپتشه  نکاس  هلاس ، یتزع 43  راتخم  هتفای : اـفش 
ادص ار  وا  رد  هناتـسآ  رد  رـس ، هب  رداچ  ینز  دمآیم . شیپ  هچوک  لوط  رد  دزیم و  ادص  هک  دوب  شورف  هویم  ودب ! مراد ! دـنق  رانا  یهاش !
رـس زا  ار  شهالک  تشاذـگ ، شا  هتـسخ  رمک  هب  یتسد  تشاد ، هگن  يرانک  ار  شا  یتسد  يراگ  شورف ، هویم  راتخم ! يدهـشم  یه ، دز :
درک یـسراو  ار  اهبیـس  دمآ  ولج  نز  ياوخیم ؟ یچ  یجبآ ! اه  دودز . یناشیپ  زا  قرع  شتک  هراپ  سردنم و  نیتسآ  هشوگ  اب  و  تشادرب ،

نموت هدـجیه  هللا ، نیب  ینیب و  يدـشم ! يدرک  شنورگ  هک  زاـب  نموت . تسیب  راـنک  کـی  زا  یجبآ  هیهاـشلگ  ابیـس ؟ نیا  هدـنچ  دیـسرپ : و 
فیک یتسد ، لـیبنز  يوت  زا  نز  دز . اهبیـس  ریز  ار  وزارت  هفک  موناـخ ؟ مدـب  ولیک  دـنچ  تشادرب : ار  وزارت  هفک  تفگ و  ار  نیا  هشدـیرخ .

ییولیک جنپ  گنس  شورف  هویم  یتشم ! شاتشرد  زا  ولیک  جنپ  دیشک : نوریب  یناموت  دص  سانکسا  کی  نآ  لخاد  زا  دروآ و  رد  ار  شلوپ 
زا شبیس  نیشاب  عمج  رطاخ  مه ، ياپ  شزیر  تشرد و  یجبآ ، رانک  هی  زا  درک : بیـس  زا  رپ  ار  هفک  یکی  نآ  تشاذگ و  وزارت  هفک  رد  ار 

هریخ يا  هطقن  هب  شنامشچ  تخیر . نیمز  يور  رب  اهبیس  دش و  اهر  شتـسد  زا  وزارت  دز . خی  شناهد  رد  مالک  دنام . مامتان  شفرح   …و 
هویم لکیه  داتفا و  هار  هب  يراگ  داتفا . ورف  شا  یتسد  يراگ  يور  رب  شورف  هویم  دیـشک . غیج  راـیتخا  یب  نز  تسکـش . شناوناز  دـنام و 

نز دنچ  داتـسیا . تکرح  زا  قرب  غارچ  ریت  اب  دروخرب  رد  تفر و  شیپ  هچوک  لوط  رد  يراگ  دـیتلغ . نیمز  رب  نآ  تکرح  سپ  رد  شورف 
هب ار  دیشروخ  بورغ  ایرد ، ناشورخ  جاوما  اب  ور  هبور  دیـشکیم . غیج  نانچمه  دوب و  هدیـسرت  نز  دنتخیر . نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  رگید 
هب ار  وا  ياـپ  یجوم  دوب . هدـناشوپ  ار  اـیرد  حطـس  شخرـس ، نوخ  تفریم و  ورف  جاوما  لد  رد  یمارآ  هب  دیـشروخ  دوب ، هداتـسیا  هراـظن 
مین ود  دنتـشادرب ، فاکـش  جاوما  هک  دید  دش  هریخ  هک  ایرد  هب  تسا . هدمآ  رد  تکرح  هب  شیاپ  ریز  نیمز  درک  ساسحا  تفرگ ، شزاون 

هدـید هب  یلحاس  رگید  هک  ردـق  نآ  تفر . شیپ  ایرد  فاکـش  رد  تشاذـگ و  هار  هب  مدـق  لحاس . يوس  نآ  ات  شروبع  يارب  یهار  دـش و 
بوخ دش . رادیدپ  يرون  شهاگن  اب  ور  هبور  هراب  کی  هب  جاوما . مطالتم  شورخ  دوب و  ایرد  یبآ  اهنت  شهاگن  زا  يوس  ره  رد  دـمآیمن 

، درک دنت  ار  شیاه  مدق  وا  اضر ! ماما  ای  دیـشک . دایرف  تخانـش . ار  اج  نآ  دـیود ، ولج  ؤلألت . رپ  ناراب و  رون  دـید . یهاگراب  درک  رظن  هک 
اج زا  درک  یعـس  دزیم . ادـص  ار  وا  هک  دوب  شردارب  راتخم ! راتخم ! داـتفا . نیمز  رب  مکحم  درک و  ریگ  یگنـس  هب  شیاـپ  رتدـنت ، رتدـنت و 

يدرم دـید ، شرـس  يالاب  ار  شردارب  درک ، زاب  ار  شنامـشچ  یتخـس  هب  دوش . دـنلب  تسناوتن  تفرگ . ار  شیاپ  اـت  رمک  زا  يدرد  دزیخرب .
يور شمیراذب  ات  دینک  کمک  نییاپ ، داتفا  تخت  زا  تفگ : ار  شباوج  ردارب  دیـسرپ و  درم  هدش ؟ یچ  دـیود . قاتا  نورد  هب  شوپدـیفس 

هب ردارب . يدموا  شوه  هب  هک  ملاحشوخ  تسین ، يروط  تخود . ردارب  سیخ  هاگن  هب  ار  شهاگن  دیسرپ و  ار  نیا  متـسه ؟ اجک  نم  تخت .
زا ار  شهاگن  دیـسرپ . هک  دوب  ردارب  يدیدیم ؟ باوخ  دروایب . دای  هب  ات  درک  یعـس  تخود و  فقـس  هب  ار  شنامـشچ  دیـشک  زارد  تشپ 
رپ ياـیرد  لـالز . كاـپ و  اـیرد ، گـنر  هب  تسا  یبآ  نامـسآ  مه … ! یباوخ  هچ  اـه  درک : همزمز  مارآ  ردارب و  يور  هب  دـناخرچ  فقس 

حیرض يور  هب  ور  دوشیم  مگ  تیعمج  نایم  رد  دنزیم و  جاوما  لد  هب  ار  شدوخ  راتخم  دننزیم . جوم  مرح  ياه  نحص  نارئاز  شورخ 
شمیمصت دش . صخرم  ناتسرامیب  زا  هک  ینامز  دنارذگیم .. رطاخ  رد  دروآیم . رد  زاورپ  هب  ار  شلد  ددنبیم و  ار  شنامشچ  دتسیایم ،

هب ار  وا  دنناسرب و  شورف  هب  ار  ناشلزنم  هک  تشاد  رارصا  ردارب  اما  تفریذپ ، هنامداش  شرسمه  تشاذگ . نایم  رد  شرـسمه  ردارب و  اب  ار 
رارصا اب  تفریذپن و  راتخم  دربب . تسا  روهشم  اج  نآ  رد  يزغم  ياه  هتکس  نامرد  دوب  هدینش  هک  قباس )  ) يوروش ياهناتـسرامیب  زا  یکی 
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سمتلم دنمتسم و  راب ، میرح  رانک  رد  دوب  دهشم  رد  وا  الاح  و  دیامن . هیهت  ار  دهشم  هب  رفس  تیلب  شرسمه  وا و  يارب  ات  تساوخ  ردارب  زا 
هک دید  ار  یکدوک  دوشگ  ار  شنامشچ  تفرگ . ار  شتسد  یتسد  درک  ساسحا  ینکردا …  سوفنلا ! سینا  ای  سوط ! ضرا  دیهش  ای  افش .

ییاج دالوف  هرجنپ  رانک  رد  تیعمج  ماحدزا  یغولش و  رد  متفرگ . اج  نوتارب  هک  دییایب  دناشکیم . مرح  يوس  هب  ار  وا  هتفرگ و  ار  شتسد 
هب ریحت  اب  راتخم  دایب . مردپ  ات  دینیـشنب  اج  نیمه  دیدنخ : هنانابرهم  كدوک  تسـشن ، راتخم  رفن ، کی  نتـسشن  هزادنا  هب  ییاج  دوب ، یلاخ 

؟ هن هگم  هنوگچ ؟ نیدموا ، رود  هار  زا  امش  نوت . تدایع  دایب  مگیم  شهب  نوت ؟ ردپ  دیسرپ ؟ داتسیا و  هریخ  كدوک  ینارون  ابیز و  هرهچ 
دنچ ار  نیا  رادیب ؟ ای  دوب  باوخ  دش . ناهنپ  راتخم  ریحتم  هاگن  زا  يا  هظحل  رد  دـیود و  تیعمج  نایم  هب  كدوک  شلاط . رپ  تشه  زا  هرآ 
هدـش مگ  شهاگن  زا  اج  نآ  رد  كدوک  هک  ییاج  هب  تخود ، تیعمج  هب  ار  شهاگن  هرابود  دـیلام و  ار  شنامـشچ  دیـسرپ . دوخ  زا  راـب 
راتخم داتفا ، شناج  هب  یگتـسخ  تشاذگ . هرجنپ  هب  رـس  دنامب ؟ رظتنم  ایآ  دوب ؟ هدید  مشچ  هب  هک  ار  هچنآ  دنک  رواب  تسناوتیم  ایآ  دوب .

هب هدـموا  مردـپ  نیـشاپ  اقآ ، یه  درک . رادـیب  ار  وا  داـهن و  شا  هناـش  رب  یتسد  دوب ، باوخ  زونه  راـتخم  دـمآ ، هک  كدوک  تفر . باوخب 
، شنابل رب  هتـسشن  يدـنخبل  اـب  هرهچ  شوخ  شوپ و  زبس  يدرم  اـب  هارمه  دـید  ار  كدوک  دوشگ ، هک  ار  شنامـشچ  راـتخم  نوت . تداـیع 
، امش نابرق  هب  مناج  اقآ  مالس  دیسوب . ار  شتسد  درک و  مالس  اقآ  هب  دش . دنلب  اج  زا  دنت  درک . ساپـس  زا  رپ  ار  شناج  قمع  ات  هک  يدنخبل 

زاونلد گنهآ  دوب ، شخب  ناج  یناحور و  شا  همزمز  درک . يا  همزمز  بل  ریز  دیـشک و  راتخم  تروص  رـس و  رب  یتسد  اقآ  الوم ؟ دییامش 
کبـس درک  سح  دنارات . راتخم  نت  زا  ار  درد  یگتـسخ و  شخب ، شمارآ  دوب و  ازفا  حور  ناگدنرپ ، يابیز  همغن  لثم  تشاد ، ار  ناراشبآ 

هن رگد  مرح . فکتعم  نارئاز  لیخ  دوب و  شدوخ  دـمآ  هک  لاـح  هب  دوب . هدـش  دوخ  یب  دوخ  زا  هدرک ، شتـسم  رادـید  قوش  تسا . هدـش 
اب دنکفا و  مرح  هرجنپ  رد  هجنپ  تفای . دوب  هداد  ناشن  كدوک  هک  ییاج  نامه  رد  ار  شدوخ  ابیز . ینارون و  كدوک  نآ  هن  دوب و  ییالوم 

، تفای شهاگن  يور  هبور  ار  شردارب  تشگرب . بهتلم  دروخ ، شا  هناش  رب  یتسد  راز . راز  تسیرگ .. داد و  زاوآ  ار  شیالوم  دنلب  يادص 
باوخ مه ؟ وت  ردارب  مدـید  باوخ  تفگ : باوج  شردارب  دیـسرپ و  راتخم  دوب ؟ هدـش  هچ  ار  وا  ردارب ! دوب . هدـنام  هریخ  راـتخم  هب  نارگن 

يرآ ینعی ؟ دیسرپ . ار  ملاح  دیشک  مرس  رب  یتسد  يرآ  شوپ ؟ زبس  يالوم  مه …  نم  دراد . نیلاب  هب  ار  ترـس  شوپ  زبس  ییاقآ  هک  مدید 
دندییاس و دالوف  هرجنپ  هب  ار  اهرس  دندرک  هرجنپ  ياه  هکبش  رد  هقلح  ار  ناشتسد  ود  ره  رکش  ار  ادخ  مراد . نانیمطا  ردارب ، متفای  افش  نم 

! ناتسراک يراک  دوب . يراک  هیرگ  هک  ابجع  رکش ! هیرگ  قوش ! هیرگ  دنتسیرگ . ياه  ياه 

اه هنییآ  زار 

رد هیلک  تنوفع  ندب ، جلف  نوخ ، ناطرـس  يرامیب : نیدرورف 1373  افـش : خیرات  يردان  تالک  دلوتم 1344 ، یتسیناتـسا  همطاف  هتفای : افش 
ریز هک  یقیمع  نیچ  هدیکت و  راسخر  هدـیرپ ، گنر  تشادـن ، وا  اب  یتهابـش  چـیه  هک  دـید  ار  ینز  روجنر  هتـسکش و  ریوصت  لباقم  هنییآ 

ور هنییآ  زا  دیـشک و  یهآ  ترـسح  اـب  دادیم . ناـشن  دوب  هچنآ  زا  رتریپ  ار  شا  هرهچ  دوـب ، هدـش  ادـیوه  شا  هتـسشن  يدوـگ  هب  نامـشچ 
سکعنم ار  شبرطـضم  ریوصت  يا ، هنییآ  مه  زاب  تشگرب ، بقع  هب  تریح  اب  دوب ، هداتـسیا  شهاگن  اـب  ربارب  رگید  يا  هنییآ  اـما  دـنادرگ ،
کیدزن وا  هب  اه  هنییآ  درک  سح  دوب . هدـش  اـه  هنییآ  ینادـنز  ییوگ  دـندوب . هتفرگ  اـه  هنییآ  ار  شیوس  راـهچ  دـیخرچ ، دوخ  رود  درک .

دوخ دزیرگب . اه  هنییآ  راصح  زا  ات  تساوخ  دوب ، هدش  ریثکت  اه  هنییآ  نایم  رد  شریوصت  دشیم . رت  گنت  رت و  گنت  شنادـنز  دـنوشیم .
برطـضم دندیدنخ . وا  هب  شا  يرارکت  ياهریوصت  رگید ، ياه  هنییآ  رد  اما  دش ، مگ  هنییآ  نورد  دنکـشب ، هک  نآ  یب  دز ، يا  هنییآ  هب  ار 

هتخادـنا یتسد  يا  هنییآ  ره  زا  شددـعتم  ریواصت  ییوگ  اما  دـشکب ، دایرف  هک  تساوخ  دوب ، هداتفا  شناج  هب  يروابان  تریح و  دوب ، هدـش 
ریوصت دندوب ، هدـیبسچ  نآ  هب  وس  راهچ  زا  هک  دـندوب  هدـش  کیدزن  وا  هب  ردـقنآ  اه  هنییآ  رگید  دندرـشفیم . مکحم  ار  شیولگ  دـندوب و 

کلپ رایتخا  یب  دوریم . نوریب  شنامـشچ  زا  شناج  هک  درک  ساسحا  دوب ، هتخیر  شناج  هب  ساره  دیدیمن . يا  هنییآ  رد  مه  ار  شدوخ 
قرغ رون  رد  دـشیمن . هدـید  دوب  هدـش  کیدزن  وا  هب  هک  یـسک  دز ، ار  شناگدـید  دـیدش ، يرون  دوب ، ینارون  اج  همه  دوشگ ، ار  شیاه 
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کچوک و يا  هنییآ  درک ، زاب  هرابود  تسب و  ار  شنامشچ  دیرابیم ، وا  برطضم  هاگن  رد  هک  دوب  رون  زا  یعبنم  دوخ  ییوگ  وت  دوب ، هدش 
روجنر یگتـسکش و  نآ  رگید  دیدنخ ، مه  ریوصت ش  دز ، يدنخبل  دوب ، هدرک  سکعنم  ار  ریوصت ش  هک  تفای  شهاگن  اب  ور  هب  ور  زبس 

زا لبق  لثم  تسرد  دوب ، هتفرن  يدوگ  هب  زین  شنامـشچ  دشیمن ، هدـید  شتروص  رد  مه  یکورچ  یتح  دـیدیمن ، شا  هرهچ  رد  ار  لبق  ي 
اهر اضف  رد  ار  دوخ  دیشک و  يدایرف  یلاحشوخ  زا  لاحرس ، باداش و  دوب ، باداش  ددرگ . يرتسب  ناتـسرامیب  رد  دوشب و  ضیرم  هک  ینآ 

داد و هنالوجع  یباوج  دومحم  دیـسرپ . يو  زا  دـیمهفیم ، شنارگن  هاگن  زا  وا  ار  نیا  درکیم . یفخم  وا  زا  ار  يزیچ  متح  هب  دومحم  درک .
هداتفا یقافتا  شیارب  هک  درک  ادیپ  متح  رگید  درک ، رت  جـنرغب  ار  هلأسم  باوج ، زا  وا  هرفط  دـنک ، ضوع  ار  تبحـص  عوضوم  ات  درک  یعس 
شناـج هب  جـالعال  يدرد  هک  دـیمهف  دوشیم و  رت  فیعـض  رت و  روجنر  زور  ره  هک  دـیدیم  تسنادیمن . قاـفتا ؟ نیا  دوب  هچ  اـما  تسا .

، تفگیمن يزیچ  وا  هب  دومحم  دـنراد . زیگنارب  لاؤس  چـپ  چـپ  دومحم  اب  هک  دـیدیم  اـما  دـنتفگیمن ، وا  هب  يزیچ  اـهرتکد  تسا ، هداـتفا 
ناهنپ ار  شهودـنا  درکیم  یعـس  هک  یگتخاس  يا  هفایق  یکروز و  يدـنخبل  اـب  درکیم  شـسرپ  وا  زا  شا  یـضیرم  هراـبرد  یتقو  هشیمه 
یتـقو ار  نیا  دوبن ، یئزج  وا  يراـمیب  اـما  مدیم . لوق  تهب  یـشیم ، بوـخ  دوز  هیئزج ، يراـمیب  هی  تسین ، یمهم  زیچ  تفگیم : دزاـس .
یمهم زیچ  هک  دنالوبقب  وا  هب  درکیم  یعـس  رارـصا  هب  شرهوش  دوب ، هدـش  جـلف  دوب . هدـش  بلـس  تکرح  تردـق  شیاهاپ  زا  هک  دـیمهف 

هدز نازخ  رد  هک  تسنادیم  الاح  دوب . هجوت  یب  وا  یعنـصت  ياه  دـنخبل  نآ  داش و  ًارهاظ  هفایق  دومحم و  ياهفرح  هب  رگید  وا  اـما  تسین ،
هب گرم  هک  تسنادیم  دتفیب . نیمز  رب  دوش و  ادج  تخرد  زا  یگرب  نوچ  هک  دوب  هدیمهف  تسا ، هدیـسر  درـس  ناتـسمز  هب  یگدـنز  راهب 

اهرتکد سأی  رپ  درـس و  هاـگن  زا  دـش ، هنیاـعم  هک  راـب  نیرخآ  درکیم . ار  شروصت  هک  نآ  زا  رتدوز  دوز ، یلیخ  تسا . هدـمآ  شلابقتـسا 
يراک ام  تسد  زا  همومت . شراک  هگید  دـنتفگ : وا  هب  هدیـشک و  يراـنک  هب  ار  دومحم  اـما  دـنتفگن ، يزیچ  وا  هب  اـهنآ  دـناوخ . ار  تقیقح 

فک هب  شهاگن  درب و  شناتـسد  ناـیم  ار  شرـس  تسـشن . نیمز  رب  دروخ و  رـس  مارآ  داد و  راوید  هب  ار  شا  هیکت  دومحم  تسین . هتخاـس 
مدوخ اب  منوتیم  تفگ : دناسر و  رتکد  هب  ار  شدوخ  تساخرب ، اج  زا  هرابکی  هب  دوب ، ییاغوغ  شنورد  اما  تفگن ، چیه  دـنام ، هریخ  قاتا 

: دیشک دایرف  ًابیرقت  دومحم  تسین . بوخ  شارب  تکرح  هنکمم ، ریغ  نیا  ع )  ) متشه ماما  لیخد  دهشم ، شمربب  مهاوخیم  اجک ؟ شمربب ؟
هگا نیراذـب  دهـشم ، شمربب  مدوخ  اب  اج  نیا  ياج  هب  نیدـب ، هزاـجا  سپ  هریمیم ، دـینودیم  هک  امـش  رتکد ، نیدرک  دـیما  عطق  هک  اـمش 

هب ور  هزاجا  نیا  مینوتیمن  ام  هراد ، تیلوؤسم  اـم  يارب  تفگ : داد و  ناـکت  يرـس  رتکد  هریمب . ع )  ) متـشه ماـما  ربق  راـنک  هریمب ، داوخیم 
يربب ياوخیم  ور  هزانج  کی  هخآ  رتکد ! منکیم  شهاوخ  شمربب . دـیاب  نم  یلو  تفگ : تفرگ و  ار  رتکد  يوزاـب  دومحم  میدـب . اـمش 

. درک اج  هب  اج  ار  شکنیع  رتکد  درک . ندـیزرل  هب  عورـش  شیاـه  هناـش  تخادـنا ، رتکد  شوغآ  هب  ار  دوخ  دومحم ، هشب ؟ یچ  هک  دهـشم 
ع)  ) متـشه ماـما  لـیخد  دهـشم ، مربیم  ونوا  هریمب ، هک  هدوز  زونه  هنووـج ، یلیخ  رتـکد ! هنووـج ، زوـنه  همطاـف  تفگ : هیرگ  اـب  دوـمحم 

ملد وت  يدیما  هی  هزوسیم ، همطاف  ینووج  هب  نوشلد  هک  منودیم  نفوؤر ، یلیخ  ام  مولظم  ماما  هدب . شافـش  ماوخیم  وا  زا  شمدـنبیم و 
شدوخ هنک ، ادیپ  افش  هشب و  یجرف  هللا  ءاش  نا  دیاش  ات  دهشم  مربیم  ور  همطاف  رتکد ! هرآ  هنکیم . ادیپ  افـش  دهـشم  وت  همطاف  هک  هگیم 

هشوگ هب  کنیع  ریز  زا  رتکد  رتکد ؟ دیدیم  هزاجا  دیـسرپ : تخادنا و  رتکد  سیخ  هاگن  رد  ار  شا  یناراب  هاگن  دنک و  رتکد  شوغآ  زا  ار 
هتسخ دنکیم . ادیپ  افش  هک  هللا  ءاش  نا  ربب  ونوا  هشاب  تفگ : داد و  ناکت  يرس  تفرگ ، ار  کشا  ياه  هرطق  شراب  يولج  شتسش  تشگنا 

ار وا  هک  ییاه  هنییآ  باوخ  دید ، یبیجع  باوخ  درب ، شباوخ  تعرـس  هب  تسـشن ، دالوف  هرجنپ  رانک  ات  هک  دوب  نیمه  هتـسخ ، یلیخ  دوب ،
، تسب هک  ار  شنامشچ  دندوب . هتفرگ  مکحم  ار  شیولگ  ییوگ  اما  دنزب  دایرف  هک  تساوخ  دوب ، هدمآ  شبل  هب  شناج  دندوب  هدرک  سبح 

هنییآ رون  رپ  یتسد  دوب و  هتسکش  اه  هنییآ  راصح  دیشخرد ، شهاگن  رد  يرون  درک ، زاب  مشچ  دینـش ، ار  اه  هنییآ  نتـسکش  بیهم  يادص 
هدـش ملاس  ییوگ  دـشیمن ، هدـید  شا  هرهچ  رد  درد  زا  يرثا  دـید ، هنییآ  رد  ار  شدوخ  روصت  دوب . هتفرگ  وا  هاـگن  يور  هبور  ار  زبس  يا 
يور تساخرب ، اج  زا  دنزب ، هسوب  اهنآ  رب  دنیبب و  ار  ینارون  ناتسد  نآ  بحاص  تساوخیم  شلد  دوب ، هداتفا  شناج  هب  بیرغ  یسح  دوب .

، دیـشک اهنآ  رب  یتسد  دـندوب ، ملاس  درک ، هاگن  شیاهاپ  هب  درک  ریحت  تشادـن ، یتکرح  چـیه  لبق  یتاظحل  ات  هک  ییاـهاپ  شدوخ  ياـهاپ 
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شیوس هب  اهنز  تساخرب . هناخ  هراقن  يادـص  وا ، نتفای  افـش  اب  دـیرپ . اوه  هب  دیـشک و  يدایرف  یلاحـشوخ  زا  درکن . ساسحا  يدرد  چـیه 
، تشاد دوخ  رب  ار  همطاـف  هک  تسیرگنیم  یناتـسد  هب  دومحم  دوب . هتفر  ـالاب  مرح  نارئاز  ياهتـسد  جاوما  رب  دـمآ ، دوـخ  هب  اـت  دـندیود ،
، رکـش هدجـس  درک . هدجـس  دز و  وناز  دـیکچ ، ورف  شتروص  هنهپ  رب  دومحم  هنوگ  زا  کشا  يا  هرطق  تفر ، ورف  اهتـسد  جاوما  رد  همطاف 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  زا  رکشت  ساپس و  هدجس 

تساضر نم  مان 

ادـص مان  هب  ار  وا  یـسک  هک  دینـش  هردـنآ ! هردـنآ  لال  يرامیب : عون  نادـمه  میقم  ناتـسکبزا ، لها  ناینومیـس  اضر )  ) هردـنآ هتفاـی : اـفش 
وـس ره  هب  ناساره  بات و  یب  شهاگن  دـش . رادـیب  باوخ  زا  هردـنآ  دوب ، ینامـسآ  دوب ، یبآ  دوبن  كاخ  سنج  زا  هک  ییادـص  دـنکیم .

تالاح هجوتم  هک  درمریپ  درکیم . شهاـگن  هریخ  دوب و  هداتـسیا  رتوس  نآ  یمک  هک  يریپ  مداـخ  زج  دـندوب . باوخ  رد  همه  اـما  دـیود ،
دایرف ياوه  شلد  اما  درک ، توکـس  هردنآ  مرـسپ ؟ هدش  یچ  داتـسیا : وا  يور  هبور  نابرهم  يدنخبل  اب  دمآ و  شیوس  هب  دوب  هدش  هردـنآ 

دب ضغب  دـنک . نویـش  دروآرب ، دایرف  لد  هت  زا  دـنک ، هیرگ  دزادـنایب و  درمریپ  شوغآ  رد  ار  شدوخ  تشاد  تسود  هیرگ . ياوه  تشاد ؛
هب یتسد  تسـشن . وا  يور  هبور  درمریپ  دـنک . یلاخ  ار  شیاـه  هدـقع  دـناکرتب و  ار  نآ  تساوخیم  شلد  دوب ، هتفرگ  ار  شیولگ  يروج 

ياه ياه  درواین . تقاط  رگید  تخادنا ، درمریپ  شوغآ  رد  ار  دوخ  باوخ ، زا  هدناماو  هردنآ  هدش ؟ يزیچ  دیـسرپ : هرابود  دز و  شا  هناش 
نیکـست ور  درد  دنکیم ، یلاخ  ور  اههدقع  هیرگ  نزب ، دایرف  مدنزرف ، نکن  هیرگ  تفگ : دز و  هردـنآ  تشپ  هب  یتسد  درم  ریپ  درک ، هیرگ 

درمریپ دنتسیرگنیم ، ار  هردنآ  لاؤس ، رپ  ياههاگن  اب  دندوب و  هدش  رادیب  همه  رگید  الاح  تسیرگیم . نانچمه  هردنآ  نک . هیرگ  هدیم ،
. تخود نامسآ  هب  ار  شیوخ  هاگن  داد و  راوید  هب  ار  شا  هیکت  دنک ، درمریپ  شوغآ  زا  ار  شدوخ  هردنآ  نک . فیرعت  هدش ؟ یچ  دیسرپ :
ار شهاگن  هردنآ  دندش . مگ  نامسآ  هنهپ  رد  دنتشذگ و  شربارب  زا  رتوبک  يا  هتـسد  تخیر ، شهاگن  رد  ناگراتـس  همه  اب  نامـسآ  یبآ 
ارچ دیـسرپیم : زاب  دینـش ، ار  درمریپ  يادص  مدـشیمن . رادـیب  زگره  شاک  يا  تفگ : لد  رد  دـهدب  ار  درمریپ  باوج  هک  نآ  یب  تسب و 

تخود و درمریپ  نابرهم  هاگن  رد  ار  شهاگن  دوشگ و  ار  شنامشچ  هردنآ  نک ! فیرعت  يدید ؟ باوخ  هدش ؟ یچ  وگب  ینزیمن ؟ فرح 
ناهنپ هردـنآ  زا  ار  شکـشا  ضغب و  درک  یعـس  تساخرب ، اج  زا  نیگمغ  درمریپ  دـناوتیمن . ندز  فرح  هک  دـنامهف  وا  هب  هراشا  ناـبز  اـب 

همه زا  دیما  عطق  زا  سپ  اما  دوبن ، ناملـسم  هردنآ  دیزرلیم . درمریپ  ياه  هناش  هک  دید  هردنآ  دش . رود  وا  هب  تشپ  دـنادرگ و  ور  دـیامن .
مه يرظن  ناملسم ، دنمتجاح  دنمدرد و  همه  نآ  دوجو  اب  ع )  ) ماما ایآ  دوب : هدیسرپ  دوخ  زا  اهراب  دوب ، هدمآ  ع )  ) اضر ماما  هاگرد  هب  اج ،

هتـسشن اجتلا  هب  دیما  اب  سپ  دش . دهاوخ  اور  شتجاح  کش  یب  هک  دوب  هداد  دیون  ار  دوخ  دعب  تشاد ؟ دـهاوخ  یحیـسم  يادـخ  هدـنب  هب 
دـندرگرب و ناریا  هب  دوـب  رارق  قارف  يرود و  اـهلاس  زا  سپ  دـیجنگیمن ، دوـخ  تسوـپ  رد  رداـم  تشاد . یفعـش  قوـش و  هـچ  ردـپ  دوـب .
هک زرم  زا  دندش  یهار  اهنآ  دنتـشاد ، ار  نیمزرـس  نیا  رادـید  قوش  دـننیبب . کنیا  دـندوب ، هدـیدن  ار  ناشمادـک  چـیه  دـیاش  هک  یناشیوخ 
زا ناوارف  یقوذ  اب  دادیم و  ناشن  نادـنزرف  هب  ار  ناریا  نیمزرـس  ياج  ياج  قوش  اب  ردام  ردـپ و  دنتخانـشیمن ، اپ  زا  رـس  رگید  دنتـشذگ 
ور هبور  زا  تعرـس  اب  هک  ینیگنـس  یلیرت  هجوتم  ًالـصا  هک  دوب  یناـمداش  فعـش و  رد  قرغ  ردـق  نآ  درکیم . فیرعت  شرود  تارطاـخ 

ردپ تخیمآ . رد  وا  لیبموتا  یلیرت و  دروخرب  بیهم  يادص  اب  شنادنزرف  نز و  شارخ  رگج  دایرف  يادص  دمآ  دوخ  هب  ات  دشن و  دـمآیم 
درواین و ار  گرزب  گوس  نیا  تقاط  انلا  يدوبهب ، زا  دعب  دندش . لقتنم  ناتـسرامیب  هب  انلا  هردـنآ و  دـندرپس و  ناج  مد  رد  هردـنآ  ردام  و 

تردق فداصت  تدش  رثا  رد  هردنآ  دنامب . ناریا  رد  تفرگ  میمصت  تفرن و  وا  اب  شرهاوخ  رارصا  همه  اب  هردنآ  اما  دش . ناتسکبزا  مزاع 
تـشذگ زا  سپ  هک  دـناشک  یناوج  درم  نز و  لزنم  هب  ار  وا  ياـپ  دزیم  مقر  ار  هردـنآ  تشونرـس  هک  نآ  دوب . هداد  تسد  زا  ار  شملکت 

وت اما  دندرکن ، راذگ  ورف  یـشالت  چیه  زا  وا  يدوبهب  يارب  هردنآ  دیدج  ردام  ردپ و  دـندوب . هدـشن  يدـنزرف  بحاص  زونه  جاودزا  اهلاس 
زار و زا  دعب  شا  هدناوخ  ردام  ردپ و  هک  درکیم  هدهاشم  زور  ره  هردـنآ  دـنامب . لال  هک  دوب  هدروخ  مقر  نینچ  نیا  وا  تشونرـس  ییوگ 
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هردنآ تشذگ  اهلاس  درکیم . افش  بلط  ادخ  هب  ور  شا  هتسکش  لد  اب  مه  وا  دندرکیم . ادخ  زا  ار  وا  يافش  بلط  دنوادخ  هاگرد  هب  زاین 
ردپ يزور  دوب . هدش  يوزنم  ریگ و  هشوگ  تشاد  هک  يدرد  رثا  رب  دیدرگ و  راک  هب  لوغـشم  يزاس  تعاس  هزاغم  رد  دوب و  هدـش  رتگرزب 

هک میراد  مه  رگید  رتکد  کی  انوملسم  ام  اما  دنا ، هدرک  تباوج  اهرتکد  همه  هک  هتـسرد  تفگ : دمآ و  شغارـس  هب  رابکـشا  ینامـشچ  اب 
رپ هاـگن  هردـنآ  يریگب . افـش  شزا  اـت  رتـکد  نیا  شیپ  تمربیم  ياوـخب  وـت  رگا  شغارـس ، میریم  میـشیم  دـیماان  اـج  همه  زا  تقو  ره 

ار یناکم  نینچ  هردنآ  هک  دوب  يراب  نیلوا  نیا  دش . مگ  شوشغم و  مهرد  وا  نایرگ  هاگن  ربارب  رد  ردپ  هرهچ  تخود ، ردـپ  هب  ار  شیانمت 
اهتسد همه  دوب ، تیعمج  زا  رپ  مرح  تشادن . تفریم  شرهاوخ  ردام و  ردپ و  هارمه  هبنشکی  ره  وا  هک  ییاسیلک  هب  یتهابش  چیه  دیدیم .
هرجنپ رانک  ات  ار  هردنآ  ردپ ، دوب . هدرک  بلج  دوخ  هب  تخس  ار  هردنآ  هجوت  ماما ، ییالط  دبنگ  يالاب  رب  نارتوبک  زاورپ  دوب ، دنلب  اعد  هب 

تاکرح و ردـپ و  هب  ریحتم  هردـنآ  تسب . دـالوف  هرجنپ  هب  ار  باـنط  رـس  نآ  تخیوآ و  وا  ندرگ  رب  ینامـسیر  دـعب  درک ، یهارمه  دـالوف 
تـسشن نیمز  رب  ینالوط  هار  زا  هتـسخ  هردنآ  تفر ، هک  ردپ  تسا ؟ يرتکد  عون  هچ  رگید  نیا  تفگیم  دوخ  اب  درکیم و  هاگن  وا  لامعا 

هراـبود دـش ، دـیدپان  رون  تسناوتن ، دریگب ، ار  رون  درک  یعـس  دـمآ ، شتمـس  هب  عیرـس  يرون  تفر . باوخ  هب  داد و  راوید  هیکت  ار  رـس  و 
بات یب  هردنآ ! هردنآ ! دناوخیم : مان  اب  ار  وا  هک  ییادص  دینـش ، ییادص  رون  نایم  زا  دیآیم ، شیوس  هب  هک  درک  هدـهاشم  اج  نآ  يرون 

دوب هداتسیا  رتوس  نآ  یمک  ریپ  مداخ  دوب ، هدش  قرغ  یناحور  یتوکـس  رد  مرح  یباتهم ، ینامـسآ  اب  دوب  هدمآ  بش  دش ، رادیب  باوخ  زا 
ار یتوکلم  يادص  نآ  دنیبب و  ار  رون  نآ  دباوخب و  مه  زاب  تساوخیم  شلد  هردـنآ  تخاون ، راب  دـنچ  مرح  تعاس  تسیرگنیم . ار  وا  و 
هب بترم  اهگنر ، همه  هب  دوب  يرون  دهدب ، صیخشت  تسناوتیمن  هن  دیفس  زبس  یبآ  دوب . رون  نامه  دمآیم . وا  تمس  هب  ریپ  مداخ  دونشب ،

. تخیرگیم وا  زا  رون  اما  دریگب ، ار  رون  ات  درکیم  زارد  ار  شتـسد  راب  ره  ریحتم ، دوب  هدنام  هردنآ  دـشیم ، رود  زاب  دـمآیم و  وا  تمس 
: دـناوخ مان  هب  ار  وا  ادـص  دوب ، ینامـسآ  دوب ، یبآ  دوبن ، كاخ  سنج  زا  هک  ییادـص  تساخرب ، ییادـص  رون  ناـیم  زا  هک  دینـش  ناـهگان 

شندرگ بیلص  هب  ریحت  اب  درمریپ  نامه  دش ، رادیب  باوخ  زا  هرابود  هردنآ  دش ، دیدپان  رون  تسناوتن  دنزب ، دایرف  تساوخ  هردنآ ! هردنآ !
رس و زا  ار  قرع  یلامتسد  اب  دوشگ ، وا  ندرگ  زا  ار  بیلص  درمریپ  داد . تبثم  خساپ  رس  اب  هردنآ  یتسه ! یحیـسم  وت  وت …  درکیم : هاگن 

باوخ تشاذـگ ، مه  يور  ار  شیاه  کلپ  هردـنآ  باوخب . تحار  تفگ : تشاذـگ و  شیوناز  يور  ار  وا  رـس  دـعب  درک و  كاپ  شیور 
نآ هنایم  زا  دمآ و  شتمـس  هب  رون  دهدب . صیخـشت  تسناوتیم  یبوخ  هب  زبس ، زبس  راب  نیا  رگید  يرون  زاب  دـمآ . شغارـس  هب  دوز  یلیخ 

؟ دوب هچ  لاؤس  نیا  لیلد  سپ  دوب . هدرک  ادـص  مان  هب  ار  وا  هک  دوب  هدینـش  دوب  ریحتم  دروخ . یناـکت  تسیچ ؟ تماـن  تساـخرب . ییادـص 
زا تسین . ملکت  هب  رداق  هک  درک  شنابز  هب  هراشا  هردنآ  وگب : ار  تمان  تساخرب : رگید  ییادص  رون  زا  خساپ ، زا  دوب  هدناماو  هدز  تفگش 

: تفگ دوشگ  نابز  مارآ  مارآ  هردـنآ  تسیچ ؟ تمان  وگب  الاح  تفگ : دیـشک و  هردـنآ  نابز  رب  الاح  دـمآ . نوریب  نشور  یتسد  رون  هنایم 
زاب ناهد  هردنآ  وگب . ار  تمان  وگب ، هک : دینـش  ییادص  رون  نایم  زا  هرابود  دیوگب . لماک  ار  شمان  تسناوتن  اما  ردنآ …  دنآ …  نآ … 

، دوب هدش  هراپ  رازه  شـسابل  تفریم ، اهتـسد  جاوما  رب  یملب  نوچمه  اضر  اضر …  تساضر ، نم  مسا  دز : دایرف  دکؤم  يادص  اب  درک و 
. هنادواج تمظع و  رپ  هچ  یناحور  يونعم و  هچ  تخاونیم ، دوب و  هدش  اونمه  وا  يداش  اب  هناخ  هراقن  كربت . يارب  هکت  رازه 

سدقم حیرض 

هنیـس رد  یناطرـس  میخدب  يهدغ  يرامیب : عون  دادرخ 1372  لوا  افـش : خـیرات  رهـشهب  نکاس  لها و  هلاـس  ییاضر 23  موثلک  هتفای : اـفش 
دوب و هتفرگ  ار  شدوجو  مامت  درد  دندرـشفیم ، یتخـس  هب  ار  شندـب  پچ  تمـسق  راگنا  تشادرب ، شلاـب  يور  زا  ار  شرـس  مارآ  موثلک 
ار يا  هیحان  وا  دـش  ایوج  وا  لاح  زا  دـمآ و  شرانک  هب  شردام  دـعب  يا  هظحل  درک . هیرگ  هب  عورـش  رایتخا  یب  دادیمن ، شناما  يا  هظحل 
هک شردپ  ردام و  يارب  تشذـگیمن . شرمع  زا  راهب  زا 22  شیب  دوب و  رهـشهب  نکاس  وا  هک  ارچ  داد . ناشن  شرداـم  هب  درکیم  درد  هک 

ار درد  لـمحت  رگید  موثلک  دوش . يا  هدنـشک  زومرم و  يراـمیب  راـچد  وا  نس  نیا  رد  هک  دوـب  روـصت  لـباق  ریغ  دوـب ، یـشک  تمحز  درم 
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زا کشا  من  من  درکیم و  هلان  دروآیم  شا  هنیـس  پچ  هسفق  فرط  هب  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  دش و  دـنلب  شیاج  زا  همیـسارس  تشادـن ،
هب ار  سلجم  شوخ  ملاس و  دوب و  هدرک  تکرـش  ینامهم  کی  رد  هک  دوب  زورید  نیمه  دوب ، ملاس  زورید  ات  وا  تخیریم . ورف  شنامـشچ 

شیارب یناما  دوب و  هدـش  بلـس  وا  زا  رارق  باـت و  تفریم ، قاـتا  يوس  نآ  وس و  نیا  هب  لـمأت ، یب  وا  زورما …  اـما  دوب . هدـیناسر  ناـیاپ 
روتـسد رتکد  درک . هعجارم  روپ  هللادـسا  رتکد  ياقآ  هب  زور  نآ  رهظ  زا  دـعب  هک  نیا  اـت  درک  لـمحت  ار  درد  دوب  بیترت  ره  هب  دوب . هدـنامن 

نیمه هب  یتدم  یناطرس . میخدب و  يا  هدغ  دوب . هدش  لیکشت  هنیس  نورد  يا  هدغ  راگنا  داد . وا  پچ  تمس  هنیس  زا  شیامزآ  يژلویدار و 
رد هتفه  کـی  دـشیم . رتکاـندرد  رتگرزب و  هدـغ  زور  ره  تشذـگیم و  اـههام  كانتـشحو  زور  نآ  زا  تفرگ . رارق  ناـمرد  تحت  لاونم 
زور نآ  جلاعم  ناکشزپ  دنتشادرب و  ار  هدغ  زا  یتمـسق  تفرگ ، رارق  یحارج  لمع  دروم  دیدرگ و  يرتسب  رهـشهب  ینیمخ  ماما  ناتـسرامیب 
رگید اما  تخادرپ ، هجلاعم  هب  یبیغ  ریپ  رتکد  رظن  ریز  ناـگرگ  رد  مه  یتدـم  وا  دنداتـسرف . لـمآ  هب  رتهب  رتشیب و  صیخـشت  يارب  ار  هدـغ 
نامرد تحت  هشیمه  دیاب  وا  هک  دوب  نیا  ناکـشزپ  هیـصوت  اهنت  تسا و  ریذپان  جالع  یناطرـس و  هدغ  هدغ ، هک  دوب  هدـش  زرحم  همه  يارب 
تکرح نارهت  يوس  هب  ناـمرح  هدز  متاـم  بش  رد  تسب و  ار  رفـس  راـب  هلوک  موثلک  دورب . نارهت  هب  هک  دنتـساوخ  موثلک  زا  ًانمـض  دـشاب ،
ینورد ملاوع  تخاسیم و  نادنچ  ود  ار  شمغ  نارهت  غولـش  ياهنابایخ  همهمه و  دوب . وا  هارمه  وا و  اب  شردام  تفریم  اجک  ره  دندرک .

اسرف تقاط  درد  نیا  تسناوتیم  هک  دوب  ع )  ) راهطا همئا  ادخ و  هب  نامیا  درکیم  مواقم  ار  وا  هک  يزیچ  نآ  اما  دومنیم . رت  هتفشآ  ار  شا 
هک یمغ  درکیم . رـس  دوخ  ياهتنا  یب  مغ  اب  تشگزاب و  شراید  رهـش و  هب  وس ، نآ  وس و  نیا  هب  ررکم  ياهرفـس  زا  سپ  دنک . لمحت  ار 
رپ ياه  تشد  زبسرـس و  ياهلگنج  لامـش ، بوطرم  كانمن و  ياوه  تشادـن . يا  هراچ  ربص  زج  اما  دـنازوسیم . هرابکی  ار  شدوپ  راـت و 

درد و لاس  هس  درکیم . هاگن  اهتـسد  رود  هب  داتـسیایم و  هرجنپ  رانک  رد  تقورید  ات  اهبـش  تشادـن . ینادـنچ  ییابیز  شیارب  رگید  لـگ ،
اه و راهب  تفریم . اوه  هب  دشیم و  گرب  گرب  شیاهوزرآ  اهدیما و  رتفد  یمامت  هتفر  هتفر  راگنا  دیـسریمن ، رظن  هب  یمک  تدـم  جـنر ،
دنتخاسیم و دنتخوسیم و  وا  هارمه  دندوب و  کیرش  وا  مغ  رد  هک  دندوب  شردپ  ردام و  موثلک ، دیما  اهنت  و  تشذگ ، يرایسب  ياه  زییاپ 
دوب و يراهب  ياهزور  زا  زور  کی  بورغ ، يامد  مد  دمآیمن . رب  ناشتسد  زا  يرگید  راک  ناحبس ، میرک و  دنوادخ  هاگرد  رد  رکـش  زج 

همه نیا  ياج  هب  شاک  درک  وزرآ  يا  هظحل  يارب  موثلک  تسشنیم . ورف  لامـش  نیدرمز  زارفرـس  ياههوک  تشپ  رد  هتفر  هتفر  مه  باتفآ 
رگید دشابن . شدنمدرد  ردام  ردپ و  دوخ و  یگراچیب  دهاش  همه  نآ  ات  درکیم  دوعـص  اهنامـسآ  هب  دـشیم و  دازآ  شحور  درد  جـنر و 

شیوزرآ اهنت  هکلب  دشیمن ، بوسحم  وزرآ  شیارب  ینانچنآ  لزنم  مزاول  نردم و  کیـش و  لیبموتا  للجم و  گرزب و  هناخ  کی  نتـشاد 
، ضرم درد و  لمحت  ینادرگرـس و  اهلاس  اـههام و  راد  ریگ و  رد  تشگیمن . زاـب  زگره  دـیاش  هک  یتمالـس  دوب . شا  یتمالـس  تشگزاـب 
، نادنمدرد یجنم  نامورحم ، دیما  نابیرغ ، نماض  ع )  ) اضر ماما  دروآ . دـیدپ  ریذـپان  فصو  یقوش  شلد  رد  ع )  ) اضر ماما  ترایز  ياوه 

نایم رد  شردام  اب  ار  عوضوم  موثلک  دـنتفریمن . شنابـساپ  کئالم  هاگرد  زا  دـیماان  هک  یناگدز  مغ  شیر  لد  مهرم  نیرخآ  هصـالخ  و 
اب شرهاوخ و  ردام و  هارمه  هب  موثلک  دیامن . ناش  يرای  ع )  ) متشه ماما  دیاش  ات  دنیایب  دهـشم  هب  يرفـس  دنتفرگ  میمـصت  اهنآ  تشاذگ و 
ار يا  هناخرفاسم  غارس  ناسرپ  ناسرپ  دندیسر . دهـشم  هب  تشهبیدرا 1372  زور 29  دندش و  هناور  دهـشم  يوس  هب  شدنمدرد  ردپ  هقردب 

ياوه ناش  هدز  ادوس  رـس  تفرگ . رارق  ناشرایتخا  رد  مشاهالم  هچوک  نابایخ  ـالاب  ياـه  هناـخرفاسم  زا  یکی  رد  یقاـتا  هرخـالاب  دـنتفرگ .
عفر زا  سپ  موثلک  تخوسیم . ع )  ) نسحلاوبا ماـما  ناشدـیما  قشع و  ياـه  هلعـش  بیهل  رد  ناـش  راد  بت  نت  دوـب و  هدرک  تمحر  يوـک 

موثلک رهاوخ  تسا : هدمآ  بالقنا  رهطم  نحص  ینابهگن  رتفد  هرامش 387  زوجم  رد  دوشیم . فرشم  رهطم  مرح  هب  زور  نامه  یگتـسخ ،
تعاس زا   1372  / 3 ياهزور 1 و 2 /  تسا  زاجم  شدوخ  ياضاقت  بسح  دشابیم  يرامیب  راچد  پچ  تمـس  هنیـس  هیحان  زا  هک  یئاضر 

. ددرگ ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  جئاوحلا  باب  هب  لسوتم  افـش ، نتفرگ  تهج  دالوف ، هرجنپ  تشپ  رد  دعب  زور  حبـص  یلا 7   18
هدیرب سک  همه  زیچ و  همه  زا  ار  دوخ  و  هدش ، لسوتم  ع )  ) راوگرزب ماما  هب  دیما  رازه  اب  وا  بش  نآ  دیوگیم : ناگتفای  افش  رتفد  لوؤسم 

لاهن دش و  افوکـش  شناوج  بلق  رد  دـیما  لگ  ناهگان  دـیاشگیم ! شا  یگدـنز  هب  هرابود  يا  هچیرد  ریدـقت  تسد  نایم  نیا  رد  اما  دوب .
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: تسا هدش  هتـشون  یتسرپرـس  هب  ینابهگن  یهاوگ  رد  دوب . هتفرگ  ع )  ) ماما زا  ار  شیافـش  وا  دیـسر . رمث  هب  ًاددجم  وا  تایح  غاب  رد  وزرآ 
زا هک  هدومن ، لیخد  بالقنا  نحص  دالوف  هرجنپ  تشپ  رد  یئاضر  موثلک  مان  هب  يرهاوخ  دادرخ 1372  لوا  بش ) همین   ) تعاس 24 نراقم 

شخب همان  رد  نینچمه  تسا . هتفرگ  ار  دوخ  يافـش  هدرک و  ترایز  باوخ  رد  ار  ع )  ) اـضر ماـما  تسا ، هدوب  ضیرم  پچ  تمـس  هیحاـن 
رهشهب نکاس  هلاس  یئاضر 22  موثلک  رهاوخ   1372  / 3 زور 2 /  حبص  تعاس 10  رد  تسا : هدش  جرد  هافر  تسایر  هب  نارئاز  تالیهـست 

تسا هتفای  افش  هتفرگ و  رارق  ع )  ) اضر ماما  اقآ  تیانع  دروم  هک  تشاد  راهظا  دندرک و  هعجارم  ناگتفای  افـش  رتفد  هب  شناگتـسب  هارمه  هب 
ار دوخ  تاجلاعم  يرامیب و  یگنوگچ  حرـش  باوج ، لاؤس و  نمـض  وا  تسین . تسا  هتـشاد  هنیـس  پچ  تمـس  رد  هک  يا  هدغ  زا  يرثا  و 

دمتعم کشزپ  تانیاعم  دروم  هک  میتشاد  مازعا  ع )  ) ماما يافـشلا  راد  هب  ار  هیلاراـشم  مزـال  تاـقیقحت  زا  سپ  قباوس  بسح  رب  درک . ناـیب 
یهاوگ ًابتک  کشزپ  طسوت  دشابیم  هدربمان  يافش  يدوبهب و  زا  یکاح  هک  هدش  ماجنا  تانیاعم  هجیتن  تفرگ . رارق  يوضر  سدق  ناتـسآ 
يافشلا راد  دمتعم  کشزپ  یترصن  رتکد  دییأت  رد  « 1372  / 3 خیرات 4 /   560 نارئاز 1034 /  هافر  رتفد  هرامش  . » دش یهاوگ  حرـش  نیدب 

هدغ هنوگ  چیه  پچ  تمس  هنیس  رد  دمآ ، لمع  هب  هنیاعم  یئاضر  موثلک  مناخ  زا  تسا : هدش  هداد  حرـش   1372  / 3 خیرات 2 /  هب  ع )  ) ماما
افش هک  دش  روطچ  میدرک  لاؤس  موثلک  زا  هک  یتقو  یکشزپ 19410 » ماظن  هرامش  . » دشابیم ملاس  هدربمان  هنیس  ود  ره  درادن و  دوجو  يا 

باوخ رد  بش  هدزای  تعاس  دودح  مدش  لسوتم  ع )  ) اضر ماما  اقآ  هب  دالوف  هرجنپ  رانک  رد  نتفرگ  افش  يارب  هک  لوا  زور  تفگ : یتفای ؟
دنلب تفگ : نم  هب  دمآ و  مفرط  هب  تشاد  شرمک  هب  مه  يزبس  لاش  دوب و  هدیشوپ  یگنر  زبس  دنلب  سابل  هک  يراوگرزب  صخش  هک  مدید 

لگ نآ  دومرف  داد  نم  هب  ار  شرمک  لاش  هشوگ  تسا و  تراظتنا  رد  یلاحـشوخ  کی  دنتـسه و  ترظتنم  رفن  ود  هناخ  رد  نک ! هلجع  وش !
رد متفر  باوخ  هب  ددـجم  مدـیرپ ، باوخ  زا  ناهگان  دوب . اج  نآ  رد  یـشفنب  لگ  مدرک . هاـگن  ار  رهطم  حیرـض  هشوگ  نم  ریگب ، ار  شفنب 

دمآ و مباوخ  هب  يراوگرزب  ياقآ  هرابود  دمآ . نم  فرط  هب  دنفسوگ  کی  دندوب ، ارچ  لوغشم  يراز  فلع  رد  دنفـسوگ  ود  مدید  باوخ 
یتقو متـسه ! تحاران  مه  نم  دندومرف : راوگرزب  ياقآ  متـسه ! تحاران  مناوتیمن ، نم  اقآ  متفگ : ناشیا  هب  ریگب ، ار  دنفـسوگ  نآ  تفگ :

اب دوشیمن . ساسحا  ما  هنیـس  رد  رگید  يدرد  مدـش  هجوتم  ناهگان  مدوب  هدـید  ًالبق  ار  وا  راـگنا  دوب  مراـنک  رد  یمداـخ  مدـش  رادـیب  هک 
کشا همیـسارس و  نم  دشیمن . سمل  مه  يا  هدغ  تشادن و  دوجو  يدرد  رگید  مدرب  ما  هنیـس  فرط  هب  ار  مناتـسد  بجعت  یلاحـشوخ و 

دنداد ناشن  جلاعم  کشزپ  هب  دعب  زور  حبص  ارم  دنداد و  ماجنا  ار  مزال  تامادقا  اهنآ  متفگ و  ار  عوضوم  متفر و  ینابهگن  شخب  هب  نازیر 
ادخ و اب  هناقشاع  زار  زمر و  زا  هدرپ  ات  تشگیم  زاب  رهـشهب  هب  دیما  زا  رپ  یتسد  اب  دعب  زور  دنچ  موثلک  دوش . تباث  میاه  هتفگ  تحـص  ات 
: دـیوگیم دـیامنیم  هعجارم  روپ  هللادـسا  رتـکد  شجلاـعم  کـشزپ  هب  هک  یتـقو  وا  درادرب . ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  شراوگرزب  ماـما 

اضر ماما  ار  امش  تفگ : دوب  لکـشم  شیارب  شندرک  رواب  هک  یلاح  رد  دوب و  بجعت  رد  قرغ  نم  یحور  یمـسج و  یتمالـس  زا  کشزپ 
! تسا هداد  افش  (ع )

قشع میرح  رب  زاورپ 

رد رایدنفسا  هامریت 1374  مراهچ  ع ، )  ) اضر ماما  ناتـسرامیب  لمآ  دلوت  نامز  رد  بلق  یگرزب  يرامیب : لمآ  لها  یمیحر  اضر  هتفای : افش 
هتشاد و تداع  ندیشک  راظتنا  هنوگ  نیا  هب  هچرگ  درذگیم  يدنک  هب  وا  رظن  رد  نامز  دزیم . مدق  راظتنا  قاتا  تشپ  ناتـسرامیب  يورهار 

ارف ار  شیاپارـس  بیجع  یبارطـضا  تساه . هثداح  نتـسبآ  زین  نامز  تسا و  هدنـشک  راظتنا  لاح  ره  هب  اما  تسا . هدرک  هبرجت  ار  نآ  رابود 
راب اههد  دریگیم . وس  یتمس  هب  شا  هتسخ  نامشچ  دوریم و  يا  هشوگ  هب  یهاگ  دوشیم . دنلب  دنیشنیم و  درادن . رارق  مارآ و  دریگیم .

رـسپ نات  دنزرف  دیدش . ردپ  هکرابم  یمیحر ! ياقآ  دروآیم . دوخ  هب  ار  وا  راتـسرپ  يادص  تبقاع  دنکیم . یط  ار  اهورهار  ینالوط  ریـسم 
شا هدرـسفا  هرهچ  رب  حـیلم  يا  هدـنخ  دـنکیم . ناروف  وا  هاـگن  رد  يداـش  قرب  ربـخ ، نیا  ندینـش  اـب  تسا . بوـخ  مه  رداـم  لاـح  تسا .

هک دعب  زور  دنک . تمـسق  نانآ  اب  ار  شا  يداش  دـهدب و  دـنرظتنم ، هناخ  رد  هک  شنادـنزرف  هب  ار  شوخ  مایپ  نیا  ات  دوریم  و  دنیـشنیم ،
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بلق یگرزب  ربخ  دناوخیم و  ارف  شیوخ  قاتا  هب  ار  یمیحر  ياقآ  جلاعم  کشزپ  دوریم ، ناتسرامیب  هب  شکدوک  رسمه و  صیخرت  يارب 
. دیارگیم یهایـس  هب  شنامـشچ  دروخیم و  مخ  رایدنفـسا  ناوناز  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دهدیم . ردپ  هب  ار  وا  لاح  ندوب  میخو  كدوک و 
رد كدوک  يور  رب  راـک  دوشیم ، لیدـبت  مغ  هب  شا  يداـش  دـنکیم . شتوعد  شمارآ  يدرـسنوخ و  هب  دـهدیم و  يرادـلد  ار  وا  رتکد 

تحت اهتدم  دیاب  شا  هچب  اما  دننک ، صخرم  دنهاوخیم  ار  وا  دمهفیم  هک  یتقو  رایدنفسا  رـسمه  دوشیم . زاغآ  اعیرـس  وا  نامرد  تهج 
کشا نماد  نماد  تسا . هدیدرگ  مروتم  زیگنا  مغ  روآدرد ، هثداح  نیا  رد  مه  وا  بلق  ییوگ  دوشیم . هکوش  دشاب ، يرتسب  ناکـشزپ  رظن 

وا هب  ریـش  شناج  هریـش  زا  دـشکب و  شرـس  هب  شزاون  تسد  دـهد و  ياج  دوخ  رانک  رد  ار  شدـنبلد  كدوک  دـیاب  هک  يرداـم  دزیریم .
درم نز و  بش  نآ  تسا ! روآ  لالم  اسرف و  تقاط  شیارب  ردقچ  ییادج ، ییاهنت و  نیا  دورب . هناخ  هب  یلاخ  تسد  اب  دـیاب  نونکا  دـهدب ،

هدنیآ رد  هک  داد  دیون  ار  اهنآ  و  درک ، وگزاب  شنادنزرف  يارب  ار  كدوک  ندش  يرتسب  عوضوم  ردـپ  دـندش . هدرمژپ  دنتـشگرب و  هناخ  هب 
هک یتروشم  یط  ناکـشزپ  دـشیم . ربخاـب  شکدوک  لاـح  زا  زور  ره  رایدنفـسا  دوب . دـنهاوخ  دازوـن  ندروآ  دـهاش  رود ، نادـنچ  هن  يا 

ردام يور  تاشیامزآ  يرس  کی  تهج  نیمه  هب  تسا . هتفای  لاقتنا  ردام  زا  هدوب و  یثرا  یکیتنژ و  يرامیب  نیا  هک  دنداد  لامتحا  دندرک 
ناتـسرامیب رد  كدوـک  ندـش  يرتـسب  زا  زور   9 دیـشک . تـالامتحا  نیا  رب  نـالطب  طـخ  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن  هک  دـش  ماـجنا  كدوـک 

رب يراز  هیرگ و  و  هتـسب ، رب  تخر  هداوناخ  نآ  زا  طاشن  يداش و  تشذـگ . یمیحر  هداوناخ  رب  یلاس  نوچمه  هک  يزور  هن  تشذـگیم .
هک دندومن  فارتعا  ًاحیرـص  اهنآ  دوب . هدینـش  هدننک  دـیماان  باوج  ناکـشزپ  زا  رایدنفـسا  دوب  مهد  بش  دوب . هدـش  یلوتـسم  هناخ  ياضف 

راتسرپ هک  دوب  هدش  رغال  فیعـض و  يردق  هب  نونکا  تشاد ، نزو  ولیک   3 دلوت 4 /  نامز  زا  هک  یکدوک  دیآیمن . رب  ناشتـسد  زا  يراک 
رب شتـسد  زا  مه  يراک  دوب و  شدنب  لد  دنزرف  دوجو  عمـش  ندییارگ  یـشوماخ  هب  دـهاش  رایدنفـسا  درک . مالعا  ولیک   1 ار 2 /  وا  نزو 
رب مکاح  رابمغ  توکس  دندوب . هدرک  هتشابنا  شلد  رب  اجکی  ار  ملاع  ياهمغ  مامت  ییوگ  تفر . شقاتا  هب  هرسکی  دمآ و  هناخ  هب  دمآیمن .

نازوس یبلق  اب  دوب . هتفرگ  ارف  ار  شتروص  يانهپ  کشا  هک  یلاح  رد  تفر . ورف  يا  هنابیرغ  تولخ  رد  دوزفایم : وا  یمارآاـن  رب  زین  هناـخ 
هرگ اـبرغلا  بیرغ  اـب  شبیرغ  لد  دوب . ادـخ  بوبحم  هک  درک  زارد  یـسک  يوس  هب  لـسوت  تسد  تساوـخ . يراـی  کـمک و  دـنوادخ  زا 

هب لد  هت  زا  درک . هناور  ناهانپ ، یب  نادواج  هشیمه  هاـنپ  نادـنمدرد ، یعقاو  بیبط  يوس  هب  ار  شا  هدروخ  كرت  لد  اـج  ناـمه  زا  دروخ .
، نات مرک  هب  اشاح  تسامـش ، رذن  كدوک  نیا  متـشاذگ ، امـش  مانمه  ار  مدـنزرف  مان  ینادیم ، ار  مزور  لاح و  ناج ! اقآ  تفگ : اضر  ماما 

امش دوریم . دوبن  رگا  دنامیم و  دوب  تحلصم  رگا  دراد ، امش  مرک  فطل و  هب  یگتسب  شندوب  هدرم  هدنز و  مرادن ، وا  اب  يراک  رگید  نم 
زور نآ  يادرف  دشاب . دهاش  ار  ادرف  ياهراک  رارکت  ات  تفر  رتسب  هب  درک ، کبـس  ار  شدوخ  ییاشگ ، هدـقع  نیا  اب  دـییوا ! رایتخا  بحاص 

!؟ اـضر مادـک  تفگ : رتکد  دیـسرپ . ار  شرـسپ  لاـح  درک و  تاـقالم  ار  رتـکد  دورو  ضحم  هب  دـنتفر . ناتـسرامیب  هب  شرـسمه  قاـفتا  هب 
. دز هقلح  جلاعم  کشزپ  نامـشچ  رد  کشا  اضر ! ماما  ای  میتشاذگ . اضر  ار  شمان  بشید  تسا ، نامکدوک  مروظنم  داد : خساپ  رایدنفـسا 

بشید زا  هچب  نیا  داد . خر  یبیجع  قافتا  میدوب . نات  دنزرف  رتسب  رانک  لاح  هب  ات  بشید  زا  تشاد  راهظا  درب و  دوخ  قاتا  هب  ار  اهنآ  رتکد 
ار وا  بلق  ندوب  ملاس  ًاددجم  تاشیامزآ  درادن . دوجو  امش  كدوک  رد  بلق  یگرزب  زا  یمئالع  چیه  نونکا  مه  هدرک و  رییغت  هجرد   180
، هیرگ دشابیمن . ع )  ) اضر ترـضح  هزجعم  زج  راک  نیا  دیربب . لزنم  هب  ار  كدوک  دـیناوتیم  تسین . ینارگن  چـیه  ياج  دـنکیم . دـییأت 

هتشذگ بش  باوخ  نوزحم  ردام  تفگ : رتکد  هب  ار  شا  هنابش  زاین  زار و  يارجام  هدیـشک ، جنر  ردپ  دادن . ناما  ار  شرـسمه  رایدنفـسا و 
امش دنزرف  نوچ  تفگ : داد و  نم  هب  ع )  ) اضر ترضح  طسوت  ار  مدنزرف  يافش  دیون  يدیفس ، نساحم  درمریپ  درک : فیرعت  نینچ  ار  شا 
اضر ماما  دوخ  هدنهد ، افـش  دندوب . هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  مه  دیورب . اقآ  دزن  دیاب  هداد ، ار  نات  دنزرف  يافـش  ترـضح  تساضر  ماما  رذن 

رد ناکشزپ  ناراتـسرپ و  نارامیب و  ياضر  ماما  ای  دایرف  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  تسا . هدرک  هجلاعم  ار  شمان  مه  رامیب  بوخ  هچ  و  دوب ، (ع )
يارب شدلوت ، زورلاس  رد  هلاس  همه  هلاس ، راهچ  رئاز  نیا  اضر  و  درک . رطعم  ار  ناتسرامیب  ياضف  تاولـص  رطع  دش و  زادنا  نینط  نامـسآ 

هنیس رب  بدا  تسد  و  دیاسیم ، شا  یتمالس  هدننک  اطع  ناتسآ  رب  یناشیپ  شردام ، ردپ و  اب  هارمه  شا  یلصا  بیبط  زا  ینادردق  رکـشت و 
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هتفه کی  هک  تساج  نیا  بلاج  تسوب . اپ  هب  ما  هدـمآ  مدـمآ ، نم  میاضر ، نم  ناج ! اـقآ  دـنکیم . یفرعم  اـقآ  هب  ار  دوخ  و  دراذـگیم ،
لاب هک  دنیبیم  ار  یکچوک  دیفـس  بسا  بش  ره  دوشیم ، ییاوه  اضر  کچوک  لد  فرـشت ) تقو   ) دلوت زورلاس  دوعوم  هظحل  هب  هدـنام 
دبنگ فارطا  رب  دروآیم و  ع )  ) اضر ترـضح  مرح  هب  اهربا  يال  هبال  زا  هدومن  راوس  دوخ  رـس  تشپ  رب  ار  اضر  دـنارتسگیم و  ار  شیاـه 

! تسا يزمر  قوشعم ، قشع و  نایم  هک  یتسار  هب  دنادرگیم . رب  شا  هناخ  هب  دناخرچیم و  رهطم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
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