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 مقدمه

ّٔو ٝ آُٚ ثُطّجٌٛيٖ.  ثُقٔو هلل ًّح ثُؼجُٔيٖ ٝ ِّٙي هللا ػِي ّيوٗج ٝ ٗذي٘ج ٓق

ٕنٚيش ػذو هللا دٖ ّذج ٝ ؽجيگجٙ صجًيني ثٝ هً َٗه ٕيؼٚ، دٚ هّش ٓج ًّيوٙ ثّش. دٚ ّؤثالصي چ٘و هًدجًر 

ٛج، ثٍ مجّضگجٙ ٖٛيجًي ٝ كْٜ ٝ ٓ٘طن ٌّچٖٔٚ گٌكضٚ ٝ ّؤثٍ يجديْ ًٚ دؼٞي ثٍ ثيٖ پًٌّٕٔٝ٘ي هً ٓي

 ً٘٘وٙ دٌثي ًٕٖٝ ٕوٕ ٓٞٝٞع، دٚ ٌٟؿ إٓ ٓذجهًس ًٌهٙ ثّش.

هً ًثّضجي پجّل دٚ ّؤثالس ثيٖ هّضٚ ثٍ ٓنجٟذجٕ، دٚ صؤُيق ًضجح  ٓؾٔغ ؽٜجٗي ثَٛ ديش ػِيْٜ ثُْالّ

ٓذجهًس ًٍٝيوٙ ثّش، ًٚ صٞؽٚ مٞثٗ٘وگجٕ ديوثً ًث دٚ ٓيٛخ ٕيؼٚ ٝ « فويوٚ ثُضٖيغ»ثًٍٕٔ٘وي هً ثيٖ ٍٓي٘ٚ دٚ ٗجّ 

 ٕتٕٞ ٝ ؽجيگجٙ هًمًٞ صّٞؽٜي ًٚ ثٍ ثدضوث هً ػٌٙز هيٖ، دٌمًٞهثً دٞهٙ ثّش، ؽِخ ٓي ً٘و.

ي ثٍ ثيٖ ّؤثالس، ثٍ ًٛگيً هٕٔ٘ي دٞهٙ ٝ ّؤثٍ ً٘٘وٙ، ّؼي ًٌهٙ ثّش صج دج ٛوف ؽِٞگيٌي ثٍ ٝفوس ٝ ثٓج دٌم

ثْٗؾجّ ٙلٞف ٓيثٛخ ثّالٓي، ًٚ ٛوف ٜٗجيي ثّضٌذجً ؽٜجٗي ًث صؤٓيٖ ٓي ً٘و، ديً ثمضالف ٝ ٗلجم ًث هً ٓيجٕ 

 آٗجٕ دپٌثً٘و.

ٙ ی مٞثًثٕ آٜٗج، ثهوثّ دٚ ّيجٙ ٗٔجيي آٝثٍَهًٝثٕ ٝ ؽيٌٙٓضؤّلجٗٚ دجيو ثىػجٕ ًٌه ًٚ هً ػٌٚ فجٌٝ، صؼوثهي ثٍ ٓ

ٕيؼٚ ًٌهٙ ٝ دج ؽويش صٔجّ، ّؼي هً چْذجٗوٕ ثٗٞثع دٌچْخ ٛجي ثصٜجّ دٚ ٓؤٓ٘يٖ ثٍ پيٌٝثٕ ٓيٛخ ثَٛ ديش 

 دٌهثًي ثٍ ثكْجٗٚ ػذو هللا دٖ ّذج ثّش.ػِيْٜ ثُْالّ هثًٗو ًٚ يٌي ثٍ ثيٖ ثصٜجٓجس، دٌٜٙ

ٕنِ٘ يٜٞهي، ٛٔجٕ ًْي ثّش ًٚ ثّجُِ صٖيغ ًث پجيٚ ًيَي ًٌهٙ ثّش. ثيٖ ثٕنجٗ دج ٌٟؿ دج ثيٖ ثهّػج ًٚ ثيٖ 

 گيٌٗو. ٛجي ثّضؼٔجً ؽٜجٗي ّضٔگٌ هٌثً ٓي چ٘يٖ ٕذٜجصي، هً ْٓيٌ صٟٞتٚ

ثيٖ، صٜ٘ج ٛوف آٗجٕ ثٍ ٌٟؿ ّؤثالصي ثٍ ثيٖ هّش دٞهٙ ٝهٚوٕجٕ ًّيوٕ دٚ فن ٝ ٝثهؼيش ٗيْش ٝگٞٓ ٕ٘ٞثيي 

ُي دٌثي كْٜ ٝ هًى فوجين ٗوثًٗو ٝثُذضٚ پجّل ٓج دٌثي آٗجٕ، ٌٛگَ ٓليو كجيوٙ ٗنٞثٛو دٞه. آٗجٕ دٌثي ٕ٘يوٕ، ٝ ه

ِِٛيٖ»كٌٓجيو: آٜٗج دٚ پيجٓذٌ مٞه ٓي ٙ یٛٔجٕ ُّذي ٓـَثٕ ٗجهثٗي ْٛض٘و ًٚ موث هًدجً ِٖ ثُؾج ؛ ٝ ثٍ « ٝ أػٌِٛ َػ

 ٗجهثٗجٕ ًٝيگٌهثٕ ٕٞ.

ّٓج دج ثيٖ ٛٔٚ، ثگٌ هً ٓيجٕ آٗجٕ ًْي  پيوث ٕٞه ًٚ هٚو پيٌٝي ثٍ ًثٙ ٛوثيش ٝ ًٕو ًث هثٕضٚ دجٕو، ٝي ًث دٚ ث

؛ دنٔ « ثإلٓجّ ثُٚجهم ٝ ثُٔيثٛخ ثألًدؼٚ»دج ٗجّ: « ثّو فيوً»ثّضلجهٙ ثٍ ًضجدي گٌثْٗ٘گ ثٍ ٓضلٌٌّ ٓٔضجٍ، ثّضجه 

 ٍٓي٘ٚ ثهث ًٌهٙ ثّش. ً٘يْ؛ ًٚ فن ٓطِخ ًث هً ثيٌٖٓدٟٞ دٚ صقوين هًدجًر ثكْجٗٚ ػذو هللا دٖ ّذج، ًثٛ٘ٔجيي ٓي

ٓؾٔغ ؽٜجٗي ثَٛ ديش ػِيْٜ ثُْالّ ٗيَ، هً ٛٔيٖ ًثّضج ثيٖ دنٔ ثٍ إٓ ًضجح ًث دج صقوين ٝ ٗگجًٓ ؽويوي آٓجهٙ 

هً ٌٓضخ »ًٌهٙ ٝ ثيٖ ؽَٝٙ ًث، هً ٌٕؿ ٓطجُخ ٌٓدٟٞ دٚ ػذو هللا دٖ ّذج، دٚ ػ٘ٞثٕ چَٜ ٝ ّٞٓيٖ دنٔ ثٍ ٓؾٔٞػٚ 

 ثّش. ح ثٗويٖٚ ٝ كٞيِش ثًثةٚ ٗٔٞهٙدٚ ثٙقج« ثَٛ ديش ػِيْٜ ثُْالّ 



 ثٓيِو إٓ هثًيْ ًٚ موثٝٗو، صٞكين ٛوثيش دٚ ًثٙ فن ًث، ٗٚيذٔجٕ ً٘و ًٚ ثٝ ٓج ًث دِ ٝ دٜضٌيٖ ًٝيَ ثّش.

 پیش دسآمذ -

آيو ًٚ ًضجدي هًدجًٙ صجًيل ثّالّ ٕٗٞضٚ ٕٞه ٝ ػذو هللا دٖ ّذج، ثًٝثهي ثٍ إٓ ًث ثٕـجٍ ٌٌٗهٙ ٝ ٓقِي ًٔضٌ پئ ٓي

 دقظ هً إٓ ًضجح، ٗوثٕضٚ دجٕو.ثٍ 

ثٗو. آٗجٕ ٝي ًث دٚ ػ٘ٞثٕ هٌٜٓجٗي ٓطٌؿ صجًيل ٗگجًثٕ، ثيٖ ٌٓه ّٓٞٛٞ ًث دٚ ثٌَٕجٍ ٝ ًٙٞ ٓنضِق دٚ صٚٞيٌ ًٖيوٙ

ً٘٘و ًٚ هً ٓجؽٌثٛجي ٍٛٞ ثٗگيَ ٝثًه ٕوٙ ٝ ًٗؼ ّلٌ ًث دٌ مٞه ٛٔٞثً ٗٔٞهٙ ٝ دٚ ٜٓجؽٌس ثٍ ٌٕٜي دٚ ٌٕٜي ٓي

ٛج ًث هً ًٗٞهيوٙ ٚ ٌٓٚ، ثٍ ٌٓٚ دٚ دٌٚٙ، ثٍ آٗؾج دٚ ًٞكٚ ٝ ّپِ دٚ ٕجّ ًكضٚ، ٝٙقٌثٛج ٝ ديجدجٕپٌهثمضٚ، ثٍ ٓوي٘ٚ د

ثّش. ؽجيي ٗيْش ًٚ ثٝ ٌٗكضٚ دجٕو؛ گٞيج ًٚ ٓٞؽي ٕضجدجٕ يج دٌهي ؽٜ٘وٙ دٞهٙ ٝ ٌّػضي ٓؼجهٍ ٌّػش ٙٞس 

 هثٕضٚ ثّش!

ٛجي آٗجٕ ًث دج صلٌٌّثس ي مٞه گٌٔثٙ ٗٔٞهٙ، ػوَٝي هػٞس ً٘٘وٙ دٚ ثُقجه ٝ ٌٕى دٞهٙ، ٌٓهّ ًث دج ٗظٌيجس ٝ آًث

ّْٓٔٞ مٞه آُٞهٙ ًٌهٙ، آٗجٕ ًث دٚ ثٍٙٞ ٝ ٓذجٗي يٜٞه ٝ ػوجيو ًٍهٕضي كٌث مٞثٗوٙ، دٌ ػوٍٞ ٌٓهٓجٕ چيٌٙ دٞهٙ ٝدٌ 

هثهٙ، ثٟجػش گلضٚ، صٚوين ٓي ٕوٙ ٝ چٕٞ كٌٓجٕ ٓيثكٌجً آٗجٕ ّيطٌٙ هثٕضٚ ثّش؛ دوثٕ ّجٕ ًٚ چٕٞ ّنٖ ٓي

ًثٗوٙ، صج ؽجيي ًٚ دٚ ػويور ثّش. ثٝ ؽٔجػش ػٌح ًث، دج ػٚجي مٞه دٚ ٌٛ ٌٟف ًٚ هُنٞثٛٔ دٞهٙ، ٓي ٕوٙ ٓي

ؽٔؼي ثٍ ٙقجدٚ ٗيَ، صجدغ ثٝ ٕوٙ ٝ پييٌثي ػوجيو ٝ ثٍٙٞ ٝي گٖضٚ  –ثُؼيجى دجهلل  -گَثِف ثيٖ هّضٚ ثٍ صجًيل ٗگجًثٕ 

 ثٗو.

ؽ ثُضقٚيَ ٓوًّز دمحمي ثّش، يج ػٔجً دٖ يجٌّ ًث ٛجيي چٕٞ ثدٞىً ًٚ كجًدْي گَثكٚ گٞيي ثّش، ًٚ ٕنٚيش

كٌّج ٕوٗو، ثٍ يجًٝثٕ ػذوهللا دٖ ّذج ٝصٌٝيؼ ٛجي ٟجهش ًٚ مٞه ٝ پوً ٝ ٓجهًٓ هً ًثٙ ثّالّ، ٓضقَٔ إٓ ٌٕ٘ؾٚ

 ثٗو!!ً٘٘وگجٕ ػوجيو ٝ ٓضؤعٌّ ٕوگجٕ ثٍ ثكٌجً ثٝ هثْٗضٚ

ثدٞىً دٌ ٝو ًٍثٗوٍٝثٗي ًٚ ديش ثُٔجٍ ِْٓٔجٗجٕ ًث ِٓي ِٟن د٘جدٌ ٗظٌيٚ ٗجهًّش ثيٖ هًٝؽ پٌهثٍثٕ، ٜٗٞش ثٗوالدي 

آًٝهٗو، ثٍ آعجً صلٌٌّثس ػذو هللا ثدٖ ّذج ٝ هيجّ ثدٞىً ػِيٚ مٞه هثْٗضٚ ٝ د٘وگجٕ موث ًث دٌهگجٕ مٞه دٚ فْجح ٓي

ٝي ًٝي ٛجي ثٝ دٞهٙ ثّش!! ؽ٘گ ؽَٔ هً ثعٌ صؼّٚخ ٝي ثيؾجه ٕوٙ؛ ؽ٘گ ّٙليٖ دٚ ػِّش ٝؽٞه ػغٔجٕ، ثٍ هّيْٚ

 هثهٙ؛ ثٍٙٞ صٖيغ ثٍ صلٌٌّثس ٝ ٗظٌيجس ثٝ ٌَٕ گٌكضٚ ٝ....

چٚ صلٌٌّثس ْٓنٌٙ ٝفويٌي ٝ چٚ ميجالس ّذي ٓـَي!!! دذي٘يو ٗجدٞهي فّن ٝ إٌٓجً ٕوٕ دجَٟ صج دٚ ًؾج ًّيوٙ 

 ثّش؟!!

ثمضالف ٝ ٛجي ثي ٓيجٕ ػوَ ٝ فويوش ًٖيوٙ ٕٞه ٝ صلٌٌّ دٌٖ، هً صجًيٌيصٌيٖ مطٌ، ثيٖ ثّش ًٚ پٌهٙدًَگ

گٌٔثٛي ٝ صقٌيق هًثكضو؛ ًٚ ٗضيؾز چ٘يٖ ثٌٓي، صٚوين ثكْجٗز ٌّثٌّ هًٝؽ ػذوهللا دٖ ّذج ٝ پيوثئ آعجً هِٔي ٝ 

 ٛجيي هً ثيٖ ًثدطٚ ثّش ًٚ ٓج ثي٘ي، هً ٙوه ٗوو ٝ ثدطجٍ آٜٗج ْٛضيْ.ًضجح

گٌهيْ صج ػٞثَٓ ثيؾجه وخ دٌثي٘ي ٝهش إٓ ًّيوٙ ثّش، ًٚ دٌثي ًٖق فويوش ٝ پيوث ًٌهٕ ٖٓ٘ؤ ثيٖ ثّطًٞٙ، دٚ ػ

 ٛجيي ّيجٙ، آٜٗج ًث هً ّجيز مٞه هً ٌّٞس ٝ ٌّٕٞ ٗگجٙ هثٕضٚ، ديجديْ.ثيٖ ثدجٟيَ ًث ًٚ هيٌ ٍٓجٗي ثّش، هّش



ٛجيي ًٚ ٓووّجس هي٘ي ًث دٚ دجٍي گٌكضٚ ٝ ْٓيٌ ٝفوس ِْٓٔجٗجٕ ًث صجًيي ٝ ؿذجًآُٞه ٗٔٞهٙ ثّش، ثٌٍٓٝٙ دج هّش

ثٗو، كٌث ًّيوٙ ٝ ثي ًٚ هً ًٝثي إٓ ًٔيٖ ًٌهٙهٛو؛ چٌث ًٚ ثي٘ي، ٍٓجٕ دجال ًكضٖ پٌهٙٓٚ ٓيصٌُ ٝ ٌٍُ دٚ ًجً مٞه ثهث

ٗٞدش ٗٞثمضٚ ٕوٕ ًُٞ ًّٞثيي ثيٖ صقٌيي ً٘٘وگجٕ ثّش. ٍيٌث ديوثًي ٝ صٞؽٚ ِْٓٔجٗجٕ دٚ ٓنجٌٟثس ٗجٕي ثٍ 

 گٌثٕ دٚ ٙوث هً آًٝهٙ ثّش.صلٌهٚ ٝ ثمضالف، ٍٗگ مطٌ ًث دٌثي ثيٖ هّيْٚ

ضٚ ثيٖ ّنٖ ْٛ مطج ثّش ًٚ دگٞييْ: ثٌٍٓٝٙ هيگٌ ٓطٌؿ ًٌهٕ هٞيز ػذو هللا دٖ ّذج ٝ دٌثٗگينضٖ هٝدجًر ثيٖ ثُذ

ٓٞٝٞع، دٚ ِٓٚقش ٗيْش ٝثيٖ ْٓتِٚ هً صجًيلِ گيٕضٚ ٓوكٕٞ ٕوٙ ٝ ٙقيـ ٗيْش ًٚ ثيٖ ٌٓهٙ ًث، ٗذٔ هذٌ ًٌهٙ 

 ٗي ً٘يْ.ٝ ثيٖ پٌٝٗور ٓنضٞٓٚ ًث، ًٚ ٍٖٓٔٞ ًٌٓٝ ٍٓجٕ ٕوٙ ثّش، دجٍمٞث

ٛجي ٓنضٞٓٚ ٝ آعجً كٌثٓٞٓ ثٍ پٌٝٗوٙ -ثٗوإٓ گٞٗٚ ًٚ ثيٖ هّضٚ گٔجٕ ًٌهٙ-گٞييْ: ثيٖ هٞيٚ هً پجّل ثيٖ ّنٖ ٓي

ٕوٙ ٗيْش، ٝػِيٌؿْ گيٕش ٍٓجٕ ٟٞالٗي، ٛٔچ٘جٕ صجٍٙ ٝ ٍٗوٙ ثّش. ثيٖ كٌٌ، ٛٔٞثًٙ هً فجٍ ثٗضٖجً ٝ گْضٌٓ 

ش ًٚ هً ػٌٚ فجٌٝ ٕٗٞضٚ ٕوٙ ٝ ٓطجُخ مٞه ًث دٚ ػ٘ٞثٕ ٛجيي ثّثّش. ّٝ٘گ د٘جي ٓطجُخ دْيجًي ثٍ ًضجح

ثٗو. ٝ هً پيٖجپئ ثيٖ ٗٞيْ٘وگجٕ، ٗجٓوثًثٗي ْٛض٘و ًٚ ثٍ آٜٗج ثي دٌثي ٟؼٖ دٌ ٕيؼٚ، دٚ إٓ ْٓض٘و ًٌهّٙٝيِٚ

ّٓش صالٓ ًٌهٙ ٝ ٌٕجف ثمضالكي ًث ًٚ ٌٕثي٠ِ دِو ٍٓجٗٚ ٝ هًٝثٕثٗضظجً ٓي ّٓش ٛجي صجًيِي صجًٝه هً ًثٙ ثٙالؿ ث ًيل، دٌ ث

ًٝه، ًٚ ػوٍٞ ٝ ثكٌجً ٗٞمجّضز ؽٜجٕ ثّالّ ًث دٚ ثّش، پٌ ً٘٘و. ثّجصيوي ًٚ ثيٖ ثٓيو ثٍ آٗجٕ ٓي ثّالّ صقٔيَ ًٌهٙ

 آٗچٚ ٓ٘جكغ ٛٔز ِْٓٔجٗجٕ هً إٓ ثّش، ًٕٖٝ ً٘٘و.

ٞه هً دٌثدٌ آٜٗج ٓٞٝغ ثٗو، ًٚ ٕجيْضٚ ددي٘يْ ًٚ آٜٗج هً دٌثدٌ ػٞثِٓي ٌّ صِْيْ كٌٝه آًٝهٙثٓج دج صؤّق كٌثٝثٕ ٓي

ًٌهٗو؛ ٓٞثٝؼي ًٚ دج ْٓتُٞيش مطيٌ صٌديش َْٗ ٗٞ ٝ موٓش دٚ ثٓش ثّالّ، ثٍ ٌٟين پيٌٝي  صٌي ثصنجى ٓيآگجٛجٗٚ

ٛجي ػوِي ٝ ػوثُش هً ٗوو، ًٚ دٌ گٌهٕ آٗجٕ ٜٗجهٙ ٕوٙ ثّش، ٗيَ ٛٔنٞثٗي ٛجي ثّالٓي ٝ ثّضوالٍثٍ ًٝٓ

 ديٖضٌي هثًه.

ٕٝ صقوين ٝ صلق٘ ثٍ ٙقش ٝ ّوْ إٓ، دوٕٝ ٌٓثؽؼٚ دٚ ٓ٘جدغ ٝ ٓآمي ًٓٞه ثػضٔجه، ٗوَ آٗجٕ ٓطجُخ دْيجًي ًث دو

ً٘٘و؛ ًٚ دجًٍصٌيٖ ٗٔٞٗز ثيٖ َّٜ ثٗگجًي، هذٍٞ ٝ ثّضلجهٙ ثٍ ثكْجٗز ٌّثٌّ هًٝؽ ػذو هللا دٖ ّذج، دٚ ػ٘ٞثٕ ٓي

 هُيِي ٝثٝـ ٝ دٌٛجٗي هجٟغ ٝ ؿيٌ هجدَ ثٌٗجً ٝ صٌييخ ثّش.

ً٘٘و ٝ دجيو هيو، كٌهث ًٚ ثيٖ ثدٌ، ثٍ آّٔجٕ كٌٌ هّ ثيٖ ثكْجٗٚ هًٝؿيٖ ًث، هٛجٕ دٚ هٛجٕ ٗوَ ٓيگيًه ٝ ٌٓػٌٚٛج ٓي

ٛجي ديوثً، دٚ ٗوو ٓطجُذي ًٚ ًٓٞه صؤييو ػوَ ٝ ٓ٘طن ٌٓهّ ً٘جً ًكضٚ، پٌهٙ ثٍ ػوَ ٌٓهٓجٕ دٌهثٕضٚ ٕٞه ٝ َْٗ

ٗٚ ٗؤ هثٕضٚ ثٗو، چگٞٗٚ هٞجٝس مٞثٛ٘و ًٌه؟ گيٌي ٝ ثّضٌٔثً ثيٖ ثكْجٗيْش، پٌهثمض٘و، هًدجًر آٗجٕ ًٚ هً ٌَٕ

هً فجُي ًٚ ٛٔيٖ ثٌٍٓٝٙ ٗيَ ْٛض٘و ٗٞيْ٘وگجٕ ٝ ثّجصيوي ًٚ دج هيِو هًّش ٝ ٓذض٘ي دٌ ػوَ ٝ ٓ٘طن، ثكْجٗز ػذو 

 هثٗ٘و.هللا دٖ ّذج ًث ٌٓهٝه ٌٕٔهٙ ٝ إٓ ًث ّجمضگي ٝ دجَٟ ٓي

ٝهجيؼي ًٚ صجًيل، ثٍ ٍٓجٕ دؼغش پيجٓذٌ ثػظْ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ  ثي ؽَ صؤًيو دٌ فٞثهط ٝثػضوجه ٓج دٌ ثيٖ ثّش ًٚ، چجًٙ

آُٚ صج ًٕ٘ٞ، هً دٌ هثًٗور آٜٗج دٞهٙ، ٗيْش ٝ ثيٖ ثٌٓ ًث دٚ ٛيچ ًٝي، ٗذٔ هذٌ ْٓجةَ صجًيل ٌٓٚف گيٕضز صجًيني 

ثّش؛ ٗضيؾٚ ّجً ًّجُش، ًٕو يجكضٚ ٝ دجُ٘وگي ثيٖ ٌٛ هٝ، دج ْٛ دٞهٙ ٛجي صٖيغ، هً ّجيٚهثٗيْ؛ ٍيٌث ًيٖٚٗٔي

گيٌيْ ًٚ فوجينِ ًّجُش، ّيٌر ٗذٞي، ٝاليش ػِٞي ٝ ٗؤ ؽجٖٗي٘جٕ ثٝ هً ٓقجكظش ثٍ هيٖ ٝ پيگيٌي هػٞس ٓي

ِٕ مٞه ًٌهٙ ثّش. ثگٌ دٚ  ثّالّ ثّش ًٚ ٛٔٞ ٛٔٞثًٙ دج صقٞاّلس ٝ ًموثهٛج ٌٛٔثٙ دٞهٙ ٝ ؽٌٞٛر صجًيل ًث ثٍ آ



ٛج ٗگجٛي ٛج ٝ هًٝثُْٕالّ ٝ هّٝضجٕ آٗجٕ، هً ٍٟٞ هٌٕٛج ْٗذش دٚ ثَٛ ديش ػِيْٜ ثصٍٞيٛج ٝ ًي٘ٚهٕٔ٘ي

ثي ثّش ًٚ دٚ ٝثّطز ثّالّ ثٍ ٓيجٕ ًكضٚ، يج ثؿٌثٛ ٛج، يج ٓ٘جكغ ػوٙديجكٌ٘يْ، مٞثٛيْ هيو ًٚ ؿٌٛ ثٍ ثيٖ هٕٔ٘ي

 ّيجّي ثي ثّش ًٚ هيٖ دٚ ٓذجًٍٙ دج آٜٗج دٌمجّضٚ ثّش.

فن ٝ ثَٛ فن ٝ ّضيَٙ ؽٞيجٕ دج ٓ٘جهيجٕ ػوثُش ثّش، ًٚ دج  هّٚز ػذو هللا دٖ ّذج ٗيَ، يٌي ثٍ ثهوثٓجس هٕٔ٘جٕ

ٛجي ثَٛ ديش ػِيْٜ ثُْالّ ٝ ّٖٓٞٓ ٗٔٞهٕ صجًيلِ ّٕلجف ٝ هًمٖجٕ آٗجٕ، دٚ ٝؽٞه ٛوف مٌثح ًٌهٕ ثٍٙٞ ٝ ثًٍٓ

 آٓوٙ ثّش.

ثيٖ ثكْجٗٚ ؽجي دْي صؤّق ثّش ًٚ ثٌٍٓٝٙ دذي٘يْ، ًْجٗي دوٕٝ ثّضلجهٙ ثٍ دٌثٛيٖ ػِْ ٝ ثفٌجّ ػوَ، هً دٌثدٌ 

ٛجي ؽؼَ ٝ صقٌيق هً ثيٖ هٞيٚ ٝ ػوّ ٛٔنٞثٗي هْٔضٜجي ٓنضِق ثيٖ هثّضجٕ صِْيْ ٕوٙ ٝ دٚ ًؿْ ٝٝٞؿِ ٖٗجٗٚ

ٌِف ٗوَ صجًيل ٗٞيْجٕ، إٓ ًث دٌ هاليَ ًٕٖٝ ػوِي صٌؽيـ هثهٙ ِٙ  ثٗو.دج يٌويگٌ، 

ثي ًٚ ثٍ ثيٖ دٖ ّذج ٕٗٞضٚ ٝ ٗضيؾٚ ثي ثٍ آٗچٚ ثيٖ ثٕنجٗ، هًدجًر هثّضجٕ ػذو هللاثي٘ي دٚ ػ٘ٞثٕ ٓغجٍ دٚ پجًٙ

 ثٗو:ً٘يْ. ثًٓٞي ًٚ ّجيٌ ٓذجفظ آٗجٕ ٗيَ، دٌ إٓ صًٌَٔ يجكضٚ ثّش، ثٍ ثيٖ ؽِٔٚثٗو، ثٕجًٙ ٓيهثّضجٕ گٌكضٚ

 ابو صٌو -

ّٔو ثدٍٞٛٞ  ٝي هً ٕٗٞضجًي  1ثٍ هثٖٗٔ٘وثٕ هثٖٗگجٙ ثالٌٍٛ ٝ ثّضجه هثٌٖٗور ثٍٙٞ كوٚ هً فجٍ فجٌٝثّش. -ٕيل ٓق

ًُ ألػوثِء ثإلّالّ»٘ٞثٕ صقش ػ ضج ِّ  ثّش:، چ٘يٖ ٕٗٞضٚ «صٖيغ ّ٘گٌ هٕٔ٘جٕ ثّالّ»؛ «ثُضٖيغ 

ٖٓ يويٖ هثًّ ًٚ صٖيغ، ّ٘گٌي ثّش ًٚ دْيجًي ثٍ هٕٔ٘جٕ ثّالّ، ثٍ كجًُ ٝ يٜٞه ٝ ًّٝ ٝ هيگٌثٕ، هً پٖش إٓ 

 ٝثژگٞٗٚ ً٘٘و...ثٗو، صج دٌ ّٝو ثيٖ هيٖ صٟٞتٚ ًٌهٙ ٝ ٗظجّ ثيٖ هُٝش ثّالٓي ًث پ٘جٙ گٌكضٚ

 گٞيو: صج آٗؾج ًٚ ٓي

ًٌهٗو، دٌثي پيٌٍٝي ٝ ًّيوٕ دٚ ثٛوثف مٞه، ًثٛي دٜضٌ ثٍ فيِٚ ٝ آٗجٕ )هٕٔ٘جٕ ثّالّ(، چٕٞ ثفْجُ ٝؼق ٓي

ٗيٌٗگ ٗيجكض٘و؛ دٌ ثيٖ ثّجُ، گٌٝٛي ثٍ آٗجٕ، دٚ ظجٌٛ دٚ ثّالّ گٌٝيوٙ ٝ دٚ ٓيٛخ صٖيغ هً آٓوٙ، ثظٜجً ٓقذّش دٚ 

ِٙ ثَٛ ديش ػِيْٜ  ثُْالّ ٝ ثدٌثٍ ص٘لٌ ثٍ ًْجٗي ًٌهٗو ًٚ دٚ ػِي ػِيٚ ثُْالّ ّضْ ًٝث هثٕض٘و ٝ دج ثيٖ فيِٚ، ًث

ٛجي هيٖ كض٘ٚ ٝ كْجه ًث هً پئ گٌكضٚ ٝ دج ٌٖٗ ثػضوجهثسِ ٗجهًّشِ مٞه ًٚ دْيجًي ثٍ آٜٗج، ٝيٌثٕ ً٘٘ور ثّجُ ٝ پجيٚ

گٌٝٛي ًث ثٍ ْٓيٌ ٙقيـ هي٘وثًي ديٌٕٝ دٌهٗو. ٝ ثَٙ ثيٖ  ٝ ؽوث ً٘٘ور ٌٓهّ ثٍ صؼجُيْ ٝ ثفٌجّ ثّالّ دٞه، دٚ صوًيؼ

ٗجّ هثٕضٚ ثّش. ٝي هً ٓقذِّش « ػذو هللا دٖ ّذج»ثٗو، ٌٓهي يٜٞهي دٞهٙ ًٚ كض٘ٚ، د٘ج دٌ آٗچٚ صجًيل ٗٞيْجٕ ىًٌ ًٌهٙ

جٕ صقٌيي ٓي ػِي، ُؿُِّٞ ٝ ٍيجهٙ ًٝي ًٌه صج آٗؾج ًٚ ٓؼضوو ٕو موث هً ػِي فٍِٞ ًٌهٙ ثّش ٝ ٌٓهّ ًث دٌ ٝو ػغٔ

 ًٌه... ثُل.

آٍٓٞه، ثيٖ ٓطجُذي ثّش ًٚ دٌثهًِ ٓج ٕيل ثدٍٞٛٞ، دٚ ػ٘ٞثٕ ِّْٓٔجسِ صجًيني پييٌكضٚ ٝ إٓ ًث دٚ هثٖٗؾٞيجٕ مٞه ٓي

ٛج پيٌٍٝي يٜٞه دٌ ِْٓٔجٗجٕ ًث صقَٔ ًٌهٙ، ٕجٛو دٞهٙ ثٗو صج ًّجُشِ َْٗ ٛجيي ًث دٚ ثٗؾجّ دٌّجٗو ًٚ هً ٍٟٞ هٌٕ

ٞثْٗضٚ دج ٌٌٓ ٝ كٌيخِ مٞه، دٚ صوًيؼ ثٙقجح پيجٓذٌ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ًث دٚ ّٔش مٞه ًٖيوٙ ًٚ يي ٌٓه يٜٞهي ص

ثي ٌّ صِْيْ كٌٝه آًٝهٗو، ًٚ پجيٚ ٝ ثّجّي ٝ آٗجٕ ًث دج هػٞس مٞه دلٌيذو. آٜٗج ٗيَ دوٕٝ كٌٌ ٝ صؤَٓ هً دٌثدٌِ ثٗويٖٚ



ثؽجدش ًٌهٗو ٝ هً دٌثدٌ ثًثهر ٝي مجٕغ ٕوٗو!!  ؽَ ثهّػجٛجي يي ٌٓه يٜٞهي ٗوثٕش. آٗجٕ هػٞس چ٘يٖ ٕنٚي ًث

ّٓج  فجٕج ثٍ ثٙقجح پيجٓذٌ ػجُيووً ثّالّ!! آٗجٕ دٚ ٌٓثصخ دٌصٌ ٝ دجالصٌ ثٍ ثيٖ ْٛض٘و، ًٚ دٚ چ٘يٖ فٞيٞي هًثكض٘و. ث

 ثيٖ ثًٌٓث دجًٝ ًٌهٙ ثّش ٝ موث ٓج ٝ ثيٖجٕ ًث ٛوثيش ً٘و. –ًٚ موث ّالٓضٔ دوثًه  -ٕيل 

----------------------------- 

 دجٕو.ٓي« ثإلٓجّ ثُٚجهم ٝ ثُٔيثٛخ ثألًدؼٚ»ٓ٘ظًٞ، ٍٓجٕ صؤُيق ًضجح  -. 1

 دمحم ابوصٌشي -

ّٔو ثدٌٍٞٛٙ، ثّضجه ٌٕيؼش ثّالٓي هثٌٖٗور فوٞم هثٖٗگجٙ هجٌٛٙ، پِ ثٍ ىًٌ ػٞثِٓي ًٚ ٓٞؽخ دٌٍٝ  ثّضجه ٓق

 گٞيو: كض٘ٚ هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ ٕو، ٓي

ِْ فٌٞٓضي ص٠ّٞ ػغٔجٕ دٚ مٞيٖجٕ ٝ َٗهيٌجٕ مٞه، ثيٖ دٞه ًٚ ثيٖ ثصّٜجّ ٓضٞؽٚ آٓوٛجي هثهٕ پْش ٛجي ثٍ پي ّٜ ٓ

ثٝ ٕو ًٚ ٓ٘جٙخ ًث ثٍ ًٝي ٓقذّش ٕنٚي دٚ ثكٌثه ٝثگيثً ٓي ً٘و؛ هً فجُي ًٚ دٌمي ثٍ ثيٖ ٝثُيجٕ، ٗٚ صٜ٘ج ثٍ 

ي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ آٜٗج ًث دٚ ِْٓٔجٗجٕ دجّجدوٚ ٗذٞهٗو، دٌِٚ دؼٞي ثٍ ثيٖجٕ ؽَٝ ًْجٗي دٞهٗو ًٚ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙ

ثّش، ًٚ ػغٔجٕ ثٝ ًث پِ ثٍ « ػذوهللا دٖ ّؼو دٖ ثدي ٌّؿ»ػِش ثًصوثه، ٜٓوًٝ ثُّوّ ثػالّ ًٌهٙ دٞه. ثٍ ؽِٔز آٗجٕ، 

گلش: ًٌه؛ صج آٗؾج ًٚ ٓيػٌٔٝ دٖ ػجٗ، دٚ ٝاليش گٔجًه ٝ ػٌٔٝ دٖ ػجٗ، دٚ ٛٔيٖ هُيَ ٌٓهّ ًث دٌ ٝو ثٝ صقٌيي ٓي

دج هثهٕ ثيٖ پْش دٚ ػذوهللا، «. ًْ٘ثگٌ چٞپجٗي ًث هً ديجدجٕ دذيْ٘، ٝي ًث دٌ ٝو ػغٔجٕ صقٌيي ٓي دٚ موث ّٞگ٘و»

گلض٘و: ٝي ٌٓهي ثّش ًٚ ثئجٕ آًٝه ّپِ ًجكٌ ٕو ٝ ٛج هًدجًر ػغٔجٕ كَٝٗي گٌكش؛ ٍيٌث ٌٓهّ هًدجًر ثٝ ٓيدوگٞيي

 ًٍّٞ موث ًث صٌييخ ًٌه...

 صج آٗؾج ًٚ ٓي گٞيو:

-ٛجيي ثٍ ٓنجُلجٕ ثّالّ دٞه، ًٚ ٍيٌ ّجيز ثّالّ ٓيٝؽٞه گٌٝٙ -صٌيٖ ػجَٓ ٗيَ دٞهًٚ دًَگ-ثَٓ يٌي ثٍ ثيٖ ػٞ

ٍيْضٚ؛ ثٓج دٚ هٗذجٍ صٟٞتٚ دٌ ٝو ِْٓٔجٗجٕ دٞهٗو. ثي٘جٕ ُذجُ ثّالّ دٌ صٖ هثٕضٚ، ظجٌٛثً هثمَ هً ثّالّ دٞهٙ ثٗو؛ 

ِٕ ىٝثًُّ٘ٞيٖ ًٌهٙ، ػِي دٖ ثديثٓج ًلٌ ًث هً دجٟٖ مٞه پٜ٘جٕ ًٌهٙ ٝ ٌٕٝع دٚ ٌٖٗ ٕجيؼجصي د -ي ثّجُ هًدجًر ػغٔج

ٟجُخ ) ًث دٚ ٗيٌي يجه ًٌهٙ ٝ ًٝؿ ثمضالف ٝ ٗجًٝجيضي ًث هً داله ثّالّ پٌثً٘وٙ ٓي ّجمض٘و ثٍ ػٌٌِٔه دؼٞي ثٍ 

ِٕ ػغٔجٕ، هّضجٝيَي دٌثي ثعذجس ّٓوػجي مٞه يجكضٚ دٞهٗو. دًَگ «  دٖ ّذجػذو هللا»ؽٞيجٕ، صٌيٖ ٟجؿٞسِ ثيٖ كضً٘ٚجًگَثًث

ّٔو دٖ ؽٌيٌ ٟذٌي هًدجًر ٝي گلضٚ ثّش:  ثّش ًٚ ٓق

ػذو هللا دٖ ّذج، ٌٓهي يٜٞهي ثٍ ثٛجُي ٙ٘ؼج ٝ ٓجهًٓ ّيجٙ پّٞش دٞه. ٝي هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ ثّالّ آًٝه، ّپِ دج 

ثٍ ٛجي فؾجٍ آؿجٍ ًٌه ٝ ّپِ دٚ دٌٚٙ ٝ ٛوف گٌٔثٙ ًٌهٕ ِْٓٔجٗجٕ، دٚ ّلٌ هً داله ثّالٓي پٌهثمش. ٝي ثٍ ٌٕٜ

آٗؾج دٚ ٕجّ ًكش؛ ثٓج ٗضٞثْٗش ٛوف مٞه ًث، هً َٗه ثفوي ثٍ ثَٛ ٕجّ ٓقوَّن ّجٍه ٝ ٌٓهّ ٕجّ، ٝي ًث ثٍ هيجً مٞه 

ػؾيخ ثّش ثٍ ًْجٗي ًٚ ٓؼضوو دٚ دجٍگٖش »ًثٗوٗو. آٗگجٙ دٚ ٌٓٚ ًكش ٝ ثٍ ؽِٔٚ ّن٘جٕ ٝي دج ٌٓهّ ثيٖ دٞه ًٚ: 

ّٔو ًث ثٗ َّٕ ثُّيي ٝ ظًٜٞ ػيْي ْٛض٘و، دجٍ گٖش ٝ ظًٜٞ ٓق ٌجً ً٘٘و؛ هً فجُي ًٚ موثٝٗو ٓضؼجٍ كٌٓٞهٙ ثّش: )إ



ّٔو  َٓؼجٍه)؛ ٛٔٞ ًٚ هٌإٓ ًث دٌ صٞ كٌٝ كٌّضجهٙ، صٞ ًث دٚ ٟٓٞ٘ش دجٍ مٞثٛو گٌهثٗو، )ٝ ٓق َٕ ٌَُثهَُّى إُي  َٛ َػَِيَي ثُُوٌآ ٌَ َك

 َّثٝثًصٌ ثٍ ػيْي دٚ دجٍگٖضٖ ثّش...(

ّٔو ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ػِي و ٝ ٌٛ ًوثّ، ٝٙيي هثٕضٚثٗگلش: َٛثً پيجٓذٌ دٞهّٙپِ دٚ آٗجٕ ٓي ثٗو ٝ ٝٙي ٓق

ّٔو، مجصْ پيجٓذٌثٕ ٝ ػِي، مجصْ ثٝٙيج ثّش.  ثّش؛ پِ ٓق

گلش: ػغٔجٕ ثيٖ مالكش ًث دٚ ٗجفن گٌكضٚ ٝ ثيٖ )ػِي( ٝٙي ًٍّٞ موث ثّش؛ پِ هً ثيٖ ًثٙ ّپِ دٚ آٗجٕ ٓي

جُلش دج ثٝ ًث، دج ثػضٌثٛ دٚ ثٓيٌثٕ مٞه آؿجٍ ً٘يو؛ ثٌٓ دٚ ٓؼٌٝف ٝ ٜٗي ثٍ هيجّ ً٘يو ٝ ػغٔجٕ ًث دٚ صقٌّى ٝث هثًيو ٝ ٓن

 ٌٌٓ٘ ًث إٌٓجً ً٘يو، صج ٌٓهّ ًث دٚ ّٞي مٞه ؽِخ ً٘يو...

ٝي ٓذِّـجٕ ٝ هثػيجٕ مٞه ًث دٚ ٌٕٜٛجي ٓنضِق كٌّضجه؛ آٜٗج ثٍ ًْجٗي دٞهٗو ًٚ ٌٕٜٛجي ٓنضِق ًث دٚ كْجه 

هثٕضٚ ٝ هً پٜ٘جٕ، ٝي ًث دٚ آٗچٚ هً ٗظٌ هثٕض٘و، كٌث مٞثٗوٙ دٞهٗو. آٗجٕ دٚ ظجٌٛ ًٖجٗوٙ دٞهٗو؛ آٗجٕ دج ٝي ٌٓجصذٚ 

ٗٔجيي ثٌٕجالس ٝثُيجٕ ٝ ًجًگَثًثٕ فٌٞٓش، دٚ ٛجيي هً دًَگثهّػجي ثٌٓ دٚ ٓؼٌٝف ٝ ٜٗي ثٍ ٌٌٓ٘ هثٕض٘و ٝ ٗجٓٚ

ٕٗٞض٘و ٝ دٚ ٌّػش هً هٗيجي ٓيٛج ًث دٚ آٗجٕ ٕٗٞض٘و ٝ ٛٔلٌٌثٕ ثيٖجٕ ٗيَ، ثٓغجٍ ٛٔيٖ ٗجٌٕٜٓٚٛجي ٓنضِق ٓي

 هثٕض٘و، دٞهٗو.ثّالّ صّٞؼٚ يجكض٘و؛ ثٓج آٗجٕ هً دجٟٖ، دٚ هٗذجٍ چيَي ؿيٌ ثٍ آٗچٚ هً ظجٌٛ ثدٌثٍ ٓي

دي٘يْ ٕيلِ ًّٓٞمجٕ، ٟذٌي دٚ ديجٕ ثيٖ ٓطِخ پٌهثمضٚ ثّش، ًٚ چگٞٗٚ ثيٖ ػّوٙ، دٌثي ثيؾجه ثي٘چ٘يٖ ثّش ًٚ ٓي

چي٘ي پٌهثمضٚ ٝ ثٍ ثػضٌثٝجس ٟذيؼي ٌٓهّ دٌ دؼٞي ثٍ ٝثُيجٕ ػغٔجٕ، يگٌ دٚ صٟٞتٚكْجه هً ؽجٓؼز ثّالٓي، دج يٌو

 ثٗگيَ ّجمض٘و..هّضجٝيَي دٌثي هيجّ ٝ ثٗضٖجً ثكٌجً ٓ٘قٌف ٝ صلٌهٚ

ٛج دٞه، ًٚ ٓيٛخ ٕيؼي ًٝئ يجكش؛ گٌچٚ آٗجٕ مٞه ّٓوػي ْٛض٘و ثٗگيَيگٞيو: هً ّجيز ٛٔيٖ كض٘ٚصج آٗؾج ًٚ ٓي

 .1يجدوٛذٖجٕ، صج ٍٓجٕ ٝكجس پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ثٓضوثه ٓيٛجي ٓيًٚ ًيٖٚ
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ثّضجه ثفٔو ثٓيٖ، ػذو هللا دٖ ّذج ًث ًْي صٞٙيق ٓي ً٘و ًٚ صٞثْٗش دج ثُوجةجس مٞه، ٙقجدي پيجٓذٌ ِٙي هللا 

 گٞيو:صقش صؤعيٌ هٌثً هٛو. ٝي ٓي -ثدٞىً ًث-ٝ آُٚ ػِيٚ 

ً٘يْ. ٟذٌي هً ثيٖ ٓج صٜ٘ج هً هيوگجٙ ٓجُي ٝ ثهضٚجهي ثدٞىً، ٕذجٛش دْيجًي دج ثكٌجً ٝ آًثي َٓهى ٖٓجٛوٙ ٓي

ٞه ثدٞىً هً ٕجّ هيجّ ًٌه ٝ ّن٘ٔ ثيٖ دٞه ًٚ: ثي گٌٝٙ ثؿ٘يج ٝ عٌٝصٔ٘وثٕ! كويٌثٕ ًث هً ثٓٞثٍ م»ًثدطٚ ٓي ٗٞيْو: 

ٛجي ٟال ٝ ٗوٌٙ ًث هً َٗه مٞه ىميٌٙ ً٘٘و ٝ إٓ ًث هً ًثٙ موث ثٗلجم ٌٗ٘٘و، ٝػوٙ هثهٙ ٌٕيي ً٘يو؛ دٚ ًْجٗي ًٚ گ٘ؼ

ٝي چ٘وثٕ دٚ ثيٖ ثهوثٓجس ثهثٓٚ هثه، « ٛجيي ثٍ آصٔ ٌٜٓ ٜٗجهٙ مٞثٛو ٕوٛجي آٗجٕ، دج هثؽٕوٙ ًٚ پيٖجٗي ٝ پٖش

ًث دٌ عٌٝصٔ٘وثٕ ٝثؽخ هثْٗض٘و؛ صج ؽجيي ًٚ ثؿ٘يج، ثٍ ثيٖ ثٗضظجًثس ٌٓهّ ٙوث ًٚ ثيٖ صٞهغ، هً كوٌث ثيؾجه ٕو ٝ ثيٖ ثٌٓ 

دٚ ٌٕجيش دِ٘و ًٌهٗو. ثٍ ثيٖ پِ دٞه ًٚ ٓؼجٝيٚ، ثدٞىً ًث دٚ َٗه ػغٔجٕ دٖ ُػّلجٕ دٚ ٓوي٘ٚ كٌّضجه، صج ثَٛ ٕجّ ًث 



ٌٕجيش هثًٗو؟ هً پجّل گلش: كجّو ٌٗ٘و. ٝهضي ْٛ ًٚ ػغٔجٕ دٚ ثٝ گلش: ثي ثدجىً، چٌث ثَٛ ٕجّ ثٍ ص٘وًٝي صٞ 

 عٌٝصٔ٘وثٕ ًث ٖٗجيو ًٚ دٌثي مٞه ٓجٍ ؽٔغ ً٘٘و.

ً٘يْ ًٚ ثيٖ ًأي ثدٞىً دْيجً َٗهيي دٚ ٗظٌيّز َٓهى هًدجًر ثٓٞثٍ ثّش. ثٓج هٛو: ٖٓجٛوٙ ٓيثفٔو ثٓيٖ ثهثٓٚ ٓي

 دجيو هيو ًٚ ثيٖ هيوگجٙ، چگٞٗٚ دٚ ثكٌجً ثدٞىً ًثٙ يجكضٚ ثّش.

چ٘يٖ پجّل  -ثيٖ ٙقجدي ؽِيَ ثُووً-ثٍ ٌٟؿ ثيٖ ّؤثٍ ٝ دجًٝ ٝؽٞه چ٘يٖ صلٌٌّي هً َٗه ثدٞىً ثّضجه ثفٔو ثٓيٖ پِ 

 ٓي هٛو:

ٟذٌي هً پجّل دٚ ثيٖ ّؤثٍ چ٘يٖ آًٝهٙ ثّش: ثدٖ ّٞهثء )ػذو هللا دٖ ّذج(، دج ثدٞىً ٓالهجس ٝ ثيٖ ثكٌجً ًث دٚ ثٝ ثُوج 

يَ، ٓالهجس ٛجيي هثٕضٚ ٝ ٛٔيٖ صلٌٌّثس ًث دج آٗجٕ ٗيَ هً ٓيجٕ ًٌهٙ ثّش. ثدٖ ّٞهثء، دج ثدٞهًهثء ٝ ػذجهٙ دٖ ٙجٓش ٗ

ثٗو، دٌِٚ ػذجهٙ دٖ ٙجٓش ٝي ًث گٌكضٚ ٝ دٚ َٗه ٓؼجٝيٚ دٌه ٝ گلش: دٚ موث ٜٗجهٙ ثّش؛ ثٓج آٗجٕ ّنٖ ٝي ًث ٗپييٌكضٚ

 .1ّٞگ٘و، ثيٖ ٛٔجٕ ًْي ثّش ًٚ ثدٞىً ًث دٌ صٞ ًٕٞثٗو

 گٞيو: پِ ثٍ إٓ ٓي

ثدٖ ّٞهثء ُوخ ػذو هللا دٖ ّذج ٝ ثٝ ٌٓهي يٜٞهي ثٍ ثَٛ ٙ٘ؼج دٞهٙ ثّش، ًٚ هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ،  دٌ ٓج ًٕٖٝ ثّش ًٚ

ثظٜجً ثّالّ ٗٔٞه ٝ صالٓ ًٌه صج هيٖ ٌٓهّ ِْٓٔجٕ ًث كجّو ً٘و ٝ ثكٌجً مطٌٗجى دْيجًي ًث هً داله ثّالّ پٌثً٘وٙ 

ٌٙ، ًٞكٚ، ٕجّ ٝ ٌٓٚ ّلٌ ًٌه ٝ دٚ ّجمش ًٚ دٚ ديجٕ آٜٗج مٞثٛيْ پٌهثمش. ٝي ٛٔچ٘يٖ دٚ ٓ٘جٟن فؾجٍ، دٚ

ثفضٔجٍ هٌيخ دٚ يويٖ، ثيٖ صلٌٌّ ًث ثٍ َٓهًيجٕ ػٌثم گٌكضٚ ٝ ثدٞىً ْٛ ًٚ ثْٗجٗي هثًثي فْٖ ٗيّش هً ثػضوجه، ٝ 

آًثّضٚ دٚ ٍيًٞ ٍٛو دٞه، پييٌثي ثيٖ ثكٌجً ٕو؛ مٚٞٙجً ًٚ ثٝ ٛٔٞثًٙ ٗلِ مٞه ًث دٚ پجًّجيي ػجهس ٓي هثه ٝ ثٍ دج 

ٛجي ٓقذٞدي، دٞه ًٚ فضي ٙٞكيّٚ ٗيَ ٓضؤعٌ ثٍ ثٝ صٌيٖ ٌٓهّ دٚ هٗيج ٝ ثٍ ٕنٚيّشًؿذشصٌيٖ ٝ ديج ًٝعصوٞثصٌيٖ، د

 دٞهٗو.
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، هً ثي٘ؾج ىًٌ ً٘يْ، ٛجي مطيخ ًث ًٚ دٚ ٓقخ ثُّويٖ ٓؼٌٝف ثّش ٗيَدي٘يْ ًٚ دنٖي ثٍ ٕٗٞضٚٓج مٞه ًث ٗجچجً ٓي

ٛج ٝ ثّضلجهٙ ثٍ چ٘يٖ ٓطجُذي هً صج دٌ مٞثٗ٘ور گٌثٓي ًٕٖٝ ٕٞه ًٚ ًجً ثػضٔجه دٌ ثمذجً هًٝؿيٖ ٝ ثصٌّج دٌ ثكْجٗٚ

ٓوجّ ثفضؾجػ ٝ ثّضوالٍ، دٚ ًؾج ًّيوٙ ثّش؛ ًٚ ٓ٘ؾٌ دٚ ٛضي فٌٓش ٙقجدز دًَگٞثً ٝ ٟؼٖ دٌ آٗجٕ دوٕٝ ٛيچ 

ٌِ ؽ  ٌأس دٌ ٓنجُلش فن ٝ پيٌٝي ثٍ ٛٞثي ٗلِ ٗيْش.صٞؽيٜي ٕوٙ ٝ ثيٖ، ؽَ ثٍ ّ

ٛجي مٞه ًينضٚ ٝ دوٕٝ ثيٌ٘ٚ دٚ هُيِي ثّضوالٍ، يج دٚ ٓ٘ذغ ثيٖ ٌٓه )مطيخ(، ثيٖ ثكْجٗٚ ًث هً هجُخ ثٓيجٍ ٝ مٞثّضٚ

ٛجي ٓنضِق، ثٍ ثيٖ ٓٞعّوي ثّض٘جه ً٘و، إٓ ًث هً چٜجًچٞح ٛٞثي ٗلِ مٞه پٌ ٝ دجٍ هثهٙ ثّش. ثُذضٚ ٝي هً ػٌٙٚ

 هّش ثمضٌثػجس كٌثٝثٕ هثًه.



گٞيو: ثيٖ ٕيطجٕ، )ػذو هللا دٖ ّذج(، ثٍ يٜٞه ٙ٘ؼج دٞه دٚ ٓيجٕ آًٝهٙ ٓي« ػذو هللا دٖ ّذج»ٝي پِ ثٍ ثيٌ٘ٚ ىًٌي ثٍ 

ٕٞه. ٝي هػٞس مٞه ًث دج مذجعش ٝ ٍيًٌي، دٚ صوًيؼ گْضٌٓ هثه ٝ ٌٓهٓجٗي ثٍ ٟذوجس ًٚ ثدٖ ّٞهثء ٗيَ ٗجٓيوٙ ٓي

 ث ثؽجدش ًٌهٗو...ٓنضِق، هػٞس ثٝ ً

 صج آٗؾج ًٚ گٞيو: 

َػٔج ٝ دًَگجٕ ثٍ ًٛذٌثٕ هذجيَ ٝ ٌّٕ٘جّجٕ ٌٕٜٛج هثٕش؛ كٌٍٗوثٗي ًٚ  ٍُ  ِٕ ٝي صّٞؽٚ مجّٙي دٚ گٌٔثٙ ًٌهٕ كٌٍٗوث

ٛج ٝ كضٞفجس ًٌٕش هثٕض٘و. صؼوثهي ثٍ ثكٌثه ٙجُـ، ثٓج ثدِٚ ٝ ّجهٙ، ٝ مٖي ٓـَثٕ ثَٛ ؿِّٞ ٗيَ پوًثٖٗجٕ هً ؽ٘گ

ِِ هػٞس ثٝ ًث  ثؽجدش ٗٔٞهٗو. هً ًأُ ثيٖ ثٕنجٗ، هً ٓ٘طوز كْطجٟ: ؿجكوي دٖ فٌح ػٌي، ػذوثٌُفٖٔ دٖ ُػوي

دِِٞي صؾيذِي ٕجػٌ، ً٘جٗز دٖ دٌٖ، ّٞهثٕ دٖ فٌٔثٕ، ػذوهللا دٖ ٍيو دٖ ًٝهجء، ػٌٔٝ دٖ فٔنِ ُمَثػي، ػٌٝر دٖ ٗذجعِ 

ّْ، ٍيو دٖ ٙ َٙ ٌَٔ دٖ ثَ ٌٞٗي ٝ.... هً ًٞكٚ: ُػ َّ ٞفجٕ ػذوي، ٓجُي ثٕضٌ ٗنؼي، ٍيجه دٖ ٗظٌ فجًعي ٝ ػذو ُيغي، ُهَضيٌر 

ًَيـ دٖ ػذجِه ػذوي، دٌٖ دٖ ٌٕيـ، فطْ دٖ  ّْ. هً دٌٚٙ: فٌهٞٗ دٖ ٍٛيٌِ ّؼوي، فٌيْ دٖ ؽذِز ػذوي، ُى هلل دٖ ثٙ

ٙذيؼز هيْي ٝ ثدٖ ٓقٌٓ دٖ ػذو، دوٝ گٌثييوٗو. ثٓج ثٍ ٓوي٘ٚ، ؽَ ّٚ صٖ هً ثيٖ ثٌٓ هثمَ ٖٗوٗو؛ ثيٖ ّٚ صٖ، 

ّٔو دٖ ثدي ّٔو دٖ ثديٓق ّٔجً دٖ يجٌّ دٞهٗو.دٌٌ، ٓق  فييلٚ ٝ ػ

-ثٍ ٍيًٌي ٝ ٌٌٓ ثدٖ ّذج، ثيٖ دٞه ًٚ هً ُكْطجٟ، ٌٓهّ ًث دٚ ػِي، هً ًٞكٚ، دٚ ِٟقٚ ٝ هً دٌٚٙ، دٚ ٍديٌ هػٞس ٓي

 ًٌه...

ًث ٓضٞؽٚ ثَٛ ً٘و. ٝ ّپِ مطيخ ٌٍّٗٔ مٞه ٛجي ؽؼِي ثٍ ؽجٗخ ثدٖ ّذج ًث ديجٕ ٓيٗگجًيّپِ مطيخ، ٗجٓٚ

 گٞيو: ٓوي٘ٚ ٗٔٞهٙ، دٌِٚ دٚ ثٗضوجه ثٍ ٙقجدٚ پٌهثمضٚ ٝ ٓي

ٕجيْضٚ دٞه ًٚ ثيٖ ثٌٓ ٓٞؽخ ديوثًي ٝ ٖٛيجًي آٗجٕ، ٛٔچ٘يٖ ديوثًي ٝ ٖٛيجًي ػِي ٕٞه. ثٓج ٛٔٞثًٙ هً ٓيجٕ 

-آٗجٕ دٚ ثكْجه ٓيثكٌٍٝي دٞهٙ ٝ هً ٓيجٕ ثٗگيَي ٝ آصٕٔٞٗو ًٚ هثةٔجً هً فجٍ كضِْ٘ٚٓٔجٗجٕ، ًْجٗي يجكش ٓي

ثي ثٍ ػغٔجٕ پٌهثٍٗو. آًي، ثيٖ ثٌٓ دٌثي ديوثًي آٗجٕ ًجكي دٞه؛ ثٓج ٛٔيٖ هّش ٌٕثًس پيٖٚ دٞه ًٚ ٓٞؽخ ٕو، ٗجٓٚ

ؽؼَ ٕٞه، صج دوگٔجٗي ٌٓهّ ًث ْٗذش دٚ ػغٔجٕ ٌٛ چٚ ديٖضٌ صقٌيي ً٘و؛ چٌث ًٚ آًٝٗور ٗجٓٚ، مٞه ًث هً َٗه ٌٓهّ 

ًٌه ًٚ ٍٛ٘ٞ، چيَٛجي ٜٓٔي ًث دٌثي ٌٓهّ ثكٖج ٌٌٗهٙ ثّش. دٞه ٝ چ٘يٖ ٝثٗٔٞه ٓيٓٞؽٚ ٝ ًٓٞه ثػضٔجه ٖٗجٕ هثهٙ 

 هُي ِْٓٔجٗجٕ إٓ ًٍٝگجً ٕوٗو...ٝ چ٘يٖ دٞه ًٚ ِْٓٔجٗجٕ صج ثٌٍٓٝ، هٌدجٗي ّجهگي ٝ ٙجف

*** 

هثٓز ٗوَ ٝ چ٘يٖ دٞه ًٚ ثيٖ ثكْجٗٚ، هً ٓـَ ٝ كٌٌ دْيجًي ثٍ ٗٞيْ٘وگجٕ ٓؼجٌٙ ًثٙ يجكش ٝ ٓج چ٘وثٕ ٓجيَ دٚ ث

ّن٘جٕ ثيٖجٕ ٗيْضيْ؛ ٍيٌث ٛٔيٖ ٓووثً ًٚ ثٍ ّن٘جٖٗجٕ ٗوَ ًٌهيْ، دٌثي ًٕٖٝ ًٌهٕ ٓٞٝٞع ٝ ٓيَثٕ مطٌ إٓ 

 ًجكي ثّش.

ٕٞه ًٚ دٚ ٗٔٞٗٚ ٛجيي ثٍ إٓ ثٕجًٙ ًٌهيْ ٝهً ؿيٌ ثيٖ ًضجح ْٛ ٓي–د٘جدٌثيٖ، ثدٖ ّذج ٟذن آًثي ثيٖ هِْ دٚ هّضجٕ 

هٙ ًٚ ثدٞىً ًث دٌثي ٓذجًٍٙ دج ٓؼجٝيٚ، هً ْٓتِز صٌٚف ثٓٞثٍ صقٌيي ًٌه ٝ ثيٖ ًْي دٞ –دٚ آٜٗج هّضٌّي پيوث ًٌه 



ٌٍٟ صلٌٌّ، دج ثيٌ٘ٚ ثدٞىً دٌثي صؤييو إٓ، دٚ آيجصي ثٍ هٌإٓ ثّضٖٜجه ًٌهٙ ثّش، كجهو ًٝؿ ثّالٓي ٝ دٚ هًٝ ثٍ صؼجُيْ إٓ 

 ٛجي َٓهًي ٌّچٖٔٚ گٌكضٚ ثّش.دٞهٙ ٝ ثٍ ثٗويٖٚ

ٕجًر مطيخ ٗيَ، ًٚ ثٍ ٙقجدٚ ٝ صجدؼيٖ دٞهٗو ٝ دٚ گلضز ثٝ ثٍ ٌّثٕ فَح ثدٖ ّذج دٞهٗو، ٛجي ًٓٞه ثچ٘جٌٗٚ ٕنٚيش

ّٔجً دٖ يجٌّ   -ًٚ هً ثهثٓٚ ثٍ ٌٕؿ فجٍ ثٝ آگجٙ مٞثٛيو ٕو-دٚ صؼذيٌ مطيخ، ثٍ ثدِٜجٕ ٝ ؿجُيجٕ دٞهٗو؛ ًْجٗي چٕٞ ػ

َٔنِ ُمَثػي، فٌيْ دٖ َؽذَِٚ، ٍيو دٖ ٙ  ٞفجٕ ٝ...يج ػذوهللا دٖ ٍيو، ػٌٔٝ دٖ َف

 ثي دٌ ًؽجٍ ٝ دًَگجٕ ثٓش ثّالّ؟صٌ ثٍ چ٘يٖ ٛؾّٞ ٝ فِٔٚصٌ ٝ كؾيغٝ چٚ ؽ٘جيضي دًَگ

َِ چ٘يٖ فٌٔي چٚ دٞهٙ ٝ ِّ٘و ثيٖ ثهٞثٍ، ًوثّ ثّش؟ آًي صٜ٘ج ٓٚوً ٝ ٓ٘ذغ ثيٖ ّن٘جٕ ٓج ٗٔي چ٘جٌٗٚ  –هثٗيْ هُي

 ٟذٌي ثّش. -مٞثٛو آٓو 

ّٓج چٕٞ مجٙي ًٚ مٞثٛو آٓو، ثهٞثٍ ٟذٌي ًث هجدَ ثّض٘جه ٗٔيمِٞه ثيٖ ٗٞيْ٘وٙ )مطيخ(، ؽَ صقش ٌٕثي٠  هثٗو؛ ث

هٞيز ثدٖ ّذج دج ٛٞثي ٗلِ ثٝ ٓطجدوش هثٕضٚ، ثٍ ًٝي ٓٞثكوش ٛٞثي ٗلِِ مٞه، هً ثيٖ ٝثهي، دٚ پٌثً٘وٙ گٞيي 

 ثكضجهٙ ثّش.

----------------------------- 

 اص کجا بً کجا ؟ -

ثي دٚ إٓ ثٍ ٗٞيْ٘وگجٕ ٝ ْٓضٌٖهيٖ مٞٓ آٓوٙ ثّش ٝ آٜٗج ٗيَ ثٛٔيش ٝيژٙهثّضجٕ ثدٖ ّذج، دٚ ٓيثم دْيجًي 

ثٗو؛ دٚ هثهٙ ثٗو ٝدج ٍٟٞ ٝ صلٚيَ دٚ إٓ ٕجك ٝ دٌگ هثهٙ، دج هِْ كٌّجيي ٝ دٚ ًجً دٌهٕ ثُلجظ ٍيذج، دٚ ديجٕ إٓ پٌهثمضٚ

هً إٓ ًثٙ ٗوثًه. دوٕٝ صّٞؽٚ دٚ ٝ ٗوو ٝ دًٌّي  ثي ًٚ گٞيج هً ٝهٞع إٓ، ٛيچ صٌهيوي ٗيْش ٝٛيچ ٕي ٝ ٕذٜٚگٞٗٚ

 ثيٌ٘ٚ، چٚ ٓنجٌٟثصي هً پِِ ثيٖ فًٌش ًًًًٞٞثٗٚ ٝؽٞه هثًه.

ق آٗؾج ديٖضٌ ٓي ّّ دي٘يْ آٜٗج ثٍ ثيٖ ٓٞٝٞعِ ْٜٓ ًٚ ثيٖ هٞيٚ ثٍ ًؾج ٖٗؤس گٌكضٚ ٝ دٚ ًؾج مضْ ٕوٙ ٕٞه ًٚ ٓيصؤ

 ثٗو!!!ثٗو ٝ يج مٞه ًث دٚ ؿلِش ٍهٙلِش ًٌهٙٝ صؤعيٌثس دًَگ إٓ چٚ ٗضجيؼ ّٞء ٝ ػٞثهخ ٝمئي هً دٌ هثٕضٚ ثّش، ؿ

آٜٗج ٓؼضوو ْٛض٘و ًٚ ثدٖ ّذج، دٌثٗگيَثٗ٘ور ثمضالف هً ٓيجٕ ِْٓٔجٗجٕ دٞهٙ ٝ صؤّيِ ً٘٘ور ٌٓضذي ثّش ًٚ ثي٘ي 

ِٕ ثهوثٓجصٔ هً ٌٕٜٛجي 1صؼوثه پيٌٝثٕ إٓ دئ ثٍ يٌٚو ٓيِيٕٞ ٗلٌ ثّش . ٝي هٌٜٓجٗي ثّش ًٚ پِ ثٍ ٗجًجّ ٓجٗو

ٞثْٗش ثٛوثف مٞه ًث هً ٌٓٚ ٓقّون ًٌهٙ ٝ ؽٔؼيش دْيجًي ًث دج مٞه ٛٔوثّضجٕ ً٘و. ّپِ آٗجٕ ًث دٚ ٓنضِق، ص

ّٞي پجيضنش فٌٞٓش ثّالٓي )ٓوي٘ٚ(، ًٝثٗٚ ًٌه، صج دضٞثٗو فٌٞٓش ٝ ٗظجّ ثّالٓي ًث صـييٌ هٛو ٝ د٘ج دٌ آٗچٚ ٕيل 

 ٕو.ٛجئ ٓقّون ثٗو، مٞثّضٚثدٞ ٍٛٞ، ٕيل ثدٞ ٌٍٛٙ ٝ هيگٌثٕ ٕٗٞضٚ

ٝي ًْي ثّش ًٚ، صٞثْٗش دٌ ػوَ ٝ ٖٓجػٌ ثدٞىً ؿلجًي؛ ٙقجدي ؽِيَ ثُووًي ًٚ پيجٓذٌ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ دٌ 

ًثّضگٞيي ٝي گٞثٛي هثه، چيٌٙ ٕٞه!! ٝي صٞثْٗش چ٘يٖ ًْي ًث كٌيلضٚ ٝ ثٝ ًث هً ْٓتِز ثفضٌجً ٝ گٌهآًٝي ثٓٞثٍ، 

ٌث ًٚ، ثدٖ ّذج صٞثْٗش ثكٌجً َٓهى ٓؾّٞي ثِدجفي ًث، هً ىٖٛ ثدٞىً هً دٌثدٌ ٓؼجٝيٚ ٝثهثً دٚ ثػضٌثٛ ً٘و. يج ثيٖ ثكض

 ٛجي دوٕٝ ػٔن ٝ ػؾٞالٗٚ، دٚ موث پ٘جٙ دٌه.صِويٖ ً٘و!! دٚ ًثّضي دجيو ثٍ ثٗويٖٚ



ثٍ ثكضٌثٛجي هيگٌ، ثيٌ٘ٚ ثدٖ ّذج صٞثْٗش ثٍ دًَگجٕ ٙقجدٚ، ثػٞجيي دٌثي فَح ٝ ٓذِّـجٗي دٌثي صلٌٌّ مٞه دٚ ٝؽٞه 

گٌهه ٝ صج ٝهضي ًٚ ثيٖ ْٓيٌ، دج ًٗٞ صقوين آٓيَ دْيجًي، ًٚ دٚ ًٌٓٝ ٍٓجٕ دٚ آٜٗج ثكَٝهٙ ٓيثهػجٛجي ٓذجُـٚآًٝه... ٝ 

ٛج ٛٔچ٘جٕ دوٕٝ ٌٓثػجس فّنِ هثٗٔ، دٌ ٙلقجس ًجؿي دٚ گٌهٓ هًآيو، ثهثٓٚ ٝ پژٝٛٔ ػِٔي ًٕٖٝ ٖٗٞه ٝ هِْ

 مٞثٛو يجكش.

ًر ٓٚوً ٝ ٓ٘ذغِ ثيٖ هّٚٚ، دٚ صقوين دپٌهثٍه صج ٓؼيٖ ٕٞه ًٚ صجًيل د٘ج دٌ ثيٖ، دٌ ٌٛ ثٗوئٖ٘وي ٝثؽخ ثّش ًٚ هًدج

َِ ثيٖ هّٚٚ، دٚ صٞثصٌ ٝ ثٍ ٌٟم ٓضؼّوه  ٗٞيْجٕ ٝ دؼو ثٍ آٗجٕ ْٓضٌٖهيٖ، ثيٖ هّٚٚ ًث ثٍ ًوثّ آدٖنًٞ يجكضٚ ثٗو؟ ٝ آيج ٗو

ٝ ثػضذجً صجًيني ثّش؟ ٍيٌث  ثٗؾجّ ٕوٙ ثّش صج ثػضٔجه دٌ إٓ ٙقيـ دجٕو؟ ٝ آيج ثيٖ هّٚٚ ثٍ هٞجيجي هجدَ ثػضٔجه

ِٖ ٓطجُِخ ثٕضذجٙ، يج ٓطجُذي ًٚ ُٝٞ دٚ ٌٟم ٓضؼّوه ٝ ثٟٔي٘جٕ آًٝ ْٛ ٗوَ ٕوٙ  َِ هً دٌ هثٕض ْٓجةَ صجًيني، دٚ هُي

 دجٕو، دٚ ُقجظ ػوِي هجدَ پييٌٓ ٗيْش، الٍّ ثّش دج ههّش كٌثٝثٕ، ًٓٞه دقظ ٝ دًٌّي هٌثً گيٌه.

ٛجي صجًيني ٝ ثهدي، دٚ هوًي ثّش ًٚ ٌٖٓٔ ثّش ّذج، هً دْيجًي ثٍ ًضجحٌٕٜس ٝثٗضٖجً هٞيز ػذو هللا دٖ 

ثْٗجٕ دٚ ٕي ثكضو ًٚ ٓذجهث ثيٖ هٞيٚ، ٓٚوً ٝ ٓ٘ذغ ٓٞعّوي هثٕضٚ دجٕو. ثٓج چ٘جٌٗٚ دٚ ٍٝهي ديجٕ مٞثٛيْ ًٌه، 

 پجيٚ ٝ ثّجُ دٞهٙ ٝ ٛيچ ٓ٘ذغ هجدَ ثػضٔجهي ٗوثًه.ٛٔز ثيٜ٘ج دي

ثيٖ هّٚٚ ٝ دًٌّي ّ٘و ٝ ٓ٘جهٖٚ هً ًؽجٍ ٝثّ٘جه إٓ ْٛ ٌٙف ٗظٌ ً٘يْ، ػوَ فٌْ دٚ  فجٍ ثگٌ ثٍ دقظ هًدجًر ٓ٘ذغ

ً٘و. ٍيٌث ثيٖ هّٚٚ، آً٘وٙ ثٍ ٝهجيؼي ثّش ًٚ ٓنجُق دج ػوَ ٝ هًٝ ثٍ فويوش ٝ دي ّوٟٞ ثيٖ هّٚٚ ثٍ هًؽز ثػضذجً ٓي

 ثًصذجٟ دج ٝثهغ ثّش.

ٗگجًِ ٓ٘ٚق، يج ثّضجه كٌٛينضٚ، هً دٌثدٌ ثيٖ هثّضجٕ دٚ ٛٔيٖ ؽٜش، ٕجيْضٚ ثّش ًٚ يي ثهيِخ پژٖٝٛگٌ، صجًيل 

ٓٞٝؼي ٓقوّوجٗٚ ثصنجى ً٘و؛ ٓٞٝؼي ًٚ ٓوضٞجي فويوش ؽٞيي ثّش ٝ ٝظيلز ػِٔي ٌٛ هثٖٗٔ٘وي ٗيَ، چ٘يٖ 

ً٘و؛ ٍيٌث ثيٖ هثّضجٕ، ٓطجُذي ًث هً دٌ هثًه ًٚ ٓوجّ ِْٓٔجٗجٕ ًث پجييٖ آًٝهٙ، دج ثيٖ صٜٔش ًٚ، دٌمًٞهي ًث ثيؾجح ٓي

ٕ٘جمض٘و ٝ ٓجٗ٘و ثٍ ٌٓهي پيٌٝي ًٌهٙ ثٗو ًٚ ثٝ ًث ٗٔي -ٟذن ثيٖ هثّضجٕ-ثٗو ٝ جٕ كجهو ٝيژگي صلٌٌّ ٝ ثٗويٖٚ دٞهٙآٗ

 ٛجي ثٝ ًٝثٕ ٕوٗو.گِّز گّٞل٘وي هً پي هّيْٚ

ٟذن صؼذيٌ دؼٞي  –ٛجي ثّالٓي ٝ ثيٖ هثّضجٕ، ثً يي ؽٜش هً دٌ هثًٗور ٟؼٖ دٌ دًَگجٕ ٙقجدٚ ٝ صٞٛيٖ دٚ ٕنٚيش

ثدِٚ ٝ ًٞهٕ هثْٗضٖ آٗجٕ ثّش!! ثيٌ٘ٚ دًَگجٕ ٙقجدٚ هً پي ّن٘جٕ يي ٜٓجؽٌ ؿٌيخ ٝ  -ٓؼضووثٕ دٚ ثيٖ ؽٌيجٕ  ثٍ

 هػٞس ً٘٘وٙ دٚ ٌٕى ٝ ثُقجه ثكضجهٗو.

ٛجي ػذو هللا دٖ ّذج ؽَ هً ٌٓٚ دٚ ٓٞكويش ٌّٗيو ٝ ثيٖ ٌٓٚيجٕ دٞهٗو ًٚ دٚ ٌّػش ؽٜش هّٝ ثيٌ٘ٚ، ثٗويٖٚ

ثي ٗجٕ٘جمضٚ ٝ ؽِٞهثًي ؿٌيخ دٞه، گٌثئ پيوث صٌيٖ ٍٓجٕ، دٚ ثٝ ًٚ هً إٓ ٍٓجٕ هػٞس ً٘٘وٙجٙكٌيلضز ثٝ ٕوٙ ٝ هً ًٞص

ثي، ٌٓهّ ًث كٌثمٞثٗوٙ ٝ آٗجٕ ًث دٚ ًٌهٗو! چگٞٗٚ ٌٖٓٔ ثّش چ٘يٖ ًْي دٚ ثيٖ ٌٙثفش ٝ دوٕٝ ٛيچ ٌٛثُ ٝ ٝثٛٔٚ

 آٗجٕ ًث دٚ ٗجكٌٓجٗي ثٝ ٝثهثًً٘و؟ثي هيجّ دٌ ٝو فجًْ ِْٓٔيٖ، صقٌيي ٝ صٖٞين ًٌهٙ، دوٕٝ هُيَ ٝ ّجدوٚ

 ًٌهٗو؟دٞهٙ، ثٗويٖٚ ٗٔي 2پِ ثَٛ ٗظٌ، ثٗوئٖ٘وثٕ ٝ ػوالي هّٞ ًؾج دٞهٗو؟ آيج ٛٔز آٗجٕ ثدِٚ ٝ ًٞهٕ



ٛجي چ٘يٖ ٕنٚي، ٌّ صِْيْ كٌٝه ثيٖ ٗٚ ػواليي ثّش ٝ ٗٚ ٓ٘طوي، ًٚ ٌٓٚ دٚ ثيٖ ٌّػش هً دٌثدٌ ثٗويٖٚ

هٙ ٝ هً ٓيجٕ آٗجٕ ثٍ ثٙقجدي ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ٗيَ فًٞٞ ديجًٝه؛ ٌٓٚي ًٚ ٌٓهٓجٗٔ ِْٓٔجٕ دٞ

 ٛجي دٌصٌ، صلٌٌّثس ػٔين، هثًثي صؾٌدٚ ٝ ًجًهثٕ دٞهٗو.هثٕضٚ ثٗو ًٚ ٛٔٚ ثٍ ٙجفذجٕ ػوَ، ثٗويٖٚ

ثّش، دٚ  هً ثي٘ؾج دٜضٌ ثّش، ثهثٓز دقظ ثٍ ثّطًٞر ػذو هللا دٖ ّذج ٝ ٓطجُخ مالف ٝثهؼي ًث ًٚ هً ثيٖ هثّضجٕ

 ثمضٚجً ثٍ هًضٌ ٟٚ فْيٖ ٗوَ ً٘يْ.

 آًٝهٙ ثّش:« ثُلض٘ٚ ثٌُذٌي ػغٔجٕ»هًضٌ ٟٚ فْيٖ، هً كَٚ چٜجًهْٛ ثٍ ًضجح 

ثٗو؛ صج ؽجيي ًٚ ثٓ ٍيجهٙ ًٝي ًٌهٙ، إٓ ًث دئ ثٍ ثٗوثٍٙ دًَگ ًٌهٙثي ثّش ًٚ صجًيل ٗٞيْجٕ هًدجًٙهً ثي٘ؾج هٞيٚ

ثٗو ًٚ آعجً إٓ ٓقٞ ٖٗوٙ ثّش. ج ػغٔجٕ ٝ آؿجٍ صلٌهٚ ٓيجٕ ِْٓٔجٗجٕ هثْٗضٚدْيجًي ثٍ هوٓج، إٓ ًث ٖٓ٘ؤ ٓنجُلش د

 ثيٖ هثّضجٕ چيَي ؽَ هٚز ػذو هللا دٖ ّذج، ٓؼٌٝف دٚ ثدٖ ّٞهث ٗيْش.

ثٗو: ػذو هللا دٖ ّذج، ٌٓهي يٜٞهي ثٍ ثَٛ ٙ٘ؼج ٝ ٓجهًٓ فذٖيٚ دٞه. ٝي هً ثيجّ مالكش ػغٔجٕ ثّالّ ًثٝيجٕ گلضٚ

گٌي دٌ ّٝو مِيلٚ، دٚ گٖضٖ هً ٗوجٟ ٓنضِق ٌٍّٓيٖ ثّالّ پٌهثمضٚ، ٌٓهّ ًث صقٌيي ٝ ف صٟٞتٚآًٝه ٝ ّپِ دج ٛو

ًٌه. ٝي دٚ هٚو كجّو ًٌهٕ ػوجيو ؽجٓؼٚ هً ثًٓٞ هي٘ي ٝ ّيجّي، آٗجٕ ًث دٚ ٓذجًٍٙ ٝ ؽ٘گ دج مِيلٚ صٖٞين ٓي

 هثه...ثكٌجً ٝ ػوجيو ٗٞظًٜٞي ًث هً ٓيجٕ آٗجٕ ًٝثػ ٓي

ٌٓهّ، ٌٛ كْجه ٝ ثمضالكي ًث ًٚ هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ هً داله ثّالٓي ًٝي هثهٙ ثّش، دٚ ثدٖ ّٞهث  ٛٔچ٘يٖ دْيجًي ثٍ

هٛ٘و. دؼٞي ٗيَ ٓؼضووٗو ًٚ ثٝ، صٌٖيالس ّجٍٓجٗي ْٓضقٌٔي دٌثي مٞه ثيؾجه ًٌهٙ ٝ هً ٌٕٜٛجي ْٗذش ٓي

ّخ ثيؾجه ٕو، دٌ مِيلٚ ًٌهٗو ٝ چٕٞ ٍٓي٘ز ٓ٘جگٌي كؼجُيش ٓيٛجي ٓنلي هثٕش ًٚ هً ًثٙ كض٘ٚٓنضِق، گٌٝٙ

 ًٕٞيوٗو ٝ ٕو آٗچٚ ٕو؛ إٓٞح، ٓقجٌٙر مِيلٚ ٝ هً ٜٗجيش هضَ ثٝ.

-ً٘٘و، ْٛ دٚ مٞه ٝ ْٛ دٚ صجًيل، ظِْ دًَگي ًٝث ٓيٖٓ گٔجٕ هثًّ آٗجٕ ًٚ هٞيز ثدٖ ّذج ًث صج ثيٖ فو دًَگ ٓي

 هثًٗو.

ّْ صجًيني ًٚ ؽٌيجٕ فٞثهط ٍٓجٕ مالكش ًّو، ثيٖ ثّش ًٚ هً ٓٚجهثي ًٚ هً ثيٖ ًثدطٚ دٚ ٗظٌ ٓيثُٝيٖ ْٓتِٚ ٜٓ ً

 ثٗو، ٗجّ ٝ يجهي ثٍ ثدٖ ّذج دٚ ٓيجٕ ٗيجٓوٙ ثّش.ػغٔجٕ ًث ًٝثيش ًٌهٙ

ً٘و، ٗجٓي ثٍ ثدٖ ّذج ٗذٌهٙ ثّش. يج دالىًي ٓغالً ٝهضي ًٚ ثدٖ ّؼو، ؽٌيجٗجس ًٕٞٓ ٌٓهّ دٌ ٝو ػغٔجٕ ًث ديجٕ ٓي

صٌيٖ ٓ٘ذغ ثيٖ فجهعٚ ثّش، ْٛ ٗجٓي ثٍ ػذو هللا دٖ ّذج ٓلَٚ صٌيٖ ٝ، ًٚ دٚ ٗظٌ ٖٓ ْٜٓ«ثْٗجح ثالٌٕثف»هً 

ٗذٌهٙ ثّش صٜ٘ج ٟذٌي دٚ ٗوَ ثٍ ّيق دٖ ػٌٔ، ٗجٓي ثٍ ثٝ دٌهٙ ٝ ظجٌٛثً صجًيل ٗگجًثٗي ًٚ دؼو ثٍ ثٝ آٓوٙ ثٗو، ثيٖ هّٚٚ 

 ثٗو.ًث ثٍ ثٝ ٗوَ ًٌهٙ

ًْ٘ ثّش يج ٗٚ؛ ٝ ثگٌ ؽجيگجٛي هثٕضٚ، گٔجٕ ٗٔيهثْٗ ػذو هللا دٖ ّذج، هً ثيجّ ػغٔجٕ هثًثي ؽجيگجٛي دٞهٙ ٖٓ ٗٔي

 َِ ثٍ ثٛٔيش چ٘وثٗي دٌمًٞهثً دٞهٙ ثّش. ٝ ِْٓٔجٗجٕ هً ًٍٝگجً ػغٔجٕ چ٘يٖ ٗذٞهٙ ثٗو، ًٚ كٌٌ ٖٗؤس گٌكضٚ ثٍ ثٛ

 ًضجحِ صجٍٙ ِْٓٔجٗي، ًٚ هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ ثّالّ آًٝهٙ دٞه، ػوَ آٗجٕ ًث دجٍيچز مٞه هٌثً هٛو.



ثٗو ثيٌ٘ٚ، ثٝ ثيٖ كٌٌ ًث دٚ ثدٞىً صِويٖ ًٌه ًٚ ٓؼجٝيٚ ًث ًٚ هًدجًر ػذو هللا دٖ ّذج ٗوَ ًٌهٙ صٌيٖ چيَٛجييثٍ ػؾيخ

ِٕ موث ثّش، دٌِٚ ٙقيـ هًدجًر ثٓٞثٍ دٚ ٗوو دٌٖو ٝ دٚ ثٝ دگٞيو: چ٘يٖ ٗيْش ًٚ دٌمي ٓي گٞي٘و: ٌِٓيش صٜ٘ج ثٍ آ

ثٗو، صٔجّ آٗچٚ يٖ هّش؛ صج ؽجيي ًٚ ّٓوػي ٕوٙثيٖ ثّش ًٚ ديش ثُٔجٍ ثٍ إٓ ِْٓٔجٗجٕ ثّش... ٝ صِوي٘جصي ثٍ ث

 ثدٞىً هً ثػضٌثٛ دٌ ثؿ٘يج ٝ ثٌٕثف ثٗؾجّ هثهٙ ٝ گلضٚ، ٛٔٚ ثٍ صِوي٘جس ثدٖ ّذج دٞهٙ ثّش.

ثي ثٍ ثػضوجهثس مٞه ًث دٚ ثٝ ثُوج ًٌهٙ د٘ج دٌ ثيٖ، ًْجٗي ًٚ ّٓوػي ْٛض٘و ثدٖ ّذج، دج ثدٞىً ثًصذجٟ هثٕضٚ ٝ پجًٙ

هٛ٘و ًٚ مٞه ٗيَ، ٌٛگَ ٟٔغ ثًصوج دٚ إٓ ًث ثي ثًصوج ٓيهثًٗو ٝ ثدٖ ّٞهث ًث دٚ هًؽٚضْ ًٝث ٓيثّش، صٜ٘ج دٌ مٞه ّ

 ٗوثٕضٚ ثّش.

ِٕ ثمذجً، ثدٞىً پِ ثٍ دجٍگٖش ثٍ ٕجّ دٚ ٓوي٘ٚ، ًٍٝي دٚ ػغٔجٕ گلش: َّثٝثً ٗيْش ًْجٗي ًٚ ًٍجس  دٚ ٗوَ ًثٝيج

و دٚ كوٌث ٗيَ ًٔي ًٌهٙ، گٌّ٘گجٕ ًث ّيٌ ًٌهٙ ٝ هً ًثٙ موث هٛ٘و، دٚ ثيٖ فو ثًضلج ً٘٘و؛ دٌِٚ دجيٓجٍ مٞه ًث ٓي

ثٗلجم ً٘٘و. ًؼخ ثألفذجً هً إٓ ٓؾِِ فجٌٝ دٞه ٝ هً پجّل گلش: ًْي ًٚ ًٍجس ٓجٍ مٞه ًث دپٌهثٍه، ٝظيلز مٞه ًث 

ِٕ يٜٞهيٚ! صٞ ًث چثٗؾجّ هثهٙ ٝ ٛٔيٖ ثٝ ًث ًلجيش ٓي ٍ ٌِ ٚ دٚ ثيٖ ً٘و. ثدٞىً مٖٔگيٖ ٕو ٝ دٚ ًؼخ گلش: ثي پْ

 مٞثٛي هيٖ ٓج ًث دٚ ٓج ديجٍٓٞي؟ آٗگجٙ دج چٞدوّضي مٞه، دٌ ٌّ ًؼخ ًٞكش.ٛج؟ آيج صٞ ٓيفٌف

ثيٖ ثدٞىً ثّش ًٚ آٍٓٞٓ هيٖ ص٠ّٞ ًؼخ ثالفذجً ٝ همجُش ثٝ هً ثًٓٞ ِْٓٔجٗجٕ ًث، فضّي هً فّو يي ثظٜجً ٗظٌ، 

ٝ ثّالّ ثٝ ْٗذش دٚ ثّالّ ثدٖ ّذج، ثٍ ّجدوز صجدو؛ دج ثيٌ٘ٚ هً إٓ ٝهش، ًؼخ ثالفذجً ِْٓٔجٕ ْٛ دٞه دٌٗٔي

 ديٖضٌي ٗيَ دٌمًٞهثً ٝ ّجًٖ ٓوي٘ٚ ٗيَ دٞهٙ ثّش.

صٌيٖ ثفضٔجٍ ثيٖ ثّش ًٚ، صٔجّ آٗچٚ ثٍ ػذو هللا دٖ ّذج ٗوَ ٕوٙ ٝ آٗچٚ ثٝ ٌٓهّ ًث دٚ إٓ كٌثمٞثٗوٙ ثّش، ثگٌ هٞي

دٌهثًي ًٌهٙ ٝ هً ثيؾجه ثٝ كو٠ ثٍ ثيٖ ٗجدْجٓجٗي دٌٜٙ ٙقيـ دجٕو، پِ ثٍ هًگٌكضٖ كض٘ٚ ٝ دجال گٌكضٖ ثمضالكجس دٞهٙ ٝ

إٓ ٗوٖي ٗوثٕضٚ ثّش. ٝ دجٍ ثفضٔجٍ هٞي ثيٖ ثّش ًٚ هٕٔ٘جٕ ٕيؼٚ، هً ثيجّ فٌٞٓش ثٓٞيجٕ ٝ ػذجّيجٕ، هًدجًر 

وٙ، هٞيز ػذو هللا دٖ ّذج ٓذجُـٚ ًٌهٗو صج ثٍ يي ّٞ هًدجًر ثػٔجٍ ٗجٙٞثدي ًٚ دٚ ػغٔجٕ ٝ ًجًگَثًثٗٔ ْٗذش هثهٙ ٕ

ثي ثٍ ثًِٓٞ ٕذٜٚ ثيؾجه ً٘٘و ٝ ثٍ ّٞي هيگٌ دٚ ػِي ٝ ٕيؼيجٕ ثٝ ْٗذش ٗجًٝثيي دوٛ٘و ٝ دٌثي ثٗؾجّ ثيٖ ػَٔ، پجًٙ

ٕيؼٚ ًث دٚ يي يٜٞهي ًٚ دٌثي ٌٝدٚ ٍهٕ دٚ ثّالّ ٝ ِْٓٔيٖ ثهّػجي ِْٓٔجٗي ًٌهٙ ثّش، ْٓ٘ٞح ً٘٘و. ٛيچ 

صٞثٕ ْٓجةَ صجًيني ًث دٌ ثّجُ إٓ ٗوو ْٛ ٗيْش ٝ ٗٔي آيو ٝ فضي هجدًَوثّ ثٍ ثيٖ ْٓجةَ، دٚ ػوَ ًثّش ٗٔي

 د٘ج ًٌه.

 .3پٌهثٍه ًٚ ٖٓ ثٍ ٗوَ آٜٗج مٞههثًي ٓي ًّْ٘پِ، هًضٌ دٚ ٌٕؿ ػٞثَٓ دٌٍٝ ًٕٞٓ ػِيٚ ػغٔجٕ ٓي
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يش ٕيؼيجٕ ثٌٍٓٝٙ، ديْش ٝ پ٘ؼ ، ثُذضٚ ثيٖ صؼوثه، ٌٓدٟٞ دٚ ٍٓجٕ ٛجي هًٝ ثّش ٝ ؽٔؼ445ثُٖيؼٚ كي ثُٔيَثٕ:  -. 1

 هًٙو ثٍ ًَ ؽٔؼيش ِْٓٔجٗجٕ ًث صٌٖيَ ٓي هٛ٘و.
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 مذیىً ی مىوسي -

دٚ إٓ ثي هثّضجٕ ثدٖ ّذج، دٚ ٓيثم دْيجًي ثٍ ٗٞيْ٘وگجٕ ٝ ْٓضٌٖهيٖ مٞٓ آٓوٙ ثّش ٝ آٜٗج ٗيَ ثٛٔيش ٝيژٙ

ثٗو؛ دٚ هثهٙ ثٗو ٝدج ٍٟٞ ٝ صلٚيَ دٚ إٓ ٕجك ٝ دٌگ هثهٙ، دج هِْ كٌّجيي ٝ دٚ ًجً دٌهٕ ثُلجظ ٍيذج، دٚ ديجٕ إٓ پٌهثمضٚ

ٝ ٗوو ٝ دًٌّي هً إٓ ًثٙ ٗوثًه. دوٕٝ صّٞؽٚ دٚ  ثي ًٚ گٞيج هً ٝهٞع إٓ، ٛيچ صٌهيوي ٗيْش ٝٛيچ ٕي ٝ ٕذٜٚگٞٗٚ

 ًٌش ًًًًٞٞثٗٚ ٝؽٞه هثًه.ثيٌ٘ٚ، چٚ ٓنجٌٟثصي هً پِِ ثيٖ ف

ق آٗؾج ديٖضٌ ٓي ّّ دي٘يْ آٜٗج ثٍ ثيٖ ٓٞٝٞعِ ْٜٓ ًٚ ثيٖ هٞيٚ ثٍ ًؾج ٖٗؤس گٌكضٚ ٝ دٚ ًؾج مضْ ٕوٙ ٕٞه ًٚ ٓيصؤ

 ثٗو!!!ثٗو ٝ يج مٞه ًث دٚ ؿلِش ٍهٙٝ صؤعيٌثس دًَگ إٓ چٚ ٗضجيؼ ّٞء ٝ ػٞثهخ ٝمئي هً دٌ هثٕضٚ ثّش، ؿلِش ًٌهٙ

ًٚ ثدٖ ّذج، دٌثٗگيَثٗ٘ور ثمضالف هً ٓيجٕ ِْٓٔجٗجٕ دٞهٙ ٝ صؤّيِ ً٘٘ور ٌٓضذي ثّش ًٚ ثي٘ي آٜٗج ٓؼضوو ْٛض٘و 

ِٕ ثهوثٓجصٔ هً ٌٕٜٛجي 1صؼوثه پيٌٝثٕ إٓ دئ ثٍ يٌٚو ٓيِيٕٞ ٗلٌ ثّش . ٝي هٌٜٓجٗي ثّش ًٚ پِ ثٍ ٗجًجّ ٓجٗو

ٛٔوثّضجٕ ً٘و. ّپِ آٗجٕ ًث دٚ  ٓنضِق، صٞثْٗش ثٛوثف مٞه ًث هً ٌٓٚ ٓقّون ًٌهٙ ٝ ؽٔؼيش دْيجًي ًث دج مٞه

ّٞي پجيضنش فٌٞٓش ثّالٓي )ٓوي٘ٚ(، ًٝثٗٚ ًٌه، صج دضٞثٗو فٌٞٓش ٝ ٗظجّ ثّالٓي ًث صـييٌ هٛو ٝ د٘ج دٌ آٗچٚ ٕيل 

 ٛجئ ٓقّون ٕو.ثٗو، مٞثّضٚثدٞ ٍٛٞ، ٕيل ثدٞ ٌٍٛٙ ٝ هيگٌثٕ ٕٗٞضٚ

ِيَ ثُووًي ًٚ پيجٓذٌ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ دٌ ٝي ًْي ثّش ًٚ، صٞثْٗش دٌ ػوَ ٝ ٖٓجػٌ ثدٞىً ؿلجًي؛ ٙقجدي ؽ

ًثّضگٞيي ٝي گٞثٛي هثه، چيٌٙ ٕٞه!! ٝي صٞثْٗش چ٘يٖ ًْي ًث كٌيلضٚ ٝ ثٝ ًث هً ْٓتِز ثفضٌجً ٝ گٌهآًٝي ثٓٞثٍ، 

ً هً دٌثدٌ ٓؼجٝيٚ ٝثهثً دٚ ثػضٌثٛ ً٘و. يج ثيٖ ثكضٌث ًٚ، ثدٖ ّذج صٞثْٗش ثكٌجً َٓهى ٓؾّٞي ثِدجفي ًث، هً ىٖٛ ثدٞى

 ٛجي دوٕٝ ػٔن ٝ ػؾٞالٗٚ، دٚ موث پ٘جٙ دٌه.صِويٖ ً٘و!! دٚ ًثّضي دجيو ثٍ ثٗويٖٚ

ثٍ ثكضٌثٛجي هيگٌ، ثيٌ٘ٚ ثدٖ ّذج صٞثْٗش ثٍ دًَگجٕ ٙقجدٚ، ثػٞجيي دٌثي فَح ٝ ٓذِّـجٗي دٌثي صلٌٌّ مٞه دٚ ٝؽٞه 

گٌهه ٝ صج ٝهضي ًٚ ثيٖ ْٓيٌ، دج ًٗٞ صقوين آٓيَ دْيجًي، ًٚ دٚ ًٌٓٝ ٍٓجٕ دٚ آٜٗج ثكَٝهٙ ٓيآًٝه... ٝ ثهػجٛجي ٓذجُـٚ

ٛج ٛٔچ٘جٕ دوٕٝ ٌٓثػجس فّنِ هثٗٔ، دٌ ٙلقجس ًجؿي دٚ گٌهٓ هًآيو، ثهثٓٚ ٝ پژٝٛٔ ػِٔي ًٕٖٝ ٖٗٞه ٝ هِْ

 مٞثٛو يجكش.

يل د٘ج دٌ ثيٖ، دٌ ٌٛ ثٗوئٖ٘وي ٝثؽخ ثّش ًٚ هًدجًر ٓٚوً ٝ ٓ٘ذغِ ثيٖ هّٚٚ، دٚ صقوين دپٌهثٍه صج ٓؼيٖ ٕٞه ًٚ صجً

َِ ثيٖ هّٚٚ، دٚ صٞثصٌ ٝ ثٍ ٌٟم ٓضؼّوه  ٗٞيْجٕ ٝ دؼو ثٍ آٗجٕ ْٓضٌٖهيٖ، ثيٖ هّٚٚ ًث ثٍ ًوثّ آدٖنًٞ يجكضٚ ثٗو؟ ٝ آيج ٗو

ثٗؾجّ ٕوٙ ثّش صج ثػضٔجه دٌ إٓ ٙقيـ دجٕو؟ ٝ آيج ثيٖ هّٚٚ ثٍ هٞجيجي هجدَ ثػضٔجه ٝ ثػضذجً صجًيني ثّش؟ ٍيٌث 

 ِٖ َِ هً دٌ هثٕض ٓطجُِخ ثٕضذجٙ، يج ٓطجُذي ًٚ ُٝٞ دٚ ٌٟم ٓضؼّوه ٝ ثٟٔي٘جٕ آًٝ ْٛ ٗوَ ٕوٙ  ْٓجةَ صجًيني، دٚ هُي

 دجٕو، دٚ ُقجظ ػوِي هجدَ پييٌٓ ٗيْش، الٍّ ثّش دج ههّش كٌثٝثٕ، ًٓٞه دقظ ٝ دًٌّي هٌثً گيٌه.

ش ٛجي صجًيني ٝ ثهدي، دٚ هوًي ثّش ًٚ ٌٖٓٔ ثٌّٕٜس ٝثٗضٖجً هٞيز ػذو هللا دٖ ّذج، هً دْيجًي ثٍ ًضجح

ثْٗجٕ دٚ ٕي ثكضو ًٚ ٓذجهث ثيٖ هٞيٚ، ٓٚوً ٝ ٓ٘ذغ ٓٞعّوي هثٕضٚ دجٕو. ثٓج چ٘جٌٗٚ دٚ ٍٝهي ديجٕ مٞثٛيْ ًٌه، 

 پجيٚ ٝ ثّجُ دٞهٙ ٝ ٛيچ ٓ٘ذغ هجدَ ثػضٔجهي ٗوثًه.ٛٔز ثيٜ٘ج دي



، ػوَ فٌْ دٚ فجٍ ثگٌ ثٍ دقظ هًدجًر ٓ٘ذغ ثيٖ هّٚٚ ٝ دًٌّي ّ٘و ٝ ٓ٘جهٖٚ هً ًؽجٍ ٝثّ٘جه إٓ ْٛ ٌٙف ٗظٌ ً٘يْ

ً٘و. ٍيٌث ثيٖ هّٚٚ، آً٘وٙ ثٍ ٝهجيؼي ثّش ًٚ ٓنجُق دج ػوَ ٝ هًٝ ثٍ فويوش ٝ دي ّوٟٞ ثيٖ هّٚٚ ثٍ هًؽز ثػضذجً ٓي

 ثًصذجٟ دج ٝثهغ ثّش.

دٚ ٛٔيٖ ؽٜش، ٕجيْضٚ ثّش ًٚ يي ثهيِخ پژٖٝٛگٌ، صجًيل ٗگجًِ ٓ٘ٚق، يج ثّضجه كٌٛينضٚ، هً دٌثدٌ ثيٖ هثّضجٕ 

ثصنجى ً٘و؛ ٓٞٝؼي ًٚ ٓوضٞجي فويوش ؽٞيي ثّش ٝ ٝظيلز ػِٔي ٌٛ هثٖٗٔ٘وي ٗيَ، چ٘يٖ  ٓٞٝؼي ٓقوّوجٗٚ

ً٘و؛ ٍيٌث ثيٖ هثّضجٕ، ٓطجُذي ًث هً دٌ هثًه ًٚ ٓوجّ ِْٓٔجٗجٕ ًث پجييٖ آًٝهٙ، دج ثيٖ صٜٔش ًٚ، دٌمًٞهي ًث ثيؾجح ٓي

ٕ٘جمض٘و ٝ ٓجٗ٘و پيٌٝي ًٌهٙ ثٗو ًٚ ثٝ ًث ٗٔي ثٍ ٌٓهي -ٟذن ثيٖ هثّضجٕ-ثٗو ٝ آٗجٕ كجهو ٝيژگي صلٌٌّ ٝ ثٗويٖٚ دٞهٙ

 ٛجي ثٝ ًٝثٕ ٕوٗو.گِّز گّٞل٘وي هً پي هّيْٚ

ٟذن صؼذيٌ دؼٞي  –ٛجي ثّالٓي ٝ ثيٖ هثّضجٕ، ثً يي ؽٜش هً دٌ هثًٗور ٟؼٖ دٌ دًَگجٕ ٙقجدٚ ٝ صٞٛيٖ دٚ ٕنٚيش

جٕ ٙقجدٚ هً پي ّن٘جٕ يي ٜٓجؽٌ ؿٌيخ ٝ ثدِٚ ٝ ًٞهٕ هثْٗضٖ آٗجٕ ثّش!! ثيٌ٘ٚ دًَگ -ثٍ ٓؼضووثٕ دٚ ثيٖ ؽٌيجٕ 

 هػٞس ً٘٘وٙ دٚ ٌٕى ٝ ثُقجه ثكضجهٗو.

ٛجي ػذو هللا دٖ ّذج ؽَ هً ٌٓٚ دٚ ٓٞكويش ٌّٗيو ٝ ثيٖ ٌٓٚيجٕ دٞهٗو ًٚ دٚ ٌّػش ؽٜش هّٝ ثيٌ٘ٚ، ثٗويٖٚ

ًي ؿٌيخ دٞه، گٌثئ پيوث ثي ٗجٕ٘جمضٚ ٝ ؽِٞهثصٌيٖ ٍٓجٕ، دٚ ثٝ ًٚ هً إٓ ٍٓجٕ هػٞس ً٘٘وٙكٌيلضز ثٝ ٕوٙ ٝ هً ًٞصجٙ

ثي، ٌٓهّ ًث كٌثمٞثٗوٙ ٝ آٗجٕ ًث دٚ ًٌهٗو! چگٞٗٚ ٌٖٓٔ ثّش چ٘يٖ ًْي دٚ ثيٖ ٌٙثفش ٝ دوٕٝ ٛيچ ٌٛثُ ٝ ٝثٛٔٚ

 ثي آٗجٕ ًث دٚ ٗجكٌٓجٗي ثٝ ٝثهثًً٘و؟هيجّ دٌ ٝو فجًْ ِْٓٔيٖ، صقٌيي ٝ صٖٞين ًٌهٙ، دوٕٝ هُيَ ٝ ّجدوٚ

 ًٌهٗو؟دٞهٙ، ثٗويٖٚ ٗٔي 2هّٞ ًؾج دٞهٗو؟ آيج ٛٔز آٗجٕ ثدِٚ ٝ ًٞهٕپِ ثَٛ ٗظٌ، ثٗوئٖ٘وثٕ ٝ ػوالي 

ٛجي چ٘يٖ ٕنٚي، ٌّ صِْيْ كٌٝه ثيٖ ٗٚ ػواليي ثّش ٝ ٗٚ ٓ٘طوي، ًٚ ٌٓٚ دٚ ثيٖ ٌّػش هً دٌثدٌ ثٗويٖٚ

يَ فًٞٞ ديجًٝه؛ ٌٓٚي ًٚ ٌٓهٓجٗٔ ِْٓٔجٕ دٞهٙ ٝ هً ٓيجٕ آٗجٕ ثٍ ثٙقجدي ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ٗ

 ٛجي دٌصٌ، صلٌٌّثس ػٔين، هثًثي صؾٌدٚ ٝ ًجًهثٕ دٞهٗو.هثٕضٚ ثٗو ًٚ ٛٔٚ ثٍ ٙجفذجٕ ػوَ، ثٗويٖٚ

هً ثي٘ؾج دٜضٌ ثّش، ثهثٓز دقظ ثٍ ثّطًٞر ػذو هللا دٖ ّذج ٝ ٓطجُخ مالف ٝثهؼي ًث ًٚ هً ثيٖ هثّضجٕ ثّش، دٚ 

 ثمضٚجً ثٍ هًضٌ ٟٚ فْيٖ ٗوَ ً٘يْ.

 آًٝهٙ ثّش:« ثُلض٘ٚ ثٌُذٌي ػغٔجٕ»ٜجًهْٛ ثٍ ًضجح هًضٌ ٟٚ فْيٖ، هً كَٚ چ

ثٗو؛ صج ؽجيي ًٚ ثٓ ٍيجهٙ ًٝي ًٌهٙ، إٓ ًث دئ ثٍ ثٗوثٍٙ دًَگ ًٌهٙثي ثّش ًٚ صجًيل ٗٞيْجٕ هًدجًٙهً ثي٘ؾج هٞيٚ

ٙ ثّش. ثٗو ًٚ آعجً إٓ ٓقٞ ٖٗودْيجًي ثٍ هوٓج، إٓ ًث ٖٓ٘ؤ ٓنجُلش دج ػغٔجٕ ٝ آؿجٍ صلٌهٚ ٓيجٕ ِْٓٔجٗجٕ هثْٗضٚ

 ثيٖ هثّضجٕ چيَي ؽَ هٚز ػذو هللا دٖ ّذج، ٓؼٌٝف دٚ ثدٖ ّٞهث ٗيْش.

ثٗو: ػذو هللا دٖ ّذج، ٌٓهي يٜٞهي ثٍ ثَٛ ٙ٘ؼج ٝ ٓجهًٓ فذٖيٚ دٞه. ٝي هً ثيجّ مالكش ػغٔجٕ ثّالّ ًثٝيجٕ گلضٚ

ثمضٚ، ٌٓهّ ًث صقٌيي ٝ گٌي دٌ ّٝو مِيلٚ، دٚ گٖضٖ هً ٗوجٟ ٓنضِق ٌٍّٓيٖ ثّالّ پٌهآًٝه ٝ ّپِ دج ٛوف صٟٞتٚ

ًٌه. ٝي دٚ هٚو كجّو ًٌهٕ ػوجيو ؽجٓؼٚ هً ثًٓٞ هي٘ي ٝ ّيجّي، آٗجٕ ًث دٚ ٓذجًٍٙ ٝ ؽ٘گ دج مِيلٚ صٖٞين ٓي

 هثه...ثكٌجً ٝ ػوجيو ٗٞظًٜٞي ًث هً ٓيجٕ آٗجٕ ًٝثػ ٓي



هثهٙ ثّش، دٚ ثدٖ ّٞهث ٛٔچ٘يٖ دْيجًي ثٍ ٌٓهّ، ٌٛ كْجه ٝ ثمضالكي ًث ًٚ هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ هً داله ثّالٓي ًٝي 

هٛ٘و. دؼٞي ٗيَ ٓؼضووٗو ًٚ ثٝ، صٌٖيالس ّجٍٓجٗي ْٓضقٌٔي دٌثي مٞه ثيؾجه ًٌهٙ ٝ هً ٌٕٜٛجي ْٗذش ٓي

ًٌهٗو ٝ چٕٞ ٍٓي٘ز ٓ٘جّخ ثيؾجه ٕو، دٌ مِيلٚ گٌي كؼجُيش ٓيٛجي ٓنلي هثٕش ًٚ هً ًثٙ كض٘ٚٓنضِق، گٌٝٙ

 هً ٜٗجيش هضَ ثٝ. ًٕٞيوٗو ٝ ٕو آٗچٚ ٕو؛ إٓٞح، ٓقجٌٙر مِيلٚ ٝ

-ً٘٘و، ْٛ دٚ مٞه ٝ ْٛ دٚ صجًيل، ظِْ دًَگي ًٝث ٓيٖٓ گٔجٕ هثًّ آٗجٕ ًٚ هٞيز ثدٖ ّذج ًث صج ثيٖ فو دًَگ ٓي

 هثًٗو.

ّْ صجًيني ًٚ ؽٌيجٕ فٞثهط ٍٓجٕ مالكش ثي ًٚ هً ثيٖ ًثدطٚ دٚ ٗظٌ ٓيثُٝيٖ ْٓتِٚ ًّو، ثيٖ ثّش ًٚ هً ٓٚجهً ٜٓ

 ٗجّ ٝ يجهي ثٍ ثدٖ ّذج دٚ ٓيجٕ ٗيجٓوٙ ثّش. ثٗو،ػغٔجٕ ًث ًٝثيش ًٌهٙ

ً٘و، ٗجٓي ثٍ ثدٖ ّذج ٗذٌهٙ ثّش. يج دالىًي ٓغالً ٝهضي ًٚ ثدٖ ّؼو، ؽٌيجٗجس ًٕٞٓ ٌٓهّ دٌ ٝو ػغٔجٕ ًث ديجٕ ٓي

صٌيٖ ٓ٘ذغ ثيٖ فجهعٚ ثّش، ْٛ ٗجٓي ثٍ ػذو هللا دٖ ّذج صٌيٖ ٝ ٓلَٚ، ًٚ دٚ ٗظٌ ٖٓ ْٜٓ«ثْٗجح ثالٌٕثف»هً 

ثّش صٜ٘ج ٟذٌي دٚ ٗوَ ثٍ ّيق دٖ ػٌٔ، ٗجٓي ثٍ ثٝ دٌهٙ ٝ ظجٌٛثً صجًيل ٗگجًثٗي ًٚ دؼو ثٍ ثٝ آٓوٙ ثٗو، ثيٖ هّٚٚ ٗذٌهٙ 

 ثٗو.ًث ثٍ ثٝ ٗوَ ًٌهٙ

ًْ٘ هثْٗ ػذو هللا دٖ ّذج، هً ثيجّ ػغٔجٕ هثًثي ؽجيگجٛي دٞهٙ ثّش يج ٗٚ؛ ٝ ثگٌ ؽجيگجٛي هثٕضٚ، گٔجٕ ٗٔيٖٓ ٗٔي

َِ ثٍ ثٛٔيش چ٘وثٗي دٌم ًٞهثً دٞهٙ ثّش. ٝ ِْٓٔجٗجٕ هً ًٍٝگجً ػغٔجٕ چ٘يٖ ٗذٞهٙ ثٗو، ًٚ كٌٌ ٖٗؤس گٌكضٚ ثٍ ثٛ

 ًضجحِ صجٍٙ ِْٓٔجٗي، ًٚ هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ ثّالّ آًٝهٙ دٞه، ػوَ آٗجٕ ًث دجٍيچز مٞه هٌثً هٛو.

ثدٞىً صِويٖ ًٌه ًٚ ٓؼجٝيٚ ًث ثٗو ثيٌ٘ٚ، ثٝ ثيٖ كٌٌ ًث دٚ صٌيٖ چيَٛجيي ًٚ هًدجًر ػذو هللا دٖ ّذج ٗوَ ًٌهٙثٍ ػؾيخ

ِٕ موث ثّش، دٌِٚ ٙقيـ هًدجًر ثٓٞثٍ دٚ ٗوو دٌٖو ٝ دٚ ثٝ دگٞيو: چ٘يٖ ٗيْش ًٚ دٌمي ٓي گٞي٘و: ٌِٓيش صٜ٘ج ثٍ آ

ثٗو، صٔجّ آٗچٚ ثيٖ ثّش ًٚ ديش ثُٔجٍ ثٍ إٓ ِْٓٔجٗجٕ ثّش... ٝ صِوي٘جصي ثٍ ثيٖ هّش؛ صج ؽجيي ًٚ ّٓوػي ٕوٙ

 ؿ٘يج ٝ ثٌٕثف ثٗؾجّ هثهٙ ٝ گلضٚ، ٛٔٚ ثٍ صِوي٘جس ثدٖ ّذج دٞهٙ ثّش.ثدٞىً هً ثػضٌثٛ دٌ ث

ثي ثٍ ثػضوجهثس مٞه ًث دٚ ثٝ ثُوج ًٌهٙ د٘ج دٌ ثيٖ، ًْجٗي ًٚ ّٓوػي ْٛض٘و ثدٖ ّذج، دج ثدٞىً ثًصذجٟ هثٕضٚ ٝ پجًٙ

َ، ٌٛگَ ٟٔغ ثًصوج دٚ إٓ ًث هٛ٘و ًٚ مٞه ٗيثي ثًصوج ٓيهثًٗو ٝ ثدٖ ّٞهث ًث دٚ هًؽٚثّش، صٜ٘ج دٌ مٞه ّضْ ًٝث ٓي

 ٗوثٕضٚ ثّش.

ِٕ ثمذجً، ثدٞىً پِ ثٍ دجٍگٖش ثٍ ٕجّ دٚ ٓوي٘ٚ، ًٍٝي دٚ ػغٔجٕ گلش: َّثٝثً ٗيْش ًْجٗي ًٚ ًٍجس  دٚ ٗوَ ًثٝيج

هٛ٘و، دٚ ثيٖ فو ثًضلج ً٘٘و؛ دٌِٚ دجيو دٚ كوٌث ٗيَ ًٔي ًٌهٙ، گٌّ٘گجٕ ًث ّيٌ ًٌهٙ ٝ هً ًثٙ موث ٓجٍ مٞه ًث ٓي

٘٘و. ًؼخ ثألفذجً هً إٓ ٓؾِِ فجٌٝ دٞه ٝ هً پجّل گلش: ًْي ًٚ ًٍجس ٓجٍ مٞه ًث دپٌهثٍه، ٝظيلز مٞه ًث ثٗلجم ً

ِٕ يٜٞهيٚ! صٞ ًث چٚ دٚ ثيٖ ثٗؾجّ هثهٙ ٝ ٛٔيٖ ثٝ ًث ًلجيش ٓي ٍ ٌِ ً٘و. ثدٞىً مٖٔگيٖ ٕو ٝ دٚ ًؼخ گلش: ثي پْ

 دج چٞدوّضي مٞه، دٌ ٌّ ًؼخ ًٞكش.مٞثٛي هيٖ ٓج ًث دٚ ٓج ديجٍٓٞي؟ آٗگجٙ ٛج؟ آيج صٞ ٓيفٌف



ثيٖ ثدٞىً ثّش ًٚ آٍٓٞٓ هيٖ ص٠ّٞ ًؼخ ثالفذجً ٝ همجُش ثٝ هً ثًٓٞ ِْٓٔجٗجٕ ًث، فضّي هً فّو يي ثظٜجً ٗظٌ، 

صجدو؛ دج ثيٌ٘ٚ هً إٓ ٝهش، ًؼخ ثالفذجً ِْٓٔجٕ ْٛ دٞه ٝ ثّالّ ثٝ ْٗذش دٚ ثّالّ ثدٖ ّذج، ثٍ ّجدوز دٌٗٔي

 ّجًٖ ٓوي٘ٚ ٗيَ دٞهٙ ثّش. ديٖضٌي ٗيَ دٌمًٞهثً ٝ

صٌيٖ ثفضٔجٍ ثيٖ ثّش ًٚ، صٔجّ آٗچٚ ثٍ ػذو هللا دٖ ّذج ٗوَ ٕوٙ ٝ آٗچٚ ثٝ ٌٓهّ ًث دٚ إٓ كٌثمٞثٗوٙ ثّش، ثگٌ هٞي

دٌهثًي ًٌهٙ ٝ هً ثيؾجه ٙقيـ دجٕو، پِ ثٍ هًگٌكضٖ كض٘ٚ ٝ دجال گٌكضٖ ثمضالكجس دٞهٙ ٝ ثٝ كو٠ ثٍ ثيٖ ٗجدْجٓجٗي دٌٜٙ

ٕضٚ ثّش. ٝ دجٍ ثفضٔجٍ هٞي ثيٖ ثّش ًٚ هٕٔ٘جٕ ٕيؼٚ، هً ثيجّ فٌٞٓش ثٓٞيجٕ ٝ ػذجّيجٕ، هًدجًر إٓ ٗوٖي ٗوث

هٞيز ػذو هللا دٖ ّذج ٓذجُـٚ ًٌهٗو صج ثٍ يي ّٞ هًدجًر ثػٔجٍ ٗجٙٞثدي ًٚ دٚ ػغٔجٕ ٝ ًجًگَثًثٗٔ ْٗذش هثهٙ ٕوٙ، 

ثي ثٍ ثًِٓٞ ي دوٛ٘و ٝ دٌثي ثٗؾجّ ثيٖ ػَٔ، پجًٕٙذٜٚ ثيؾجه ً٘٘و ٝ ثٍ ّٞي هيگٌ دٚ ػِي ٝ ٕيؼيجٕ ثٝ ْٗذش ٗجًٝثي

ٕيؼٚ ًث دٚ يي يٜٞهي ًٚ دٌثي ٌٝدٚ ٍهٕ دٚ ثّالّ ٝ ِْٓٔيٖ ثهّػجي ِْٓٔجٗي ًٌهٙ ثّش، ْٓ٘ٞح ً٘٘و. ٛيچ 

صٞثٕ ْٓجةَ صجًيني ًث دٌ ثّجُ إٓ آيو ٝ فضي هجدَ ٗوو ْٛ ٗيْش ٝ ٗٔيًوثّ ثٍ ثيٖ ْٓجةَ، دٚ ػوَ ًثّش ٗٔي

 د٘ج ًٌه.

 .3پٌهثٍه ًٚ ٖٓ ثٍ ٗوَ آٜٗج مٞههثًي ٓي ًْ٘هًضٌ دٚ ٌٕؿ ػٞثَٓ دٌٍٝ ًٕٞٓ ػِيٚ ػغٔجٕ ٓي ّپِ،
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 ٓي هٛ٘و.هًٙو ثٍ ًَ ؽٔؼيش ِْٓٔجٗجٕ ًث صٌٖيَ 

 ثيٖ صؼذيٌ ثٍ مطيخ ٓؼٌٝف، ٓقخ ثُويٖ ثّش. -. 2

 .134ً.ى ثُلض٘ٚ ثٌُذٌي:  -. 3

 مآخز -

دي٘يْ ًٚ ٓ٘ذغ ٝ ٓؤمي ثيٖ هٞيٚ ًث ًٓٞه دًٌّي هٌثً هٛيْ، صج ٓؼِّٞ ٕٞه ٗٞيْ٘وگجٕ، ٓؼِٞٓجس ٓج مٞه ًث َِّٓ ٓي

 ثٗو؟مٞه ًث هًدجًر ثيٖ هّٚٚ ثٍ ًوثّ ٌّچٖٔٚ هًيجكش ًٌهٙ

پ٘وثًٗو ثيْ، ًٚ ٓجيَ دٚ صٌٖيي هً ّٙقش ثيٖ هٞيٚ ْٛض٘و؛ ثٓج ثٍ آٗؾج ًٚ ٓيٓج دٌمي ثٍ صجًيل ٗٞيْجٕ ًث يجكضٍٚيٌث 

صٞثٗ٘و ثيٖ ٓطِخ ًث دٚ ٌٙثفش ثيٖ هٞيٚ دج ًٝثيجس ٓضٞثصٌ ٝ ٓضؼّوه ٝ ثٍ ًثٝيجٕ عوٚ ٝ ًٓٞه ثػضٔجه ٗوَ ٕوٙ ثّش، ٗٔي

 ثٗو.ٛجي إٓ ًجّضٚٗ٘و ثيٖ هّٚٚ ًث دٚ ًِي ٗلي ً٘٘و؛ ُٝي ثٍ ٓذجُـٚگٌهه ًٚ ٗضٞثديجٕ ً٘٘و ٝ ٛٔيٖ ثٌٓ ٓٞؽخ ٓي

ثٓج دٌمي ثٍ آٗجٕ دٚ هطغ ٝ ؽَّ، ّٙقش ثيٖ ثكْجٗٚ ًث پييٌكضٚ ثٗو؛ كو٠ دٚ ثيٖ هُيَ ًٚ ًثٝي إٓ ًْي ثّش ًٚ 

َِ ًٝثيش ًٌهٙ ثّش ِٓيي هً ٙقيـ مٞه، ثٍ ثٝ ٗو ٌ دْيجًي هيگٌ ثٍ ًّٓٞمجٕ ٝ ثٍ ثمضالٟ ثيٖ هٝ هيوگجٙ دج يٌويگٌ، ثٌٓ د 1صٌِ

 ٖٓضذٚ ٕوٙ ثّش.

 گٞيو: هًضٌ ٝيجء ثُويٖ ثٌُّيِ ٓي



ثٗو هً ٕنٚيش ثيٖ ٌٓه يؼ٘ي ػذو هللا دٖ ّذج، صٌٖيي ً٘٘و؛ ثٓج ًٝثيجس ثٍ ثٝ ٓضؼّوه دٞهٙ دٌمي ثٍ ٗٞيْ٘وگجٕ مٞثّضٚ

٘و؛ گٌچٚ هًدجًٙ ثيٖ ٕن٘، ٓذجُـٚ ٝ ٍيجهٙ ًٝ صٞثصٌِ ثَمذجًِ ًّٓٞمجٕ ًثّضگٞ هًدجًر ثٝ، ثػضوجه دٚ ٝؽٞه ٝي ًث صؤييو ٓي

ًٝي ٗيَ ٕوٙ ٝ صٔجّ ٝهجيؼي ًث ًٚ هً ػٜو ػغٔجٕ ثصلجم ثكضجهٙ، دٚ ثٝ ْٗذش هثهٙ، ٝ پيجٓوٛجي إٓ فٞثهط ًث ٗيَ دٚ 

 2ثٗو...گٌهٕ ثٝ ثٗوثمضٚ

ٌُمِ ًٝثيجس د٘ج دٌثيٖ هًضٌ ًيِ، ثٍ ٛٔجٕ ًْجٗي ثّش ًٚ ثٌٓ دٌ ثٝ ٖٓضذٚ ٕوٙ ٝ چ٘يٖ گٔجٕ ًٌهٙ ثّش، ًٚ  ُٟ

هًدجًر هٞيز ثدٖ ّذج ٓضؼّوه ثّش ٍيٌث ثيٖ هٞيٚ ًث هً چ٘و ًضجح هيوٙ ثّش؛ ثٓج ثٝ ْٛ ٛٔز فٌجيجصي ًث ًٚ هًدجًر ثدٖ 

ّذج ٗوَ ٕوٙ ثّش، هذٍٞ ٗوثًه. دٚ ٗظٌ ثٝ، ػذو هللا دٖ ّذج ٕنٚيضي ٓٞؽٞه، ثٓج ػجًي ثٍ ٓذجُـٚ ثّش ٝ ٛٔز 

ِٕ عِِوٚ، هً ًثدطٚ دج ثيٖ ٕن٘ ثّش. ثػضٔجه ثٝ هً دجًٝ دٚ ٝؽٞه ثدٖ ّذج،  صؼّوه ًٝثيجس ٝ صٞثصٌِ ثَمذجًِ ًّٓٞمج

يجديْ ًٚ ثٝ، فويوش ًث ٝ ديٖضٌ ٓجيَ ثّش ًٚ هً ٝؽٞه ٕنٚيضي دٚ ٗجّ ػذوهللا دٖ ّذج هً ٓج ٗيَ ثٍ ٛٔيٖ ؽج هًٓي

هٞثػو هوئي ًٛج ً٘و؛ هٞثػوي  ٛج ٝصٞثٗو مٞه ًث ثٍ ّيطٌر صؤعيٌ پييٌي ثٍ ًٝٓصجًيل، ٕي ً٘و؛ ثٓج هً ػيٖ فجٍ ٗٔي

-ًٚ ٓؤمٞى ثٍ ٟذيؼش ػَٔ دٚ ًٝثيش ٝ ثصٚجٍ إٓ دٚ فويظ ٌٕيق ٗذٞي ثّش. د٘ج دٌ ثيٖ ٕيٞٙ، آٗچٚ ًثٝي عوٚ ٗوَ ٓي

ٛج يج ثٕنجٙي دجٕو ًٚ ٛٔز ٌٓهّ فن هثًٗو دٚ آٜٗج، ٗگجٛي ً٘و، هطؼي ثّش فضي ثگٌ هً ًٓٞه فٞثهط، ثٗويٖٚ

هثٗيْ ًٚ ًٗٞ صقوين ٝ پژٝٛٔ ًث هً چ٘يٖ ٌٕثيطي، ٓج دٚ ُقجظ ػِٔي دٌ مٞه ٝثؽخ ٓيٝثهغ گٌثيجٗٚ هثٕضٚ دجٕ٘و. 

ٛجي ؽٜجُش پٜ٘جٕ ٓجٗوٙ ٝ الٍّ ثّش دٌ ٛٔگجٕ دٌ ثيٖ هٞيٚ دضجدجٗيْ، صج هً ًٕٝ٘جيي إٓ، فوجيوي ًث ًٚ هً صجًيٌي

 إٌٓجً گٌهه، دذي٘يْ ٝ پٌهٙ ثٍ آٜٗج دٌهثًيْ.

ثي، ٝهش ديٖضٌي دگيثًه؛ ٍيٌث ثي الٍّ ثّش هً صقوين هًدجًٙ چ٘يٖ ْٓتِٕٚي ٗيْش ًٚ دٌ ٌٛ پژٖٝٛگٌ آٍثهٙ

ًٞصجٛي هً ثيٖ ْٓتِٚ، ٓٞؽخ دٚ دجً آٓوٕ ٗضجيؼ ٝميْ ٝ مْجًثس دْيجًي دٌثي ؽجٓؼٚ ٝ ٗيَ ٝهٞع كؾجيؼي مٞثٛو 

ٍِ ٌٛ ِْٓٔجٗي ثٍ إٓ آح ٓي  جٕ چيْش.ٕٞه. پِ دجيو هً ًٕٝ٘جي صقوين دذي٘يْ، ٓ٘ذغ ٝ ٓؤمي ثيٖ ؽٌيٕو ًٚ ه

ثُٝيٖ ٝ هوئي صٌيٖ ٓ٘ذؼي ًٚ ثيٖ ؽٌيجٕ ًث ٗوَ ًٌهٙ ٝ هذَ ثٍ ٝي ًْي ثٍ إٓ يجهي ٌٌٗهٙ، صجًيل ٟذٌي ثّش. 

ّٔو دٖ ؽٌيٌ ٟذٌي، ٓضٞكجي ّجٍ  صجًيل ثألْٓ ٝ »ٛؾٌي هٌٔي، ٙجفخ صلْيٌ ًذيٌ ٝ ٓؤُق ًضجح  310ثدٞؽؼلٌ ٓق

ٓ٘ذؼي ثّش ًٚ ثيٖ هّٚٚ ٝ صٔجّ آٗچٚ دٚ ػذوهللا دٖ ّذج  ًٚ دٚ صجًيل ٟذٌي ٓؼٌٝف ثّش. ثيٖ ًضجح، صٜ٘ج« ثُِٔٞى

 ٕٞه، دٌثي ثُٝيٖ دجً ىًٌ ًٌهٙ ثّش.ٌٓدٟٞ ٓي

ٛؾٌي هٌٔي ٝ ثدٖ مِوٕٝ ٓضٞكجي ّجٍ  774ٛؾٌي هٌٔي، ثدٖ ًغيٌ ٓضٞكجي ّجٍ  630ّپِ ثدٖ ثعيٌ ٓضٞكجي ّجٍ 

 .ثٗوٛؾٌي هٌٔي، دٚ صٌصيخ ثيٖ هثّضجٕ ًث ثٍ صجًيل ٟذٌي ثمي ًٌهٙ 808

ّٔو دٖ ؽٌيٌ، هًدجًر هثّضجٕ ثدٖ ّذج ٝ فٞثهط هًٝثٕ ػغٔجٕ ٝ ثَمذجً ًهّٙ آًٝهٙ ثّش، ٛٔٚ ثٍ يي ًثٝي دٚ  3صٔجّ آٗچٚ ٓق

ٌَٔ ثّش ًٚ هً ٍٓجٕ ٛجًٕٝ ثٌُٕيو ػذجّي يج دؼو ثٍ إٓ ٝكجس ًٌهٙ ثّش.  ٗجّ ّيق دٖ ُػ

ّنٖ دٚ ٓيجٕ آًٝيْ؛ چٌث ًٚ ثٝ ًٝثيجصي ًث دج ىًٌ ٛجيي ص٠ّٞ ثٝ ًّو ًٚ هًدجًر ثدٖ ؽٌيٌ ٝ ٗوَ چ٘يٖ ثكْجٗٚٓج ًث ٗٔي

ِٕ ثَٛ صقوين مٞه ٝث ٜٗجهٙ ٝ ٟذن آٗچٚ هً  ٗجّ ٓ٘ذغ ثٍ هيگٌثٕ ٗوَ ًٌهٙ، ُٝي ّٙقش ٝ ّوْ إٓ ًث دٚ ٗظٌ مٞثٗ٘وگج

ّٓٚ ًٌهٙ ثّش ٝچ٘يٖ ٓي گٞيو:  ٓووٓز ًضجدٔ آًٝهٙ، مٞه ًث ثٍ ٓؤثميٙ هً ًٓٞه ٓقضٞيجس ًضجح دٌُا ثُّي



ثي مذجً هً ثيٖ ًضجح ٖٓ ىًٌ ٕوٙ، ًٚ ثٍ دٌمي گيٕضگجٕ ٗوَ گٌهيوٙ، ٌٖٓٔ ثّش ًٓٞه پييٌٓ مٞثٗ٘وٙآٗچٚ ثٍ ث»

ثي ًث ٗجمٞٓ آيو؛ ثٍ ثيٖ ؽٜش ًٚ ٝؽٜي دٌثي صٚقيـ إٓ ٖٗ٘جمضٚ يج دٌثي ٓؼ٘ي إٓ فويوضي ٝثهغ ٗگٌهه يج ٕ٘ٞٗوٙ

ٖوٙ، دٌِٚ ثٍ ٗجفيز دٌمي ٗجهالٕ ثّش ًٚ ثيٖ ثمذجً ًث صًٚٞ ٗضٞثٗو ًٌه؛ ثٓج دجيو هثْٗش ًٚ ثيٖ ثٌٓ، ثٍ ٗجفيز ٓج ثيؾجه ٗ

 .4«ثيْثٗو ٝ ٓج ٗيَ ًٝثيجس صجًيني ًث چ٘جٌٗٚ دٚ هّش ٓج ًّيوٙ، ٗوَ ًٌهٙدٚ ٓج ًّجٗوٙ

**** 

ً٘و ٝ دجح دًٌّي ٝ ٕٞه ًٚ ٟذٌي، ّٙقش صٔجّ آٗچٚ ًث هً ًضجدٔ آًٝهٙ، صؤييو ٗٔيدج ثيٖ ديجٕ ٓؼِّٞ ٓؼِّٞ ٓي

ًث دٌثي پژٖٝٛگٌثٕ دجٍ گيثٕضٚ ثّش؛ چٚ ثيٌ٘ٚ هً ًضجح مٞه ثمذجًي آًٝهٙ ثّش ًٚ دج يٌويگٌ  ٌٕٓٞجكي هً آٜٗج

صٞثٕ آٜٗج ًث دج ْٛ ؽٔغ ًٌه. مٞه ٗيَ، هًصؼجًٛ دٞهٙ ٝ صٜ٘ج ٓي صٞثٕ يٌي ثٍ آٜٗج ًث ٙقيـ هثْٗش ٝ دٚ ٛيچ ٝؽٚ ٗٔي

 آٜٗج ٗپٌهثمضٚ ثّش. ؽَ هً ٓٞثًه ٓؼوٝهي ًٚ ًٓٞه ٗيجٍ دٞهٙ، دٚ ٓٞثٍٗٚ يج صٌؽيـ ٓيجٕ 

ٛجي ثيٖ دوٕٝ ٕي، ٟذٌي ًّٓٞمي دًَگ ٝ كويٜي هثٖٗٔ٘و دٞهٙ ًٚ ٝؽٞه مٞه ًث ٝهق هثٗٔ ٝ ٓؼٌكش ًٌهٙ ٝ ثٍ ؽِٞٙ

مٞه، دٚ چگٞٗگي صؤُيق ًضجح ٝ ثمي ثمذجً ٝ ثيٌ٘ٚ چگٞٗٚ « صجًيل ثألْٓ ٝ ثُِٔٞى»ثٌٓ ٛٔيٖ ثّش ًٚ هً ٓووٓز ًضجح 

دٚ هّضٔ ًّيوٙ، دوٕٝ همَ ٝ صٌّٚف ٗوَ ًٌهٙ ثّش، ٖٛوثً هثهٙ ٝ مٞه ًث ثٍ ثمذجً گيٕضگجٕ ًث ٛٔجٕ ًٟٞ ًٚ 

چٕٞ ٝ چٌثي ّٙقش، يج ػوّ ّٙقش ٝ ؽؼِي دٞهٕ يج هًٝؽ دٞهٕ إٓ ًٝثيجس ٝث ًٛجٗوٙ، ٌٛگَ مٞه ًث ٓؤيو ثمذجً ٗوَ ٕوٙ 

صجًيل ٝي آٓوٙ دپييٌيْ ٝ ٛٔٚ هً ثيٖ ًضجح، هٌثً ٗوثهٙ ٝ ثٍ ٓج ٝ ّجيٌ مٞثٗ٘وگجٕ ًضجح مٞه ٗنٞثّضٚ ثّش صج آٗچٚ هً 

 آٗچٚ ًث هً ًضجدٔ آٓوٙ، صٚوين ٝ دوثٕ ثػضٌثف ً٘يْ.

----------------------------- 
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 .41ثُ٘ظٌيجس ثُْيجّيٚ ثإلّالٓيٚ:  -. 2

 ٓضٌؽْ. –ؽٌيجٕ ٌٓصو ٕوٕ گٌٝٛي ثٍ ٌٓهّ هً إٓ ٍٓجٕ  -. 3

 .5/  1صجًيل ٟذٌي:  -. 4

 اخباس طبشی -

هًدجًر صجًيل ٟذٌي آًٝهٙ ثّش، ػي٘جً ٗوَ ً٘يْ،  -ٓؼٌٝف دٚ ٓقخ ثُويٖ  –ٓج دٜضٌ هيويْ ًٚ ثگٌ آٗچٚ ًث ًٚ مطيخ 

 ّٞهٓ٘وصٌ ثّش. ٝي گٞيو:

ٛجي ؽٌؿ ٝ صؼويَ ٌٓثؽؼٚ ًٌه. ٟذٌي ثٍ ثمذجًي دٌٜٙ ؽْضٚ ثّش ًٚ دجيو دٌثي دًٌّي ٌٕؿ فجٍ ًٝثس إٓ، دٚ ًضجح»

ِْ ًثٝيجٕ ِْ ٟذٌي ٝ ٖٓجيلِ آٜٗج، هً ًضجح صٌثؽ ٛجيي ٛٔچٕٞ صيًٌٙ ثُُقّلجِظ ىٛذي آٓوٙ ٝ صٌثؽْ ًٝثس ٝي، صج ْٓضوي

صٞثٕ هً مالٙز صيٛيخ ثٌُٔجٍ ٙلي مًَؽي، يج صٜييخ ثُضٜييخ فجكع ثدٖ فؾٌ پجيجٕ ّور هّٝ ٛؾٌي ًث ٗيَ، ٓي

ثٗو ٗيَ، فجكع ىٛذي هً صٞؼيق هٌثً گٌكضٚ ٓالفظٚ ًٌه. ٛٔچ٘يٖ ٌٕؿ فجٍ إٓ هّضٚ ثٍ ًثٝيجٕ ٝي ًث ًٚ ًٓٞه ؽٌؿ ٝ



ٓيَثٕ ثالػضوثٍ آًٝهٙ ثّش ٛٔچ٘يٖ ثّش هً ٟذوجس ثدٖ ّؼو، صجًيل دـوثِه مطيخ، صجًيل هٖٓنِ ثدٖ ػْجًٌ، صجًيل 

ِّ ىٛذي ٝثُذوثيٚ ٝ ثُٜ٘جيٚ ثدٖ ًغيٌ. ًضجح ٛجيي ْٛ ًٚ هً ػِْ فويظ ٕ٘جّي دٚ ًٕضز صقٌيٌ هًآٓوٙ، دٚ ثالّال

ّٓضي ًث صٞثٕ ًٝثيش ٓنجُق ًث ثمي ًٌه، ديجٕ ًٌهٙٝ ٙلجس الٍّ دٌثي يي ًثٝي ٝ ثيٌ٘ٚ چٚ ٝهش ٓي ٛجٝٝٞؿ ٓالى ثٗو. ٓج ث

ِٕ إٓ، دٚ ٌٕٓٞجكي هً ثمذجً ٝ ديجٕ هًؽجسِ ّٙقشِ آٜٗج ٝ ٌٕثي٠ دٌٜٙ دٌهثًي ثٍ إٓ ًٝثيجس، ٌّثؽ ٗوثًيْ ًٚ صجًيل ٗگجًث

ثي ًٚ هثْٗضٖ ثيٖ ػِّٞ ثٍ ٌٕثي٠ الٍّ، دٌثي ثٕضـجٍ هً گٞٗٚٛٔچٕٞ هثٖٗٔ٘وثٕ ِْٓٔجٕ ثٛٔيش هثهٙ دجٕ٘و؛ دٚ 

 ػِْ صجًيل ثّالٓي دٚ ٕٔجً ًكضٚ ثّش.

ً٘٘و، دوٕٝ ثيٌ٘ٚ ًثٝيجٕ آٜٗج ًث دٖ٘جّ٘و، صٜ٘ج ثٓج آٗجٕ ًٚ ثمذجً ًث ثٍ ًٝي ٛٞث ٝ ُٛٞ ٝ ثٓيجٍ ٗلْجٗي مٞه ٗوَ ٓي

ٟذٌي: ؽِو كالٕ ٝ ٙلقز كالٕ؛ ٝ گٔجٕ ٓي ً٘٘و دج ثيٖ  ً٘٘و ًٚ هً پجًٝهي ًضجح مٞه آهًُ دوٛ٘و:دٚ ثيٖ ثًضلج ٓي

ٛجي صجًيل ثّالٓي ؽجي گٌكضٚ دٌهثًي ثٍ َٛثًثٕ مذٌي ًٚ هً هٍ ًضجحًجً، ٝظيلز مٞه ًث ثٗؾجّ هثهٙ ثٗو، هً ٓوجّ دٌٜٙ

 آي٘و.ثّش، هًٝصٌيٖ ٌٓهّ دٚ فْجح ٓي

ٝ صؼويَ ٓؤُٗٞ دٞهٗو ٝ هٚو ٗوَ ٌٛ مذٌي ًث ًٚ  ٛجي ؽٌؿإٓ٘ج ٝ دج ًضجح« ٓٚطِـ ثُقويظ»ثگٌ ثيٖ ثكٌثه، دج هثٗٔ 

صٞثْٗض٘و هً ؽّٞ صجًيل ثّالٓي ٍٗوگي ً٘٘و ٝ هثهٗو، ٓيهثٕض٘و، ٛٔچٕٞ ٓضٖ مذٌ، دٚ ًؽجٍ ٝ ًٝثس إٓ ٗيَ ثٛٔيش ٓي

ثًٍٓ كٜٔيوٗو ًٚ هوً ٝ هئش ثمذجً، دٚ هوً ٝ دو ًث ثٍ مٞح، ٌّٙ ثٍ ٗجٌّر ثمذجً ًث ثٍ يٌويگٌ صٔيَ هثهٙ ٝ هطؼجً ٓي

 .1«ًثٝيجٕ ٝ ٗجهالٕ آٜٗج ٝثدْضٚ ثّش

ّؤثُي « مطيخ»ثي٘ي پئ ثٍ آٌٗٚ ٝثًه دقظ ثٍ ًؽجٍ ّ٘و ًٝثيجس هً هٚز ثدٖ ّذج ٕٞيْ، هّٝش هثًّ ثدضوث ثٍ ٛٔيٖ 

:ًْ٘ 

 آيج ثٝ مٞه، دٚ آٗچٚ هً ٓضٖ كٞم هًدجًر َُّٝ دًٌّي ًؽجٍ ّ٘و ثٍ ٓ٘وٞالس ثٍ ٟذٌي ٝ هيگٌثٕ ٕٗٞضٚ، پجيذ٘و ثّش؟

ٛجي ؽٌؿ ٝ صؼويَ ٓؤُٗٞ ثّش صج دوثٗو ثي دٌهٙ ثّش؟ ٝ آيج ثٝ مٞه، دج ًضجحثٝ مٞه، ثٍ هثٗٔ ٓٚطِـ ثُقويظ دٌٜٙ آيج

 ثٗو، هجدَ پييٌٓ ثّش؟ًث ٗذجيو پييٌكش ٝ صٜ٘ج ًٝثيش ًثٝيجٗي ًٚ ًٓٞه صؼويَ ٝثهغ ٕوٙ 2ًٚ ًٝثيش ٓؾٌٝفيٖ

ً٘و؛ چٌث ًٚ ثٝ ػَٔ ثٗؾجّ هثهٙ ثّش، إٓ ًث صؤييو ٗٔيثگٌ پجّل مطيخ دٚ ثيٖ پٌّٔ ٓغذش دجٕو، آٗچٚ ثٝ مٞه هً 

مٞه هً ًضجدٔ ثمذجًي ًث ٗوَ ًٌهٙ، ًٚ دٚ ٓ٘ذغ ًٓٞه ٝعٞهي ْٓض٘و ٗيْش ٝ صٜ٘ج ثٍ ٌِّ ٛٞثي ٗلِ، ِٓضَّ دٚ هذٍٞ 

 إٓ ًٝثيجس ٕوٙ ثّش.

َِ ثٝ، ٛٔجٕ ٓض٘ي ثّش ًٚ هً ٙلقجس پيٖيٖ، ثٍ ٝي هً ًٓٞه ؽٌيجٕ ث دٖ ّذج ٗوَ ًٌهيْ؛ دجًٍصٌيٖ ٗٔٞٗز ثيٖ ػٔ

ثي ًٚ ٟذٌي هً ٗوَ إٓ ٓ٘لٌه ثّش ٝ هً ّ٘و إٓ ًٝثيجس، ٗيَ ًثٝيجٗي ًٚ هثًثي ٙلجس هذٍٞ دجٕ٘و، ٝؽٞه ٛٔجٕ هٞيٚ

 ٗوثًه. پِ ثٝ چگٞٗٚ دٚ چ٘يٖ ثمذجًي ثػضٔجه ًٌهٙ ثّش؟

يٖ هّضًٞ ثُؼَٔ ًث صٜ٘ج دٌثي هثْٗ ًٚ ثٝ چٌث آٗچٚ ًث هً ثيٖ ٓوجُٚ آًٝهٙ، هً ػَٔ مٞه پيجهٙ ٌٌٗهٙ ثّش. آيج ثٖٓ ٗٔي

ً٘٘و ٝ ٗجٛيجٕ ثٍ ٌٌٓ٘ ًٚ مٞه ٌٓصٌخ هيگٌثٕ ٙجهً ًٌهٙ ثّش؟ آيج ثٝ ٓٚوثم آٌٓثٕ دٚ ٓؼٌٝف ًٚ مٞه ػَٔ دٚ إٓ ٗٔي

 ٕٞٗو، ٗيْش؟إٓ ٓي



هثًيْ، صج دٌثي آٗجٕ إٌٓجً گٌهه ًٚ آٗچٚ مطيخ، هً ثيٖ فجٍ دًٌّي ّ٘و ًٝثيش ًث دٚ مٞثٗ٘وگجٕ ٓقضٌّ صوويْ ٓي

 وجُٚ ٕٗٞضٚ، صٜ٘ج ًٌٓذي دٌ ًجؿي دٞهٙ ثّش.ٓ
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ٓؾٌٝفيٖ، ًْجٗي ْٛض٘و ًٚ دٚ ثٙطالؿ ًؽجُي، ص٠ّٞ هثٖٗٔ٘وثٕ ػِْ ًؽجٍ ًٓٞه ؽٌؿ هٌثً گٌكضٚ ٝ  -. 2

 ٓضٌؽْ. –ٕٞه ًٝثيجصٖجٕ پييٌكضٚ ٗٔي

 سىذ -

ضٌ هثْٗضيْ ًٚ ثكْجٗز ثدٖ ّذج، چگٞٗٚ هً صجًيل ثّالٓي پج گٌكش ٝ ًثٙ مٞه ًث دٌثي ٗيَ دٚ ٛوكي ًٚ دٌثي إٓ پيٖ

ّجمضٚ ٕوٙ دٞه، دجٍ ًٌه؛ ثيٖ ٛوف ثمالٍ ٝ ٟؼٖ هً ػوجيو ِْٓٔجٗجٕ ٝ ثٗوثمضٖ آٗجٕ هً پٌهر ؽٜجُش ٝ ٗجهثٗي ٝ 

 هثهٗو.يٖ ْٗذش ٓيكٌيلضگي، ْٗذش دٚ ًْجٗي دٞه ًٚ ٓضظجٌٛثٗٚ ثًٓٞي ًث دٚ ه

ثٗو، صؼذيٌثصي ٓضلجٝس ٛجي دًَگي ًٚ دٚ ثهّػجي آٗجٕ، هػٞس ثدٖ ّذج ًث پجّل گلضٚدْيجًي ثٍ ٗٞيْ٘وگجٕ، ثٍ ٕنٚيش

 هثًٗو.

دٌمي ثٍ آٜٗج ثٍ ٌِّ فْٖ ٗيش، دؼٞي هيگٌ ثٍ ًٝي دالٛش ٝ گٌٝٛي ْٛ ثٍ ًثٙ ُؿُِّٞ هً ثيٖ ثٌٓ هثمَ ٕوٗو... ٝ يج 

 هيگٌصؼذيٌثسِ ٍٕش.

ثي دٌمًٞهثً ثّش، ًٚ ػوجيو مٞه ًث دٚ ًثفضي ٓ٘ضٌٖ ٔچ٘يٖ ٓالفظٚ ًٌهيْ ًٚ ثدٖ ّذج، ثٍ چ٘جٕ هوًس ٝ ِّطٚٛ

ٗٔٞهٙ، دوٕٝ صٌُ ٝ ٝثٛٔٚ ثٍ فٌٞٓش ٝهش يج ديْ ٝ پٌٝثيي ثٍ ثكٌجً ػٔٞٓي، ٓلجّو مٞئ ًث هً ٓيجٕ ؽجٓؼٚ پٌثً٘وٙ 

ًثّش ٓ٘قٌف ًٌهٙ، ثٍ ّٞي ٝثُيجٕ ٌٕٜٛجيي ًٚ ثٍ ٝويش ثّش؛ صج دٚ ؽجيي ًٚ صٞثْٗضٚ ديٖضٌ ِْٓٔجٗجٕ ًث ثٍ ًثٙ 

ثٝ دج فٌٞٓش ًٌَٓي ٝ صالٓ ٝي هً هػٞس ٌٓهّ، دٚ هيجّ ػِيٚ مِيلٚ ػغٔجٕ آگجٛي هثٕض٘و، ٛيچ ٓؾجٍثس ٝ مْجًصي 

 ٓضٞؽٚ ثٝ ٖٗوٙ ثّش!!

ؽٌيجٕ ٝي آگجٙ ٕو، ًجًي ثٗو ًٚ فجًْ دٌٚٙ، ثٝ ًث ثٍ ٌٕٜ ثمٌثػ ًٌه ٝ ٓؼجٝيٚ چٕٞ ثٍ آٜٗج صٜ٘ج دٚ ثيٖ دْ٘وٙ ًٌهٙ

هيو ثدٖ ّذج هً فجٍ ؽٔغ آًٝي ٗيٌٝ ٝ آٓجهٙ ثٓ ثٗؾجّ ٗوثه! ثدٖ ثدي ٌّؿ )ٝثُي ٌٓٚ( ٗيَ، هً فجُي ًٚ ٓيهًدجًٙ

ثٗو، ّجٍي آٗجٕ دٌثي فِٔٚ دٚ ٓوي٘ٚ ٝ ثيؾجه ثٗوالح )ًٞهصج( ثّش ٝ ّجيٌ چيَٛجيي ًٚ هًدجًر ثٛٔيش ًجًٛجي ثٝ ٕٗٞضٚ

 فجٍ ثٝ ٌٌٗه!ٛيچ ٓؾجٍثصي ًث ٕجَٓ 

 ٗٞيْو:هًضٌ ٟٚ فْيٖ، پِ ثٍ ٗوَ هّٚز ثدٖ ّذج ٝ دؼيو هثْٗضٖ ّٙقش إٓ، ٓي

ٓٞٝغ ٓج هً دٌثدٌ ثيٖ ثهٞثٍ صجًيني، دجيو ٓٞٝؼي ٓقجكظٚ ًجًثٗٚ ٝ ٓقضجٟجٗٚ دجٕو. ٓج دجيو ِْٓٔجٗجٕ ٙوً ثّالّ ًث 

و؛ إٓ ْٛ ٌٓهي ًٚ ثٍ ٙ٘ؼج آٓوٙ، پوًٓ دٌصٌ ثٍ ثيٖ دوثٗيْ ًٚ ًْي دضٞثٗو دج هيٖ ٝ ػوَ ٝ ّيجّش آٗجٕ دجٍي ً٘

 ٌِ يٜٞهي ٝ ٓجهًٓ ّيجٙ پّٞش دٞهٙ، مٞهٓ ٗيَ يٜٞهي دٞهٙ ٝ دؼو، ٗٚ ثٍ ًٝي ثؽذجً ٝ ٗٚ ثٍ ًٝي ثٕضيجم، دٌِٚ ثٍ ّ



فيِٚ ٝ ٗيٌٗگ ثّالّ آًٝهٙ ٝ صٞثْٗضٚ ثّش هً ًجً مٞه ثٍ ٓٞكويش هجدَ صٞؽٜي ٗيَ دٌمًٞهثً ٕٞه؛ ثٝ صٞثْٗش 

ٛج ِيلز مٞه دًٖٞثٗو، صج ؽجيي ًٚ دٚ هضَ ثٝ ثٗؾجٓيو ٝ هذَ يج دؼو ثٍ ثيٖ ػَٔ، ِْٓٔجٗجٕ ًث دٚ كٌهِْٚٓٔجٗجٕ ًث دٌ م

 ٛجي ٓنضِق ٓضلٌم ًٌه.ٝ گٌٝٙ

پييٌٓ ٝ هً دٌثدٌ ٗوو ٙجههجٗٚ، دي عذجس ثّش ٝ د٘ج ٜٗجهٕ ٛٔز ثيٜ٘ج، ْٓجةِي ثّش ًٚ ثٍ ٗظٌ ػوَ ِّيْ، ؿيٌ هجدَ 

 ْٓجةَ، ٕجيْضٚ ٗيْش.ثًٓٞ صجًيني دٌ ثيٖ گٞٗٚ 

آًي، ٛٔيٖ ثًٓٞ ًٚ ثيٖ هٞيٚ ًث هً دٌ گٌكضٚ ٝ ٕجك ٝ دٌگ ٛجي ؿيٌ هجدَ صٚوينِ إٓ، دٌثي ّجه٠ ٕوٗٔ ثٍ فّؾيش 

ًجكي ثّش ٝ دج ٝؽٞه ثيٖ ثٌٓ، ٗيجٍي دٚ دقظ ثٍ ّ٘و ٝ ٕ٘جّجيي ثفٞثٍ ًؽجٍ ٝ ًٝثس إٓ ٗيْش ٝ هً ٝثهغ ثٌٓي ٍثةو ٝ 

ج دج صٞؽٚ دٚ ثٛٔيش ثيٖ هٞيٚ ٝ پ٘وثً دٌمي ثٍ آٗجٕ، ٓذ٘ي دٌ ثيٌ٘ٚ ًثٝيجٕ ثكْجٗز ًٝه. ثٓؿيٌ ًٌٝٝي دٚ ٕٔجً ٓي

آيو ًٚ ٓج ثٍ ًؽجٍ ّ٘و ثيٖ هّٚٚ دقظ ً٘يْ ٝ ػذوهللا دٖ ّذج، ٛٔٚ عوٚ ٝ هجدَ ثػضٔجه ْٛض٘و، ثيٖ ٗيجٍ پئ ٓي

جً گٌهه ٝ هٞجٝس هً ثيٖ دجًٙ ّن٘جٕ هثٖٗٔ٘وثٕ ػِْ ًؽجٍ ًث هًدجًر آٗجٕ دٖ٘ٞيْ صج ْٓتِٚ ًٕٖٝ ٕوٙ، فويوش إٌٓ

 ًث دٚ ؽجي ثفْجّجس، دٚ ػوَ، ٝ دٚ ؽجي ٗجهثٗي دٚ هثٗجيي، ٝ دٚ ؽجي دجَٟ دٚ فن، دْپجًيْ.

ثدضوث دٜضٌ ثّش دوثٗيْ ًٚ ثيٖ هّٚٚ، صٜ٘ج ْٓض٘و دٚ يي ٗلٌ ثّش ٝ ثٝ ًْي ٗيْش دٚ ؽَ ّيق دٖ ػٌٔ ًٚ كو٠ 

 ثٗو.ٛٔٚ ثٍ ثٝ گٌكضٚ -چ٘جٌٗٚ گيٕش  – ٟذٌي ثٍ ثٝ ثيٖ هّٚٚ ًث ٗوَ ًٌهٙ ٝ دويز ًّٓٞمجٕ

 ً٘يْ.هٛيْ ٝ هٞجٝس ًث دٚ آٗجٕ ٝثگيثً ٓيفجٍ، ًؽجٍ ثيٖ ّ٘و ًث هً دٌثدٌ مٞثٗ٘وگجٕ هٌثً ٓي
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 سجال سىذ -

 گٞيو: ٛؾٌي هٌٔي ٓي 30ٟذٌي هً ديجٕ فٞثهط ّجٍ 

ٓوي٘ٚ، ص٠ّٞ ٓؼجٝيٚ ثصلجم ثكضجه. هً ديجٕ ّذخ صذؼيو ثدٞىً ثٍ ٕجّ دٚ هً ثيٖ ّجٍ ؽٌيجٕ ثدٞىً ٝ صذؼيوٓ ثٍ ٕجّ دٚ 

ٓوي٘ٚ، چ٘و ثٌٓ ىًٌ ٕوٙ ثّش ًٚ ٖٓ )ٟذٌي( هً ثي٘ؾج ثٍ ديجٕ دْيجًي ثٍ آٜٗج ثًٌثٙ هثًّ؛ ثٓج آٗجٕ ًٚ ٓؼجٝيٚ ًث هً ثيٖ 

ٌِ هثًٗو، هً صٞؽيٚ ًجً ثٝ دٌثي ثيٖ ثٌٓ، هّٚٚثٌٓ ٓؼيًٝ ٓي َّ ثي دٚ ٗوَ ثٍ ٕؼيخ، ثٍ هً ٗجٓٚ 1يثي هثًٗو ًٚ إٓ ًث 

دٚ ٕجّ ٝثًه ٕو، دج ثدٞىً ٓالهجس « ثدٖ ّٞهث»ّيق، ثٍ ػطيٚ، دٚ ٗوَ ثٍ يَيو كوؼْي دٌثي ٖٓ ٕٗٞضٚ ثّش: چٕٞ 

 .2صج پجيجٕ هّٚٚ...« ثٓٞثٍ ثٍ إٓ موث ثّش...»گٞيو: ً٘ي ًٚ ٓيًٌه ٝ دٚ ثٝ گلش: ثي ثدٞىً، آيج ثٍ ٓؼجٝيٚ صؼؾخ ٗٔي

َ، هً ثّضوالٍ مٞه دٌ ثيٌ٘ٚ ثدٖ ّٞهث، ثٍٙٞ َٓهى ًٍهٕضي ًث دٚ ثدٞىً صِويٖ ًٌهٙ، دٚ ٛٔيٖ ٗوَ ٟذٌي ثفٔو ثٓيٖ ٗي

 گٞيو: ثّض٘جه ًٌهٙ ثّش؛ آٗؾج ًٚ ٓي

 ً٘يْ. ٓج صٜ٘ج هً هيوگجٙ ٓجُي ٝ ثهضٚجهي ثدٞىً، ٕذجٛش دْيجًي دج ثكٌجً ٝ آًثي َٓهى ٖٓجٛوٙ ٓي

 ٟذٌي هً ثيٖ ًثدطٚ ٓي ٗٞيْو: 



ثي گٌٝٙ ثؿ٘يج ٝ عٌٝصٔ٘وثٕ! كويٌثٕ ًث هً ثٓٞثٍ مٞه ٌٕيي ً٘يو؛ دٚ » هً ٕجّ هيجّ ًٌه ٝ ّن٘ٔ ثيٖ دٞه ًٚ: ثدٞىً 

صج پجيجٕ ...« ٛجي ٟال ٝ ٗوٌٙ ًث هً َٗه مٞه ىميٌٙ ً٘٘و ٝ إٓ ًث هً ًثٙ موث ثٗلجم ٌٗ٘٘و، ٝػوٙ هثهٙ ٕوٙ ًْجٗي ًٚ گ٘ؼ

 هثّضجٕ ًٚ پيٖضٌ گيٕش.

 هٛو ًٚ: هثٓٚ ٓيّپِ ثفٔو ثٓيٖ چ٘يٖ ث

 ثٓج دجيو هيو ًٚ ثيٖ هيوگجٙ، چگٞٗٚ دٚ ثكٌجً ثدٞىً ًثٙ يجكضٚ ثّش؟

 ٟذٌي هً پجّل دٚ ثيٖ ّؤثٍ چ٘يٖ آًٝهٙ ثّش: 

 .3ثدٖ ّٞهثء )ػذو هللا دٖ ّذج(، دج ثدٞىً ٓالهجس ًٌهٙ ٝ ثيٖ ثكٌجً ًث دٚ ثٝ ثُوج ًٌهٙ ثّش

ٌِي ٝ ثٝ ْٛ ثٍ ثي ثّش ًٚ هً دجال ٗوَ ًٌهيْ ٝ ٝ ثيٖ ٛٔجٕ هّٚٚ َّ ٓؼِّٞ ٕو ًٚ ٟذٌي إٓ ًث دٚ ًٙٞس ٌٓجصذٚ، ثٍ 

 ٕؼيخ، ثٍ ّيق، ثٍ ػطيٚ، ثٍ يَيو كوؼْي ٗوَ ًٌهٙ ثّش.

 ثيٜ٘ج ًؽجٍ ّ٘و ًٝثيضي ْٛض٘و، ًٚ ْٓض٘و فٌْ ثفٔو ثٓيٖ دٚ ثُوجي ثكٌجً َٓهًي، ص٠ّٞ ثدٖ ّٞهث دٚ ثدٞىً ثّش.

ثي ثٍ ًثّضگٞيي هثًٗو؟ دٚ ٍٝهي پجّل ثيٖ ًهثًٗو ٝ چٚ ٌٓصذٚفجٍ ثيٜ٘ج چٚ ًْجٗي ْٛض٘و، ثٍ چٚ ؽجيگجٛي دٌمٞ

 ّؤثالس ًث مٞثٛيْ يجكش.

ثُذضٚ ٗجگلضٚ ٗٔجٗو ًٚ ٟذٌي ْٛ مٞه، ثيٖ هثّضجٕ ًث ثٍ ٍدجٕ ٌٟكوثًثٕ ٓضؼّٚخ ٓؼجٝيٚ ًٚ هٚو صٞؽيٚ ًجًٛجي ثٝ ًث 

 دجٕو. ؼَ ٝ صقٌيق فوجين هثٕضٚصٞثٗو چٚ صؤعيٌي هً ؽثٗو، ٗوَ ًٌهٙ ثّش ٝ پٌ ٝثٝـ ثّش ًٚ صؼّٚخ ٓيهثٕضٚ

**** 

ثٓج هًدجًر ؽٌيجٕ ثدٖ ّذج ٝ گٌهٓ ثٝ هً ٓ٘جٟن ٓنضِق ثّالٓي، ٌْٕش ثهوثٓجصٔ ٝ دجالمٌٙ ًّيوٗٔ دٚ ٌٓٚ ٝ 

ثظٜجً ٗظٌيجصٔ هً ًٓٞه ًؽؼش ٝ ٝٙجيش هً آٗؾج، ٝ ثيٌ٘ٚ )دٚ ًٝثيش ٟذٌي( هثػيجٕ مٞه ًث ثٍ آٗؾج دٚ ّجيٌ ٗوجٟ ثًّجٍ 

ؽٞ هً ٌٕٜٛج ٌٓجصذٚ ٗٔٞهٙ ٝ آٗجٕ ًث پٜ٘جٗي دٚ آٗچٚ هً ٗظٌ هثٕضٚ كٌثمٞثٗوٙ ثّش، صج پجيجٕ آٗچٚ ه كضًٌ٘ٚهٙ ٝ دج ثكٌث

 ًٚ ٟذٌي هًدجًر ثٝ ٗوَ ًٌهٙ ٝ ٕيل ثدٍٞٛٞ ٝ هيگٌ ٗٞيْ٘وگجٕ ٗيَ؛

ٌِي، ثٍ ٕؼيخ، ثٍ ّيق، ثٍ َّ ػطيٚ، ثٍ  ثگٌ دٚ ٓ٘ذغ ثِٙي ثيٖ هّٚٚ ٌٓثؽؼٚ ً٘يْ مٞثٛيْ هيو ًٚ ٟذٌي، ٟذن ٌٓجصذز 

ً٘و ًٚ گلش: ػذوهللا دٖ ّذج ٌٓهي يٜٞهي ثٍ ثَٛ ٙ٘ؼج ٝ ٓجهًٓ ّيجٙ پّٞش دٞه. ٝي يَيو هلؼْي، چ٘يٖ ٗوَ ٓي

هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ ثّالّ آًٝه. ّپِ هً ٌٕٜٛجي ٓنضِق دٚ گٖش ٝ گيثً پٌهثمش ٝ صالٓ ًٌه صج ِْٓٔجٗجٕ ًث گٌٔثٙ 

ٌٙ ٝ دؼو ثٍ إٓ، دٚ ًٞكٚ ٗوَ ٌٓجٕ ًٌه... صج پجيجٕ آٗچٚ ٟذٌي هً ً٘و. ٝي ّلٌ مٞه ًث ثٍ فؾجٍ آؿجٍ ًٌه ٝ ّپِ دٚ دٚ

 آًٝهٙ ثّش. 99ٝ  98ؽِو پ٘ؾْ صجًيل مٞه هً ٙلقجس 



 ٍِ ٌِي، ٕؼيخ، ّيق، ػطيٚ ٝ يَيو هلؼْي ثّش ٝ ًؽج َّ د٘ج دٌ ثيٖ، فويظ ثٍ ٗظٌ ّ٘و، هثيٌ ٓوثً ٕن٘ ٟذٌي، 

ٝ ثٍ ثٝ ٕنٚيضي  ، ًجً ثٝ ًث دًَگ ًٌهٙجي مٞه ٓطِخ ٕٗٞضّٚٛ٘و، ٝ ْٓضِ٘و ٛٔز آٗجٌٗٚ هًدجًر ثدٖ ّذج، هً ًضجح

 ثٗو ٛٔيٖ چ٘و ٗلٌ ْٛض٘و.هٞي ٝ صؤعيٌگيثً هً صجًيل ِْٓٔجٗجٕ، دٌِٚ صـييٌ هٛ٘ور ؽٌيجٕ صجًيل ّجمضٚ

دج ثيٖ فجٍ، ثيٖ ًٝثيش، ًٖٜٓٞ ٕوٙ ٝ صذؼيش ًًًًٞٞثٗٚ دٚ مٞدي ٗؤ مٞه ًث هً ثٗؾٔجه كٌٌ ٝ صٌى صقوين ٝ پژٝٛٔ 

دجٍي ًٌهٙ ثّش؛ هٞثٗي٘ي ًٚ فٌْ  -ًٚ آً٘وٙ ثٍ ٓنجُلش دج هٞثػو پيٌٖكش ٝ هٞثٗيٖ ٍٗوگي ثّش  -ٓقضٞثي ًٝثيش  هً

ٛجي ػوِي ثّضلجهٙ ٕٞه. هً ثيٖ ًٙٞس چٚ هُيَ هجٗغ ً٘٘و، ثٍ ٓويجًُ٘و صج هً دٌمًٞه دج آٗچٚ ٌٓهّ ًٝثيش ٓيٓي

ه هٞيز ثدٖ ّذج يج ػوّ ٙوًٝ إٓ ثٍ عوجصي ٛٔچٕٞ ٟذٌي، دج ثي ٝؽٞه هثًه ًٚ ٛٔيٖ ٓؼيجًٛجي ػوِي، هً ػوّ ًً٘٘وٙ

ٗيٌٝي ٓٞجػلي ٓؤعٌ ٗذجٕو؟ هً فجُي ًٚ ٟذٌي ٗيَ كو٠ ًٝثيش ً٘٘ور هثّضجٕ ثّش ٝ مٞه، ٌٛگَ صٔجّ آٗچٚ ًث هً 

 صجًينٔ آًٝهٙ، صؤييو ٌٌٗهٙ ٝ ثهّػجي ّٙقش ٌٛآٗچٚ ًث هً ثيٖ ًضجح ثّش، ٗوثًه.

ٗيَ، ٓضؤعٌ ثٍ ثًٍٓ ّ٘و إٓ ثّش ٝ هٞيز ثدٖ ّذج ْٛ ٓ٘قٌٚ دٚ ٗوَ ٟذٌي ثّش ٝ ثٍ دج صٞؽٚ دٚ ثيٌ٘ٚ ثًٍٓ ًٝثيش 

َٔو، ؿيٌ ثٍ ٟذٌي، هً ثيٖ ًجً دج ٟذٌي  ثًثةز إٓ، ثٍ ٍدجٕ ّيق آؿجٍ ٕوٙ ثّش ٝ ثفوي ثٍ هيگٌ ًّٓٞمجٕ ٓؼضذٌ ٝ ٓؼض

دٌثي ًكغ إٓ ثهوثٓي ٌٌٗهٙ ٝ  ثٗو؛ ٝ ٗيَ مأل ٍٓجٗي هً صٌصيخ ِِّْز ثّ٘جه، ٛٔچ٘جٕ دجهي ثّش ٝ ٟذٌيٌٕيي ٖٗوٙ

پٌّيْ: هثّضجٕ ثدٖ ّذج، پئ ثٍ ًٝثيش ٛجي هًٝؿيٖ ٗيَ، ٗضٞثْٗضٚ ثّش إٓ ًث پٌ ً٘و. د٘ج دٌ ثيٖ، ٓيٕجك ٝ دٌگ

 ّيق ًؾج دٞهٙ ثّش؟

 ثُذضٚ ٓج ٗيَ دجيو هً دقظ ثٍ ًؽجٍ ّ٘و هّٚز ثدٖ ّذج، دٚ ٓوضٞجي ثٓجٗش ٝ ًػجيش ثٍٙٞ صقوين ٝ ًٕٝ٘گٌي ػَٔ ً٘يْ.

ٛج ٝ ثكضٌثٛج ًث صٚوين ٌٗ٘يْ؛ ثٓج دٌثي ًٕٝ٘گٌي ديٖضٌ ٝ ًّيوٕ دٚ ً٘و ًٚ ثٓغجٍ ثيٖ هًٝؽٝظيلز ٓج فٌْ ٓي

 ٝثهؼيش، ٗجچجًيْ ثيٖ ثكٌثه ًث، ٍيٌ پٌصٞ ًٗٞ صقويوجس ػِٔي هٌثً هٛيْ.

----------------------------- 

ٌِّي ٗجّ ًْي ثّش  -. 1  ٓضٌؽْ. -َّ
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 تحقیق -

 گٞيو: ٛؾٌي هٌٔي ٓي 30ٟذٌي هً ديجٕ فٞثهط ّجٍ 

هً ثيٖ ّجٍ ؽٌيجٕ ثدٞىً ٝ صذؼيوٓ ثٍ ٕجّ دٚ ٓوي٘ٚ، ص٠ّٞ ٓؼجٝيٚ ثصلجم ثكضجه. هً ديجٕ ّذخ صذؼيو ثدٞىً ثٍ ٕجّ دٚ 

ٍ آٜٗج ثًٌثٙ هثًّ؛ ثٓج آٗجٕ ًٚ ٓؼجٝيٚ ًث هً ثيٖ ٓوي٘ٚ، چ٘و ثٌٓ ىًٌ ٕوٙ ثّش ًٚ ٖٓ )ٟذٌي( هً ثي٘ؾج ثٍ ديجٕ دْيجًي ث

ٌِيهثًٗو، هً صٞؽيٚ ًجً ثٝ دٌثي ثيٖ ثٌٓ، هّٚٚثٌٓ ٓؼيًٝ ٓي َّ ثي دٚ ٗوَ ثٍ ٕؼيخ، ثٍ هً ٗجٓٚ 1ثي هثًٗو ًٚ إٓ ًث 



جس دٚ ٕجّ ٝثًه ٕو، دج ثدٞىً ٓاله« ثدٖ ّٞهث»ّيق، ثٍ ػطيٚ، دٚ ٗوَ ثٍ يَيو كوؼْي دٌثي ٖٓ ٕٗٞضٚ ثّش: چٕٞ 

 .2صج پجيجٕ هّٚٚ...« ثٓٞثٍ ثٍ إٓ موث ثّش...»گٞيو: ً٘ي ًٚ ٓيًٌه ٝ دٚ ثٝ گلش: ثي ثدٞىً، آيج ثٍ ٓؼجٝيٚ صؼؾخ ٗٔي

ثفٔو ثٓيٖ ٗيَ، هً ثّضوالٍ مٞه دٌ ثيٌ٘ٚ ثدٖ ّٞهث، ثٍٙٞ َٓهى ًٍهٕضي ًث دٚ ثدٞىً صِويٖ ًٌهٙ، دٚ ٛٔيٖ ٗوَ ٟذٌي 

 گٞيو: ثّض٘جه ًٌهٙ ثّش؛ آٗؾج ًٚ ٓي

 ً٘يْ. ج صٜ٘ج هً هيوگجٙ ٓجُي ٝ ثهضٚجهي ثدٞىً، ٕذجٛش دْيجًي دج ثكٌجً ٝ آًثي َٓهى ٖٓجٛوٙ ٓيٓ

 ٟذٌي هً ثيٖ ًثدطٚ ٓي ٗٞيْو: 

ثي گٌٝٙ ثؿ٘يج ٝ عٌٝصٔ٘وثٕ! كويٌثٕ ًث هً ثٓٞثٍ مٞه ٌٕيي ً٘يو؛ دٚ » ثدٞىً هً ٕجّ هيجّ ًٌه ٝ ّن٘ٔ ثيٖ دٞه ًٚ: 

صج پجيجٕ ...« هً َٗه مٞه ىميٌٙ ً٘٘و ٝ إٓ ًث هً ًثٙ موث ثٗلجم ٌٗ٘٘و، ٝػوٙ هثهٙ ٕوٙ  ٛجي ٟال ٝ ٗوٌٙ ًثًْجٗي ًٚ گ٘ؼ

 هثّضجٕ ًٚ پيٖضٌ گيٕش.

 هٛو ًٚ: ّپِ ثفٔو ثٓيٖ چ٘يٖ ثهثٓٚ ٓي

 ثٓج دجيو هيو ًٚ ثيٖ هيوگجٙ، چگٞٗٚ دٚ ثكٌجً ثدٞىً ًثٙ يجكضٚ ثّش؟

 ٟذٌي هً پجّل دٚ ثيٖ ّؤثٍ چ٘يٖ آًٝهٙ ثّش: 

 .3ء )ػذو هللا دٖ ّذج(، دج ثدٞىً ٓالهجس ًٌهٙ ٝ ثيٖ ثكٌجً ًث دٚ ثٝ ثُوج ًٌهٙ ثّشثدٖ ّٞهث

ٌِي ٝ ثٝ ْٛ ثٍ ٝ ثيٖ ٛٔجٕ هّٚٚ َّ ثي ثّش ًٚ هً دجال ٗوَ ًٌهيْ ٝ ٓؼِّٞ ٕو ًٚ ٟذٌي إٓ ًث دٚ ًٙٞس ٌٓجصذٚ، ثٍ 

 ٕؼيخ، ثٍ ّيق، ثٍ ػطيٚ، ثٍ يَيو كوؼْي ٗوَ ًٌهٙ ثّش.

 ْٛض٘و، ًٚ ْٓض٘و فٌْ ثفٔو ثٓيٖ دٚ ثُوجي ثكٌجً َٓهًي، ص٠ّٞ ثدٖ ّٞهث دٚ ثدٞىً ثّش. ثيٜ٘ج ًؽجٍ ّ٘و ًٝثيضي

ثي ثٍ ًثّضگٞيي هثًٗو؟ دٚ ٍٝهي پجّل ثيٖ فجٍ ثيٜ٘ج چٚ ًْجٗي ْٛض٘و، ثٍ چٚ ؽجيگجٛي دٌمًٞهثًٗو ٝ چٚ ٌٓصذٚ

 ّؤثالس ًث مٞثٛيْ يجكش.

ٍدجٕ ٌٟكوثًثٕ ٓضؼّٚخ ٓؼجٝيٚ ًٚ هٚو صٞؽيٚ ًجًٛجي ثٝ ًث  ثُذضٚ ٗجگلضٚ ٗٔجٗو ًٚ ٟذٌي ْٛ مٞه، ثيٖ هثّضجٕ ًث ثٍ

 دجٕو. صٞثٗو چٚ صؤعيٌي هً ؽؼَ ٝ صقٌيق فوجين هثٕضٚثٗو، ٗوَ ًٌهٙ ثّش ٝ پٌ ٝثٝـ ثّش ًٚ صؼّٚخ ٓيهثٕضٚ

**** 

ٝ ثٓج هًدجًر ؽٌيجٕ ثدٖ ّذج ٝ گٌهٓ ثٝ هً ٓ٘جٟن ٓنضِق ثّالٓي، ٌْٕش ثهوثٓجصٔ ٝ دجالمٌٙ ًّيوٗٔ دٚ ٌٓٚ 

ثظٜجً ٗظٌيجصٔ هً ًٓٞه ًؽؼش ٝ ٝٙجيش هً آٗؾج، ٝ ثيٌ٘ٚ )دٚ ًٝثيش ٟذٌي( هثػيجٕ مٞه ًث ثٍ آٗؾج دٚ ّجيٌ ٗوجٟ ثًّجٍ 

ؽٞ هً ٌٕٜٛج ٌٓجصذٚ ٗٔٞهٙ ٝ آٗجٕ ًث پٜ٘جٗي دٚ آٗچٚ هً ٗظٌ هثٕضٚ كٌثمٞثٗوٙ ثّش، صج پجيجٕ آٗچٚ ًٌهٙ ٝ دج ثكٌثه كض٘ٚ

 ثدٍٞٛٞ ٝ هيگٌ ٗٞيْ٘وگجٕ ٗيَ؛ ًٚ ٟذٌي هًدجًر ثٝ ٗوَ ًٌهٙ ٝ ٕيل



ٌِي، ثٍ ٕؼيخ، ثٍ ّيق، ثٍ ػطيٚ، ثٍ  َّ ثگٌ دٚ ٓ٘ذغ ثِٙي ثيٖ هّٚٚ ٌٓثؽؼٚ ً٘يْ مٞثٛيْ هيو ًٚ ٟذٌي، ٟذن ٌٓجصذز 

ً٘و ًٚ گلش: ػذوهللا دٖ ّذج ٌٓهي يٜٞهي ثٍ ثَٛ ٙ٘ؼج ٝ ٓجهًٓ ّيجٙ پّٞش دٞه. ٝي يَيو هلؼْي، چ٘يٖ ٗوَ ٓي

ًٝه. ّپِ هً ٌٕٜٛجي ٓنضِق دٚ گٖش ٝ گيثً پٌهثمش ٝ صالٓ ًٌه صج ِْٓٔجٗجٕ ًث گٌٔثٙ هً ٍٓجٕ ػغٔجٕ ثّالّ آ

ً٘و. ٝي ّلٌ مٞه ًث ثٍ فؾجٍ آؿجٍ ًٌه ٝ ّپِ دٚ دٌٚٙ ٝ دؼو ثٍ إٓ، دٚ ًٞكٚ ٗوَ ٌٓجٕ ًٌه... صج پجيجٕ آٗچٚ ٟذٌي هً 

 آًٝهٙ ثّش. 99ٝ  98ؽِو پ٘ؾْ صجًيل مٞه هً ٙلقجس 

ٍِ د٘ج دٌ ثيٖ، فويظ ثٍ ٗظ ٌِي، ٕؼيخ، ّيق، ػطيٚ ٝ يَيو هلؼْي ثّش ٝ ًؽج َّ ٌ ّ٘و، هثيٌ ٓوثً ٕن٘ ٟذٌي، 

ٝ ثٍ ثٝ ٕنٚيضي  ، ًجً ثٝ ًث دًَگ ًٌهٙٛجي مٞه ٓطِخ ٕٗٞضّٚ٘و، ٝ ْٓضِ٘و ٛٔز آٗجٌٗٚ هًدجًر ثدٖ ّذج، هً ًضجح

 ٔيٖ چ٘و ٗلٌ ْٛض٘و.ثٗو ٛهٞي ٝ صؤعيٌگيثً هً صجًيل ِْٓٔجٗجٕ، دٌِٚ صـييٌ هٛ٘ور ؽٌيجٕ صجًيل ّجمضٚ

دج ثيٖ فجٍ، ثيٖ ًٝثيش، ًٖٜٓٞ ٕوٙ ٝ صذؼيش ًًًًٞٞثٗٚ دٚ مٞدي ٗؤ مٞه ًث هً ثٗؾٔجه كٌٌ ٝ صٌى صقوين ٝ پژٝٛٔ 

دجٍي ًٌهٙ ثّش؛ هٞثٗي٘ي ًٚ فٌْ  -ًٚ آً٘وٙ ثٍ ٓنجُلش دج هٞثػو پيٌٖكش ٝ هٞثٗيٖ ٍٗوگي ثّش  -هً ٓقضٞثي ًٝثيش 

ٛجي ػوِي ثّضلجهٙ ٕٞه. هً ثيٖ ًٙٞس چٚ هُيَ هجٗغ ً٘٘و، ثٍ ٓويجٌُهّ ًٝثيش ٓيً٘و صج هً دٌمًٞه دج آٗچٚ ٓٓي

ثي ٝؽٞه هثًه ًٚ ٛٔيٖ ٓؼيجًٛجي ػوِي، هً ػوّ ًه هٞيز ثدٖ ّذج يج ػوّ ٙوًٝ إٓ ثٍ عوجصي ٛٔچٕٞ ٟذٌي، دج ً٘٘وٙ

، ٌٛگَ صٔجّ آٗچٚ ًث هً ٗيٌٝي ٓٞجػلي ٓؤعٌ ٗذجٕو؟ هً فجُي ًٚ ٟذٌي ٗيَ كو٠ ًٝثيش ً٘٘ور هثّضجٕ ثّش ٝ مٞه

 صجًينٔ آًٝهٙ، صؤييو ٌٌٗهٙ ٝ ثهّػجي ّٙقش ٌٛآٗچٚ ًث هً ثيٖ ًضجح ثّش، ٗوثًه.

دج صٞؽٚ دٚ ثيٌ٘ٚ ثًٍٓ ًٝثيش ٗيَ، ٓضؤعٌ ثٍ ثًٍٓ ّ٘و إٓ ثّش ٝ هٞيز ثدٖ ّذج ْٛ ٓ٘قٌٚ دٚ ٗوَ ٟذٌي ثّش ٝ ثٍ 

َٔو، ؿيٌ ثٍ ٟذٌي، هً ثيٖ ًجً دج ٟذٌي ثًثةز إٓ، ثٍ ٍدجٕ ّيق آؿجٍ ٕوٙ ثّش ٝ ثفوي ثٍ هيگٌ ًّٓٞمج ٕ ٓؼضذٌ ٝ ٓؼض

ثٗو؛ ٝ ٗيَ مأل ٍٓجٗي هً صٌصيخ ِِّْز ثّ٘جه، ٛٔچ٘جٕ دجهي ثّش ٝ ٟذٌي دٌثي ًكغ إٓ ثهوثٓي ٌٌٗهٙ ٝ ٌٕيي ٖٗوٙ

 پٌّيْ: هثّضجٕ ثدٖ ّذج، پئ ثٍ ًٝثيشٛجي هًٝؿيٖ ٗيَ، ٗضٞثْٗضٚ ثّش إٓ ًث پٌ ً٘و. د٘ج دٌ ثيٖ، ٓيٕجك ٝ دٌگ

 ّيق ًؾج دٞهٙ ثّش؟

 ثُذضٚ ٓج ٗيَ دجيو هً دقظ ثٍ ًؽجٍ ّ٘و هّٚز ثدٖ ّذج، دٚ ٓوضٞجي ثٓجٗش ٝ ًػجيش ثٍٙٞ صقوين ٝ ًٕٝ٘گٌي ػَٔ ً٘يْ.

ٛج ٝ ثكضٌثٛج ًث صٚوين ٌٗ٘يْ؛ ثٓج دٌثي ًٕٝ٘گٌي ديٖضٌ ٝ ًّيوٕ دٚ ً٘و ًٚ ثٓغجٍ ثيٖ هًٝؽٝظيلز ٓج فٌْ ٓي

 ٍيٌ پٌصٞ ًٗٞ صقويوجس ػِٔي هٌثً هٛيْ.ٝثهؼيش، ٗجچجًيْ ثيٖ ثكٌثه ًث، 
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 گٞيو: ٝي ثُٝيٖ ٕن٘ هً ِِّْز ّ٘و ًٝثيش ثّش ٝ ٟذٌي هً ٛ٘گجّ ًٝثيش ًٌهٕ ثٍ ثٝ، چ٘يٖ ٓي -1

ٌِي دٌثي ٖٓ ٕٗٞش ٝ كٌّضجه» َّ  « ثيٖ ٓطِخ ًث 

ٌِي دٖ يقيي ٗجّ ثٝ ٛيچ ثٕجًٙ َّ ثي دٚ ٗجّ پوً دج ػٖيٌٙ ٝ كجٓيَ ٝي ٌٌٗهٙ ثّش. ثٓج هً ؽجي هيگٌ، ثٍ ًْي دٚ ٗجّ 

ِٖ يقيي..»دٌهٙ ٝ ًٝثيضي ًث دٚ ًٙٞس ٕلجٛي ثٍ ثٝ ٗوَ ًٌهٙ ٝ ػذجًس ٟذٌي هً آٗؾج ثيٖ ثّش:  ٌِي د َّْ عَ٘ي ثُ  .1.«َفوَّ

ٌِي دٖ يقيي دجٕو؛ ثٓج دج ثيٖ ٛٔٚ، ٝي كٌهي ٓؾٍٜٞ ٝ  َّ ظجٌٛ ثٌٓ ثيٖ ثّش ًٚ، ٕن٘ ثٍٝ ْٛ دجيو ٛٔيٖ 

ِٕ إٓ، ٓقَ صٌهيو ثّش.  ٗجٕ٘جمضٚ ثّش ٝ ثيٖ ٗجّ ٗيَ، ديٖ چ٘و صٖ ثٍ هثًٗوگج

ٌِي دٖ يقيي دٖ ثيجُ؛ ًٚ ٓؼجٌٙ ٟذٌي ٗذٞهٙ ٝ ّجٍ ٝكجس ثٝ،  -2 ٝ پ٘ؾجٙ ٝ ٛلش ٛؾٌي هٌٔي ثّش؛ يؼ٘ي ث 167َّ

ٛؾٌي هٌٔي دٚ  310ٝ ٝكجصٔ هً ّجٍ  224ّجٍ پئ ثٍ ٝالهس ٟذٌي ثٍ هٗيج ًكضٚ ثّش؛ چٕٞ ٝالهس ٟذٌي هً ّجٍ 

 ٝهٞع پيّٞضٚ ثّش. هً ثيٖ ًٙٞس ٗجٓٚ ٗگجًي يج ٗوَ ٕلجٛي فويظ، ٓيجٕ ثيٖ هٝ ٌٖٓٔ ٗيْش.

ٌِي. ثدٞ فجصْ  -3 َّ ٌِي، دٌثهًٍثهر ٛ٘جه دٖ  َّ ٌِي دٖ يقيي دٖ  هٌٔي ثّش، ثٍ ثٝ ٗجّ  327ًٚ مٞه، ٓضٞكّجي ّجٍ َّ

دٌهٙ ثّش. د٘ج دٌ ثيٖ، ثيٖ ٕن٘ دج ٟذٌي ٓؼجٌٙ دٞهٙ ثّش؛ ٍيٌث ٟذٌي ْٛ ٓؼجٌٙ ثدٞفجصْ دٞهٙ. ثٓج ٌٗضٚ ثي٘ؾج ثّش 

٘و ٝ ًٚ ثدٞفجصْ، ٗٚ صٜ٘ج ثٍ ثٝ ٛيچ ًٝثيضي ٗوَ ٌٌٗهٙ، دٌِٚ فضي دٚ يي ٗلٌ ٗيَ ثٕجًٙ ٌٌٗهٙ ًٚ ثٍ ٝي ًٝثيش ًٌهٙ دجٕ

ثفوي ثٍ ٌٕؿ فجٍ ٗٞيْجٕ ٗيَ، ثٍ ثٝ دٚ ػ٘ٞثٕ ٓقّوِط يجه ٌٌٗهٙ ٝ هً ثيٖ دجًٙ ًٚ ثٝ ثٍ ًْي، يج ًْي ثٍ ثٝ، فويغي 

 ٗوَ ًٌهٙ دجٕو، ّن٘ي دٚ ٓيجٕ ٗيجٓوٙ ثّش.

 دٚ ٌٛ فجٍ ًْي دج ثيٖ ٗجّ ٝ ّٖٓنٚجس، دٚ ػ٘ٞثٕ ٓقّوط ٕ٘جمضٚ ٖٗوٙ ٝ دٚ ًٝثيش، ًٖٜٓٞ ٗگٌهيوٙ ثّش.

ٌِي دٖ ثّٔجػيَ ٛٔوثٗي ًٞكي، پٌْ دؼٞي ٗيَ  َّ ٌِي، ًٚ ٟذٌي ثٍ ثٝ ٗوَ ًٝثيش ًٌهٙ ثّش،  َّ دٌ ثيٖ دجًٝٗو ًٚ إٓ 

ؼذي»ػٔٞ ٝ ًجصخ  ؼذي هً ّجٍ « َٕ َٕ  224ٝ ٝالهس ٟذٌي هً  103ثّش. ثيٖ ٓطِخ ٗيَ ٙقيـ ٗيْش؛ ٍيٌث ٝكجس 

ًٚ صج ٍٓجٕ ٟذٌي ثٓضوثه يجكضٚ ٝ ٝي ثٍ ثٝ ٛؾٌي هٌٔي دٞهٙ ٝ ثٌٓجٕ ٗوثًه ًٚ ُػٌٔ ثيٖ ٕنٚي، إٓ هوً ٟٞالٗي دجٕو 

ٌي ًٓٞه ٗظٌ ٓج دجٕو، دٚ ُقجظ هٞثػو ًؽجُي هثًثي  َّ ٗوَ فويظ ًٌهٙ دجٕو. هً ػيٖ فجٍ ثگٌ ثيٖ ٕن٘ ٛٔجٕ 

ً٘و؛ ٍيٌث ٝي ثٍ ٗظٌ ًؽجُي ٝؼيق ٝ ٓضٌٝى ثُقويظ دٚ فْجح ٙلجصي دٞهٙ ًٚ پييٌٓ ًٝثيش ًث، ثٍ ثٝ ؿيٌ ٌٖٓٔ ٓي

ذجًى، ثدٞ هثٝٝه ٝ ْٗجيي هًدجًٙآيو؛ چ٘جٌٗٚ ثِ ٓي ُٓ  ِٖ  ثٗو: ثٓ گلضٚد

 «. ً٘وٝي عوٚ ٗيْش ٝ ثفجهيظ ثٝ ًث ثفوي ٗوَ ٗ٘ٔٞهٙ ًْٝي هً آٜٗج ثٍ ٝي پيٌٝي ٗٔي»

 ثٗو: چ٘جٌٗٚ ثدٖ ُػَوي ٝ ثدٖ ِفذّجٕ گلضٚ

«ِٚ َّ ٌ ُٓ  .3«ثٗوگلضٚصج آمٌ آٗچٚ هًدجًر ثٝ « ًٌهٙ...ًث ٗوَ ٓي 2ٝي ثّ٘جه ًث ٝثًٝٗٚ ًٌهٙ ٝ ثفجهيظ 

ٌِي دٖ َّٜ دٖ ػجْٙ دٖ َّٜ، دٌمي ٗيَ دٌ ثيٖ ػويوٙ َّ ثٗو ًٚ ٕنٚي ًٚ ٟذٌي ثٍ ثٝ ًٝثيش ًٌهٙ ثّش، 

ِْ ٛٔوثٗي، ٌٓدّي ثُٔؼضَّ دجهلل ثّش؛ ًٚ گجٙ ثٝ ًث دٚ ؽّوٓ ٗيَ ْٓ٘ٞح ٓي ً٘٘و ٝ ثيٖ ٕن٘، ٓؼجٌٙ ٟذٌي ثدٞػجٙ

ضجهٙ ٝ ٟذٌي هً ٛ٘گجّ ٝكجس ثٝ، ّي ّجُٚ دٞهٙ ٝ ٌٖٓٔ هٌٔي هً دـوثه ثصلجم ثك 258ثّش؛ چٕٞ ٝكجصٔ هً ّجٍ 



گٞيي ثّش ثيٖ، ٛٔجٕ ٕن٘ ًٓٞه ٗظٌ دجٕو. ثٓج دج ثيٖ ٛٔٚ، ثيٖ ٕن٘ ٗيَ ص٠ّٞ ثدٖ مٌثٓ، ٓضْٜ دٚ هًٝؽ

 ٕوٙ. 

ٝي ؽجػَ »ٗوجٓ ٗيَ هًدجًر ثٝ گلضٚ: « هٍهيو..ٝي فويظ ٓي»ثٓ گلضٚ ثّش: ثدٖ ػوي ٗيَ ثٝ ًث صٞؼيق ًٌهٙ ٝ هًدجًٙ

 « فويظ دٞهٙ

 .4ىٛذي ٗيَ هٝ فويظ دٌثي ٗٔٞٗٚ ثٍ ؽؼِيجس ثٝ ٗوَ ًٌهٙ ثّش

ثي ثٍ ثدٜجّ ٝ ٗجٕ٘جمضگي هٌثً هثًه ٝ دٌ كٌٛ ثيٌ٘ٚ هً ٌٛ ًٙٞس، ثيٖ ًثٝي ًٚ ٟذٌي ثٍ ثٝ فويظ ٗوَ ًٌهٙ، هً ٛجُٚ

ٝ ًٚ ٝي ثيٖ ًٝثيش ًث ٝي ٕ٘جمضٚ ٕوٙ ٝ ًثّضگٞ دجٕو، ٓج ٓضَِّ ْٛضيْ دٌثي هًّش ٕوٕ ثيٖ هّٚٚ، هًدجًر ٕيلِ ث

 ثٍ ثٝ ٗوَ ًٌهٙ؛ يؼ٘ي ٕؼيخ صقوين ً٘يْ.
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 ٕؼيخ دٖ ثدٌثٛيْ، ٓؾٍٜٞ ٝ ٗجٕ٘جمضٚ ثّش. ىٛذي گٞيو: 

ٕؼيخ دٖ ثدٌثٛيْ ًثٝي ثي ثّش ًٚ ّيق، دٚ ٗقٞ ًضجدش ثٍ ثٝ ٗوَ فويظ ًٌهٙ ثّش؛ هً ٝي ؽٜجُش )ٗجٕ٘جمضگي( »

 «. ٝؽٞه هثًه

 يو: گٞثدٖ ػوي ٗيَ هًدجًر ثٝ چ٘يٖ ٓي

ٗجٕ٘جمضگي دٌ ثٝ كٌٝ ثكضجهٙ ٝ ؽَ ثيٌ٘ٚ  ٙ یٝ ثيٖ ثٌٓ ٗيجٍٓ٘و صلٚيَ ديٖضٌي ٗيْش ٍيٌث پٌه« ٝي ٓؼٌٝف ٗيْش»

 هثٗيْ.ٝي، ثٍ ّيق دٖ ػٌٔ ثيٖ ًٝثيش ًث ٗوَ ًٌهٙ، چيَ هيگٌي ثٍ ثٝ ٗٔي

 سیف کیست؟ -

ّيق دٖ ػٌٔ ٝذي ثّوي )صٔئي ْٛ گلضٚ ٕوٙ( دٌؽٔي )ّؼوي ْٛ گلضٚ ٕوٙ( ًٞكي، ٓضٞكجي دؼو ثٍ ّجٍ 

ِٖ ثكْجٗز ثدٖ ّذج ثّش ٝ  170 ًَهّٙ ٝ فٞثهط ٍٓجٕ ػغٔجٕ ثّش. ٝي ٗوطز آؿجٍي ويلٚ،  َّ ٛؾٌي هٌٔي، ًثٝي ثفجهيظِ 



ذَتيٚ َّ ٛج ٝ ثمضالكجصي ًٚ د٘يجه ز ثّالٓي ٝ دوػشٝ ٖٗؤس گٌكضٖ آٗجٕ، ٛٔچ٘يٖ صؤعيٌگيثًي آٜٗج هً ؽجٓؼ 1ثمذجً 

 ٍٗو.ٜٗجهٗو، فٍٞ ٓقًٞ ثيٖ ٕن٘ هًٝ ٓي

ٛج ًث ثمضٌثع، ٝ ثيٖ فٞثهط ًث مِن ًٌهٙ ثّش؛ ٝي مجُن ٓ٘قٌٚ دٚ كٌه ػذوهللا دٖ ّذج ٝ ثٝ ثّش ًٚ ثيٖ ثكْجٗٚ

 د٘يجٗگيثً ثيٖ ٕنٚيش ثّش.

گٞ ٝ دْيجً ؽؼَ ً٘٘وٙ( ٝ ٍٗويوي ًٚ ثمذجً هًٝؿيٖ ًث دٚ ًؽجُييٖ ثٝ ًث دٚ ثٝٙجكي چٕٞ ًّيثح ّٝٝجع )دْيجً هًٝؽ 

. دٌ ثيٖ ثّجُ دجيو ثدضوث دٚ دًٌّي ًْجٗي پٌهثمش، ًٚ ّيق ثٍ 2ثٗوً٘و، صٞٙيق ًٌهًٙثٝيجٕ ًثّضگٞ ْٓ٘ٞح ٓي

 آٗجٕ ًٝثيش ًٌهٙ يج دٚ ػذجًس دٜضٌ دٚ آٗجٕ ًٝثيش ؽؼِي ْٗذش هثهٙ ثّش؛ ّپِ دٚ ّنٖ مٞه دجٍگٌهيْ.
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ثي ًٚ هً ّ٘و ٟذٌي آٓوٙ ٝ ّيق ًٝثيش ًث ثٍ ثٝ ٗوَ ًٌهٙ، ًيْش؟ آيج ثٝ ػطيٚ ػٞكي، ٓضٞكّجي ٓؼِّٞ ٗيْش ػطيٚ

ٛؾٌي هٌٔي ٝ يج ًْي ثّش ؿيٌ ثٍ  121هيِ ًالدي، ٓضٞكجي ّجٍ ٛؾٌي هٌٔي ثّش؟ يج ػطيٚ دٖ  110ّجٍ 

ثٍ هٗيج ًكضٚ ٝ  110ثيٜ٘ج؟ دْيجً دؼيو ثّش ًٚ ٌٓثه، ػطيز ػٞكي دجٕو؛ ٍيٌث ػطيز ػٞكي ثٍ صجدؼيٖ دٞهٙ ٝ هً ّجٍ 

ٌْٕ ٓجهً  ّيق دٖ ػٌٔ فيجس ثٝ ًث هًى ٌٌٗهٙ ثّش؛ چٌث ًٚ ثٝ ٓضؤّمٌ ثٍ ػطيٚ دٞهٙ ٝ ٕجيو هً ٍٓجٕ ػطيز ػٞكي، هً

دٞهٙ دجٕو. ثُذضٚ ثٍ ًْي ٛٔچٕٞ ّيق، دؼيو ٗيْش ًٚ ثهػجي ًٝثيش ثٍ ػطيٚ ًث دوٕٝ هيوٕ ثٝ هثٕضٚ دجٕو! ثٓج 

هثٗيْ ًٚ ثٝ ًيْش؟ هً ٌٛ فجٍ دؼو ثٍ ػطيٚ دٖ هيِ ًِالدي، ثٍ ثَٛ ٕجّ دٞهٙ ٝ ّيق دٚ ثٝ ٌّٗيوٙ ثّش ٝ ٓج ٗٔي

 ثفجهيظ چگٞٗٚ ثّش، هيگٌ ٗيجٍي دٚ ٕ٘جمش ػطيٚ ٗيْش.ثيٌ٘ٚ ثعذجس ٕو، ٝٝؼيش ّيق ثٍ ؽٜش ٝٝغ ٝ ؽؼَ 

ثٍ ّٞي هيگٌ ثيٌ٘ٚ يَيو كوؼْي ًٚ هً ثٗضٜجي ِِّْٚ ّ٘و ٝ ثدضوثي ثكْجٗز ػذوهللا دٖ ّذج هٌثً هثًه، دٚ ٛيچ ٝؽٚ 

ٕ٘جمضٚ ٕوٙ ٗيْش. هً ٓيجٕ ًؽجٍ فويظ ًْي دٚ ٗجّ ٝ ُوخ يَيو كوؼْي ٝؽٞه ٗوثًه ٝ ِِّْز ّ٘و هً ثي٘ؾج 

ٕٞه ٝ دؼيو ٗيْش ًٚ ثٝ ْٛ ٛٔچٕٞ ػذوهللا دٖ ّذج، ٕنٚيضي ّجمضگي ٝ ٝٛٔي دجٕو ٝ ّيق دٖ ػٌٔ، هطغ ٓي

-هّضي دٞهٙ ٝ ٓيثيٖ صٞثٗجيي ًث هثٕضٚ ثّش ًٚ َٛثً ٕنٚيش مِن ًٌهٙ ٝ َٛثًثٕ ثّطًٞٙ ديجكٌي٘و. ثٝ ؽجػَ چيٌٙ

 ثٗو، صٞؽٚ ً٘يو:وثٕ صٞٙيق ًٌهٙصٞثْٗضٚ ثٍ ٛيچ، چيَٛجي ٍيجهي ديجكٌي٘و. ثي٘ي دٚ دٌمي ثٍ آٗچٚ ٝي ًث د

 سیف به عمش  دس تشاصوی وقذ -

پِ ثٍ ثيٌ٘ٚ هّش صقوين، پٌهٙ ثٍ فويوش ًثٝيجٕ هٚز ػذوهللا دٖ ّذج دٌهثٕش، هّٝش هثًّ هٌٜٓجٕ ثيٖ هّٚٚ ًث هً 

ثٗو، ٓؼِّٞ ٚصٌثٍٝي ٗوو هٌثً هْٛ؛ صج ثًٍٓ ًٝثيش ثٝ دٌ ٟذن آٗچٚ هثٖٗٔ٘وثٕ ػِْ ًؽجٍ هً ديجٕ فجٍ ثٝ ثدٌثٍ هثٕض

 ٕٞه.



 ثدٖ فؾٌ گٞيو: 

ٝ « ثٌُّهّٙ»ًٞكي، ٙجفخ ًضجح  –ًٚ دٚ ثٝ ّؼوي، ٝذؼي ٝ ثّوي ْٛ گلضٚ ٕوٙ  -ّيق دٖ ػٌٔ صٔئي دٌؽٔي 

 ، ثٍ ػذوهللا دٖ ػٌٔ ػٌٔي ٝ ثدٞ ٍديٌ، ًٝثيش ًٌهٙ ثّش...«ثُلضٞؿ»

 ثدٖ ٓؼيٖ گٞيو: 

ٞفجصْ گٞيو: ٓضٌٝى ثُقويظ ثّش ٝ ثفجهيغٔ دٚ ثفجهيظ ًّو... ثدفويغٔ ٝؼيق ثّش. ٌٓٙ گٞيو: ميٌي ثٍ ثٝ ٗٔي

 ٝثهوي ٕذجٛش هثًه. 

 ثدٞهثٝٝه گٞيو: 

 ٝي ٕن٘ هجدَ ىًٌي ٗيْش. 

 ْٗجةي ٝ هثًهط٘ي گٞي٘و: 

ٝؼيق ثّش. ثدٖ ػوي گٞيو: دؼٞي ثٍ ثفجهيغٔ ًٖٜٓٞ ْٛض٘و، ثٓج ػّٔٞ آٜٗج ثٍ ثفجهيظ ؿيٌ هجدَ هذٍٞ ْٛض٘و ًٚ 

 و. ًًْ٘ي ثٍ آٜٗج پيٌٝي ٗٔي

 ثدٖ فذِّجٕ گٞيو: 

 هٛو. ٝي ثفجهيظ ؽؼِي ًث دٚ ًثٝيجٕ هًّضٌجً ْٗذش ٓي

 ٝ دجٍ ثدٖ فذّجٕ گٞيو: 

 ًٌه ٝ ٓضّْٜ دٚ ٍٗوهٚ دٞه. ثٗو ًٚ فويظ ؽؼَ ٓيهًدجًر ثٝ گلضٚ

 گٞيو:دٌهجٗي ٗيَ ثٍ هٍٞ هثًهط٘ي، هًدجًر ثٝ ٓي

 .1ٓضٌٝى ثّش. فجًْ ٗيَ گلضٚ: ٓضّْٜ دٚ ٍٗوهٚ ثّش

 ىٛذي ٗيَ گٞيو: 

ًٚ دٚ ثٝ ّؼوي، ٝ ًٞكي ْٛ گلضٚ ٕوٙ، ٙجفخ ًضجح ثٌُّهّٙ ٝ ثُلضٞؿ.  -ّيق دٖ ػٌٔ ٝذّي ثّوي صٔئي دٌؽٔي 

ً٘و ًٚ ثٝ ثٍ ثدٖ ٗٔيٌ ٕ٘يو پٌهثٍه ٝ ثٍ ؽؼلٌ دٖ ثدجٕ ٗوَ ٓيّپِ ٛٔچٕٞ ثدٖ فؾٌ، دٚ ٗوَ ثهٞثٍ ػِٔج هًدجًر ثٝ ٓي

 .2ًٌه ٝ دٚ ٍٗوهٚ ٓضْٜ دٞهگلش: ّيق ٛٔٞثًٙ فويظ ؽؼَ ٓيًٚ ٓي

 ثدٞ فجصْ ٗيَ چ٘يٖ گلضٚ ثّش: 



ّيق دٖ ػٌٔ ٝذّي؛ ٝي ثٍ يقيي دٖ ٓؼيٖ ٗوَ ٓي ً٘و ًٚ گلش: ّيق دٖ ػٌٔ ٝذّي، ًْي ثّش ًٚ ٓقجًدي ثٍ 

 ً٘و ٝ ًٝثيضٔ ٝؼيق ثّش. ٝي ٛٔچ٘يٖ گٞيو: ثٝ ٗوَ ًٝثيش ٓي

ٝ فويغٔ دٚ فويظ ٝثهوي ٕذجٛش  3ٝي ٓضٌٝى ثُقويظ ثٍ پوًّ هًدجًر ّيق دٖ ػٌٔ ّؤثٍ ٕو ٝ ثٝ هً پجّل گلش:

 هثًه.

ً٘و ًٚ ّيق دٖ ػٌٔ إٓ ًث ثٍ ػٌٔ دٖ صٔجّ، ثٍ پوًٓ، ثدٖ ثدي فجصْ، هً ديجٕ ٌٕؿ فجٍ هؼوجع، فويغي ثٍ ثٝ ٗوَ ٓي

ٕٞه ٝ ٓج ثيٖ ٓطِخ ًث ً٘و ًٚ ّيق ٓضٌٝى ثّش پِ ثيٖ فويظ دجَٟ ٓيثٍ هؼوجع ٗوَ ًٌهٙ؛ ثٓج دؼو صٌٚيـ ٓي

 .4ٌثي آگجٙ ٕوٕ مٞثٗ٘وگجٕ آًٝهيْد

 ثٓج إٓ فويظ ًٚ ّيق ثٍ هؼوجع دٖ ػٌٔ ٗوَ ًٌهٙ، ثيٖ ثّش ًٚ گلش: 

هً ٝهش ٝكجس ًٍّٞ موث ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ هً ٓوي٘ٚ دٞهّ ٝ چٕٞ ٗٔجٍ ظٌٜ ًث مٞثٗوّ، ٌٓهي دٚ ْٓؾو آٓو ٝ هً 

و گٌِِه ّؼو دٖ ػذجهٙ ؽٔغ ٕوٙ ٝ ػٜو ٝ پئجٕ ًٍّٞ ثٗٓيجٕ ؽٔؼيش ثيْضجه ٝ دٚ آٗجٕ مذٌ هثه ًٚ ثٗٚجً صٚٔيْ گٌكضٚ

 .5موث ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ًث ًٛج ً٘٘و ٝ ٜٓجؽٌثٕ ثٍ ٕ٘يوٕ ثيٖ ؽٌيجٕ ٗگٌثٕ ٕوٗو

 ثدٖ ٌّٖ گٞيو:

ّيق دٖ ػٌٔ ٝؼيق ثّش. ثدٖ فؾٌ ٗيَ ًالّ ثدٞفجصْ ًث ٗوَ ًٌهٙ ًٚ : ّيق دٖ ػٌٔ ٓضٌٝى ثُقويظ ثّش. ٛٔچ٘يٖ 

 ٝ هً فجٕيز إٓ، ثإلٙجدٚ. 2هْْ  136/  3ثُذٌ هً ثّضيؼجح  گلضٚ ثّش، ثدٖ ػذو

 ّيٟٞي گٞيو: 

ٌِي دٖ يقيي، ثٍ ٕؼيخ، ثٍ ثدٌثٛيْ ثٍ ّيق ٗوَ ٓي َّ ً٘و؛ ّيق ّٝٝجع )ؽؼَ ً٘٘وٙ( ثّش. ٝ فويغي ًث ثٍ ٌٟين 

 گٞيو: آٗگجٙ ٓي

 ش.صٌ ثٍ ٛٔٚ، ّيق ثّثيٖ فويظ ؽؼِي ثّش ٝ ًؽجٍ ّ٘و إٓ، ٛٔٚ ٝؼيق ْٛض٘و ٝ ٝؼيق

ٕجيو ثيٖ ٓووثً ثٍ ثهٞثٍ ٝ ٗظٌثس هثٖٗٔ٘وثٕ ػِْ ًؽجٍ ًٚ ٗوَ ًٌهيْ، دٌثي ٕ٘جمش ِِّْٚ ّ٘و ثيٖ ثكْجٗٚ ًجكي 

دجٕو؛ ٝ دٚ مٚٞٗ ًٚ هوً ٝ َُٓ٘ش هٌٜٓجٕ ثِٙي هثّضجٕ، ّيق دٖ ػٌٔ ٗيَ إٌٓجً ٕو ٝ مٞثٗ٘وگجٕ ٓقضٌّ 

 ثي هثٍ دٌ ٓوؿ ٝ ّضجئ گلضٚجًر ثٝ، فضي ًِٕٔٚٞه ًٚ هًدهثْٗض٘و، ًٚ ثفوي ثٍ هثٖٗٔ٘وثٕ ػِْ ًؽجٍ يجكش ٗٔي

 دجٕو.

ثٓج ٌٖٓٔ ثّش گلضٚ ٕٞه: صٌٓيي هً ٙقيـ مٞه، ثٍ ّيق دٖ ػٌٔ ًٝثيش آًٝهٙ ٝ إٓ ًث ٙقيـ هثْٗضٚ ثّش ٝ گٔجٕ 

ِٓيي، ٓيٓي -ًٝه ًٚ إٓ ًٝثيش، هً ديجٕ ثفٌجّ ٌٕػي ٝ ؿيٌٙ دجٕو ٝ ٗلِِ دٞهٕ هً ِِّْز ثّ٘جه ًٝثيجسِ ٙقيـِ صٌِ

 ثٗو دٌثي آٗجٕ ًٚ هٚو ّجمضٖ ٝ پٌهثمضٖ ٕنٚيضي ًٓٞه ٝعٞم ٝ ثٟٔي٘جٕ ًث ثٍ ّيق هثًٗو، هّضجٝيَي دجٕو.صٞ



َّ ٙقيـِ مٞه، ؽَ يي ًٝثيش ثٍ ّيق ٗوَ ٌٌٗهٙ ٝ پِ ثٍ ىًٌ ٛٔيٖ يي ًٝثيش ٗيَ ٓي ِٓيي هً ً -ثٓج دجيو هثْٗش ًٚ صٌِ

 ؛ ثيٖ ؿيٌ هجدَ پييٌٓ ثّش.«ٛيث ٌٌٓ٘»گٞيو: 

ِٓيي إٓ ًث هً ٙقيـ مٞه آًٝهٙ، ثيٖ ثّش:ثٓج ٓضٖ فويغ  ي ًٚ صٌِ

صٌٓيي ثٍ ثدٞدٌٌ دٖ ٗجكغ، ثٍ ّيق دٖ ػٌٔ ّؼوي، ثٍ ػذيوهللا دٖ ػٌٔ، ثٍ ٗجكغ، ثٍ ثدٖ ػٌٔ، ثٍ ًٍّٞ موث ِٙي هللا 

 ػِيٚ ٝ آُٚ ٗوَ ًٌهٙ ثّش ًٚ كٌٓٞه: 

َٕ أٙقجدِي َكجَُؼ٘ٞٙ )ًيث( » ذُّٞ ُْ َٖ ي ُْ ثَُّيي ًَأَيُض  «إىث 

 هٛ٘و، ثٝ ًث ُؼ٘ش ً٘يو )ػذجًس ٛٔيٖ ثّش( ٗي ًث ٓالهجس ًٌهيو ًٚ ثٙقجح ٌٓث هٕ٘جّ ٓيثگٌ ًْج

 صٌٓيي گٞيو: 

 .6ثيٖ ًٝثيش ٌٌٓ٘ ثّش ٝ دٚ ٛٔيٖ هُيَ ّجه٠ ثٍ ثػضذجً

ٓج دٌثي ٕ٘جمش ٝٝؼيش ّيق ٝ ٓيَثٕ هجدِيش ٝي دٌثي ٗوَ ًٝثيش، دئ ثٍ ثيٖ ٗيجٍِٓ٘و ديجٕ ٗيْضيْ؛ ٍيٌث چ٘جٌٗٚ 

 ثٗو.ٝي ًث دج صٞٙيلجصي ثٍ هذيَ ّٝٝجع، ًّيثح، ٍٗوين، ٓضٌٝى ثُقويظ، هثًثي ثفجهيظ ٌٌٓ٘ٙ ٝ... مٞثٗوٙهيويو، 

ٝ صٔجّ ٛوف ٝ ٓوٚٞه ٓج ًٚ صقوين هًدجًر ّ٘و ثيٖ ثكْجٗٚ ٝ ّجيٌ ًٝثيجس ّيق ًث، ًٚ ٛٔٚ دٚ ؿجيش هًٝ ثٍ ٝثهغ 

ً٘يْ؛ ٍيٌث هً ىٖٛ دٌمي چ٘يٖ صذجهً ٓي ً٘و، ًٚ  ثيْ، ثيٖ ثّش ًٚ هً ثيٖ ٍٓي٘ٚ ًٕٝ٘گٌيْٛض٘و، دٌ ػٜوٙ گٌكضٚ

ثٗو، فضٔجً دٚ هًّضي ٝ ٝعجهش ًثٝيجٕ هّٚز ثدٖ ّذج ًٚ دٚ ثيٖ فو ثٍ ٌٕٜس ًّيوٙ ٝ دْيجًي ثٍ ًّٓٞمجٕ إٓ ًث ٗوَ ًٌهٙ

 ثٗو.ٛجي مٞه آًٝهٙ ٝ دٚ ثيٖ ٌٕٜس ًّجٗوٙثٗو ًٚ إٓ ًث هً ًضجحٝ ٗجهالٕ إٓ ثٟٔي٘جٕ هثٕضٚ

ثّش ًٚ ثيٖ ٌٕٜس، ثٍ صٞثصٌ ًٝثيش يج ّٙقش ًٝثيجس ّيق فجَٙ ٖٗوٙ ثّش؛ دٌِٚ صٜ٘ج ٓؤمي ثيٖ  ثٓج فويوش ثيٖ

ِٕ ٓضؤّمٌ ثٍ ٟذٌي ،ٛٔچٕٞ ثدٖ ثعيٌ، ثدٖ ًغيٌ، ثدٖ مِوٕٝ،  -چ٘جٌٗٚ گيٕش  –هثّضجٕ  ٟذٌي ثّش ٝ هيگٌ ًّٓٞمج

 ثٗو.ثدٞثُلوثء ٝ هيگٌثٕ، ٛٔٚ ثٍ ٟذٌي ٗوَ هٍٞ ًٌهٙ

ً٘و ًٚ آٗچٚ هً ًضجح ٟذٌي دٞهٙ، هً ًضجح مٞه آًٝهٙ ٝ مٞه ٗيَ هوًي دٌ إٓ جًيل مٞه، صٌٚيـ ٓيثدٖ ثعيٌ هً ٓووٓز ص

 ثكَٝهٙ ثّش.

 ثدٖ ًغيٌ ٗيَ هً صجًيل مٞه، كو٠ دٚ ٗوَ ثٍ ّيق دٖ ػٌٔ آًٝهٙ ثّش ًٚ: 

دٞه ٝ دٚ ظجٌٛ ٛجي ٓنضِق ٌٓهّ دٌ ػغٔجٕ، ثيٖ دٞه ًٚ ٌٓهي دٚ ٗجّ ػذوهللا دٖ ّذج ًٚ يٜٞهي ّذخ ًٕٞيوٕ گٌٝٙ

 ؛ 7ثّالّ آًٝهٙ دٞه، دٚ ٌٓٚ ًكش ٝ ػوجيوي ًث ًٚ ثٍ مٞه ثمضٌثع ًٌهٙ دٞه، دٚ آٗجٕ ثُوج ًٌه ًٚ ٕٓٞٔٞ إٓ ثيٖ دٞه ًٚ...

ٗيَ هٝدجًٙ دٚ ثّض٘جه ًٝثيش ّيق، دؼٞي ثٍ فٞثهط ًث  169ً٘و ٝ دؼو ثٍ إٓ، هً ٙلقز ّپِ هّٚٚ ًث صج پجيجٕ ٗوَ ٓي

گٞيو: ثيٖ مالٙز ٓطجُذي دٞه ًٚ ًضجح ثٝ ثهثٓٚ يجكضٚ ٝ هً إٓ ٙلقٚ ٓي 246فٞثهط صج ٙلقز ً٘و ٝ ثيٖ ّيٌ دجٍگٞ ٓي

ّٔو دٖ ؽٌيٌ ]ٟذٌي[   ىًٌ ًٌهٙ ثّش. -ًفٔٚ هللا-ثدٞؽؼلٌ ٓق



ذَتيٚ ٗجّ ٓي« ؽَٔ»ٝ فجهعز « هثً»ٝ ثٓج ثدٖ مِوٕٝ ٗيَ، هً ٌٕؿ فجهعز  َّ  گٞيو: دٌه ٝ ٓيثٍ 

 .8الٙٚ ثٍ ًضجح ثدٞؽؼلٌ ٟذٌي ٗوَ ًٌهّثيٖ ؽٌيجٕ ؽَٔ دٞه ًٚ دٚ ًٟٞ م

 ثٍ صجًيل مٞه، گٞيو:  457ٝي ٛٔچ٘يٖ هً ٙلقز 

ثيٖ پجيجٕ ّنٖ هً مالكش ثّالٓي، ثًصوثهٛج ٝ كضٞفجس ٝ ّپِ ثصقجه ٝ ثصلجم آٗجٕ دٞه، ًٚ ٖٓ دٚ ًٙٞس مالٙٚ ثٍ 

ّٔو دٖ ؽٌيٌ ٟذٌي ًٚ ٛٔجٕ صجًيل ًذيٌ ثٝ دجٕو ٗوَ ًٌهّ...  ًضجح ٓق

صؤُيق ثدٖ دوًثٕ، ٌٓؽغ « صٜييخ صجًيل ثدٖ ػْجًٌ»صؤُيق ثدٖ ػْجًٌ، ٝ مالٙز إٓ « ٓوي٘ز هٖٓن صجًيل»ًضجح 

 ً٘٘و. دْيجًي ثٍ ٗٞيْ٘وگجٕ ثّش ًٚ گجٙ دٚ ثيٖ ، گجٙ دٚ إٓ ٝ گجٙ دٚ ٌٛ هٝ، ٌٓثؽؼٚ ٝ ثّض٘جه ٓي

ذَتيٚ ًث ثٍ ٟذٌي ٗوَ ًٌهٙ، دٌِٚ ػيٖ ػذجًس َّ ٟذٌي ًث آًٝهٙ ثّش ٝ هً صٜييخ  ثدٖ ػْجًٌ ٗيَ هً ثيٖ ًضجح، ّنٖ ثٍ 

ٝ ّيق دٖ ػٌٔ ثٍ »ٗٞيْو: ٓي 429ٝ هً ٙلقز  9ثدٖ دوًثٕ ٗيَ، ٛٔيٖ ًجً ًٙٞس گٌكضٚ؛ ٓ٘ضٜي ّ٘و ًث ٗيجًٝهٙ ثّش

 ً٘و.ٝ ؽٌيجٕ ًٝٝه ثدٖ ّذج دٚ ٌٓٚ ًث ٗوَ ٓي« ثدي فجًعٚ ٝ ثدي ػغٔجٕ چ٘يٖ ًٝثيش ًٌهٙ...

وجّْ ٌّٔه٘وي، ثٍ ثدي ثُقْيٖ ٗوًٞ، ثٍ ثدي ٟجٌٛ ٓنِ٘، ثٍ ثدٞدٌٌ ّيق، ثٍ ٝ دجٍ ثدٖ ػْجًٌ هً صجًيل مٞه، ثٍ ثدٞثُ

ٌِي دٖ يقيي، ثٍ ٕؼيخ دٖ ثدٌثٛيْ، ثٍ ّيق دٖ ػٌٔ، ًٝثيش ٗوَ ًٌهٙ ثّش. َّ 

ً٘يو ًٚ ثيٖ ٝ ثيٖ ّ٘و صٔجّ ٓطجُذي ثّش ًٚ ثدٖ ػْجًٌ هً صجًيل مٞه ثٍ ثدٖ ّذج ٗوَ ًٌهٙ ثّش ٝ ٓالفظٚ ٓي

 ً٘و.هً ٗوَ ٛٔيٖ ٝهجيغ، هً ٗوطٚ ثي صالهي ٓي ّ٘و، دج ّ٘و ٟذٌي

ِٕ دؼوي هً ٗوَ ثيٖ هٞيٚ، ٝثٓوثً ٟذٌي ٝ يج دٜضٌ دگٞييْ ٝثٓوثً ّيق دٖ ػٌٔ ْٛض٘و. ٝ  ؽجٕ ًالّ ثيٌ٘ٚ، ٛٔز ًّٓٞمج

هَ ٟذٌي ْٛ چ٘جٌٗٚ گيٕش، ّٙقش ٛٔز آٗچٚ ًث ًٚ هً صجًيل مٞه آًٝهٙ صؤييو ٌٌٗهٙ ثّش؛ دٌِٚ ثٝ هً ثيٖ ًضجح صٜ٘ج ٗج

ثمذجً دٞهٙ ٝ ثٍ ٗوو ٝ دًٌّي ٝ صؼييٖ ٙقيـ ثٍ ّويْ آٜٗج مٞههثًي ًٌهٙ ثّش؛ چٌث ًٚ ثٝ ثٍ ثدضوث هً ٗوَ صجًيل، مٞه ًث 

ثٍ ػٜوٙ مجًػ ًٌهٙ ٝ ْٓتُٞيش ّٙقش ٝ ّوْ ٓطجُخ ًث دٌ هٝٓ ًثٝيجٕ ٝ ٗجهالٕ ٜٗجهٙ ثّش ٝ گلضيْ ًٚ هً هٞيز ثدٖ 

 ق دٖ ػٌٔ ثّش ٝ الؿيٌ.ّذج، ًثٝي ٓ٘قٌٚ دٚ كٌه ثيٖ هثّضجٕ، ّي

ً٘يْ؛ چٌث ًٚ ٓالى، پِ ثٍ ثيٌ٘ٚ ثيٖ ثًٓٞ ًٕٖٝ ٕو، هيگٌ مٞه ًث ثٍ دقظ ديٖضٌ هً ثيٖ ٍٓي٘ٚ دي ٗيجٍ ثفْجُ ٓي

ًّيوٕ دٚ ٝثهغ ٝ ًٕٖٝ ٕوٕ فويوش ثّش ٝ ثٍ ثيٖ پِ، ثيٖ ػوَ ثّش ًٚ دجيو دٚ هًٝ ثٍ صؼّٚخ ٝ ٓـجُطٚ دٚ 

 هٞجٝس دٖ٘ي٘و.

ش ًٌه ًٚ ؽجيگجٙ ثيٖ ثّطًٞٙ، صج چٚ ثٗوثٍٙ هًٝ ثٍ ٝثهؼيش ٝ فويوش ثّش. هً ػيٖ فجٍ آٗچٚ هً صقوين ػِٔي دٌ ٓج عجد

ًه ٝ صٞؼيق ثيٖ ثّطًٞٙ، دٚ ُقجظ ٗوو ًؽجٍ ّ٘و ثيٖ هثّضجٕ ديجٕ ًٌهّ، صٔجّ ّنٖ هًدجًر ثيٖ ثّطًٞٙ ٗيْش؛ 

 ٌهٙ ثّ.دٌِٚ ٓطجُخ دْيجً هيگٌي ٗيَ ْٛش ًٚ دٚ ؽٜش ثمضٚجً ثٍ ديجٕ آٜٗج مٞههثًي ً

ً٘و ًٚ هً ثي٘ؾج، دٚ آٗچٚ فٌٞس ػالٓٚ ّيو ٌٓصٞي ػٌٌْي، هًدجًر ثفجهيظ ّيق دٖ ثٓج فن ٝ ثٗٚجف فٌْ ٓي

ثي ً٘يْ. ثيٖجٕ هً إٓ ًضجح، دٚ ًٙٞس گْضٌهٙ ٕٗٞضٚ ٗيَ ثٕجًٙ 10ػٌٔ ٝ ثكْجٗز ثدٖ ّذج هً ًضجح ػذوهللا دٖ ّذج



ؼِيجس ثٝ ًث ثّضوٚج ًٌهٙ ثّش. ٝ ثٍ چ٘ويٖ ٙقجدز ّجمضگي صٔجّ ثفجهيظ ّيق ًث هً ديجٕ فٞثهط صجًيني ٝ صٔجّ ؽ

دٌه ًٚ ثٙال ٝؽٞه مجًؽي ٗوثٕضٚ ٝ ّجمضٚ ٝ پٌهثمضز ىٖٛ ّيق دٖ ػٌٔ ْٛض٘و ٝ ؽَ هً ثّ٘جه ٓ٘ضٜي دٚ ٗجّ ٓي

 ثٝ، ٗجٓي ثٍ آٗجٕ ٗيْش.

ٌ پٌهثمضٚ ٝ صؼوثه آٜٗج دٚ دًٌّي ثفجهيظ ٓؾؼُٞز ّيق دٖ ػٔ -ثُـويٌ–ػالٓز ثٓي٘ي ْٛ، هً ؽِو ٖٛضْ ثٍ ًضجح مٞه 

 گٞيو:چ٘يٖ ٓي« ٗظٌٙ كي صجًيل ثُطذٌي»فويظ هثْٗضٚ ثّش ٝ هً ٓذقغي صقش ػ٘ٞثٕ :  701ًث 

ٌِي هًٝؽٟذٌي دج ٗوَ ٌٓجصذٚ َّ َِ ٓضٌٝى ثُقويظ ٝ ثي ًٝثيش ثٍ  گٞي ؽؼَ ً٘٘وٙ، ثٍ ٕؼيِخ ٗجٕ٘جمضٚ، ثٍ ّيِق ؽجػ

ًٝثيش  701ٍٕش ًٌهٙ ثّش. هً ال دٚ الي ٙلقجس صجًيل ٟذٌي، ّجه٠ ًٚ ٓضْٜ دٚ ٍٗوهٚ ثّش، ًضجح صجًيل مٞه ًث 

ٝؽٞه هثًه ًٚ دج ٛٔيٖ ِّ٘و ٕٓٞٛٞ ٗوَ ٕوٙ ٝ ثيٖ ًجً دج ٛوف ٝثًٝٗٚ ًٌهٕ ٝ صقٌيق فوجين صجًيني ٝثهغ ٕوٙ هً 

ٛؾٌي هٌٔي )ٍٓجٕ ّٚ مِيلز ثٍٝ( ثٍ ًجًگجٙ ؽؼَ ديٌٕٝ آٓوٙ ٝ چ٘يٖ ّ٘و  37صج  11ٛجي فّو كجَٙ ٍٓجٗي ّجٍ

ٕٞه؛ دٚ ؽَ فويغي ًٚ هً ديجٕ فٞثهط ّجٍ هْٛ ٛؾٌي ثي، هً ّجيٌ ٓؾِوثس صجًيل ٟذٌي يجكش ٗٔئٌثٙ ً٘٘وٙگ

ثّش. ٝ ثّضلجهر ثٝ ثٍ چ٘يٖ ًٝثيجس ٓؾؼُٞي، ثٍ ديجٕ فٞثهط ّجٍ ٝكجس پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ آؿجٍ ٕوٙ ٝ 

ٚ ٝ هً ؽِو پ٘ؾْ دٚ ثيٖ ؽؼِيجس مجصٔٚ هثهٙ ثّش. ثٝ هً ؽِو هً ٓؾِوثس ّّٞ ٝ چٜجًّ، آٜٗج ًث دٚ صوًيؼ پٌثً٘وٙ ّجمض

كوٌٙ ثٍ ثيٖ ثفجهيظ آًٝهٙ ثّش.  76ٛؾٌي ًٚ ثيٖ ًٝثيجس ًث آؿجٍ ًٌهٙ،  11هً ديجٕ فٞثهط ّجٍ  210ّّٞ ثٍ ٙلقز 

ط كوٌٙ ثٍ ثيٖ ثفجهيظ ىًٌ ًٌهٙ ٝ هً ؽِو پ٘ؾْ، هً فٞثه 427ٛؾٌي،  12ٛٔچ٘يٖ هً ؽِو چٜجًّ، هً فٞثهط ّجٍ 

 .11ٕٞهكوٌٙ ٓي 701كوٌٙ ثٍ ثيٖ ًٝثيجس آًٝهٙ ًٚ هً ٓؾٔٞع  207ٛؾٌي،  37صج  23ّجٍ 

دٚ ٌٛ فجٍ، ثيٖ ثكْجٗٚ، هً ؽجٓؼٚ ٗلٞى ًٌهٙ ٝ صؤعيٌ ّٞء مٞه ًث گيثٕضٚ ٝ ثيٖ ثٌٓ هً ٗضيؾز صؼّٚخ ًًًًٞٞثٗٚ ثّش 

ٛج ًٖجٗو؛ هٌٕٝثهي ثٝٛجّ ٝ ثٗقٌثكجس ٓيًٚ ٓذضاليجٕ مٞه ًث ثٍ ؽجهر فن ٝ ٙٞثح ٓ٘قٌف ٗٔٞهٙ ٝ پجي ػوَ ًث دٚ 

ً٘و، دوٕٝ ثيٌ٘ٚ هّش صقوين دٚ إٓ ٛجي صجًيني دجٍ ٓيگيًه ٝ ثيٖ ثكْجٗٚ ٛٔچ٘جٕ ؽجي مٞه ًث هً ٓيجٕ ًضجحٓي

 ًّيوٙ يج ًْي دپٌّو: آيج ثيٖ ٓطِخ، ٕجيْضگي ثيٖ ؽجيگجٙ ًث هثًه يج ٗٚ؟

ٛجي ٗلْجٗي مٞه، هً ثيٖ هثّضجٕ همَ ٝ صٌٚف جٍ ٝ مٞثّضٚػالٝٙ دٌ ثيٖ، دْيجًي ثٍ ٗٞيْ٘وگجٕ ْٛ، ٓطجدن ثٓي

 ثٗو.ثي ٗؾْضٚٛجي ػِٔي مٞه، ٛيچ دٌٜٙثٗو ٝ ثٍ ٛٞٓ موثهثهي ٝ ٓٞٛذشًٌهٙ

ٓج ٌٌٓ٘ ثيٖ ٓطِخ ٗيْضيْ ًٚ هً ٓيجٕ ٗٞيْ٘وگجٕ ِْٓٔجٕ، ًْجٗي ْٛ ْٛض٘و ًٚ ٌٌٓ٘ ثكْجٗز ثدٖ ّذج ٕوٙ ٝ 

ؽجيگجٛي هً صجًيل ثّالّ ٗوثًه ٝ دج ثَٙ ٝؽٞه إٓ، دٚ ٓذجًٍٙ دٌمجّضٚ ٝ دٌ ثيٖ ثػضوجه ْٛض٘و ًٚ ثيٖ ثّطًٞٙ، 

ّٓج ثٍ ٗلي ٝ ثعذجس إٓ مٞههثًي مٞثّضجً ٍهٝهٕ إٓ ثٍ صجًيل ثّالّ ٕوٙ ثٗو. دؼٞي ْٛ هً ّٙقش إٓ صٌهيو ًٌهٙ ثٗو؛ ث

 ثٗو.ٗٔٞهٙ

ٝؽٞه ثدٖ ّذج پٌهثمضٚ، صالٓ ٓي ً٘٘و يجديْ ًٚ ٓضؼّٚذجٗٚ دٚ هكجع ثٍ ثي ًث ٓيثٓج ؽجي صؼّؾخ ثي٘ؾج ثّش ًٚ ػّوٙ

ٝؽٞه ثٝ ٝ ثهوثٓجس ٝي ًث هً دٌثٗگينضٖ كض٘ٚ هً ٓيجٕ ِْٓٔجٗجٕ، ثعذجس ً٘٘و ٝ دٚ ثيٖ ٓووثً ٗيَ دْ٘وٙ ٌٌٗهٙ، دٚ 

-ً٘٘و. صؼّٚخ آٜٗج دٚ ثكْجٗز ػذوهللا دٖ ّذج، دٚ فّوي ثّش ًٚ ٓيًْجٗي ًٚ ٌٌٓ٘ ثيٖ هٞيٚ ْٛض٘و، فِٔٚ ٓي

ٌٌ٘ ٝؽٞه ػذوهللا دٖ ّذج ٕٞه، گٞيج ٌٌٓ٘ ٝؽٞه ػيْي دٖ ٌٓيْ يج ٝؽٞه مًٕٞيو ٕوٙ ثّش ٝ گٞي٘و: ثگٌ ًْي ٓ

ثيٖ ّن٘ي ثّش دوٕٝ هُيَ ٝ دٌٛجٕ ٝ دٌِٚ ثيٖ ّنٖ چ٘جٌٗٚ دؼو ديجٕ مٞثٛيْ ًٌه، ثٍ ّن٘جٕ ٓض٘جهٜ دٚ ٕٔجً 

ّٔو ٍثٛو ًٞعٌي ٝ ثٓي  يٖ ٓضٖ ًالّ ثٝ ثّش:ًٝه. مٞح دذي٘يْ ثيٖ ٌٌٓ٘ ٓضؼٚخ ًيْش؟ ثٝ ًْي ٗيْش، ؽَ ٓق
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هٌٔي ٝكجس ًٌهٙ ثّش. ثٝ ًٝيَ ٖٓجيل ثّالٓي هً ٍٓجٕ فٌٞٓش ثٓپٌثًٟٞي ػغٔجٗي، ٙجفخ صؤُيلجس ٓضؼّوهي هً 

٘لي ٕٗٞضٚ ٝ دٚ ٓنجُلجٕ ٓيٛخ مٞه، ٛجيي دٌ چ٘و ًضجح هً صؤييو ٓيٛخ فٓيٛخ ف٘لي ٝ ؿيٌٙ ثّش. ٝي فجٕيٚ

 ثي دٌ مطيخ دـوثهي، هً ًثدطٚ دج ٌٕؿ فجُي ًٚ ثٍ ثدٞف٘يلٚ ٕٗٞضٚ ثّش، هثًه.دٚ ٕوس فِٔٚ ٓي ًٌه. ٝي ًهّيٚ

 سخه کوثشی -

ًْي دٞه ًٚ ٛٔٞثًٙ،  -د٘ج دٌ آٗچٚ هً ٙقيـ دنجًي ٝ ؿيٌ إٓ آٓوٙ  –ػذوهللا دٖ ّذج ٓؼٌٝف دٚ ثدٖ ّٞهثء ئجٗي 

هٝيو ٝ ٓوثّ ديٖ ئٖ، فؾجٍ، ٓي -گٌي هً ديٖ ٙقجدٚ _ًٝي هللا ػْٜ٘جٕ دٚ ّٞي آصٔ ثكٌٍٝي ٝ كض٘ٚهثٖٓ ًٖ

ثي ًث دٌثكٌٍٝه ٝ ٙلجي ٓٞؽٞه هً ٓيجٕ ِْٓٔجٗجٕ هً دٌٚٙ، ًٞكٚ، ٌٓٚ ٝ ٕجّ هً صٌهّه دٞه، صج ٕجيو دضٞثٗو آصٔ كض٘ٚ

ٛجي يٖ هً ًٍٝگجًي دٞه ًٚ ِْٓٔجٗجٕ، ٍٛ٘ٞ ثٍ ٕيًٍٞٙٝگجً ػغٔجٕ ٝ ػِي _ًٝي هللا ػٜ٘ٔج_ ًث دٚ ًوًٝس دٌٖجٗو؛ ث

-ثٗگيَثٕ ٝ ؽٔجػش ثَٛ فيِٚ ٝ هًٝؽ ٝ كؾًٞ، آگجٛي ٗوثٕض٘و. ٗضجيؼ ثيٖ كض٘ٚگٌي كض٘ٚٛجي كضّ٘ٚجٍثٕ ٝ ًثٙهّيْٚ

ذش ٝ ٛجي ًّٓٞمجٕ عوٚ ٝ ًٓٞه ثػضٔجه ثيٖ ثٓش، عٛج، ًٕٖٝ ٝ إٌٓجً هً دٌثدٌ هيوگجٕ ٌٛ ٓقووي هٌثً هثًه ٝ هً ًضجح

ٝذ٠ ٕوٙ ثّش؛ ثكٌثهي چٕٞ ثدٖ ميغٔٚ، ثدٖ ثدي ؽٌيٌ، ثدٖ ػْجًٌ، ثدٖ ّٔؼجٗي ٝ هيگٌثٕ؛ ٝ ثيٖ ٛٔٚ، دٚ ًؿْ 

ً٘٘و، صج چٚ ًّو صالٓ دٌمي ثٍ ّلْطٚ دجكجٕ ثٌٍٓٝي ثّش ًٚ ثَٙ ٝؽٞه ًْي دٚ ٗجّ ػذوهللا دٖ ّذج ًث ثٌٗجً ٓي



ثكٌثه ّنٖ دًَگجٗي ًث ًٚ ثي٘ي ثٍ آٗجٕ ٗجّ دٌهيْ، دٚ ّي٘ز هيٞثً  دٚ ثيٌ٘ٚ ثٝ دجػظ ٝ دجٗي چ٘جٕ فٞثهعي دٞهٙ دجٕو. ثيٖ

ً٘٘و؛ ٍيٌث فِ مٞيٖجٝٗوي ٓنليجٗٚ ٓ٘ضوَ ًٞد٘و؛ گٞيج ًٚ ثٍ پٌْػٔٞي مٞه ػذو هللا دٖ ّذجي يٜٞهي، هكجع ٓيٓي

 .2ٕٞهٓي

ٞه يج ٝؽٞه ًْي دٚ ٗجّ ًجً ثيٖ ٗٞيْ٘وگجٕ، ٓجٗ٘و ًجً ًْي ثّش ًٚ ٌٌٓ٘ ثًصذجٟ ثّٔجػيَ ػِيٚ ثُْالّ دج ٌٓٚ دٖ

 ػيْي دٖ ٌٓيْ ًث ثٌٗجً ً٘و! ثي٘جٕ هً صالٓ ْٛض٘و، صج هً ٠ّٝ ًٍٝ ٌٌٓ٘ ٝؽٞه مًٕٞيو ٕٞٗو...

گٞيو: هً ٗضيؾٚ، ثّضذؼجه ثيٌ٘ٚ ثدٖ ّذج هً كض٘ٚ ٝ إٓٞحِ ٍٓجٕ ػغٔجٕ ٗؤ هثٕضٚ، مٚٞٙجً پِ ثٍ ثيٌ٘ٚ صج آٗؾج ًٚ ٓي

صٌ ٕوٕ ثٍ يٜٞهيجٕ ثّش. ٛٔچ٘يٖ ّيق، ثٍ ًؽجٍ ف ًٌهٙ ثّش، يٜٞهيگُٞو صْٜيٌ يٜٞهي مٞه، دٚ ٝؽٞه ثٝ ثػضٌث

 ٗيجٍ ٗيْش....ثُل.صٌٓيي دٞهٙ، ًٓٞه ثػضٔجه ثّش ٝ صجًيل ثٍ ثمذجً ٝ ًٝثيجس ثٝ دي

ثيٖ ثّش فٌْ ٕيل ًٞعٌي هًدجًر هٞيز ثدٖ ّذج ًٚ ٓي گٞيو ثيٖ هّٚٚ، ٛٔچٕٞ مًٕٞيو هً ٠ّٝ آّٔجٕ ثّش ٝ 

ْٛض٘و، پٌْػٔٞي يٜٞهيجٕ ْٛض٘و؛ چٌث ًٚ دٚ صؼذيٌ ثٝ ًٖٔ ًگِ مجٗٞثهگي دْيجً ٌّيغ ٗٞيْ٘وگجٗي ًٚ ٌٌٓ٘ إٓ 

ٗيجٍ ٗيْش ٝ ثٝ ثٍ ًؽجٍ صٌٓيي ثّش ٝ ٟذٌي ٗيَ ًثٝي ثٍ ثٝ ٝ پٜ٘جٗي ثّش. ٝ ثيٌ٘ٚ صجًيل ثٍ ًٝثيجس ّيق دٖ ػٌٔ دي

 هٙ ثّش.ثّش، ًٚ ثٝ ْٛ عوٚ ثّش ٝ هيگٌ ثيٌ٘ٚ گُٞو صْٜيٌ دٚ ٝؽٞه ثدٖ ّذج، ثػضٌثف ًٌ

ثيٜ٘ج هاليِي ثّش ًٚ ًٞعٌي هً ثعذجس هٞيز ثدٖ ّذج؛ ثيٖ هٌٜٓجٕ كض٘ٚ ٝ ًٛذٌ ّپجٙ ًٞهصج، دٌ ٝو مِيلٚ ػغٔجٕ ًهيق 

 ًٌهٙ ثّش.

ٕجيو ًْي دجٕو ًٚ ثٍ ثيٖ ٗظٌ ًٞعٌي، ثٟالع هثٕضٚ دجٕو ٝ گٔجٕ ً٘و ًٚ ًٞعٌي ثٍ ًٝي صقوين ٝ دًٌّي دٚ ثيٖ 

ي مٞه ًث دٚ ًٕضز صقٌيٌ هً آًٝهٙ ثّش؛ ثٓج ٛيچ ًوثّ ثٍ ثيٖ ٓٞثًه ٙقيـ ٗيْش؛ ٗضجيؼ ًّيوٙ ٝ ٝثهؼج دجًٝٛجي ػِٔ

ّٔو ثٝ دٌثي ٓنلي ًٌهٕ فوجين ٝ ؽوٍ ٝ كٌيخ ثّش ٝ ٓج پجّل ثٝ ًث ثٍ ٍدجٕ  دٌِٚ ثيٖ ّن٘جٕ، صٜ٘ج ثٍ ًٝي صؼّٚخ ٝ صؼ

 هٛيْ:مٞهٓ ٓي

----------------------------- 

دٚ ٌٌٓ٘ثٕ هٞيّز ثدٖ ّذج ٍهٙ ثّش. چٕٞ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ هً فويغي هً ثي٘ؾج ً٘جيٚ دْيجً ٍٕضي  -. 1

َّٕ ثُِؼٌَم »ٕٞه؛ كٌٓٞهٙ ثٗو: هً ثٗضنجح ٌْٛٔ ههش ً٘يو ًٚ ٙلجس مٞح يج دو ثٍ ًثٙ ژٕ دٚ َْٗ ٕٔج ٓ٘ضوَ ٓي كئ

جُ ّّ  ٓضٌؽْ. –ش آهجي ًٞعٌي، هً ثيٖ ؽِٔٚ، ْٗذش ژٗضيٌي ٌٌٓ٘ثٕ ًث دٚ يٜٞه ًد٠ هثهٙ ثّ« َه

 پاسخ بً کوثشی اص صبان خود او -

، ًٚ «ًِٔز ػٖ مجُو دٖ ثُُٞيو ٝ هضَ ٓجُي دٖ ٗٞيٌر»ثي ثٍ ٛٔيٖ ٕيل ًٞعٌي هً هّش هثًيْ، صقش ػ٘ٞثٕ ٓج ٓوجُٚ

 ِٙ ٕيل هً إٓ ثٍ فجهعز ٓجُي دٖ ٗٞيٌٙ ٝ ًٖضٚ ٕوٕ ٝي ص٠ّٞ مجُو دٖ ُٝيو ٝ صؾجٍٝ مجُو دٚ ٌْٛٔ ٝي، هً ٕجٓگج

 ّنٖ دٚ ٓيجٕ آًٝهٙ ثّش. -ثٗو ًٚ صجًيل ٗٞيْجٕ إٓ ًث ىًٌ ًٌهٙ –هضَ ثٝ 

ثٗو، دٚ دجه فِٔٚ ٛجي مٞه آًٝهٙٝي دٌثي هكجع ثٍ مجُو دٖ ُٝيو، ثدضوث ْٓضٌٖهجٕ ؿٌدي ًث ًٚ ثيٖ ٝثهؼٚ ًث هً ًضجح

ٌكجً ٓذض٘ي دٌ صٜٔش ٝ دوٗجّگيٌه ٝ ٓيٓي ِٙ  ًٌهٕ ثكٌثه ثّش. گٞيو: ًٝٓ ٗٞيْ٘وگجٕ ؿٌدي هً ٌٝدٚ ٍهٕ دٚ ثّالّ، 



ّٔو دٖ ثّقن پٌهثمضٚ ٝ ْٛ ثٝ ٝ ْٛ ًثٝيجٗٔ ًث صٌييخ ّپِ دٚ ثٌٕجٍ ًٌهٕ دٚ ًضجح ٛجي ّيٌٙ، ثٍ ؽِٔٚ ّيٌر ٓق

ً٘و. ٛٔچ٘يٖ ًضجح ٝثهوي ًث دٚ ثيٖ ػ٘ٞثٕ ًٚ ثٝ، هً ٗوَ ًٝثيجس ثٍ ههش ًجكي دٌمًٞهثً ٗذٞهٙ ٝ ًٝثيجس هًٝؿيٖ ًث ثٍ ٓي

 ًٌهٙ ثّش، ٗوو ٓي ً٘و.ًّيوٙ، ٗوَ ٓيٌٛ ًِ ٝ ٗجًْي ًٚ ثٍ ًثٙ ٓي

 گٞيو: ثٓ چ٘يٖ ٓيًّو ٝ هًدجًٙصج ثيٌ٘ٚ دٚ ٟذٌي ًٚ ثٝ ْٛ يٌي ثٍ ٗجهالٕ فجهعز مجُو دٖ ُٝيو ثّش ٓي

ٟذٌي كٌه ػٔوٙ ٝ ٕجمٚي هً ٓيجٕ ًّٓٞمجٗي ٛٔچٕٞ ثدٖ ثعيٌ، ثدُٞلوثء، ثدٖ ًغيٌ ٝ ثدٖ ثًُٞهي ثّش. ثٓج ثٝ ّٙقش 

ٞه آًٝهٙ ًث صٞٔيٖ ٌٌٗهٙ ٝ ثٍ ػٜور ًٝثيجصي ًٚ هً صجًيل مٞه آًٝهٙ، ديٌٕٝ آٓوٙ، ْٓتُٞيش آٜٗج ًث دٌ ٌٛ آٗچٚ هً صجًيل م

 ُگٌهر ٗجهالٕ ٜٗجهٙ ثّش.

ثيْضو، هً ًضخ صجًيني موٕٚ ًٌهٙ ٝ ًثٝيجٕ ثمذجً ًث صٌييخ دذي٘يو ٕيل چگٞٗٚ دٌثي هكجع ثٍ مجُو، هً دٌثدٌ صجًيل ٓي

 ً٘و؟ٓي

مٞثٛيْ ثٍ ٗظٌيجس ثيٖجٕ هًدجًر ّيق دٖ ػٌٔ ٝ ٕيل ًٞعٌي ٍيجه ًٓٞه ٗظٌ ٓج ٗيْش؛ دٌِٚ ٓي صج ثيٖ هْٔش ثٍ ًالّ

ٕيٞك ٝ ًثٝيجٕ ثٝ ثّضلجهٙ ً٘يْ؛ ٛٔٞ ًٚ پيٖضٌ ٓي گلش: ّيق ثٍ ًؽجٍ ؽجٓغ صٌٓيي ثّش ٝ ثفجهيغٔ ًٓٞه هذٍٞ 

 گٞيو:هثًه؟ ثٝ ٓيثّش، فجٍ ًٚ هً ٓوجّ هكجع ثٍ مجُو دٖ ُٝيو ثّش، دذي٘يْ هًدجًر ّيق چٚ ٗظٌي 

گٞيو: ٓضٌٝى ثُقويظ ثّش ٝ فويغٔ ّيق دٖ ػٌٔ صٔئي، ٙجفخ ًضجح ثٌُهّر ٝ ثُلضٞؿ ثّش. ثدٞفجصْ هًدجًر ثٝ ٓي

دٚ ثفجهيظ ٝثهوي ٕذيٚ ثّش. فجًْ ٗيَ هًدجًر ثٝ گلضٚ ثّش: ٝي ٓضْٜ دٚ ٍٗوهٚ دٞهٙ ٝ ًٝثيضٔ ّجه٠ ثّش. ثدٖ 

هثه؛ ٝي ٓضْٜ دٚ ًٌه ٝ دٚ ًثٝيجٕ ًٓٞه ثػضٔجه ثمذجً ؽؼِي ْٗذش ٓيَ ٓيِفذّجٕ ٗيَ هًدجًر ثٝ گٞيو: ٝي فويظ ؽؼ

گٞيو: ٗجٕ٘جمضٚ ثٗو. ىٛذي هًدجًر ًثٝي ْٓضويْ ثٝ ٕؼيخ ٓيٍٗوهٚ دٞهٙ ٝ هثٖٗٔ٘وثٗي چ٘و، ٝي ًث صٞؼيق ًٌهٙ

ِّق )گيٕضگجٕ(  گٞيو: ٓؼٌٝف ٗيْش ٝ ثمذجًي ثٍ ثٝ ٗوَ ٕوٙ ثّش ًٚ هً آٜٗج دٌثّش. ثدٖ ػوي ٗيَ هًدجًر ثٝ ٓي

ٌِي دٖ يقيي ثّش ًٚ ؿيٌ ٓٞعّن ثّش ٝ ثٝ ثّش ًٚ ٕيلِ ثدٖ ؽٌيٌ )ٟذٌي(  َّ ٟؼٖ ٕوٙ ثّش. ًثٝي ثٍ ٕؼيخ ٗيَ 

 .1ثٗوهً ًٝثيش ثٍ ّيق ثّش. ثٓج ًثٝيجٗي ًٚ دؼو ثٍ ّيق ْٛض٘و ؿجُذجً ًؽجُي ٗجٕ٘جمضٚ

ٓطجُؼز إٓ، دٌ ٓج إٌٓجً گٖش ًٚ ثٝ ًٝثيجس ثيٖ ّن٘ي ثّش ًٚ ًٞعٌي هً ٓوجّ هكجع ثٍ مجُو دٖ ُٝيو آًٝهٙ ٝ ثٍ 

هثٗو، ػي٘جً ٛٔجٕ ّ٘وي ثّش ًٚ ّيق دٖ ػٌٔ ًث هذٍٞ ٗوثًه. ٝ ّ٘و فجهعز مجُو ًٚ ًٞعٌي إٓ ًث دٚ ًِي دجَٟ ٓي

 ٟذٌي، ؽٌيجٕ ثدٖ ّذج ًث دج إٓ ّ٘و ٗوَ ًٌهٙ ثّش.

يويٖ فجَٙ ًٌهٙ ًٚ ٛٔچٕٞ مًٕٞيو  فجٍ دجيو پٌّيو: چگٞٗٚ ثّش ًٚ ثيٖجٕ دٚ ّٙقش هٞيز ثدٖ ّذج دج ثيٖ ّ٘و،

هً ٠ّٝ آّٔجٕ ٕوٙ ثّش؛ ثٓج هً هٞيز مجُو دٖ ُٝيو ٝ ًٖضٖ ٓجُي دٖ ٗٞيٌٙ ٝ صؾجٍٝ دٚ ٌْٛٔٓ ص٠ّٞ ٝي، 

 ً٘و؟!!ٛٔيٖ ّ٘و دجَٟ ٕوٙ ٝ فٌْ دٚ هًٝؽ دٞهٕ إٓ ٓي

ذو ثُقٔيو، دٚ ّ٘و ٝي ثٍ ػذو دٚ ػالٝر، ثيٖ ًٚ ؽٌيجٕ ٍٗجي مجُو دج ٌْٛٔ ٓجُي دٖ ٗٞيٌٙ ًث ٟذٌي دج ّ٘و هيگٌي ثٍ ػ

ثٌُفٖٔ دٖ ثدي دٌٌ، ٗيَ ٗوَ ًٌهٙ ٝ هً إٓ ًٝثيش، ّنٖ ػٌٔ دٖ مطجح هً ٌٗٞٛٔ مجُو ٝ مطجح دٚ ثدٞدٌٌ آٓوٙ 

 ثّش:



ٝ چٕٞ مجُو، دج « ثيٖ هٕٖٔ موث، دٌ ٌٓه ِْٓٔجٗي ّضْ ًٝث هثٕش ٝ ثٝ ًث ًٖش؛ ّپِ دٚ ٌْٛٔٓ صؾجٍٝ ًٌه»

ًه ْٓؾو ٕو، ػٌٔ دٌمجّضٚ دٚ ّٞي ثٝ ًكش ٝ گلش: ٝثي دٌ صٞ! ٌٓه ِْٓٔجٗي ًث ّپجٙ مٞه دٚ ٓوي٘ٚ دجٍگٖش ٝ ٝث

 .2ٛجيش ّ٘گْجً مٞثْٛ ًٌه...ثُلًٖضي ّپِ دٚ ٌْٛٔٓ صؾجٍٝ ًٌهي؟ دٚ موث ّٞگ٘و ًٚ صٞ ًث دج ّ٘گ

**** 

ْ ٓؼيٖ ً٘يْ ًٚ مٞثٛيٓج هً ثي٘ؾج هً ٙوه ٗيْضيْ ثيٖ ٝثهؼٚ ٝ ًٝٝه إٓ ًث هً صجًيل ًٓٞه دقظ هٌثً هٛيْ؛ دٌِٚ ٓي

 فجُش ثٌٗجً فوجين ٝ هًٝي ثٍ ٝثهغ، صج دٚ ًؾج ًّيوٙ ٝ ٗضيؾز صؼّٚخ ًًًًٞٞثٗٚ ٝ پيٌٝي ثٍ ٛٞثٛجي ٗلْجٗي چيْش؟

ٕجيو ٕيل ًٞعٌي ْٛ دضٞثٗو دٌثي ًجً مٞه دٚ ثٌٓ الٍّ ٝ ٝثؽذي ػيً ديجًٝه ٝ دگٞيو: ًٖضٖ ٓجُي دٖ ٗٞيٌٙ پِ ثٍ ػِْ 

ج ٕٜجهس گٌٝٛي ثٍ ٌٓهّ هً َٗه مجُو دٖ ُٝيو عجدش ٕوٙ دٞه ٝ دوصٌ ثٍ إٓ، ٛٔذْضٌ ٝ ثٟالع دٚ ِْٓٔجٕ دٞهٕ ثٝ ًٚ د

ٕوٕ دج ٌْٛٔ ٓوضٍٞ، دٚ هوًي ٕ٘يغ ثّش ًٚ ثػضٌثف دٚ إٓ، ٟؼٖ دٚ ٓوجّ مجُو دٖ ُٝيو ثّش ًٚ ثٍ ثٙقجح ًٍّٞ 

ؼٖ دٌ يٌي ثٍ موث ثّش ٝ ٟؼٖ دٌ ٙقجدي ٙقيـ ٗيْش. د٘ج دٌ ثيٖ، ٝثؽخ ثّش ٌٛ ًٝثيضي ًث ًٚ ٖٓضَٔ دٌ ٟ

َٞٝي هً ثيٖ ًثدطٚ گٞيو:   ٙقجدٚ ثّش، صؤٝيَ ً٘يْ. َٗ

َِ إٓ ٝثؽخ ثٗو ًٚ ٌٛ ًٝثيش ٝثًهٙهثٖٗٔ٘وثٕ دٌ ثيٖ ػويوٙ ثي ًٚ هً ظجٌٛ ٖٓضَٔ دٌ ٟؼٖ ٙقجدي ثّش، صؤٝي

 .3ثّش

ٍٕش ٝ ٕ٘يغ، ثٍ هً ثيٖ ًٙٞس ٕيل ًٞعٌي دٚ ٝظيلز ٝثؽخ مٞه ػَٔ ٗٔٞهٙ ٝ هً دٌثدٌ ْٗذش هثهٕ ثٗؾجّ إٓ ًجًٛجي 

 مجُو دٖ ُٝيو هكجع ًٌهٙ ثّش.!!

ٝ ثٍ آٗؾج ًٚ ّيق دٖ ػٌٔ، هً ّ٘و ًٝثيضي ثّش ًٚ ٟذٌي هً ديجٕ ٓجؽٌثي مجُو ٝ ٓجُي دٖ ٗٞيٌٙ آًٝهٙ، ٕيل ًٞعٌي 

دٚ فن ثيٖ ًثٝي ًث ثٍ ثػضذجً ّجه٠ ًٌهٙ ثّش؛ ثٓج صؼّٚخ يج ػ٘جه، ٛٔيٖ ٕن٘ ًث هً يي ْٓتِز صجًيني هيگٌ دوٍ دٚ 

ٗيجٍ ٗيْش؛ چٌث ًٚ ثٝ ٖٓ٘ؤ ٝ ًيٖز هثّضجٕ ثدٖ ّذج ثّش! ًثٝي عوز ًٓٞه ثػضٔجه ًٌهٙ ًٚ صجًيل ثٍ ًٝثيجس ثٝ دي يي

 ٕٞه؟ثي ثٍ هثٗجيي ٝ ثٓجٗشِ هً ٗوَ، هً ثيٖ ًٝٗو پيوث ٓيآيج ىًّٙ

دٚ پيٌٝي ثٍ ٌٓهي  ثٍ ٌٟكي هيگٌ، هً هثّضجٕ ثدٖ ّذج دٚ ؽجي يي ٙقجدي، دٌ ثؿِخِ ٙقجدٚ ٟؼٖ ٕوٙ ٝ آٗجٕ ًث ٓضّْٜ

يٜٞهي ًٌهٙ ثّش ًٚ ثدٖ ّذج، ثيٖجٕ ًث ثٍ هيٖ٘جٕ گٌٔثٙ ًٌهٙ ٝ دٚ ًجًٛجيي كٌث مٞثٗوٙ ًٚ ثّالّ ثٍ آٜٗج ٜٗي ًٌهٙ 

ثّش. هً ثيٖ هثّضجٕ، ثدٞىً ثٍٙٞ ًٍهٕضي ٝ صؼجُيْ يٜٞهي ًث ثٍ ثدٖ ّذج كٌث گٌكضٚ ٝ ػٔجً دٖ يجٌّ ثٍ كٌيخ مًٞهگجٕ 

 جٗي كٌٌي ثٝ )ثدٖ ّذج( ٕوٙ ثّش.ٝ ٌّهّضز هثػيجٕ ثٝ ٝ ٓذ

ثيٖ هثّضجٕ، هً ٝثهغ صٌييخ ّن٘جٕ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ثّش ًٚ ٕٜجهس دٚ ًثّضگٞيي ثدٞىً هثه ٝ 

صٌيٖ ثٌٓ ٕٞه، ٓگٌ ثيٌ٘ٚ ّنشثٝ هً ٓيجٕ هٝ ثٌٓ ٓنيٌ ٗٔي»ٝ « ثٝ دج فن ٝ فن دج ثٝ ثّش... »... هًدجًر ػٔجً كٌٓٞه: 

ثٝ ٓيَثٕ ٕ٘جمش گٌٝٙ دٌ فن، ثٍ گٌٝٙ دجَٟ ثّش چٕٞ ؽَ گٌٝٙ ًٌّٔ ٝ ّضٔگٌ، ثٝ ًث »ٝ ثيٌ٘ٚ « و... گَيً٘ث دٌ ٓي

 «.ٗنٞثٛ٘و ًٖش

ّٔو  ِٕ ثيٖ ٓٞٝٞع الٍّ ٓيوثٗيْ ًٚ دٚ دؼٞي ثٍ ثفجهيظ ٝثًه ثٍ ٙجفخِ ًّجُشِ ثػظْ، پيجٓذٌ گٌثٗووً ٓج فٌٞس ٓق هً پجيج

 ثي ً٘يْ:ػٔجً دٖ يجٌّ ٗيَ ثٕجًٙ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ هًدجًر ثدٞىً ؿلجًي ٝ
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 ابورس غفاسی  -

ٛؾٌي هٌٔي هً ًديٙ ثّش. ٝي چٜجًٓيٖ ٕنٚي ثّش ًٚ  32يج  31ثدٞىً: ؽ٘وح دٖ ؽ٘جهر دٖ ٌّٖ، ٓضٞكجي ّجٍ 

ثّالّ ًث پييٌكش ٝ هً ًثٙ ٌٖٗ هػٞس ثّالّ، ٓضقَٔ آٍثً ٝ ٌٕ٘ؾٚ گٌهيو. ٝي ٍثٛو ًٖٜٓٞ ٝ ٌٓهي ٓٞٙٞف دٚ 

 ر ثٝ كٌٓٞهٙ ثّش: ٙوثهش هً گلضجً ثّش؛ چ٘جٌٗٚ پيجٓذٌ ثػظْ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ هًدجً

؛ ٍٓيٖ ًْي ًث هً دٌ ٗگٌكضٚ ٝ آّٔجٕ دٌ ًْي ّجيٚ  1«ىًٓج ثهِّش ثُـذٌثء ٝ ال أظِّش ثُنٌٞثء أٙوم ُٜؾز ٖٓ ثدي»

 ٗيجكٌ٘وٙ ثّش، ًٚ ًثّضگٞصٌ ثٍ ثدجىً دجٕو.

 هٙ ثّش:ٝ صٌٓيي ٛٔيٖ فويظ ٌٕيق ًث، دج ثيٖ ُلع دٚ ّ٘و مٞه، ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ٗوَ ًٌ

 « ىًّ ٕذيٚ ػيْي دٖ ٌٓيْٓج أظِش ثُنٌٞثء ٝ ال أهِش ثُـذٌثء ٖٓ ىي ُٜؾز أٙوم ٝ ال أٝكي ٖٓ أدي»

 ًثّضگٞصٌ دجٕو. –ٕذيٚ ػيْي دٖ ٌٓيْ–آّٔجٕ ّجيٚ ٗيجكٌ٘وٙ ٝ ٍٓيٖ هً دٌ ٗگٌكضٚ ثّش، ّن٘گٞيي ًث ًٚ ثٍ ثدٞىً 

ثٍ هذيَ صٌٓيي، ثدٖ ٓجؽٚ، فجًْ ، ثدٞٗؼيْ ٝ هيگٌثٕ  ثيٖ فويظ ًٖٜٓٞ ثّش؛ ؽٔجػضي إٓ ًث ًٝثيش ًٌهٙ ٝ فجكظجٗي

 .2ثٗوٛجي مٞه صنٌيؼ ًٌهٙإٓ ًث هً ًضجح

ثدٞىً چٜجًٓيٖ ًْي دٞهٙ ًٚ دٚ هيٖ ٓذيٖ ثّالّ ٌٖٓف ٕو ٝ ثُٝيٖ ًْي ثّش ًٚ هػٞس ثّالّ ًث إٌٓجً ًٌه ٝ 

 ؾٚ ٝ صؼييخ ٝي ٓ٘ؾٌ ٕو.ِْٓٔجٕ ٕوٕ مٞه ًث هً ٓيجٕ هّٞ مٞه هً ٌٓٚ ثػالٕ هثٕش؛ ًٚ ثيٖ ًجً دٚ ٌٕ٘

ثدجىً ثٍ ؽِٔٚ ًْجٗي ثّش ًٚ موثٝٗو ٓضؼجٍ، دٚ پيجٓذٌ مٞه كٌٓجٕ هثهٙ صج هّٝضٖجٕ هثٕضٚ دجٕو؛ چٚ ثيٌ٘ٚ ثيٖ ثٌٓ 

ٌَيوٙ، ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ چ٘يٖ ًٝثيش ٕوٙ ثّش:  ثٍ ُد

« َّ ّٕ هللا ػَّ ٝ ؽ ْ : ػِي، ٝ أدٞىً، ٝ ػٖ ثُّ٘ذي ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ أّٗٚ هجٍ: إ أٌٓٗي دُِقّخ أًدؼز ٝ أمذٌٗي إّٗٚ يقذُّٜ

 ؛ « ثُٔووثه، ٝ ِّٔجٕ

َّ ٌٓث دٚ هّٝضي ٝ ٓقذش چٜجً ًِ كٌٓجٕ  ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ًٝثيش ثّش ًٚ كٌٓٞه: موثٝٗو ػَّ ٝ ؽ

 ووثه ٝ ِّٔجٕ. هثًه: ػِي، ثدجىً، ٓهثهٙ ٝ ٌٓث مذٌ هثهٙ ًٚ ثٝ مٞه ٗيَ، آٜٗج ًث هّٝش ٓي



-ٝ هيگٌثٕ ثيٖ فويظ ًث ًٝثيش ًٌهٙ 6، ثدٞػٌٔ هً ثّضيؼجح5، ثدٞ ٗؼيْ هً فِي4ٚ، ثدٖ فؾٌ هً ثإلٙجدز3صٌٓيي هً ٙقيـ

 ثٗو.

 ٛٔچ٘يٖ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ كٌٓٞهٙ ثّش: 

ّٓضي ػِي ٍٛو ػيْي دٖ ٌٓيْ»  ؛  7«أدٞىً كي أ

ّٓش ٖٓ دٌ ٍٛو ػيْي دٖ ٌٓيْ ثّش.   ثدٞىً هً ٓيجٕ ث

 ٝ ػِي ػِيٚ ثُْالّ كٌٓٞهٙ ثّش: 

 8«أدٞىً ٝػجء ِٓب ػِٔجً عْ أًٝب ػِيٚ»

 ثدٞىً ظٌف دًَگي ثّش ًٚ ثٍ هثٗٔ ثٗذجٕضٚ ٕوٙ ٝ ّپِ دٌ هً إٓ، ٌٜٓ ٜٗجهٙ ٕوٙ ثّش.

 ثّش ًٚ گلش:  ٗيَ ثدٖ ػذو ثُذٌ ثٍ ثػٔٔ دج ّ٘و ثٍ ػذوثٌُفٖٔ دٖ ؿْ٘ ًٝثيش ًٌهٙ

 ً٘ش ػ٘و أدي ثُوًهثء إى همَ ًؽَ ٖٓ أَٛ ثُٔوي٘ٚ كْؤُٚ أدٞ ثُوًهثء كوجٍ: أيٖ صًٌش أدج ىً؟ كوجٍ: دجٌُدير.»

 9«كوجٍ أدٞ ثُوًهثء: إٗج هلل ٝإٗج إُيٚ ًثؽؼٕٞ، ُٞ إٔ أدج ىً هطغ ٓ٘ي ػٞٞثً ٓج ٛؾضٚ ُٔج ّٔؼش ًٍّٞ هللا يوٍٞ كيٚ

آٓوي ثدٞىً هً ًؾج دٞه؟ گلش: ثٍ ثَٛ ٓوي٘ٚ هثمَ ٕو. ثدٞهًهثء ثٍ ثٝ پٌّيو: ٝهضي ٓيهً َٗه ثدٞهًهثء دٞهّ، ًٚ ٌٓهي 

ًٌه، دٚ ؽٜش آٗچٚ ثٍ پيجٓذٌ هً ًديٙ. ثدٞهًهثء گلش: ثٗج هلل ٝ ثٗج ثُيٚ ًثؽؼٕٞ؛ ثگٌ ثدٞىً ػٞٞي ثٍ ثػٞجي ٌٓث هطغ ٓي

 گٌكضْ.ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ هًدجًر ثٝ ٕ٘يوّ، دٌ ٝي مْٖ ٗٔي

 ٝ ٟذٌثٗي ثٍ ٌٟين ثدٖ ْٓؼٞه ٌٓكٞػجً ًٝثيش ًٌهٙ ثّش ًٚ: 

ِٚ ػيْي ُمِوجً َكِي٘ظٌُ إُي أدي» ذ ِٕ ٌَ إُي  ُٙ إٔ ي٘ظُ ٌَّ َّ  ؛  10«َىًّ َٖٓ 

 گٌهه، دٚ ثدٞىً د٘گٌه.ٌٛ ًٚ ثٍ هيوٕ ًْي دج ثمالم ٕذيٚ ػيْي ٕجهٓجٕ ٓي

**** 

ٛجئ هً هكجع ثٍ ثّالّ، ثٌٓ دٚ ٓؼٌٝف ٝ ٜٗي آكٌي٘يثفجهيظ هً كٞيِش، پجًّجيي ٝ هثٗٔ ثدٞىً دْيجً ثّش ٝ ٗؤ 

گيٌه ًٚ دذي٘يْ ثيٖ ٓؾجٛو ثٍ ٌٌٓ٘ ًٖٜٓٞ، ًٚ هً ثيٖ ٓؾجٍ ًْ، هجدَ ٕٔجًٓ ٗيْش. ثٓج صؤّق آٗؾج كَٝٗي ٓي

-دًَگ، دج صؼجديٌي صٞٙيق ٕوٙ ثّش، ًٚ ٕجيْضز ٕؤٕ ثٝ ٗيْش ٝ چ٘جٌٗٚ ثٍ ٓضٖ ٌٙيـ ثكْجٗز ثدٖ ّذج إٌٓجً ٓي

ِٕ ثدٖ وگجٕ ثيٖ هثّضجٕ، ٝي ًث ًْي هِٔوثه ًٌهٕٙٞه، ّجٍٗ ثٗو ًٚ كٌيلضز صذِيـجس هًٝؿيٖ ٕوٙ، ثٍ كٌيخ مًٞهگج

ًٌهٙ ٝ دوصٌ ثٍ إٓ، ثيٌ٘ٚ ثدٞىً ٍدجٕ گٞيج ٝ ٓذِّؾ ّذج ٝ ثٍ ًْجٗي ثّش ًٚ ٝي ثكٌجً ثٗقٌثكي مٞه ًث دٚ ثٝ صِويٖ ٓي

 صلٌٌّثس ثدٖ ّذج ٕوٙ ثّش.!!



ٝثيجس هثٍ دٌ ٝؽٞح هكجع ثٍ ٙقجدٚ، ٝ صؤٝيَ ٝ صٞؽيٚ ثفجهيظ ٖٓضَٔ دٌ ٟؼٖ ٙقجدٚ، ٝ فَٔ دجيو پٌّيو فجال ثمذجً ٝ ً

 آٜٗج دٌ ٓؼ٘جيي ؿيٌ ثٍ ظجٌٛ ٓضٖ، ًؾج ثّش؟

دي٘يْ هً ٟؼٖ ٝ صٞٛيٖ دٚ ثدجىً، فضي ًٝثيش ٕٞه!! ثيٖ هً فجُي ثّش ًٚ ٓيگٞيج إٓ ثفجهيظ ٕجَٓ ثدجىً ٗٔي

 ً٘٘و.ًؽجُي ثَٛ ّ٘ش ٗيَ، ٙوثهش آٗجٕ ًث صؤييو ٗٔيثٗو ًٚ هثٖٗٔ٘وثٕ ًْجٗي ًث پييٌكضٚ

چگٞٗٚ ٌٖٓٔ ثّش ثدجىً هً فجُي ًٚ دٚ ٕٜجهس پيجٓذٌ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ًثّضگٞ ثّش، فجَٓ ٝ ٓذِؾ ثكٌجً 

ثٗقٌثكي ثدٖ ّذج دجٕو؟ هً فجُي ًٚ گٌثئ ًْي ًٚ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ٝي ًث دٚ ٙوثهش ٝ ثٓجٗش ٝ 

 ٙيق ًٌهٙ ثّش، دٚ ػذوهللا دٖ ّذج، يجًي ٝ ٌٗٚس يٜٞهيجٕ ثّش.ٍٛو صٞ
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 عماسبه یاسش -

 ٛؾٌي هٌٔي هً ؽ٘گ ّٙليٖ. 36ثدٞ ثُيوظجٕ ػٔجً دٖ يجٌّ، ًٖضٚ ٕوٙ هً ّجٍ 

ٛجي ٕويو هٌثً گٌكش؛ آٗجٕ ػِيٌؿْ هػٞس ثّالّ، دٚ هُيَ ِْٓٔجٕ ٕوٕ، ًٓٞه ٌٕ٘ؾٚٝي دٚ ٌٛٔثٙ پوًٓ هً ثٝثيَ 

 ٛج ٝ دالٛجي كٌثٝثٕ، هّش ثٍ ثّالّ دٌٗوثٕض٘و.ٛج ٝ ٓق٘شصقَٔ ٌٕ٘ؾٚ



آًٝهٗو ٝ صٌيٖ ّجػشِ ًٍٝ هً ٌّٓٚ آٗجٕ ًث ديٌٕٝ ٓيًٝيز د٘ي ٓنَّٝ هً ٌٕ٘ؾز ػٔجً ٝ پوً ٝ ٓجهًٓ ثيٖ دٞه ًٚ، هً هثؽ

گيٕش ًٌهٗو. هً ٛٔيٖ فجٍ پيجٓذٌ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ دٌ آٗجٕ ٓيٛجي هثؽ مٞثدجٗوٙ ٝ آٗگجٙ ٌٕ٘ؾٚ ٓيي ًيگدٌ ًٝ

 كٌٓٞه: ٝ ٓي

 ؛  1«ٙذٌثً آٍ يجٌّ، ٓٞػوًْ ثُؾّ٘ز»

 گجٙ ٕٔج دٜٖش ثّش.ثي آٍ يجٌّ، ٙذٌ ً٘يو ًٚ ٝػوٙ

ّٔجً ٝثًه ٕوٙ  ثّش، ًٚ ٛٔٚ هالُش دٌ ؽالُش هوً ٝ َُٓ٘ش ٝ ثٍ فٌٞس ًّجُش پ٘جٙ، ًِٔجصي هً ٓوؿ ٝ ّضجئ ػ

 ٝثالي ثٝ هثًه؛ ًِٔجصي ٛٔچٕٞ:

َٓيٚ» َِٔ٘ َهَو ّٔجً إئجٗجً إُي أم َِِب َػ  ؛ « ُٓ

ّٔجً صج ًق پج، ثٍ ثئجٕ آً٘وٙ ٕوٙ ثّش.  ػ

 گلش: ٝ هً فويظ ػجيٖٚ ثّش ًٚ ٓي

«ٚ ِٕ ُٖٓج َِِب إئجٗجً إُي  ُٓ ّٔجً   ؛ « َػ

ّٔجً صج ٓـَ ثّضنٞثٕ، ثٍ ثئجٕ  آً٘وٙ ٕوٙ ثّش. ػ

ثٗو ًٚ گلش: هً َٗه ػِي ػِيٚ ثُْالّ دٞهيْ ًٚ ٝ ٗيَ ثدٖ ٓجؽٚ ٝ ثدٞٗؼيْ ثٍ ٌٟين ٛجٗي دٖ ٛجٗي چ٘يٖ ًٝثيش ًٌهٙ

ّٔجً دٌ إٓ فٌٞس هثمَ ٕو. ثيٖجٕ دٚ ٝي كٌٓٞهٗو:   ػ

هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ً٘ج ػ٘و ػِي ػِيٚ ثُْالّ كومَ ػِيٚ ػٔجً كوجٍ ٌٓفذجً دجُطيخ ثُٔطيخ، ّٔؼش ًٍّٞ هللا ِٙي »

ِٕٚ ُٖٓج َِِب إئجٗجً إُي  ُٓ ّٔجً   «يوٍٞ: ػ

ّٔجً صج ٓـَ ثّضنٞثٕ ثٍ مٞٓ آٓوي ثي پجِى پجًيَٙ ٕوٙ. ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ٕ٘يوّ ًٚ ٓي كٌٓٞه: ػ

 ثئجٕ آً٘وٙ ٕوٙ ثّش.

ّٔجً ّن٘ي هً گٌكش ٝ ٖٓ دٌ ٝي هً ّٔجً ٌٕجيضْ ًث دٚ ٝ ثٍ مجُو دٖ ُٝيو ثّش ًٚ گلش: ٓيجٕ ٖٓ ٝ ػ ٕضي ًٌهّ؛ ػ

 َٗه ًٍّٞ موث ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ دٌه ٝ چٕٞ ٖٓ دٚ َٗه إٓ فٌٞس ًكضْ، ٌّ دٌهثٕش ٝ كٌٓٞه: 

ّٔجًثً أدـٞٚ هللا» ّٔجًثً ػجهثٙ هللا ٝ ٖٓ أدـٜ ػ  ؛ 2«ٖٓ ػجهي ػ

ّٔجً ًث دٚ مْٖ آًٝه موث ًث  ّٔجً هٕٔ٘ي ً٘و دج موث هٕٔ٘ي ًٌهٙ ٝ ٌٛ ًٚ ػ  دٚ مْٖ آًٝهٙ ثّش.ٌٛ ًِ دج ػ

ّٔجً ًث هّٝش ٓي  هثًّ.مجُو گٞيو: ٝ ٖٓ ثٍ إٓ ٍٓجٕ دٚ دؼو، ٛٔٞثًٙ ػ



ّٔجً، هً ٓٞثؽٜٚ دج كض٘ٚ ٛج صٖٞين ًٌهٙ ثّش؛ دٚ ثيٖ هُيَ ًٚ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ٌٓهّ ًث دٚ پيٌٝي ثٍ ػ

ّٔجً، ؽَ هً ٌٟف فن ٗنٞثٛو دٞه.  ػ

٘و ثٍ ثدٖ ْٓؼٞه ٗوَ ًٌهٙ ثّش ًٚ گلش: ثٍ ًٍّٞ موث ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ديٜوي ثٍ فجًْ ٝ ؿيٌ فجًْ، دج ّ

ّٔجً ٓي  كٌٓٞه: ٕ٘يوّ ًٚ هًدجًر ػ

َغ ثَُقنّ » َٓ ٔيز  ُّ  ُٖ َٕ ثد ُُ ًج  ؛  3«إىث ثمضَِق ثُ٘ج

 ٝهضي ًٚ هً ٓيجٕ ٌٓهّ ثمضالف ثكضو، فن هً َٗه پٌْ ّٔيٚ ثّش.

ّٓج ثٍ ثكضجهٕ هً كض٘ٚ ٛٔچ٘يٖ ٌٓهي دٚ َٗه ػذو هللا دٖ ْٓؼٞه آٓو ٝ گ لش: موثٝٗو ٓج ًث ثٍ ّضْ مٞه هً ثٓجٕ هثٕضٚ ث

هً ثٓجٕ ٗوثٕضٚ ثّش. ُيث دٚ ٗظٌ صٞ هً ٛ٘گجّ كض٘ٚ ٝظيلز ٖٓ چيْش؟ ثدٖ ْٓؼٞه گلش: دٌ صٞ دجه دٚ ًضجح موث. إٓ 

 ٌٓه گلش: ثگٌ ٌٛ هٝ ٌِٟف كض٘ٚ دٚ ًضجح موث كٌث مٞثٗوٗو صٌِيق چيْش؟

 موث ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ٕ٘يوّ ًٚ كٌٓٞه:  ثدٖ ْٓؼٞه گلش: ثٍ ًٍّٞ

َغ ثَُقنّ » َٓ يز  َٔ ُّ  ُٖ َٕ ثد ُُ ًج  ؛  4«إىث ثمَضََِق ثُّ٘ج

 ٝهضي ًٚ هً ٓيجٕ ٌٓهّ ثمضالف ثكضجه فن هً َٗه پٌْ ّٔيٚ ثّش.

-كض٘ٚٛٔچ٘يٖ ٗوَ ٕوٙ ًٚ ٝهضي فييلٚ دٖ ثُئجٕ، هً دْضٌ ٌٓگ دٞه، ّنٖ ثٍ كض٘ٚ دٚ ٓيجٕ آٓو ٝ دٚ ثٝ گلض٘و: ثگٌ 

 هٛي؟ گلش:ثي پيوث ٕو ٓج ًث دٚ پيٌٝي ثٍ چٚ ًْي كٌٓجٕ ٓي

 ؛  5«ػِيٌْ دئدٖ ّٔيز كئٗٚ ُٖ يلجًم ثُقّن فضي ئٞس أٝ هجٍ: كئٗٚ يضوًٝ ٓغ ثُقّن فيظ هثً»

ِّ ٌٓگ ثٍ فن ؽوث ٗيْش. يج گلش: دٚ ٌٛ ٌٟف ًٚ ثٝ دگٌهه، فن ٗيَ دٚ ٌٛٔثٙ ثٝ  دٌ ٕٔج دجه دٚ پٌْ ّٔيٚ ًٚ ثٝ صج ه

 گٌهه.ٓي

 ثدٖ ّؼو ٗيَ هً ٟذوجس ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ًٝثيش ًٌهٙ ثّش ًٚ كٌٓٞه: 

ّٔجً كي ثُّ٘جً» َُ ػ َ٘ٔج هثً ٝ هجصِ َغ ثَُقّن أي َٓ  ًُ َؼٚ، يُوٝ َٓ َٝثَُقنُّ  َغ ثَُقّن  َٓ ّٔجًثً  ّٕ ػ  ؛  6«أ

ّٔجً دج فن ٝ فن دج ثٝ ثّش ٝ فن ٌٛ ؽج ًٚ دجٕو ثٝ ٗيَ دٚ ٛٔجٕ  ٌٟف مٞثٛو گٖش ٝ هجصَ ثٝ هً آصٔ ثّش. ٛٔجٗج ػ

 ٛٔچ٘يٖ ثيٖ فويظ ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ دْيجً ًٖٜٓٞ ثّش ًٚ: 

دؤٕ ػٔجًثً صوضِٚ ثُلتز ثُذجؿيز. ٝهو ًٝه ٛيث ثُقويظ ٖٓ ٌٟم ٓضؼوهر ًٝثٙ ؽٔجػز ٖٓ ثُٚقجدز ْٜٓ٘: ػغٔجٕ دٖ »

 «ٌٛيٌر، ٝؽجدٌ دٖ ٌّٔر، ٝػذو هللا ثدٖ ْٓؼٞه ٝؿيٌْٛ ػلجٕ، ٝػجةٖز أّ ثُٔؤٓ٘يٖ، ٝأِٗ دٖ ٓجُي، ٝأدٞ



ّٔجً، دٚ هّش گٌٝٙ ًٌّٔ ٝ ٗجكٌٓجٕ ًٖضٚ ٓي ٕٞه ٝ ثيٖ فويظ، دٚ ٌٟم ٓضؼّوه ٝ ثٍ ؽٔجػضي ثٍ ٙقجدٚ، ثٍ ػ

ّّ ثُٔؤٓ٘يٖ ػجيٖٚ، ثِٗ دٖ ٓجُي، ثدٌٞٛيٌٙ، ؽجدٌ دٖ ٌّٔٙ، ػذو هللا دٖ ْٓؼٞه ٝ هيگٌثٕ  ؽِٔٚ: ػغٔجٕ دٖ ػلجٕ، ث

 ٗوَ ٕوٙ ثّش. ٗيَ

ّٔجً( ْٛض٘و. ؽجُخ ثيٖ ثّش ًٚ ثٍ ؽِٔٚ ًثٝيجٕ ثيٖ فويظ، ٓؼجٝيز دٖ ثدي ّليجٕ، ػٌٔٝ دٖ ػجٗ ٝ ثدٞثُـجهيز )هجصَ ػ

 هثْٗض٘و. ٌٓهّ ٗيَ ثيٖ ٓطِخ ًث ٓي

ي هًدجًر هضَ ثٓج ٓؼجٝيٚ دج صؤٝيَ دجِٟي ثٍ ثيٖ فويظ، ٌٓهّ ًث كٌيخ هثه صج دج ثيٖ ًجً، ْٛ مٞه ًث ثٍ ٓؤثمير ثكٌجً ػٔٞٓ

ّٔجً، ٝ ْٛ ّپجٙ ٕجّ ًث ثٍ ٕي هً ثيٌ٘ٚ ٌٗ٘و آٜٗج ٛٔجٕ گٌٝٙ ًٌّٖي دجٕ٘و ًٚ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ  ػ

ّٔجً كٌٓٞهٙ ثّش، ٗؾجس هثه. ٓؼجٝيٚ دٚ فيِٚ ثي هّش ٍه ًٚ هً دٌمي ثكٌثه ّجهٙ هٍ، ٓؤعٌ ْٛ ثكضجه؛ ٝي گلش: ٓج ػ

ٛجي ٓج هٌثً هثهٙ ٖضٚ ثّش ًٚ ٝي ًث دج مٞه دٚ ؽ٘گ آًٝهٙ ٝ ثٝ ًث هً دٌثدٌ ٗيَٙثيْ دٌِٚ إٓ ًْي ثٝ ًث ًًث ٌٖٗضٚ

 ٛجي ػٌٔٝ دٖ ػجٗ دٞه، ًٚ هً ىٖٛ ثكٌثه ّجهٙ ثٗوئ ٗيَ، ٓؤعٌ ٝثهغ ٕو.ٛج ٝ ٍيًٌيثّش. ٝ ثيٖ ثٍ فيِٚ

 ثدٖ هيْ ؽٍٞيٚ ًٚ مٞه ٕجگٌه ثدٖ صئيٚ ثّش، ٓي ٗٞيْو:

ّٔجً كٌٓٞه:  ٛجي دجَٟ، صؤٝيَٝ ثٍ ؽِٔٚ صؤٝيَ  ثَٛ ٕجّ ْٗذش دٚ ّنٖ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ دٞه، ًٚ دٚ ػ

 ؛ « صوضِي ثُلتٚ ثُذجؿيٚ»

 ًّجٗ٘و؛ صٞ ًث گٌٝٙ ًٌّٔ ٝ ّضٔگٌ دٚ هضَ ٓي

ّٔجً ًث ٌٖٗضٚ ٛجي ٓج هٌثً ثيْ؛ ًْي ثٝ ًث ًٖضٚ ثّش ًٚ ثٝ ًث دٚ ٓيوثٕ ؽ٘گ آًٝهٙ ٝ هً دٌثدٌ ٗيَٙآٗجٕ گلض٘و ٓج ػ

ٕٞه ًٚ ْٓضوئجً هثهٙ ثّش. ٝ ثيٖ صؤٝيَ، دج فويوش ٝ ظجٌٛ ُلع ًٝثيش ٓ٘جكجس هثًه؛ چٌث ًٚ هجصَ دٚ ًْي گلضٚ ٓي

هيگٌي ًث دٚ هضَ دٌّجٗو؛ ٗٚ ًْي ًٚ ثٍ ٓوضٍٞ ِٟخ يجًي ً٘و ٝ دٚ ٛٔيٖ ؽٜش، آٗجٕ ًٚ هً ًثّضجي فن ٝ فويوش 

ٍّٞ موث ٝ ثٙقجح إٓ فٌٞس، ًٚ فَٔٙ ٝ ّجيٌ ٕٜوث ًث دٚ ؽ٘گ دٌ هيگٌثٕ ثُٝي دٞهٗو، هً ًهّ ثيٖ صؤٝيَ گلض٘و: آيج ً

 .7ًٌٖٓجٕ دٌهٙ ٝ آٗجٕ ًث دٚ هّ صيؾ ًٌٖٓجٕ ّپٌهٗو، هجصَ آٜٗج ْٛض٘و؟

**** 

ّٔجً ثهثٓٚ هٛيْ، ثيٖ ٓنضٌٚ ًث گ٘ؾجئ إٓ ٗيْش؛ ٍيٌث ٓج هً ٙوه  ثگٌ دنٞثٛيْ دٚ ىًٌ ًٝثيجس ٝثًه هً ديجٕ كٞيِش ػ

 ثيْ.ٝ ثيٖ ٓذقظ ًث دٚ ًٙٞس ؽ٘ذي آًٝهٙديجٕ ٌٕؿ فجٍ ثٝ ٗيْضيْ 

ٛج دٌ موث ٝ ًٍّٞ موث ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ثٓج آٗچٚ ثًٕ٘ٞ هً ٙوه ديجٕ إٓ ْٛضيْ، ثيٖ ثّش ًٚ ثٍ دًَگضٌيٖ ؽٌأس

ٛجيي دٚ ٕنٚيضي ًٝث هثٕضٚ ٕٞه، ًٚ ػٌٔ مٞه ًث دج ٓذجًٍٙ ٝ ؽٜجه هً ًثٙ ثّالّ ٝ ثيٖ ثّش ًٚ چ٘يٖ ؽْجًس

ٍ ًٌهٙ ٝ دج ٕٜجهس هً ًثٙ هكجع ثٍ فن ٝ ثفوجم إٓ دٚ پجيجٕ ًّجٗوٙ ثّش؛ يج ثيٌ٘ٚ ثٝ ًث ثٍ كٌيخ صقَٔ ٌٕ٘ؾٚ آؿج

مًٞهگجٕ ثدٖ ّذج ٌٕٔهٙ ٝ ثٍ ِٓضَٓيٖ ًًجح ٝ ٓذِّـجٕ ثٝ صٞٙيق ً٘٘و!! صج هٕٔ٘جٗٔ ًث ثٍ ٓؤثميٙ ٝث ًٛجٗوٙ ٝ آٗجٕ ًث ثٍ 

 ثٗو، ٓذٌّث ّجٍٗو.ثػٔجٍ ٗجپْ٘وي ًٚ ٌٓصٌخ ٕوٙ



َّ ثيٖ صٜٔشثي ًجٓ  ّٔجً ًث ًفٔش ً٘و ٛج ًث دٚ ًٙٞس ٕذٜٚ ٓطٌؿ ٓيالثه ًٌهٗو، ٗٚ دٚ ًٙٞس فٌْ هطؼي. موثٝٗو ػ

ًٚ ٛٔٞثًٙ دٚ ٌٛٔثٙ فن دٞهٙ ٝ دج دجَٟ ٗذٌه ًٌه ٝ چ٘جٌٗٚ ًٍّٞ ثػظْ ثّالّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ مذٌ هثهٙ دٞه، دج 

 ٕٖٔيٌٛجي گٌٝٙ ًٌّٔ دٚ ٕٜجهس ًّيو.

ّٔجً ًث چ٘ -آًٝٗو، گ٘جٛي ٗجدنٖٞهٗي ٌٓصٌخ ٓيً٘٘و ٝ ثٝ ًث ثٍ پيٌٝثٕ ثدٖ ّذج دٚ ٕٔجً ٓييٖ صٞٙيق ٓيآٗجٌٗٚ ػ

 ً٘٘و.ٕٞٗو ٝ هً ٝثهغ ّن٘جٕ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ًث هًدجًر ثٝ صٌييخ ٓي

ًأُ هثػيجٕ  ثٗو ٝ ثٝ ًث هًدٚ ٛٔيٖ صٌصيخ ثّش، ؽ٘جيضي ًٚ هً فن ٙقجدي ؽِيَ ثُووً ٍيو دٖ ٙٞفجٕ ٌٓصٌخ ٕوٙ

ثي ْٛ دٚ ثفٞثٍ ثٝ هثٕضٚ دجٕيْ، صج ٓيَثٕ ّٙقش آٗچٚ ثٗو. مٞح ثّش دٚ ًٙٞس ٓنضٌٚ ثٕجًٙثدٖ ّذج دٚ ٕٔجً آًٝهٙ

 گٞي٘و، ٗيَ ًٕٖٝ ٕٞه.ٍٗجٕ هًدجًر ثٝ ٓيثيٖ هًٝؽ

----------------------------- 
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 صیذ به صوحان -

ٛؾٌي هٌٔي ثّش ًٚ ًٍّٞ ثًٌّ  36ِّٔجٕ ػذوي، ًٖضٚ ٕوٙ دٚ ّجٍ ٍيو دٖ ٙٞفجٕ دٖ فؾٌ دٖ فجًط، ثدٞ 

 ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ ثٝ ًث دٚ ُوخ ٍيو ثُنيٌ ِّٓوخ كٌٓٞهٗو.

 هثٕش.ٛجي ؽٔؼٚ ًث ثفيج ٓيهثًثٕ ًٍٝ ٝ ديوثًثٕ ٕخ دٞه ٝ ٕخٍيو ثٍ ًٍٝٙ

ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ هًدجًر ٍيو دٖ ٙٞفجٕ ثٗو ًٚ پيجٓذٌ ثًٌّ ٕيذٚ ٝ هيگٌثٕ ًٝثيش ًٌهٙثدٖ فؾٌ، ثدٖ ٌّٖ، ثدٖ ثدي

ًٝه ٝ چ٘يٖ ٕو ًٚ، هً ؽ٘گ دج ًٌٖٓجٕ ًٚ گلضٚ مذٌ هثهٗو ًٚ يٌي ثٍ ثػٞجي دوٕ ثٝ، ٍٝهصٌ ثٍ مٞهٓ دٚ دٜٖش ٓي

 .1ٕوٙ ؽ٘گ ٜٗجٝٗو دٞهٙ، هّضٔ هطغ ٕو



وٙ ثّش ًٚ إٓ فٌٞس هً يٌي ثٍ ثدٖ ػذو ثُذٌ، ٗيَ گلضٚ ثّش: ثٍ پيجٓذٌ ثًٌّ ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ دج چ٘و ّ٘و ٗوَ ٕ

 ٛج دٚ مٞثح ّذٌي ًكضٚ ٝ ٗجگجٙ ٌّ دٌهثٕضٚ ٝ كٌٓٞهٗو: ْٓجكٌس

 ؛ « ٍيو ٝ ٓج ٍيو ُؽ٘وٌح ٝ ٓج ُؽ٘وحٌ »

 ٍيو، چٚ ٍيوي، ُؽ٘وح، چٚ ُؽ٘ودي 

 ثٍ إٓ فٌٞس هًدجًر ٓؼ٘ي ثيٖ ّنٖ پٌّيوٗو. كٌٓٞه: 

ّٓج أفوٛٔج كضْذوٚ يوٙ ]دؼٜ ؽْوٙ[ » ّٓضي؛ كؤ ّٓج ثآلمٌ كيٌٞح ٌٝدز يلٌم كيٜج ثُقن ٝ ًؽالٕ ٖٓ أ إُي ثُؾّ٘ز، ٝ أ

 «ثُذجَٟ

ًٝه ٝ هيگٌي ٌٝدضي هٝ ٌٓه ثٍ ثٓش ٖٓ ْٛض٘و؛ يٌي هّضٔ ]ػٞٞي ثٍ ثػٞجئ[، ٍٝهصٌ ثٍ مٞهٓ دٚ دٜٖش ٓي

 ً٘وٍٗو ًٚ فن ًث ثٍ دجَٟ ؽوث ٓيٓي

دٚ ٌٛٔثٙ ػِي ًٖضٚ ٕو؛ ؽ٘وح دٖ  ثدٞػٌٔ گٞيو: هّش ٍيو هً ًٍٝ ]ؽ٘گ[ ؽِٞالء هطغ ٕو ٝ دؼوٛج هً ؽ٘گ ؽَٔ

 .2ًؼخ ٗيَ هجصَ إٓ ؽجهٝگٌ ثّش ...ثُل

 ًؼخ ٗيَ هً ؽ٘گ ؽَٔ ٌٛٔثٙ ػِي ػِيٚ ثُْالّ دٞه.

ٛجي ّٓٞؽٚ ٝ ٕؾجع ٝ ؽًْٞ دٞه. ٝي دٚ ٌٛٔثٙ گٌٝٛي ]ثٍ ًٞكٚ[ دٚ هيوثً ػٌٔ دٖ ثُنطجح آٓو ٝ ػٌٔ ٍيو، ثٍ ٕنٚيش

گلش: ثي ثَٛ ًٞكٚ! دج ثٗوثٍ پٜٖ ًٌه ٝ مٞه، ثٝ ًث ثٍ ٕضٌ پيجهٙ ًٌه ٝ ٓيثٝ ًث گٌثٓي هثٕضٚ، دٚ هّش مٞه دٌثئ ٍيٌ

ٍيو چ٘يٖ ًكضجً ً٘يو. ٝ چٕٞ ٍيو مٞثّش دٌ ًٌٓخ مٞه ّٞثً ٕٞه ػٌٔ دٌثئ ًًجح گٌكش ٝ دٚ فجٌٝثٕ گلش: دج ٍيو ٝ 

 .3دٌثهًثٕ ٝ ثٙقجح ثٝ چ٘يٖ ًكضجً ً٘يو

هثٕش. ٝ فجكع ثدٖ يو ًث دٌثي ٗٔجٍ ٝ مطجدٚ دٌ مٞه ٓوّوّ ٓئِّجٕ هً ٍٓجٗي ًٚ پْش كٌٓجٗوثًي هثٕش، ٛٔيٖٚ ٍ

 ػوي ثٍ ػِي ػِيٚ ثُْالّ ًٝثيش ًٌهٙ ثّش ًٚ گلش: ًٍّٞ موث ِٙي هللا ػِيٚ ٝ آُٚ كٌٓٞهٗو: 

ِٚ إُي ثَُؾّ٘ز َكِي٘ظٌُ إُي ٍيو دٖ ٙٞفجٕ» ُٜ أػٞجةِ ٌَ إُي ٖٓ يْذُوٚ دَؼ ُٙ إٔ ي٘ظُ ٌَّ َّ  َٖٓ»4 

ٗگجٙ ً٘و ًٚ يٌي ثٍ ثػٞجي دوٗٔ ٍٝهصٌ ثٍ مٞهٓ دٚ دٜٖش ٓي ًٝه، دٚ ٍيو دٖ  ٌٛ ًِ هّٝش هثًه دٚ ًْي

 ٙٞفجٕ ٗگجٙ ً٘و.

 ثدٖ ػْجًٌ گٞيو: 

ثٗو. ٝ گلضٚ ثّش: هّش ثٝ هً ؽٜجه دج ًٌٖٓجٕ هطغ ٕو ٝ ثٝ ٝ ثيٖ ًٝثيش ًث مطيخ دـوثي ٝ ثدٞيؼِي ٗيَ ٗوَ ًٌهٙ

 .5ٚ ٕوپِ ثٍ ثيٖ فجهعٚ، ػٌٔي ٍٗوگي ًٌه صج هً ؽ٘گ ؽَٔ ًٖض



ٛجئ هكٖ ً٘٘و ٝ پئ ثٍ ًٖضٚ ٕوٕ ٗيَ گلش: ثي ثٓيٌ ٓؤٓ٘جٕ، ٝ ٍيو ٝٙيش ًٌه ًٚ چٕٞ ًٖضٚ ٕو، ثٝ ًث دج ُذجُ

 .6ً٘و ًٚ ديج. ٝ ٖٓ دٚ إٓ هّش ِٓقن مٞثْٛ ٕوهّضي ًث هيوّ ًٚ ثٍ آّٔجٕ دٚ ٖٓ ثٕجًٙ ٓي

**** 

يْ٘وگجٗي ثّش ًٚ هًدجًر صجًيل ثّالّ هِْ هً ٌٛ فجٍ آٗچٚ ٓٞؽخ صؤّق ٝ صؤُْ ٕويو ثّش، ؿلِش دْيجًي ثٍ ٗٞ

ثٗو؛ دٌِٚ دج ًٔجٍ صْجَٛ إٓ ًث ٗوَ ثٗو؛ چٌث آٗجٕ هً دٌثدٌ ثيٖ ثكْجٗٚ، ٛٔچٕٞ يي ٓقّون، ثّضٞثً ٓٞٝغ ٗگٌكضٍٚهٙ

ٝ هً ػيٖ  صٌ ٝ ٌّٕ إٓ ًث دٌ ثٓش ثّالّ ٓٞجػق ًٌهًٌٙهٙ ٝ دج ٌٕؿ ٝ ديجٕ ثيٖ هثّضجٕ، ًيٖز إٓ ًث هً ؽجٓؼٚ ػٔين

 ثٗو.ً٘٘و ًٚ ًجً مٞدي ْٛ ثٗؾجّ هثهٍٙ گٔجٕ ٓيفج

ثي مٞثٛ٘و يجكش ًٚ دج هّش ٙجفذجٕ ثؿٌثٛ ّيجّي ٝ دج ثگٌ ثيٖ ثكٌثه دٚ ٝثهؼيش دجٍگٌهٗو، مٞه ًث هً دٌثدٌ ٓؾْٔٚ

ٛوف گٌٔثٙ ًٌهٕ ٌٓهّ، دج ثٝٛجّ دجَٟ صٌثٕيوٙ ٕوٙ، ثي٘ؾج ٝ آٗؾج ٓ٘ضٌٖ گٌهيوٙ ٝ ىٖٛ دًَگ ٝ ًٞچي ًث دج 

 ي دي ثّجُ، ٖٓـٍٞ ًٌهٙ ثّش.ثفْجّجص

آًٍٝي ٓج ثيٖ ثّش ًٚ ًٍٝي ثٓغجٍ ثيٖ هثّضجٕ ٝ هيگٌ مٌثكجصي ًٚ َٗثع ّيجّي ٝ هًگيٌي ػويوصي دٚ ٝٝٞؿ ثٍ پِ 

گيٌي، ًٓٞه دقظ ٝ دًٌّي هٌثً گيٌه، صج فن آٜٗج إٌٓجً ثّش، هً پٌصٞ صقوين ػِٔي ٓقٜ، ٝ دٚ هًٝ ثٍ صؼّٚخ ٝ ؽذٜٚ

پيٌٝي َّثٝثًصٌ ثّش. ثيٖ ثدجٟيَ ثدوث ٝؽٞه مجًؽي ٗوثٕضٚ، دٌِٚ ثٕذجٛي ميجُي ْٛض٘و إٌٓجً گٌهه؛ ًٚ فّن دٚ 

 دجٕ٘و.ًٚ دٚ ٗجچجً ٓقٌّٞ دٚ ٍٝثٍ ٓي

ٓج دٚ ثيٖ ٌٗضٚ ثٟٔي٘جٕ هثًيْ ًٚ صج ٝهضي ػِْ، ّن٘ي دٌثي گلضٖ هثًه ٝ ػوثُش، ٗيٌٝي فٌٔيش مٞه ًث ثٍ هّش 

ٛجيي و؛ ثيٜ٘ج دٚ ثدٌٛجيي ٓي ٓجٗ٘و ًٚ دٚ ٗجچجً ًكض٘ي ْٛض٘و؛ گٌهٗٚٗوثهٙ، چ٘يٖ ْٓجةِي ٌٛگَ پجيوثً ٗنٞثٛو ٓجٗ

 ٛجيي ًٚ دٌهثٕضٚ مٞثٛ٘و ٕو.ٕوٙ ٝ فؾجحٟي 

ٗٞيْيْ ٝ چٚ ٍيذج ثّش ًٚ ثْٗجٕ دٌ ثّجُ ٓٞثٍيٖ هثٗٔ ّنٖ دگٞيو ٝ چٚ چيَ دج ٓج دٌ ثّجُ هثٗٔ ٝ ػوثُش ٓي

ٚ ٕٞه؟ د٘ج دٌ ثيٖ، فٌْ ًٌهٕ دٌ چيَي پئ ثٍ ٕ٘جمش صٌ ثٍ ػوٍ ثّش، پِ ثٍ آٌٗٚ دٚ ّٝيِز هثٗٔ ٕ٘جمضٌٕٞٙ

 إٓ، گ٘جٛي ٗجدنٖٞهٗي ثّش.

 چكیذي بحث

ٓجٕ ثًثةٚ ًٌهيْ؛ صجًيني ثيٖ صقويوي دٞه ًٚ ٓج دٚ ًٙٞس ٓنضٌٚ هًدجًر صؤعيٌ ْٓضٌٖهيٖ هً كٌٛ٘گ ٝ صجًيل ثّالٓي

 يْ. ًٚ دٌثي هّضيجدي دٚ ثٟالػجس ٍٗوگي ٗيجًجٕ ٝ گيٕضگجٕ مٞه، دوثٕ ٗيجٍٓ٘و

ً٘٘و ٝ هً ٛٔيٖ دقظ كٌٖهٙ، هيويْ ًٚ ٗٞيْ٘وگجٕ ؽٜجٕ ثّالّ چگٞٗٚ هًدجًر ْٓجةَ، صقوين ٝ دًٌّي ٓي

ٛجيي ٓقوٝه ثّش هثْٗضيْ ًٚ صقويوجس آٗجٕ دٌ ثٍٙٞ ػِٔي، هٞثػو ٓ٘طوي ٝ ٝثهؼيجس ديٌٝٗي ٓذض٘ي ٗذٞهٙ، پژٝٛٔ

ٛجيي ثٍ ٌِّ ، پٖش ٌّ ٜٗ٘جهٙ ثّش؛ پژٝٛٔثٗگجًي هً ٗوَ ًثًٚ هيٞثًٛجي صؼّٚخ ًث ٌْٖٗضٚ ٝ ٌٍٓٛجي َّٜ

 صوِيو، ٗٚ ٓذض٘ي دٌ صقوين ٝ ٓالفظز ثًٓٞ ٝثهؼي.



ٛجيي هً ً٘٘و، صج ثكٌجً ٓج ًث دٚ هجُخدي٘٘و؛ إٓ ْٛ هيگٌثٗي ًٚ فوجين ًث ٝثًٝٗٚ ٓيآٗجٕ ًٝيوثهٛج ًث دج ػي٘ي هيگٌثٕ ٓي

ّٛٔجصي دئ  ٛجيي ًًٚ٘٘و؛ چٜجًچٞحآًٝٗو ًٚ مٞه ّجمضٚ، دٌ ٓج صقٔيَ ٓي ثدوث ًدطي دٚ ٝثهؼيجس ٗوثٕضٚ، صٞ

 ثٗوثٍٗو.ٗيْض٘و ٝ ٓج ًث هً هثّ ثفْجّجس گٌٔثٙ ً٘٘وٙ ٝ صؼّٚذجس ًًٞ ٓي

ّْ هذال ْٛ دٚ ًٌٝٝس صٞؽٚ دٚ مطٌ ْٓضٌٖهجٕ، ثٕجًٙ ًٌهّ؛ ْٓضٌٖهجٗي ًٚ ثٍ ًثٙ ٛجي ٓنضِق دج پٌثً٘وٕ ّ

ي ِْٓٔجٗجٕ دٚ صؼجُيْ ّْ -هي٘يٖجٕ، ٝ كٌٝپجٕي د٘جي ٝفوس آٗجٕ هثًٗو؛ صج دٌ ٝيٌثٗٚ صلٌهٚ، ّؼي هً ؽِٞگيٌي ثٍ صٔ

 ٛجي إٓ هژٛجيي دْجٍٗو ًٚ ٝجٖٓ صقّون ثٛوثف هٕٔ٘جٕ ثّالّ ٝ دٌآًٝٗور آًٍٝٛجي آٗجٕ دجٕو.

ثي ثٍ ّٝجيَ ّيطٌر آٗجٕ ٝ ثگٌ دگٞيْ ًٚ پويور ٌٕم ٕ٘جّي ؿٌديجٕ، ًثٙ ٗلٞىي دٌثي ثٛوثف ثّضؼٔجًگٌثٕ ٝ ّٝيِٚ

ثّ؛ ٝ هيويْ ًٚ چگٞٗٚ ٍيٌ پٕٞٔ صقوين هًدجًر ثّالّ، ٔجٕ ثّش، ّن٘ي دٚ هًٝ ثٍ ٝثهؼيش ٗگلضٚٛجي ِْٓدٌ ِٓش

 ً٘٘و.ّّٔٞ مٞه ًث پٌثً٘وٙ ٝ ثٛوثف مٞه ًث ٓقّون ٓي

ٛجي كٌيذٌجًثٗٚ ٝ ثُلجظ پٌ ًٍم ٝ دٌم آٗجٕ چٚ ثيٌ٘ٚ ًٕٖٝ ٕو، دْيجًي ثٍ ٗٞيْ٘وگجٕ ِْٓٔجٕ ٗيَ كٌيلضز ٕيٞٙ

ٝ صقوين دٚ ٗوَ آٜٗج پٌهثمضٚ؛ دٌِٚ ٗظٌيجس آٗجٕ ًث هً ٓذجفظ مٞه آًٝهٙ، ٝ ؽجيي دٌثي صقوين ثٍ ٕوٙ ٝ دوٕٝ صلٌٌّ 

 مٞثٗ٘و، ٗوثًٗو.ٝثهغ، دجهي ٗگيثٕضٚ ثٗو ٝ صّٞؽٜي دٚ آٗچٚ دٚ صؼّٚخ، ثّالٓٔ ٓي

جفغي ًٚ ٛٔٞثًٙ دج ٛجي ثيٖ ٓذجفظ ٓض٘ذّٚ ٕٞٗو؛ ٓذٓج ثٓيوٝثًيْ ًٚ ٗٞيْ٘وگجٕ ْٗذش دٚ مطٌ ثيٖ آًث ٝ ثكٌجً ٝ ٍيجٕ

 م٠ِ ٝ گٌٔثٛي ٝ صٖٞيٚ ٝ كٌيخ آٓينضٚ دٞهٙ ثّش.

ثّ ًٚ دج ْٓجةِي هًٝ ثٍ ٝثهغ، دٚ ٕيؼٚ مًٞهٙ ٖٓ هً ثيٖ ًضجح ٝ ؽِوٛجي هذَ، دٚ ٗوو ثيٖ گٞٗٚ ٗٞيْ٘وگجٕ پٌهثمضٚ

 صجٍٗو.گيٌٗو ٝ دوٕٝ ثٗٚجف ٝ صودٌّ، دٌ آٜٗج ٓيٓي

ٌ ثٍ ػذجًسش ٌٌٗهٙ، ًٞصجٛي ٗ٘ٔٞهٖٙٓ ٌٛگَ هً ٓؾجٍ ٗوِو آٗجٕ، دٚ مٞه ميجٗ
ُّ
ٛجي ثّ ٝ ٓيوثٕ ًث دٌثي ثفْجّجس ٝ صؤع

ثّ، دجٍ ٗگيثٕضٚ ٝ ثٍ ٕيٞر مٞه هً ٗوو، ًٚ ٛٔجٗج ثّضوجٓش هً ٗوو ٝ ٍٝثٗش آٓيَي ًٚ هيوٙٝ ّن٘جٕ دجَٟ ٝ ً٘جيٚ ٍٗ٘وٙ

 ثّ.هً ًهّ ٗظٌيجس ٓنجُق ثّش، صنطي ٌٌٗهٙ

ٝ  كجيوٙ، ّوٟٞ ًٌهٙٛجي ديٛج ٝ ؽوٍطٞؿ پجييٖ صٍَ٘ ًٌهٙ، دٚ ٝثهي ؽٌّٝ دقظثٓج دؼٞي ثٍ ٕؤٕ مٞه ًجّضٚ ٝ دٚ ّ

هثًٗو. ُٝي ٓج ثٍ ّن٘جٕ آٜٗج ٝ پجّل هثهٕ دٚ إٓ ّن٘جٕ ًٝي ٓؼ٘ي، صٜٔش ًٝث ٓيدج دٚ ْٛ دجكضٖ ًِٔجس پٞچ ٝ دي

 ٛج ًث هً ّذو ًجؿي ٛجي دجِٟٚ ثٗوثمضيْ.گٌهثٕ ٕويْ ٝ ثيٖ هذيَ ٕٗٞضٚ

 گٞييْ:ٓي هً پجيجٕ ٗيَ

ًٍٝثٕ دج ٌّٕٗٞش ثٓش، ٝ ٍٓجٗٚ دج ٛٔز آٗچٚ هً إٓ ثّش، هً گيً ثّش؛ ٝ دج ٛٔز فٞثهط هًهآُٞه ٝ دجٍي ًٌهٕ ؿٌٛ

دٚ ؽجٕ ْٛ ثكضجهٕ آٜٗج دٌ ٌّ هوًس، ٝ ثّضلجهر آٗجٕ ثٍ ّٝجيَ ٓنضِق دٌثي ثيؾجه صلٌهٚ ٓيجٕ ٙلٞف ثٓش ثّالّ، 

 گيًه.ٓي

ٕٞه. ثٍ موثٝٗو ثٓش ثّالّ ثكضجهٙ ٝ ثٍ إٓ، ؽَ مْجًس ٝ ٗجدٞهي چيَي فجَٙ ٗٔيهً ػيٖ فجٍ دالي صلٌهٚ دٚ ؽجٕ 

ً٘يْ، دٚ ثٓش ثّالّ ٝفوس ًِٔٚ ػطج ًٌهٙ، يٌپجًچگي آٗجٕ ًث ٍيجه ٝ ًٝؿ ٓقذّش ٝ صْجٓـ ًث هً ّذقجٕ ْٓتِش ٓي



ػ٘جيش ً٘و ًٚ ثٝ ٕ٘ٞث ٝ  آٗجٕ هٓيوٙ ٝ آٗچٚ دٌثي ًّيوٕ دٚ مٖ٘ٞهي پًٌٝهگجً ٝ ٗيَ دٚ ّؼجهس الٍّ ثّش، دٚ ثيٖجٕ

 .7ثؽجدش ً٘٘وٙ ثّش
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