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(1  ) ادخ لوسر  تثعب 

باتک تاصخشم 

يدورامرگ يوسوم  یلع  هدنسیون : 

يدورامرگ يوسوم  یلع  رشان : 

دمحم

رد راگنا  ار ، دوخ  هتخوسباتفآ  نت  ارحـص ، .دیـشیدنا  یم  دوخ  اب  دوب و  هتخود  رود  ياهقفا  هب  ار  نامـشچ  .دوب  هتـسشن  ءارح  راغ  رد 
زا اما  دوب ، هدیدن  زگره  ار  ردـپ  .تسا  هداتفا  شیوخ  یکدوک  رکف  هب  ارچ  تسناد  یمن  دـمحم  .تسـش  یم  بورغ ، گنریب  ياکنخ 

دوـخ دـج  زین  دروآ و  یم  داـی  هب  ار  دوـخ  هیاد  همیلح ، رتـشیب  .تفر  یمن  رتارف  یگلاـس  شـش  زا  هک  تشاد  داـی  هب  ییاـهزیچ  رداـم 
اب یناپوچ ، ياهزور  ییاهنت ؛ ياهزور  تشاد : رطاخ  رد  سک  ره  زا  شیپ  ار ، ارحص  شیوخ ، هیاد  نیرت  نابرهم  اما ، .ار  بلطملادبع 

ياههوک هدرتسگ و  يارحـص  نامـسآ و  شنیرفآ  رد  ینالوط  ياه  هشیدنا  هک  ییاهزور  داد ؛ یم  یکدوک  يوب  زونه  هک  ییاهتـسد 
لد هاگ  اهزور  نآ  .دوب  وا  ییاـهنت  درواتـسد  هناـگی  اـهنآ  هدـننیرفآ  رد  ندیـشیدنا  نـالیغم و  ياـهراخ  ناور و  ياهنـش  هتـشارفارب و 

ار وا  راقو  هک  یـسابل  رد  ابیز ، رایـسب  دوب و  مشتحم  تخـس  هک  دروآ  یم  دای  هب  یحبـش  ردام ، زا  .تفرگ  یم  ردام  هناـهب  شکچوک 
تسناد اهدعب  .دید  یم  مغ  زا  يا  هلاه  رد  ار  ردام  هرهچ  دروآ ، یم  رطاخ  هب  ات  .دیشوپ  یم  ار  وا  نت  هک  درک  یم  راکشآ  ردق  نامه 

زا .دییاپن  دایز  زین  يردپ  دج  تیامح  ياهزور  .ار  ردام  دوخ  وا  هک  يدوز  نامه  هب  دوب ، هداد  تسد  زا  دوز  ار  دوخ  يوش  ردام ، هک 
تاقالم نآ  دوب و  ماش  هب  بلاطوبا  شراوگرزب  يومع  اب  وا  رفـس  نیتسخن  نآ  دـمآ  یم  وا  دای  هب  هچنآ  یکدوک  نارود  نیرت  نیریش 

رطاخ هب  .نارجن  سیدق  اب  یندنام  دای  رد  یندید و 
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یناوجون زین  .دـندراذگ  یم  وا  هب  يردـپ  دـج  اـب  رداـم  هک  دوبن  نآ  زا  رتمک  درازگ  یم  ودـب  درم  ریپ  نآ  هک  یمارتحا  هک  دروآ  یم 
يانغتـسا يزاین و  یب  یکاپ و  .تشذگ  ماش  هکم و  نیب  ومع  تراجت  ناوراک  رد  هبرجت  نتخودـنا  هب  هک  دروآ  یم  رطاخ  هب  ار  دوخ 

دمحم ار  وا  ءاحطب  رـسارس  رد  دندوتـس و  یم  تناما  تهازن و  هب  ار  وا  نانگمه ، هک  دوب  نانچ  راـک  رد  وا  تناـما  تقادـص و  عبط و 
زا وا ، هب  شیوخ  تراجت  يراذگاو  اب  تشاد و  كاپ  یناج  دوخ  هک  دش ، وا  هب  هجیدخ  هقالع  ببـس  همه  نیا  .دـندناوخ و  یم  نیما 

جنپ تسیب و  رد  هجیدخ ، .دوب  هدرب  یپ  وا  يدنمـشوه  یگنادرم و  افو و  ایح و  تمـصع و  یتسرد و  یکاپ و  یکین و  هب  رتشیپ  اهلاس 
هب دوب  هتسشن  ءارح  راغ  هناهد  رب  هک  نانچمه  دمحم  .تشاد  لاس  لهچ  دودح  دوخ  هک  یلاح  رد  .درک  جاودزا  وا  اب  دمحم ، یگلاس 

عـضو زا  هشیمه  هک  دروآ  یم  رطاـخ  هب  .درک  یم  رورم  ار  شیوـخ  یناوـج  یناوـجون و  یکدوـک و  تارطاـخ  تسیرگن و  یم  قـفا 
دمآ یمن  راگزاس  وا  نامیا  درخ و  اب  هک  نامورحم  نادنمتـسم و  هقاف  رقف و  یقـالخا و  دـسافم  مدرم و  یتسرپ  تب  هکم و  یعاـمتجا 

ره هب  هک  دوب  هتفایرد  تشاد  ماش  رفـس  زا  هک  ییاه  هبرجت  اب  تسین ؟ یهار  ایآ  دوب : هدیـسرپ  دوخ  زا  هراومه  وا  .تسا  هدرب  یم  جنر 
.تسامنهار هک  تسادـخ  اهنت  تفگ : یم  دوخ  اب  .دـیوجب  ناـهج  تاـجن  يارب  یهار  دـیاب  تسا و  گـنر  نیمه  نامـسآ  دور  اـجک 

هدیسر یگلاس  لهچ  زرم  هب  دمحم 
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دیاش اـت  دـنارذگب ، اـعد  رکفت و  هب  هکم  نوریب  رد  ار  يرایـسب  تاـقوا  هک  دوب  هدـش  ثعاـب  وا  ناـج  رد  اـه  هیاـمجنر  نآ  رولبت  .دوب 
.دینارذگ یم  تدابع  هب  ءارح  راغ  رد  ار  ناضمر  نابعـش و  بجر و  هام  هس  هلاس  ره  وا  .دناهرب  التبا  بادرگ  زا  ار  تیرـشب  دـنوادخ 

، دمحم ناوخب ! دیچیپ : راغ  رد  مرگ  اریگ و  ییادص  هاگان  هک  دوب  هشیدنا  رد  قرغ  دـمحم  .دوب  بجر  متفه  تسیب و  بش  بش ، نآ 
.مناد یمن  ندناوخ  نم  تفگ : دیدرت  میب و  اب  دمحم  راب  نیا  ناوخب ! تفگ : هرابود  ادص  .تسیرگن  فارطا  هب  دولآ  مهو  یساره  رد 

، تسا نیرتدنمجرا  وت  راگدرورپ  ناوخب و  .دیرفآ  ینوخ  هتخل  زا  ار  یمدآ  دیرفایب ، هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  داد : خساپ  ادـص 
زاـب دوب  هدـناوخ  ورف  یحو  هتـشرف  هک  ار  هچ  ره  وا  و  تخوماـیب ...  تسناد  یمن  هک  ار  هچنآ  یمدآ  هب  و  تخوـمآ ، ملق  اـب  هک  وـمه 

ور نیا  زا  .دـیزرل  یم  دوخرب  قشع  یهولا  هبذـج  هب  تیمتاخ ، توبن و  میظع  راب  ریز  دـمآ ، یم  نییاـپ  راـغ  زا  هک  یماـگنه  .دـناوخ 
! منک یم  امرس  یگتسخ و  ساسحا  ناشوپب ، ارم  تفگ : دوب  هدش  سپاولد  تخس  وا  ندمآ  رید  زا  هک  هجیدخ  هب  دیسر  هناخ  هب  یتقو 

هدیزگرب ادخ  يربمایپ  هب  نم  بشما  دوب ، نم  تقاط  زا  شیب  تشذگ  نم  رب  بشما  هچنآ  تفگ : دش ، ایوج  ار  تلع  هجیدـخ  نوچ  و 
زا نم  تفگ : دیناشوپ  یم  وا  تماق  رب  دنلب  یمـشپ و  یـشوپور  هک  یلاح  رد  تخانـش ، یمن  اپ  زا  رـس  ینامداش  زا  هک  هجیدخ  مدش !

نارگید اب  وت  هک  متسناد  یم  مدوب ، يزور  نینچ  راظتنا  رد  شیپ  اهتدم 
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تـسد ربمایپ  .مروآ  یم  نامیا  وت  هب  ییادـخ و  لوسر  نیرخآ  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ادـخ  هاگـشیپ  رد  کـنیا  يراد ، قرف  رایـسب 
تیدـبا و ياضما  دز ، رـسمه  هرهچ  رب  هک  ییاـبیز  دـنخلگ  درـشف و  یناـبرهم  هب  دوب  هدروآ  شیپ  وا  اـب  تعیب  يارب  هک  ار  شرـسمه 
هب زونه  هکنآ  اب  وا  .درک  تعیب  ربمایپ  اب  دوب  دـمحم  هناـخ  رد  هک  یلع  نآ ، زا  سپ  .دوب  ناـمیا  نیتسخن  نیا  دـش و  وا  ناـمیا  نوگش 

.درک تعیب  يربمایپ  هب  دوب  هدش  ادخ  ربمایپ  کنیا  هک  دوخ  يومع  رـسپ  اب  هجیدـخ ، نوچمه  دروآ و  شیپ  تسد  دوب  هدیـسرن  غولب 
یـسک هثراح ، نب  دـیز  هلمج  زا  نانآ  ناصاخ  ناکیدزن و  زا  نت  ود  یکی  یلع و  هجیدـخ و  زج  تشذـگ و  رما  نیا  زا  مامت  لاس  هس 

نانآ يارب  ربمایپ  هاگنآ  دندرک و  یم  ادـتقا  ربمایپ  هب  زامن  ماگنه  هب  دـندش و  عمج  ربمایپ  هناخ  رد  نانآ  .تشادـن  ربخ  ارجام  زا  رگید 
(( نیبرقالا کتریـشع  رذنا  و  نامرف ((  هکنآ  ات  .تفگ  یم  نخـس  دوب  هتخومآ  ودب  سدقلا  حور  هک  یبادآ  زا  ای  دـناوخ و  یم  نآرق 

ماعط و فرص  زا  سپ  هاگنآ  درک و  توعد  یماعط  هب  ار  کیدزن  ماوقا  همه  ربمایپ  .دیسر  ادخ  يوس  زا  نک ) هاگآ  ار  کیدزن  ماوقا  )
نم تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  .دیوگ  یمن  غورد  نایناوراک  هب  رالاسناوراک  دومرف : نانآ  هب  دنوادخ ، يانث  دمح و 

درم و دیهاوخ  زین  يزور  دیور  یم  باوخ  هب  هک  هنوگ  نامه  ادخ  هب  دنگوس  ناگمه ، يارب  زین  امـش و  يارب  هژیو  هب  میادـخ ، ربمایپ 
يزور دیزیخ  یم  رب  باوخ  زا  هک  هنوگ  نامه 
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رفیک هب  یکین و  ناـتکین ، راـک  يارب  دیـسر و  دـنهاوخ  دـیا  هداد  ماـجنا  هچنآ  باـسح  هب  دـش و  دـیهاوخ  هتخیگنارب  زیختـسر  رد  زین 
زا دوب  سک  نیتسخن  بلاطوبا ، .دوب  دهاوخ  يدبا  خزود  ای  دـیواج و  تشهب  ای  امـش  راک  نایاپ  دـید و  دـیهاوخ  يدـب  دـب ، ياهراک 
زا ما  هدنز  نم  ات  ادخ  هب  .میروآ  یم  نامیا  وت  هب  مینک و  یم  قیدـصت  ار  وت  تلاسر  مییاریذـپ و  ناج  هب  ار  وت  دـنپ  تفگ : هک  ناشیا 

یگرزب ییاوسر  نیا  تفگ : شورخ  مشخ و  اب  هنعط و  زنط و  هب  بهلوبا ، ربمایپ ، رگید  يومع  اما  .تشاد  مهاوخن  رب  تسد  وت  يراـی 
ات دنوادخ ، هب  دـنگوس  هک : دیـشورخ  بلاطوبا  خـساپ ، رد  .دـینک  هبلغ  وا  رب  دوش  هریچ  امـش  رب  وا  هک  شیپ  نآ  زا  شیرق ، يا  تسا !

هفئاطلا خیـش  عقاو  رد  هودنلاراد و  سیئر  هک  بلاطوبا  یمـسر  حیرـص و  راتفگ  نیا  اب  .درک  میهاوخ  عافد  ینابیتشپ و  وا  زا  میا  هدنز 
امش هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  مراگدرورپ  تفگ : نارـضاح  هب  راب  هس  هاگنآ  ربمایپ  .دنیوگب  دنتـسناوتن  يزیچ  نارگید  دوب ، شیرق 

؟ دوب دهاوخ  امش  نیب  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  دنک  يرای  ارم  دشاب  رـضاح  هک  امـش  زا  سک  ره  نونکا  مناوخب ، وا  يوس  هب  ار 
یم رب  هنیـس  زا  هک  یمد  نیرخآ  اـت  نم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : تساـخرب و  دوب  غلاـب  ون  یناوج  هک  ع )  ) یلع ترـضح  راـب ، هس  ره 

نیشناج یـصو و  ردارب و  ناوج )  ) نیا تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  موس ، راب  .دیناشن  ار  وا  ربمایپ  رابود ، .مرـضاح  وت  يرای  هب  مروآ 
هب شیرق  .دینک  تعاطا  وا  زا  تسا ، نم 
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، مشخ هنیک و  زا  رپ  ییاهبلق  اب  هاگنآ  دینادرگ ! ریما  وت  رب  ار  وا  هک  ربب  نامرف  ترـسپ  زا  کنیا  دنتفگ : بلاطوبا  هب  دندیدنخ و  هرخس 
ینلع راهظا  یمومع و  مالعا  نامرف  دعب ، یکدنا  .دنام  هناخ  رد  بلاطوبا  یلع و  هجیدـخ و  اب  دـمحم  دـنتفر و  نوریب  دـمحم  هناخ  زا 

یناراوس هک  منک  ربخ  ار  امـش  رگا  مدرم ، يا  دومرف : دروآ و  درگ  افـص  دـنلب  هپت  ياپ  ار  همه  ربماـیپ  دیـسر و  ادـخ  يوس  زا  توعد 
ربمایپ هاگنآ  .میا  هدینشن  وت  زا  یغورد  چیه  نونکات  ام  يرآ ، دنتفگ : همه  دیراد ؟ یم  رواب  ارم  هتفگ  ایآ  دنراد ، امش  رب  نتخات  لایخ 

الا هلا  ال  دـییوگب : همه  دیـشکب و  یتسرپ  تب  شیک  زا  تسد  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  تفگ : دـناوخ و  مان  هب  ار  هکم  لیابق  کـیاکی 
چیه وا  خـساپ  رد  ربماـیپ ، يدروآ ؟ درگ  نیمه  يارب  ار  اـم  وت ، رب  ياو  تفگ : ییوختـشرد  اـب  دوب  كرـش  نارـس  زا  هک  بهلوبا  .هللا 

ناـمیا ربماـیپ  هب  رگید  نت  دـنچ  ثراـح و  نب  هدـیبع  بلاـطوبا و  رگید  رـسپ  رفعج  اـهنت  نارگید ، شیرق و  زا  عـمج  نیا  رد  .تفگن 
هب ریزگان  .دنتسناوت  یمن  اما  دننک ، شوماخ  ار  یهلا  رون  نیا  هدیمد و  ون  دیـشروخ  نیا  ات  دندیـشوک  یم  تخـس  ناکرـشم  .دندروآ 

ربمایپ و صخـش  هب  تراسج  زا  بلاطوبا  رطاخ  هب  اما  دـندروآ ، یم  نامیا  مالـسا  هب  هک  دـنتخادرپ  یناـسک  ریقحت  هجنکـش و  رازآ و 
رسای رامع  هژیو  هب  دندنامن ، ناما  رد  ناکرشم  تخس  ياهرازآ  زا  نارگید ، .دندرک  یم  يراددوخ  نانآ  ینلع  ياذیا  رفعج و  یلع و 

نانس نب  بیهص  ترالا و  نب  بابخ  شردارب و  ردام و  ردپ و  و 
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تمواقم و خـیرات  كرات  رب  ناشناشخرد  ياهمان  هک  رگید  نت  دـنچ  هریهف و  نب  رماـع  یـشبح و  لـالب  هب  فورعم  حاـبر  نب  لـالب  و 
ياه هجنکـش  ریز  ناشیا ، یهاوخ  ادخ  نینط  يرادـیاپ و  يدار و  نوگلگ  هنییآ  نانآ ، هتخیر  قحان  ياه  نوخ  دـشخرد و  یم  نامیا 

.تسا نورق  يرادیب  گنهآ  كرشم ، نالدروک  زوسناوختسا 

هزمح نامیا 

ییاهماگ اب  دوش ، اج  هب  اج  هک  تسنام  یم  يا  هرخـص  هب  تفر ، یم  هار  نوچ  دوب ، الاب  دـنلب  دـنمورین و  يدرم  ربمایپ ، يومع  هزمح ،
تخادنا و یم  فتک  رب  تخـس  ینامک  تسـشن و  یم  رکیپ  لوغ  یبسا  رب  وا  .دروآ  یم  رطاخ  هب  ار  ریـش  راتفر  هک  یتلوص  راوتـسا و 
ار یلعی  شدنزرف  هاگ  .تفر  یم  هکم  فارطا  ناراسهوک  اهنابایب و  هب  راکـش ، يارب  زور ، ره  داهن و  یم  تشپ  سپ  رب  ریترپ  یـشکرت 
( شیرق ياروش   ) هودـنلاراد شیپ  رد  هاگنآ  .درک  یم  فاوط  ار  ادـخ  هناـخ  تسخن  تشگ ، یم  رب  نوچ  بورغ  .درب  یم  دوخ  اـب  زین 

شوگ شنانخس  هب  زین  مدرم  .تفگ  یم  مدرم  يارب  تشاد ، رطاخ  رد  زور  نآ  راکش  يرواکت و  ياه  هسامح  زا  هچنآ  داتـسیا و  یم 
هدـش هل  داسف  همکچ  ریز  هکم  .تسناد  یم  دوخ  غارچ  مشچ و  ار  وا  شیرق ، هژیو  هب  دوب و  برع  ناولهپ  ناـهج  هک  ارچ  دـنداد ، یم 

ابر راـمق و  هک  دوب  هدرک  راـچد  مو  ؤشم  یـسیپ  کـل و  هب  ار  رهـش  هرهچ  رگید ، يا  هتـسد  هقاـف  رقف و  هتـسد و  کـی  روز  رز و  دوب :
نیا زا  تشاد و  مه  شوغآ  رد  تسد  یبلط  نوزفا  افر و  .دوب  نآ  درورپتسد  نابلط ، نوزفا  زآ  صرح و  نآ و  درواتسد 
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سفن ياج  دوب و  هداز  یتسرپ  یم  یتسم و  راـمق و  يراد و  هدرب  یبلط و  عونت  اـشحف و  رقف و  عورـشمان  نادـنزرف  نومیماـن ، تلـصو 
، دندوب هداد  ابر  هب  نت  یگدنز ، نارذگ  يارب  هک  ینادنمتـسم  .دوب  هدرک  گنت  رهـش ، رد  ار  یتسرپقح  یهاگآ و  نادجو و  ندیـشک 
هب ار  ناگراچیب  نآ  نانآ ، دـندرپس و  یم  ناراوخابر  هب  ار  دوخ  نارتخد  ناـنز و  دـندمآ ، یمن  رب  هدـهع  زا  نوچ  تخادرپ  ماـگنه  هب 

نیا رانک  زا  .دش  یم  نومنهر  اجنآ  هب  ار  نایوجماک  دوب و  زازتها  رد  یمچرپ  اه ، هناخ  نآ  دیلپ  یناشیپ  رب  هک  دـندرب  یم  ییاه  هناخ 
، ناراوخابر نازودنارز ، هک  تسادیپ  داد و  رس  ار  اهناسنا  يدازآ  مایپ  نیما )) دمحم   )) هک دوب  بادرم  نیا  يوسارف  زا  نفع و  رازنجل 

ناوریپ رازگمایپ و  رازآ  هب  دنونشب و  دنتسناوت  یمن  دندینـش و  یمن  ار  مایپ  نیا  ناکرـشم ، ناتـسرپ و  تب  هملک : کی  رد  نازابرامق و 
ناگدرب و فعـضتسم و  ناـمدرم  درک و  یم  داـیرف  اراکـشآ  ار  دوخ  يدـیحوت  ماـیپ  افـص  هپت  زارف  رب  ربماـیپ  زور ، نآ  .دـنتخادرپ  وا 
هب ار  ربمایپ  دوب  شیرق  نارگرازآ  نیرتزوت  هنیک  نیرتدـیلپ و  زا  هک  لهجوبا  .دـنداد  یم  ارف  شوگ  وا  راتفگ  هب  لد  رادـیب  ناـمورحم 

نانچمه دوب ، هدرک  رت  خاتسگ  ار  وا  ربمایپ  توکس  هک  لهجوبا  .دومرفن  یخـساپ  دنام و  شوماخ  دمحم  .تفرگ  تخـس  ياهمانـشد 
هب هنالهاج  یتوخن  اب  قمح  رورغ و  بکرم  رب  راوس  لهجوبا  سپـس  .دنام  شوماخ  زاب  ربمایپ ، .دـیراب  یم  مانـشد  تفگ و  یم  ازـسان 

اب زین  شناشیوخ  همه  دوب و  هدیسامآ  رب  رورغ  نآ  داب  زا  زونه  وا  .تسشن  ییوکس  رب  اجنآ  تفر و  شیرق  ياروش  لحم 
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يوس هب  تسار  دوب و  هتسشن  بسا  رب  راوتـسا  یتماق  اب  دمآ ، یم  راکـش  زا  زور  ره  دننام  هزمح ، ناولهپ  ناج  نایم ، نآ  رد  .دندوب  وا 
دوخ زور  نآ  ياـهراک  زا  دور و  مدرم  يوس  هب  سپـس  دروآ و  ياـج  هب  ار  فاوط  تسخن  هشیمه ، نوچ  اـت  تفاتـش  یم  ادـخ  هناـخ 

لت رانک  رد  دوب و  يا  هدرب  .دیناسر  وا  هب  ار  دوخ  نانز  سفن  هدزباتـش ، نیگمـشخ و  يدرم  ماگنه ، نیمه  رد  اما  .دـیوگب  نانآ  يارب 
رـسپ لهجوبا ، هزمح ، يا  .دـنک  ربخ  ار  هزمح  ات  دوب  هدـمآ  دوب و  هدینـش  ربمایپ  هب  ار  لهجوبا  کیکر  ياهمانـشد  .تشاد  هناخ  افص 
دنزرف توکـس  زا  لهجوبا  .مدینـش  ار  اهمانـشد  نآ  همه  دوخ ، نم  .دـنام  شوماـخ  تا  هدازردارب  .تفرگ  مانـشد  داـب  هب  ار  وت  ردارب 

.دینش یمن  يزیچ  رگید  هزمح ، ...شیرق  ياروش  لحم  رد  نونکا  مه  داد و  همادا  وا  تمرح  کته  هب  نانچمه  درکن و  مرش  تردارب 
ریـش نینچمه  دوب و  هتخورفارب  یـشتآ  وا  رد  يدرمناوـج  يدار و  تیمح و  .تشادرب  زیخ  هودـنلاراد  يوـس  هب  دـمآ و  دورف  بسا  زا 

يوکس رب  هلابز ، هکشب  نوچ  رورغ  داب  رپ  نانچمه  لهجوبا ، .تفر  یم  شیپ  كانـسرت  یتلوص  اب  دشاب  هدید  راکـش  هک  يا  هنـسرگ 
هاگن ياه  هرارش  هک  نانچمه  هزمح  .تشاد  هگن  ياپ  رب  ار  وا  تفرگ و  شنابیرگ  زا  هزمح  نینهآ  گنچ  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  اروش 

، دنا هتفگ  نم  هب  يا  هداد  مردارب  رـسپ  هب  هک  ار  ییاهمانـشد  همه  لهجوبا ، هک : دیـشورخ  دیراب ، یم  لهجوبا  نامـشچ  رب  وا  رابـشتآ 
هک تسا  ینورد  يدوبمک  فعض و  يافرژ  زا  مانشد ، هاگتساخ  ینیبب ! ار  دوخ  يازس  ات  وگب  هرابود  کنیا 
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ای تفگ :  یم  هتسکش  اپ  تسد و  دنک و  زاب  راتفگ  هب  بل  تسناوت  یمن  سرت ، يرایسب  زا  لهجوبا ، .درب  یم  جنر  نآ  زا  رازگمانـشد 
.دش يراج  نوخ  هک  تفوک  لهجوبا  يور  رس و  رب  نادنچ  نآ  هنامک  اب  دروآرد و  هب  فتک  زا  ار  نامک  هزمح ، ...نم  نم ، یلعیوبا ،

زا هک  درک  هراشا  مشچ ، تسد و  تکرح  اب  لهجوبا ، اما  .دننکب  يراک  دنتـساوخ  یم  لهجوبا  نادناخ  موزخم  ینب  رادوریگ ، نیا  رد 
تاجن هزمح  تسد  زا  ار  لـهجوبا  دـندش و  عمج  مدرم  .تسین  ناولهپ  ناـهج  فیرح  سک  چـیه  تسناد  یم  اریز  دـنزیخنرب ، ياـج 

ره سپ  .مناملـسم  نونکا  مه  زا  هک  منک  یم  مالعا  نم  دروآرب : دایرف  درک و  مدرم  هب  ور  دیـشورخ ، یم  هک  ناـنچمه  هزمح  .دـنداد 
رد هک  يدار  تیمح و  هک  دش  نینچ  ...دنک و  مرن  هجنپ  تسد و  نم  اب  دیاب  دهد ، رازآ  ار  یناملـسم  ای  دزیتسب  نم  هدازردارب  اب  سک 

.تسویپ كانشورخ  يراج  هب  كاپ  لالز  دز و  دور  هب  درپس  یم  دوخ  هار  لحاس ، رد  نآ ، شوداشود  مالسا و  يراج  رانک 

هشبح هب  ناناملسم  ترجه 

يرج نادنچ  ناناملـسم  رازآ  رد  ار  ناکرـشم  مالـسا ، شخب  يدازآ  شوغآ  هب  نالدـکاپ  نافعـضتسم و  ناگدرب و  موادـم  ندرب  هانپ 
هک داد  روتـسد  ربماـیپ  سپ  .دوـمن  یم  لکـشم  رایـسب  ناناملـسم  يارب  ناـنآ ، ياذـیا  تاـمطل و  تامدـص و  لـمحت  رگید  هـک  درک 

دنتفرگ یم  رارق  رازآ  دروم  رتشیب  هک  یناسک  زا  نت  هدزناپ  تسخن  تثعب  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد  .دننک  ترجه  هشبح  هب  ناناملـسم 
.دندرک ترجه  هشبح  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  یگدرکرس  هب  رگید  رفن  دنچ  تصش و  سپس  و  درم ) هدزای  نز و  راهچ  )
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شوخ رایـسب  یناوج  هک  ار  دـیلو  نب  هرامع  زین  شرـسمه و  صاعلا و  نب  ورمع  شیرق  دـنامن و  ناهنپ  ربمایپ  ناراـی  ترجه  هماـگنه 
.دنارب نوریب  شیوخ  روشک  زا  ار  نارجاهم  هک  دنراداو  ار  هاش  ات  داتسرف  هشبح  هاش  یـشاجن  دزن  هب  ییایاده  اب  دوب  يورابیز  تماق و 

نیا دروم  رد  میرم  هروس  يابیز  تایآ  تئارق  هژیو  هب  تفرگن و  یشاجن  لد  رد  رفعج  ياریگ  مرگ و  نایب  ربارب  رد  نانآ  درـس  مد  اما 
نانامهیم زا  دروخ  دنگوس  هک  داد  رارق  ریثءات  تحت  نانچ  دوب  یحیسم  هک  ار  یشاجن  مالسلا ، هیلع  یـسیع  شدنزرف  گرزب و  يوناب 

راک نایـشیرق ، .دنتـشگزاب  رتزارد ، اپ  زا  تسد  شیرق ، ناگدنیامن  .دنک  تیامح  دـننامب ، شروشک  رد  هک  هاگ  ره  ات  دوخ ، دـنمجرا 
رازآ امیقتـسم  دـمحم  هب  دنتـسناوت  یمن  نانآ  حیرـص  تیامح  هزمح و  بلاطوبا و  هظحالم  هب  نوچ  .دـنتفرگ و  رت  يدـج  ار  دـمحم 

، سپ .دنراذگب  يداصتقا  يانگنت  رد  ار  وا  نارای  دمحم و  هک  دـندرک  قفاوت  نآ  ساسا  رب  دنتـسب و  يا  هدـهاعم  دوخ  نایم  دـنناسرب ،
بلاطوبا و شراوگرزب  يومع  وا و  نارای  ربمایپ و  .دش  هتخیوآ  هبعک  رد  اضما و  شیرق  لیابق  نارـس  يوس  زا  هک  دنتـشون  همان  نامیپ 
، تدم نیا  رد  نانآ  .دندرب  رس  هب  طیارش  نیرت  تخـس  رد  لاس  هس  اجنآ  رد  دندرک و  چوک  بلاط  یبا  بعـش  هب  هجیدخ ، شرـسمه 
نوخ و شـشک  رـس  زا  همان و  نامیپ  مغر  هب  ناشکیدزن ، ماوقا  زین  یهاـگ  .دـندرک  یم  نارذـگ  هجیدـخ  ياـهییاراد  لـحم  زا  رتشیب ،

درک گنت  شیرق  رب  ار  هصرع  تدـم ، نآ  رد  وا  نارای  ربمایپ و  هناتخـسرس  يدرمیاپ  .دنداتـسرف  یم  اجنآ  هب  هقوذآ  یناهنپ  هداوناـخ ،
نانآ رتشیب 
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ادخ ربمایپ  .دننک  جراخ  بعش  زا  ار  نانآ  ات  دندوب  هناهب  یپ  رد  دنتشاد ، بعش  رد  کیدزن  یماوقا  ای  يا و  هداون  يرسپ ، يرتخد ، هک 
نت دنا  هدرک  اضما  هک  يا  همان  نامیپ  سرت  زا  همه  اما  دنا ، هدش  هتسخ  دوخ  ناکرـشم ، نیا  هک : دش  روآدای  دوخ  راوگرزب  يومع  هب 
ادخ مان  اهنت  هدرب و  نیب  زا  هدروخ و  ار  اهاضما  همان و  نامیپ  هنایروم  هک  دییوگب  نانآ  هب  دیورب و  دوخ  امـش  .دنهد  یمن  نآ  خسف  هب 
يا تفگ : شیرق  هب  بلاطوبا  دـننامب ! دـنب  ياپ  نآ  هب  نانآ  ات  تسین  نایم  رد  يا  همان  نامیپ  رگید  تسا ، هدـنام  یقاب  نآ  یناـشیپ  رب 
نآ رب  ادـخ  مان  اهنت  دـنا و  هدرب  نیب  زا  ار  همان  نامیپ  اه  هنایروم  هک  دـیوگ  یم  وا  کـنیا  دـیناد ، یمن  قح  رب  ارم  هدازردارب  هک  اـمش 

رهـش هب  بعـش  زا  ناناملـسم  دیراذگب  دیروآ و  يور  وا  نید  هب  دیوگ ، یم  وا  هک  دوب  هنوگ  نیمه  رگا  دینیبب : دیورب و  .تسا  هدـنام 
یم سپ  زاب  وا  زا  ار  دوخ  تیامح  موش و  یم  تسدـمه  امـش  اـب  زین  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشاب ، هتفگن  تسرد  رگا  و  دـندرگ ؛ زاـب 

یقاب دندناوخ ، یم  نادـب  ار  ادـخ  مان  هک  یهاتوک  ترابع  زج  همان  نامیپ  زا  اتفگـش ! .دـندیود  هبعک  هناخ  يوس  هب  ناکرـشم ، .مریگ 
نیا دمحم  هک  تسا  رگید  ییوداج  زین  نیا  دنتفگ : ناربکتسم  نالدروک و  اما  دندروآ ، نامیا  يدایز  هدع  بیترت  نیا  هب  دوب ! هدنامن 

.دنتفای ییاهر  بعش  يانگنت  زا  ناناملسم  يراب  تسا ! هداد  بیترت  تسد  هریچ  رحاس 

بلاطوبا تشذگرد 

وا .دش  رامیب  بلاطوبا  هک  دندوب  هدوساین  بعش  جنر  زا  ناناملسم  زونه  تثعب ، مهن  لاس  رد 

(1  ) ادخ لوسر  www.Ghaemiyeh.comتثعب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ناتسربق  هب  ار  وا  رهطم  هزانج  هک  يزور  .دراذگ  تالکـشم  هوبنا  رد  ار  ربمایپ  دیـشک و  كاخ  باقن  رد  يور  زور  کی  ماجنارس 
شیوخ دـنواشیوخ  هب  ردـق  هچ  وت  نم ، دـنمجرا  يومع  يا  دومرف : یم  تسیرگ و  یم  مارآ  مارآ  هزاـنج ، شیپاـشیپ  ربماـیپ  دـندرب ،

، تسا هدرک  هریت  نم  رب  ار  ناـهج  وت  گوس  هک  تسا  هاوگ  ادـخ  يدرک ! يراـی  ار  وا  نید  ادـخ  رطاـخ  هب  هزادـنا  هچ  يدوب ! راداـفو 
.دراد ینازرا  وت  رب  ار  شیوخ  تشهب  دانک و  تمحر  ار  وت  يادخ 

مالسا نیتسخن  يوناب  هجیدخ  تلحر 

داد و ناشن  هجیدخ  رب  ار  دوخ  راثآ  بعش ، رد  زوستقاط  اسرفناوت و  ياهیتخـس  هک  دوب  هتـشذگن  بلاطوبا  تلحر  زا  هتفه  کی  زونه 
.دوب باتفآ  گرم  دیزرو ، یم  قشع  ودب  هک  ربمایپ  يارب  هجیدـخ  گرم  .داتفا  راضتحا  رتسب  هب  هجیدـخ  ترـضح  مالـسا  لوا  يوناب 

.داد يرادلد  ار  وا  تخود و  وا  غورف  یب  ياهمـشچ  رد  مشچ  .دشن  ادـج  هجیدـخ  رانک  زا  راضتحا ، خـلت  ياه  هظحل  مامت  رد  ربمایپ ،
دای هب  هاگ  ره  رمع ، رخآ  ات  هک  زور ، نآ  اهنت  هن  دمحم  .دـیرپ  یهلا  نایـشآ  هب  دـمحم ، ناوزاب  نایم  رد  شکاپ ، حور  غرم  ماجنارس ،

یمغ اب  داهن و  كاخ  رد  عیقب  رد  ار  شرسمه  رهطم  دسج  دوخ  درک و  مارآ  ار  شنارتخد  زور ، نآ  .تسیرگ  یم  داتفا ، یم  هجیدخ 
، هچگید سآ ، تسد  .تفای  هدنز  ار  وا  هلاس  نیدنچ  هرطاخ  دای و  داتفا ، هشوگ  ره  هب  شهاگن  هناخ ، رد  .تشگ  زاب  هناخ  هب  رابنارگ ،
هوکـش و همه  زارد ، يراگزور  هک  دـندرک  یم  تیاکح  ینز  يونعم  هوکـش  زا  همه  همه و  وا ، یلاخ  رتسب  هدـنامزاب ، سابل  ود  کی 

ياپ ار  شیوخ  تورث  ییایند و  لالج 
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هار رد  درپس و  وا  نید  هب  مه  ار  دوخ  هوکـشب  ناـمیا  تفرگ و  لد  هب  مه  ار  شروشرپ  كاـپ و  قشع  رهم و  تخیر و  دـمحم  ناـمرآ 
، هجیدخ بلاطوبا و  تافو  زا  سپ  ...درواین  وربا  هب  مخ  اما  دـید ؛ اهرازآ  دینـش و  اهتتامـش  دیـشک و  اهیتخـس  درک و  اهیراوتـسا  نآ ،

چیه زا  دـندیرد و  تمرح  هدرپ  هراـبکی  دـندرک ، یم  یتاـظحالم  بلاـطوبا  مارتحا  هب  هک  شیرق  .دـش  رت  تخـس  ربماـیپ  رب  راـگزور 
هب هدولآ  يور  رس و  اب  ناباتـش ، یکدنا  ربمایپ ، هک  زور  نآ  .دندرکن  يراد  دوخ  ناناملـسم ، رگید  ربمایپ و  صخـش  دروم  رد  يرازآ 
زا دنازوس ، یم  ار  وا  هنیـس  ردام  گرم  غاد  زونه  هک  وا  نارتخد  زا  یکی  دمآ ، هناخ  هب  دـندوب  هتخیر  وا  رـس  رب  ماب  زا  هک  يرتسکاخ 

، درتس یم  دوخ  نیربنع  يوم  رـس و  زا  ار  كاشاخ  كاخ و  هک  یلاح  رد  ربمایپ ، .تسیرگ  دنلب  رایتخا  یب  عضو ، نآ  رد  ردـپ  ندـید 
نانیا تسام ! نابیتشپ  دـنوادخ  دوش ، هریچ  وت  كاـپ  لد  رب  مغ  راذـگم  مرتخد ! دومرف : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شرتخد  نانزدـنخبل ،

دنوادخ میراد ، نامیا  دوخ  هار  هب  ام  شابم ، نیگهودنا  تسام ، اب  ناحبس  یح  دنوادخ  اما  دنا ، هدش  رـس  هریخ  میومع  گرم  زا  سپ 
.درک دهاوخن  غیرد  ام  يروای  زا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	بعثت رسول خدا (1)
	مشخصات کتاب
	محمد
	ایمان حمزه
	هجرت مسلمانان به حبشه
	درگذشت ابوطالب
	رحلت خدیجه بانوی نخستین اسلام

	درباره مركز

