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 ١٩۴١ یم ٢۴ ،سیروم ناج :هدنسیون

 ٢٠٢٣ یرونج ٣ ،ندنل ،داز لعل :نادرگرب

 

 1دنک یم راک رلتیھ یارب نونکا قباس هاش هللا ناما

================================ 
 دنتفرگ نشج شیارب ھک اپورا یاھ تختیاپ رد ھک ناتسناغفا قباس مکاح

 

 فرب زا هدیشوپ و عیسو یاھھلق ھیاس ریز رد ،لباک رھش رد ،شیپ لاس کی و هاجنپ

 هللاتیانع مان ھب یرسپ البق هللابیبح .دمآ ایند ھب ناتسناغفا ریما هللابیبح زا یرسپ ،شکودنھ

 شکچوک ردارب یهدارا و یبلطهاج ،طاشن ربارب رد ھک دادیم ناشن دیاب هللاتیانع اما ،تشاد

 نیمز رب هرابود و درب جوا ھب ار وا ھک یناھج ربارب رد نونکا یتح ،شایوق یاھھیر ھک

 .دوب هدوھیب ترسح و یخلت زا رپ شلد و درک یم دایرف و ھلان ،دز

 

 ھب تردن ھب اما ،تسا »ادخ تینما/حلص« یانعم ھب ھک دندیمان هللا ناما ار کچوک رسپ

 یمک تینما/حلص ،دش رتگرزب یتقو وا نوچ .دوش یم ھتفگ یزیمآ ھیانک لکش ھب یکدوک

 ،دوخ یادخ ھب تفلاخم رد ،داد یم ماجنا دیاب ھک یاھراک زا یرایسب و تخانش یم ار

  .دوب اھ نآ زا شیپ یاھ گرزبردپ و ناردپ یادخ

 

 شردپ لزلزتم یوخ و قلخ ھب تبسن ،دوب یاردوخ و دبتسم دوخ یناوج رد یتح هللا ناما

 ھتشاد ھگن ھنایشحوھمین تیعضو رد ار وا مدرم ھک یموسر و بادآ ھب تبسن و دوب باتیب

 و هللا تیانع ،تفرگ تسد رد شردپ لتق زا سپ ار تخت و جات وا .دوب لمحت یب ،دوب

 مکاح ار دوخ و درک ینادنز ،دننک لیدبت رترب تردق ھب ار دوخ دنتشاد شالت ھک ار شیاکاک

 .درک یفرعم برغلامش یناتسھوک و یشحو روشک

----------------------------------------------------------------------------------- 
1. https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/8180382?browse=ndp%3Abrowse%2Ftitle%2F

A%2Ftitle%2F13%2F1941%2F05%2F24%2Fpage%2F616018%2Farticle%2F8180382 
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 دروم یا ھنوگ ھب ناھج یاھ تختیاپ نیرتگرزب رد ،درک رفس جراخ ھب وا یتقو ،اھدعب

 رد .دندوب هدرکن ییاریذپ نینچ ار وا زا شیپ یھاشداپ چیھ لاح ات ھک تفرگ رارق لیلجت

 اجنآ رد ھک ار ایلاتیا اریخا وا .تخیرگ ناتسناغفا زا و دش علخ شدوخ مدرم طسوت تشگزاب

 .دوش رلتھ یفخمسیلوپ رومام ات تفر نیلرب ھب و درک کرت ،درک یم یگدنز

 

 تیادھ ھناخ زا نوریب ار وا هللا ناما یالاب یبصع یژرنا و یوق لکیھ ،رسپ کی ناونع ھب

 لبطصا رد ار دوخ یاھ بسا یگلاس ١١ رد و دربیم تذل نازابرس و اھ بسا زا وا .درک

 لاس رد و دوب یبوخ زادناریت مک نس رد یتح وا .تشاد تسد رد ار دوخ گنفت و یتنطلس

 .دنزب فدھ ھب یرگید زا سپ یکی ار اھ ھلولگ تسناوتیم دعب یاھ

 

 درک کرت دابآ لالج رد شا یناتسمز رصق دصق ھب ار لباک شردپ ھک تشاد لاس ٢٩ وا

 اما .درک مالعا مکاح اروف ار دوخ وا و دوب هللا تیانع زا ینیشناج قح .دش رورت سپس و

 رطاخ ھب ھک درک دعاقتم ار هللا تیانع وا و دوش ریما ھک دوب لیام هللا بیبح ردارب هللارصن

 تخت یارب شیاکاک یاعدا زا هللاتیانع ،راک نیا ماجنا اب .دنک رظن فرص شیاعدا زا وا

 .درک تیامح یھاش

 

 هدیدان ،دوب لباک رد زونھ ھک ار هللا ناما یاھ تساوخ و دیما ھک رفن ود رھ ،لاح نیا اب

 و درک مالعا »ناتسناغفا ریما هللا ناما« ار دوخ ،داتسرف مایپ ناشیارب وا ؛دندوب ھتفرگ

 یاھالط و رصق و هدرک فرصت ار ھنازخ ،ھتفرگ تسد رد ار شترا لورتنک ھک داد عالطا

  .دراد دوخ رایتخا رد ار نآ رد هریخذ

 

 .دوب وا یارب سبح لاس ۵ و هللا تیانع یریگتسد روتسد ،نیا زا سپ هللا ناما مادقا نیلوا

  .دش هداد یدازآ هزاجا وا ھب و تشذگ دوخ یاھاعدا ھمھ زا هللارصن
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 وا .دنک داجیا ار نآ تساوخ یم شیپ اھ تدم زا ھک درک زاغآ ار یتاحالصا هللا ناما سپس

 یاھ نامتخاس و برغ یایند رھاظم زا یرایسب اما ،دوب ھتفرن نوریب ناتسناغفا زا زگرھ

 .دوب هدناوخ ار نردم یگدنز تاناکما ریاس و اھ هداج ،نھآ هار ،تالآ نیشام ،زیگنا تفگش

 تخس یاوزنا رد شدوخ روشک نانز دننام جراخ نانز ھک دوب ھتخومآ برغ یایند زا وا

 ،دنشاب ناش نارھوش تیکلم و لام ھکنیا یاج ھب اھنآ .دنشوپ یمن رداچ و دننک یمن یگدنز

 ؟دوشن ناتسناغفا دراو دیدج یاھ ھشیدنا ھمھ نیا ارچ .دنا اھنآ رواشم و دمتعم و هارمھ

 

 دیاب ناتسناغفا تفرگ میمصت وا .درک زاغآ ار دوخ یزاس هزینردم تسایس هللا ناما ،نآربانب

 رتایت لومش ھب یمومع یاھنامتخاس یارب دنوپ رازھ نارازھ و دشاب ھتشاد دیدج تختیاپ

 .دندشن لیمکت زگرھ ھک درک ھنیزھ یمزاول ریاس و اھکراپ ،اھهداج ،امنیس و

 

 شیاھداھنشیپ هژیو ھب و اھ ھمانرب رد ار وا قشمد دلوتم و یروس ،ابیز یایرث ،شرسمھ

 قیوشت ناتسناغفا شترا داجیا یارب ار وا نانچمھ ایرث .درک یم قیوشت نانز یدازآ یارب

  .دوب ھتساوخ ار یکرت یاناوت نارسفا روظنم نیا ھب ھک درک یم

 

 .دوشن وربور شدوخ تاحالصإ لباقم رد یاھ تفلاخم اب هللا ناما ھک دوب ریذپان بانتجا

 .دنتشادن ار نآ تخادرپ تردق ھک دندرک یا هدنیازف یاھتایلام زا تیاکش ھب عورش مدرم

 ھب یدازآ یاطعا و هللاناما شیر ندیشارت ھک دنتشاد ضارتعا ناملسم نویناحور و اھالم

 .تسا دنوادخ ریتاسد اب تفلاخم رد نانز

 

 غلابم فرص اب ،تشگزاب ناتسناغفا ھب و تفر روشک جراخ ھب هللا ناما ھکنآ زا سپ اما

 ،ناتسناغفا یسایس و یعامتجا ماظن رد ھتخانشان ابیرقت تارییغت داجیا یارب شالت و تفگنھ

  .دندنار نوریب ار وا و دندرک مایق وا دض رب نویناحور و مدرم
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 یاھیتفگش زا یخرب و هدومن کرت ار ناتسناغفا دراد دصق وا ھک دش مولعم ١٩٢٧ لیاوا رد

 ھمھ ابیرقت زا دیدزاب یاھ ھمانتوعد یدوز ھب .دنیبب ار ناھج طاقن ریاس رد دوجوم

 .درک تفایرد لباک رد ییاپورا یاھروشک

 

 یدنمشزرا تازایتما دوب رضاح دیدرتیب و تشاد ندرک جرخ یارب یتفگنھ غلابم هللاناما

 .دندوب قاتشم وا یناتسھوک یودب نیمزرس ینادابآ یارب ھک دھدب یاھیجراخ ھب ار

 

 ناغفا نازابرس ناشخرد فص ھقردب اب ار دابآ لالج ١٩٢٧ ربمسد ١٠ رد ایرث ھکلم و وا

 یزرم رھش ھب اھنآ .دوب هدش یحارط هللا ناما طسوت للجم یاھ سابل اب ھک دندرک کرت

 و دیفس نھآ هار نوگاو ود تمس ھب زمرق شرف یور اجنآ رد و دندیسر ناتسچولب رد نمچ

 .دوب ھتخاس اھنآ یارب دنوپ رازھ ١۵ ھنیزھ اب ھیناترب تلود طسوت ھک دنتفر ییالط

 

 ،مور ،هرھاق قیرط زا ار اھنآ ھک دوب ھنادنمزوریپ یندرکنرواب ابیرقت رفس کی زاغآ نیا

 لباک ھب تشگزاب و نارھت ،هرقنا ،وکسم ،اگیر ،اسراو ،لسکورب ،ندنل ،سیراپ ،نیلرب

 .دناسر

 

 و یماظن یاھ هاگشیامن و ناگوان رادید کی رد ناتسلگنا رد دوخ تماقا لوط رد هللا ناما

 یاھشرافس و درک یسررب ار تالآ نیشام و کچوک ھحلسا یاھ ھناخراک ،ییاوھ یورین

 .داد فلتخم یاھتکرش ھب یگرزب

 

 اشامت ار یھاگشناد یاھقیاق ھقباسم و دندرک ندید یلم گرزب ھقباسم زا ایرث ھکلم و وا

 رازھ ١٠٠ دودح ھیناترب تلود ھک دش نیمخت ،دندرک کرت ار ناتسیلگنا اھنآ یتقو  .دندومن

 هدرک دیدزاب اھنآ ھک یروشک رھ زا .تسا هدرک جرخ اھنآ یاھیمرگرس یارب یار دنوپ

  .دوب  هدش هداد اھنآ یارب ھباشم یایادھ ،دننک دیدزاب ھک دوب رارق و دندوب
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 شیازفا اب اما .تشادن زرم و دح مزینردم یارب هاش قوش و روش ،ناتسناغفا ھب تشگزاب رد

 ھکنیا نودب وا .تفای شیازفا نویناحور ینمشد مھ و مدرم رب تایلام ،وا قوش و روش

  .دوب ھتفر ولج یلیخ ،دوش ھجوتم

 

 زا سپ و درک یربھر هاش ھیلع ار ھلیبق دارفا ،ناسربآ کی دنزرف واقس ھچب ،دعب یکدنا

 کی اب رارف ھب روبجم ار شا هداوناخ و وا ،تشحو یاھبش و ناوارف یاھیزیرنوخ

 .دومن یجراخ یامیپاوھ

 

 دوخ لوپ زا یرایسب وا .دندش نکاس مور ھموح رد ناش نارسپ و ھکلم اب ماجنارس هللا ناما

 نابایخ رد ندز مدق لاح رد ناوتیم ابلغا ار وا .داد تسد زا ولراک تنوم رد رامق رد ار

 .دسر یم رظن ھب لقاعرید رایسب اما ،نیگمغ درم ھک دید شاھناخ کیدزن
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