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(1  ) ادخ لوسر  تثعب 

باتک تاصخشم 

يدورامرگ يوسوم  یلع  هدنسیون : 
يدورامرگ يوسوم  یلع  رشان : 

دمحم

ياکنخ رد  راگنا  ار ، دوخ  هتخوسباتفآ  نت  ارحص ، دیشیدنا . یم  دوخ  اب  دوب و  هتخود  رود  ياهقفا  هب  ار  نامشچ  دوب . هتـسشن  ءارح  راغ  رد 
ییاهزیچ ردام  زا  اما  دوب ، هدیدن  زگره  ار  ردپ  تسا . هداتفا  شیوخ  یکدوک  رکف  هب  ارچ  تسناد  یمن  دمحم  تسـش . یم  بورغ ، گنریب 

نابرهم اما ، ار . بلطملادبع  دوخ  دج  زین  دروآ و  یم  دای  هب  ار  دوخ  هیاد  همیلح ، رتشیب  تفر . یمن  رتارف  یگلاس  شش  زا  هک  تشاد  دای  هب 
یکدوک يوب  زونه  هک  ییاهتسد  اب  یناپوچ ، ياهزور  ییاهنت ؛ ياهزور  تشاد : رطاخ  رد  سک  ره  زا  شیپ  ار ، ارحـص  شیوخ ، هیاد  نیرت 
ياهراخ ناور و  ياهنـش  هتـشارفارب و  ياههوک  هدرتسگ و  يارحـص  نامـسآ و  شنیرفآ  رد  ینالوط  ياه  هشیدـنا  هک  ییاـهزور  داد ؛ یم 

، ردام زا  تفرگ . یم  ردام  هناهب  شکچوک  لد  هاگ  اـهزور  نآ  دوب . وا  ییاـهنت  درواتـسد  هناـگی  اـهنآ  هدـننیرفآ  رد  ندیـشیدنا  نـالیغم و 
. دیشوپ یم  ار  وا  نت  هک  درک  یم  راکشآ  ردق  نامه  ار  وا  راقو  هک  یسابل  رد  ابیز ، رایسب  دوب و  مشتحم  تخس  هک  دروآ  یم  دای  هب  یحبش 

نامه هب  دوب ، هداد  تسد  زا  دوز  ار  دوخ  يوش  ردام ، هک  تسناد  اهدعب  دـید . یم  مغ  زا  يا  هلاه  رد  ار  ردام  هرهچ  دروآ ، یم  رطاخ  هب  ات 
نآ دـمآ  یم  وا  دای  هب  هچنآ  یکدوک  نارود  نیرت  نیریـش  زا  دـییاپن . دایز  زین  يردـپ  دـج  تیامح  ياـهزور  ار . رداـم  دوخ  وا  هک  يدوز 

دروآ یم  رطاخ  هب  نارجن . سیدـق  اب  یندـنام  دای  رد  یندـید و  تاقالم  نآ  دوب و  ماش  هب  بلاطوبا  شراوگرزب  يومع  اب  وا  رفـس  نیتسخن 
رطاخ هب  ار  دوخ  یناوجون  زین  دـندراذگ . یم  وا  هب  يردـپ  دـج  اب  ردام  هک  دوبن  نآ  زا  رتمک  درازگ  یم  ودـب  درم  ریپ  نآ  هک  یمارتحا  هک 

تناما تقادص و  عبط و  يانغتسا  يزاین و  یب  یکاپ و  تشذگ . ماش  هکم و  نیب  ومع  تراجت  ناوراک  رد  هبرجت  نتخودنا  هب  هک  دروآ  یم 
همه نیا  و  دـندناوخ . یم  نیما  دـمحم  ار  وا  ءاحطب  رـسارس  رد  دندوتـس و  یم  تناما  تهازن و  هب  ار  وا  نانگمه ، هک  دوب  نانچ  راـک  رد  وا 

یکاپ و یکین و  هب  رتشیپ  اهلاس  زا  وا ، هب  شیوخ  تراـجت  يراذـگاو  اـب  تشاد و  كاـپ  یناـج  دوخ  هک  دـش ، وا  هب  هجیدـخ  هقـالع  ببس 
رد درک . جاودزا  وا  اب  دمحم ، یگلاس  جنپ  تسیب و  رد  هجیدخ ، دوب . هدرب  یپ  وا  يدنمشوه  یگنادرم و  افو و  ایح و  تمصع و  یتسرد و 

یکدوک و تارطاخ  تسیرگن و  یم  قفا  هب  دوب  هتـسشن  ءارح  راغ  هناهد  رب  هک  نانچمه  دـمحم  تشاد . لاس  لهچ  دودـح  دوخ  هک  یلاـح 
یقالخا دـسافم  مدرم و  یتسرپ  تب  هکم و  یعامتجا  عضو  زا  هشیمه  هک  دروآ  یم  رطاخ  هب  درک . یم  رورم  ار  شیوخ  یناوج  یناوجون و 

ایآ دوب : هدیـسرپ  دوخ  زا  هراومه  وا  تسا . هدرب  یم  جـنر  دـمآ  یمن  راگزاس  وا  نامیا  درخ و  اب  هک  ناـمورحم  نادنمتـسم و  هقاـف  رقف و  و 
تاجن يارب  یهار  دیاب  تسا و  گنر  نیمه  نامسآ  دور  اجک  ره  هب  هک  دوب  هتفایرد  تشاد  ماش  رفـس  زا  هک  ییاه  هبرجت  اب  تسین ؟ یهار 

وا ناج  رد  اه  هیامجنر  نآ  رولبت  دوب . هدیسر  یگلاس  لهچ  زرم  هب  دمحم  تسامنهار . هک  تسادخ  اهنت  تفگ : یم  دوخ  اب  دیوجب . ناهج 
ره وا  دناهرب . التبا  بادرگ  زا  ار  تیرـشب  دنوادخ  دیاش  ات  دنارذگب ، اعد  رکفت و  هب  هکم  نوریب  رد  ار  يرایـسب  تاقوا  هک  دوب  هدش  ثعاب 
رد قرغ  دمحم  دوب . بجر  متفه  تسیب و  بش  بش ، نآ  دینارذگ . یم  تدابع  هب  ءارح  راغ  رد  ار  ناضمر  نابعـش و  بجر و  هام  هس  هلاس 

: تفگ هرابود  ادص  تسیرگن . فارطا  هب  دولآ  مهو  یـساره  رد  دمحم ، ناوخب ! دیچیپ : راغ  رد  مرگ  اریگ و  ییادص  هاگان  هک  دوب  هشیدنا 
زا ار  یمدآ  دیرفایب ، هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  داد : خساپ  ادص  مناد . یمن  ندناوخ  نم  تفگ : دـیدرت  میب و  اب  دـمحم  راب  نیا  ناوخب !

تخومایب تسناد  یمن  هک  ار  هچنآ  یمدآ  هب  و  تخومآ ، ملق  اب  هک  ومه  تسا ، نیرتدـنمجرا  وت  راـگدرورپ  ناوخب و  دـیرفآ . ینوخ  هتخل 
هب تیمتاخ ، توبن و  میظع  راب  ریز  دـمآ ، یم  نییاپ  راغ  زا  هک  یماـگنه  دـناوخ . زاـب  دوب  هدـناوخ  ورف  یحو  هتـشرف  هک  ار  هچ  ره  وا  و  ... 
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ارم تفگ : دوب  هدش  سپاولد  تخـس  وا  ندمآ  رید  زا  هک  هجیدخ  هب  دیـسر  هناخ  هب  یتقو  ور  نیا  زا  دیزرل . یم  دوخرب  قشع  یهولا  هبذج 
نم تقاط  زا  شیب  تشذگ  نم  رب  بشما  هچنآ  تفگ : دـش ، ایوج  ار  تلع  هجیدـخ  نوچ  و  منک ! یم  امرـس  یگتـسخ و  ساسحا  ناشوپب ،

رب دنلب  یمـشپ و  یـشوپور  هک  یلاح  رد  تخانـش ، یمن  اپ  زا  رـس  ینامداش  زا  هک  هجیدخ  مدش ! هدیزگرب  ادخ  يربمایپ  هب  نم  بشما  دوب ،
رد کنیا  يراد ، قرف  رایـسب  نارگید  اب  وت  هک  متـسناد  یم  مدوب ، يزور  نینچ  راظتنا  رد  شیپ  اهتدـم  زا  نم  تفگ : دـیناشوپ  یم  وا  تماق 

شیپ وا  اب  تعیب  يارب  هک  ار  شرسمه  تسد  ربمایپ  مروآ . یم  نامیا  وت  هب  ییادخ و  لوسر  نیرخآ  وت  هک  مهد  یم  تداهش  ادخ  هاگـشیپ 
. دوب نامیا  نیتسخن  نیا  دش و  وا  نامیا  نوگـش  تیدـبا و  ياضما  دز ، رـسمه  هرهچ  رب  هک  ییابیز  دـنخلگ  درـشف و  ینابرهم  هب  دوب  هدروآ 
، هجیدخ نوچمه  دروآ و  شیپ  تسد  دوب  هدیـسرن  غولب  هب  زونه  هکنآ  اب  وا  درک . تعیب  ربمایپ  اب  دوب  دمحم  هناخ  رد  هک  یلع  نآ ، زا  سپ 

یکی یلع و  هجیدخ و  زج  تشذگ و  رما  نیا  زا  مامت  لاس  هس  درک . تعیب  يربمایپ  هب  دوب  هدش  ادـخ  ربمایپ  کنیا  هک  دوخ  يومع  رـسپ  اب 
هب دـندش و  عمج  ربمایپ  هناخ  رد  نانآ  تشادـن . ربخ  ارجام  زا  رگید  یـسک  هثراح ، نب  دـیز  هلمج  زا  ناـنآ  ناـصاخ  ناـکیدزن و  زا  نت  ود 

نخـس دوب  هتخومآ  ودب  سدقلا  حور  هک  یبادآ  زا  ای  دناوخ و  یم  نآرق  نانآ  يارب  ربمایپ  هاگنآ  دـندرک و  یم  ادـتقا  ربمایپ  هب  زامن  ماگنه 
ار کیدزن  ماوقا  همه  ربمایپ  دیـسر . ادخ  يوس  زا  نک ) هاگآ  ار  کیدزن  ماوقا  (( ) نیبرقالا کتریـشع  رذـنا  و  نامرف ((  هکنآ  ات  تفگ . یم 
. دیوگ یمن  غورد  نایناوراک  هب  رالاسناوراک  دومرف : نانآ  هب  دنوادخ ، يانث  دمح و  ماعط و  فرص  زا  سپ  هاگنآ  درک و  توعد  یماعط  هب 
هب هک  هنوگ  نامه  ادخ  هب  دنگوس  ناگمه ، يارب  زین  امـش و  يارب  هژیو  هب  میادخ ، ربمایپ  نم  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس 
هب دـش و  دـیهاوخ  هتخیگنارب  زیختـسر  رد  زین  يزور  دـیزیخ  یم  رب  باوخ  زا  هک  هنوگ  نامه  درم و  دـیهاوخ  زین  يزور  دـیور  یم  باوخ 
ای امـش  راک  نایاپ  دید و  دـیهاوخ  يدـب  دـب ، ياهراک  رفیک  هب  یکین و  ناتکین ، راک  يارب  دیـسر و  دـنهاوخ  دـیا  هداد  ماجنا  هچنآ  باسح 
ار وت  تلاسر  مییاریذپ و  ناج  هب  ار  وت  دنپ  تفگ : هک  ناشیا  زا  دوب  سک  نیتسخن  بلاطوبا ، دوب . دهاوخ  يدبا  خزود  ای  دـیواج و  تشهب 
، بهلوبا ربمایپ ، رگید  يومع  اما  تشاد . مهاوخن  رب  تسد  وت  يرای  زا  ما  هدنز  نم  ات  ادخ  هب  میروآ . یم  نامیا  وت  هب  مینک و  یم  قیدـصت 
. دـینک هبلغ  وا  رب  دوش  هریچ  امـش  رب  وا  هک  شیپ  نآ  زا  شیرق ، يا  تسا ! یگرزب  ییاوسر  نیا  تفگ : شورخ  مشخ و  اـب  هنعط و  زنط و  هب 

یمـسر حیرـص و  راتفگ  نیا  اب  درک . میهاوخ  عافد  ینابیتشپ و  وا  زا  میا  هدـنز  ات  دـنوادخ ، هب  دـنگوس  هک : دیـشورخ  بلاطوبا  خـساپ ، رد 
نارـضاح هب  راب  هس  هاگنآ  ربمایپ  دـنیوگب . دنتـسناوتن  يزیچ  نارگید  دوب ، شیرق  هفئاـطلا  خیـش  عقاو  رد  هودـنلاراد و  سیئر  هک  بلاـطوبا 

ردارب و دنک  يرای  ارم  دشاب  رضاح  هک  امش  زا  سک  ره  نونکا  مناوخب ، وا  يوس  هب  ار  امش  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  مراگدرورپ  تفگ :
نم ادخ ، لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  دوب  غلاب  ون  یناوج  هک  ع )  ) یلع ترضح  راب ، هس  ره  دوب ؟ دهاوخ  امش  نیب  رد  نم  هفیلخ  یصو و 
نیا تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  موس ، راـب  دـیناشن . ار  وا  ربماـیپ  راـبود ، مرـضاح . وـت  يراـی  هب  مروآ  یم  رب  هنیـس  زا  هک  یمد  نیرخآ  اـت 

نامرف ترسپ  زا  کنیا  دنتفگ : بلاطوبا  هب  دندیدنخ و  هرخـس  هب  شیرق  دینک . تعاطا  وا  زا  تسا ، نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  ناوج ) )
بلاطوبا یلع و  هجیدخ و  اب  دمحم  دـنتفر و  نوریب  دـمحم  هناخ  زا  مشخ ، هنیک و  زا  رپ  ییاهبلق  اب  هاگنآ  دـینادرگ ! ریما  وت  رب  ار  وا  هک  ربب 

دروآ درگ  افـص  دنلب  هپت  ياپ  ار  همه  ربمایپ  دیـسر و  ادخ  يوس  زا  توعد  ینلع  راهظا  یمومع و  مالعا  نامرف  دعب ، یکدنا  دنام . هناخ  رد 
ام يرآ ، دنتفگ : همه  دـیراد ؟ یم  رواب  ارم  هتفگ  ایآ  دـنراد ، امـش  رب  نتخات  لایخ  یناراوس  هک  منک  ربخ  ار  امـش  رگا  مدرم ، يا  دومرف : و 

شیک زا  تسد  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  تفگ : دناوخ و  مان  هب  ار  هکم  لیابق  کیاکی  ربمایپ  هاگنآ  میا . هدینـشن  وت  زا  یغورد  چیه  نونکات 
درگ نیمه  يارب  ار  ام  وت ، رب  ياو  تفگ : ییوختشرد  اب  دوب  كرش  نارـس  زا  هک  بهلوبا  هللا . الا  هلا  ال  دییوگب : همه  دیـشکب و  یتسرپ  تب 
نت دنچ  ثراح و  نب  ةدیبع  بلاطوبا و  رگید  رسپ  رفعج  اهنت  نارگید ، شیرق و  زا  عمج  نیا  رد  تفگن . چیه  وا  خساپ  رد  ربمایپ ، يدروآ ؟

یمن اما  دـننک ، شوماخ  ار  یهلا  رون  نیا  هدـیمد و  ون  دیـشروخ  نیا  اـت  دندیـشوک  یم  تخـس  ناکرـشم  دـندروآ . ناـمیا  ربماـیپ  هب  رگید 
هب تراسج  زا  بلاطوبا  رطاخ  هب  اما  دـندروآ ، یم  ناـمیا  مالـسا  هب  هک  دـنتخادرپ  یناـسک  ریقحت  هجنکـش و  رازآ و  هب  ریزگاـن  دنتـسناوت .

هژیو هب  دندنامن ، ناما  رد  ناکرشم  تخس  ياهرازآ  زا  نارگید ، دندرک . یم  يراددوخ  نانآ  ینلع  ياذیا  رفعج و  یلع و  ربمایپ و  صخش 
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هریهف و نب  رماع  یـشبح و  لالب  هب  فورعم  حابر  نب  لالب  نانـس و  نب  بیهـص  ترالا و  نب  بابخ  شردارب و  ردام و  ردپ و  رـسای و  رامع 
نوگلگ هنییآ  نانآ ، هتخیر  قحان  ياه  نوخ  دـشخرد و  یم  نامیا  تمواـقم و  خـیرات  كراـت  رب  ناـشناشخرد  ياـهمان  هک  رگید  نت  دـنچ 

. تسا نورق  يرادیب  گنهآ  كرشم ، نالدروک  زوسناوختسا  ياه  هجنکش  ریز  ناشیا ، یهاوخ  ادخ  نینط  يرادیاپ و  يدار و 

هزمح نامیا 

راوتسا ییاهماگ  اب  دوش ، اج  هب  اج  هک  تسنام  یم  يا  هرخـص  هب  تفر ، یم  هار  نوچ  دوب ، الاب  دنلب  دنمورین و  يدرم  ربمایپ ، يومع  هزمح ،
ریترپ یشکرت  تخادنا و  یم  فتک  رب  تخس  ینامک  تسـشن و  یم  رکیپ  لوغ  یبسا  رب  وا  دروآ . یم  رطاخ  هب  ار  ریـش  راتفر  هک  یتلوص  و 

. درب یم  دوخ  اب  زین  ار  یلعی  شدـنزرف  هاگ  تفر . یم  هکم  فارطا  ناراسهوک  اهنابایب و  هب  راکـش ، يارب  زور ، ره  داهن و  یم  تشپ  سپ  رب 
زا هچنآ  داتـسیا و  یم  شیرق ) ياروـش   ) هودـنلاراد شیپ  رد  هاـگنآ  درک . یم  فاوـط  ار  ادـخ  هناـخ  تسخن  تـشگ ، یم  رب  نوـچ  بورغ 

ناهج هک  ارچ  دـنداد ، یم  شوگ  شنانخـس  هب  زین  مدرم  تفگ . یم  مدرم  يارب  تشاد ، رطاخ  رد  زور  نآ  راکـش  يرواکت و  ياه  هسامح 
رقف هتـسد و  کی  روز  رز و  دوب : هدـش  هل  داسف  همکچ  ریز  هکم  تسناد . یم  دوخ  غارچ  مشچ و  ار  وا  شیرق ، هژیو  هب  دوب و  برع  ناولهپ 

، نابلط نوزفا  زآ  صرح و  نآ و  درواتسد  ابر  رامق و  هک  دوب  هدرک  راچد  مو  ؤشم  یـسیپ  کل و  هب  ار  رهـش  هرهچ  رگید ، يا  هتـسد  هقاف  و 
یبلط عونت  اشحف و  رقف و  عورشمان  نادنزرف  نومیمان ، تلصو  نیا  زا  تشاد و  مه  شوغآ  رد  تسد  یبلط  نوزفا  افر و  دوب . نآ  درورپتسد 

. دوب هدرک  گنت  رهـش ، رد  ار  یتسرپقح  یهاگآ و  نادـجو و  ندیـشک  سفن  ياج  دوب و  هداز  یتسرپ  یم  یتسم و  راـمق و  يراد و  هدرب  و 
هب ار  دوخ  نارتخد  نانز و  دندمآ ، یمن  رب  هدهع  زا  نوچ  تخادرپ  ماگنه  هب  دندوب ، هداد  ابر  هب  نت  یگدنز ، نارذگ  يارب  هک  ینادنمتسم 

دوب و زازتها  رد  یمچرپ  اه ، هناخ  نآ  دـیلپ  یناـشیپ  رب  هک  دـندرب  یم  ییاـه  هناـخ  هب  ار  ناـگراچیب  نآ  ناـنآ ، دـندرپس و  یم  ناراوخاـبر 
ار اهناسنا  يدازآ  مایپ  نیما )) دمحم   )) هک دوب  بادرم  نیا  يوسارف  زا  نفع و  رازنجل  نیا  رانک  زا  دـش . یم  نومنهر  اجنآ  هب  ار  نایوجماک 

یمن دندینـش و  یمن  ار  ماـیپ  نیا  ناکرـشم ، ناتـسرپ و  تب  هملک : کـی  رد  نازاـبرامق و  ناراوخاـبر ، نازودـنارز ، هک  تسادـیپ  داد و  رس 
درک یم  دایرف  اراکشآ  ار  دوخ  يدیحوت  مایپ  افص  هپت  زارف  رب  ربمایپ  زور ، نآ  دنتخادرپ . وا  ناوریپ  رازگمایپ و  رازآ  هب  دنونشب و  دنتـسناوت 

نیرتزوـت هنیک  نیرتدـیلپ و  زا  هک  لـهجوبا  دـنداد . یم  ارف  شوـگ  وا  راـتفگ  هب  لد  رادـیب  ناـمورحم  ناـگدرب و  فعـضتسم و  ناـمدرم  و 
ار وا  ربمایپ  توکـس  هک  لهجوبا  دومرفن . یخـساپ  دـنام و  شوماخ  دـمحم  تفرگ . تخـس  ياهمانـشد  هب  ار  ربماـیپ  دوب  شیرق  نارگرازآ 
رورغ و بکرم  رب  راوس  لهجوبا  سپـس  دـنام . شوماخ  زاب  ربمایپ ، دـیراب . یم  مانـشد  تفگ و  یم  ازـسان  ناـنچمه  دوب ، هدرک  رت  خاتـسگ 

همه دوب و  هدیـسامآ  رب  رورغ  نآ  داـب  زا  زونه  وا  تسـشن . ییوکـس  رب  اـجنآ  تفر و  شیرق  ياروـش  لـحم  هب  هنـالهاج  یتوـخن  اـب  قـمح 
دوب و هتـسشن  بسا  رب  راوتـسا  یتماق  اب  دـمآ ، یم  راکـش  زا  زور  ره  دـننام  هزمح ، ناولهپ  ناج  نایم ، نآ  رد  دـندوب . وا  اـب  زین  شناـشیوخ 

زور نآ  ياهراک  زا  دور و  مدرم  يوس  هب  سپس  دروآ و  ياج  هب  ار  فاوط  تسخن  هشیمه ، نوچ  ات  تفاتش  یم  ادخ  هناخ  يوس  هب  تسار 
لت رانک  رد  دوب و  يا  هدرب  دـیناسر . وا  هب  ار  دوخ  نانز  سفن  هدزباتـش ، نیگمـشخ و  يدرم  ماگنه ، نیمه  رد  اما  دـیوگب . نانآ  يارب  دوخ 
وت ردارب  رسپ  لهجوبا ، هزمح ، يا  دنک . ربخ  ار  هزمح  ات  دوب  هدمآ  دوب و  هدینش  ربمایپ  هب  ار  لهجوبا  کیکر  ياهمانـشد  تشاد . هناخ  افص 

درکن مرش  تردارب  دنزرف  توکس  زا  لهجوبا  مدینش . ار  اهمانشد  نآ  همه  دوخ ، نم  دنام . شوماخ  تا  هدازردارب  تفرگ . مانشد  داب  هب  ار 
هب دـمآ و  دورف  بسا  زا  دینـش . یمن  يزیچ  رگید  هزمح ، شیرق ... ياروش  لحم  رد  نونکا  مه  داد و  همادا  وا  تمرح  کته  هب  ناـنچمه  و 

دشاب هدید  راکش  هک  يا  هنسرگ  ریش  نینچمه  دوب و  هتخورفارب  یـشتآ  وا  رد  يدرمناوج  يدار و  تیمح و  تشادرب . زیخ  هودنلاراد  يوس 
نینهآ گنچ  هاگان  هک  دوب  هتسشن  اروش  يوکس  رب  هلابز ، هکشب  نوچ  رورغ  داب  رپ  نانچمه  لهجوبا ، تفر . یم  شیپ  كانسرت  یتلوص  اب 

، دـیراب یم  لهجوبا  نامـشچ  رب  وا  رابـشتآ  هاگن  ياـه  هرارـش  هک  ناـنچمه  هزمح  تشاد . هگن  ياـپ  رب  ار  وا  تفرگ و  شناـبیرگ  زا  هزمح 
! ینیبـب ار  دوخ  يازـس  اـت  وـگب  هراـبود  کـنیا  دـنا ، هتفگ  نم  هب  يا  هداد  مردارب  رـسپ  هب  هک  ار  ییاهمانـشد  همه  لـهجوبا ، هک : دیـشورخ 
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تسناوت یمن  سرت ، يرایسب  زا  لهجوبا ، درب . یم  جنر  نآ  زا  رازگمانشد  هک  تسا  ینورد  يدوبمک  فعض و  يافرژ  زا  مانشد ، هاگتـساخ 
نادنچ نآ  هنامک  اب  دروآرد و  هب  فتک  زا  ار  نامک  هزمح ، نم ... نم ، یلعیوبا ، ای  تفگ :  یم  هتسکش  اپ  تسد و  دنک و  زاب  راتفگ  هب  بل 

اما دـننکب . يراـک  دنتـساوخ  یم  لـهجوبا  نادـناخ  موزخم  ینب  رادوریگ ، نیا  رد  دـش . يراـج  نوـخ  هک  تفوـک  لـهجوبا  يور  رـس و  رب 
مدرم تسین . ناولهپ  ناهج  فیرح  سک  چـیه  تسناد  یم  اریز  دـنزیخنرب ، ياـج  زا  هک  درک  هراـشا  مشچ ، تسد و  تکرح  اـب  لـهجوبا ،

یم مالعا  نم  دروآرب : دایرف  درک و  مدرم  هب  ور  دیـشورخ ، یم  هک  نانچمه  هزمح  دنداد . تاجن  هزمح  تسد  زا  ار  لهجوبا  دندش و  عمج 
و دنک ... مرن  هجنپ  تسد و  نم  اب  دـیاب  دـهد ، رازآ  ار  یناملـسم  ای  دزیتسب  نم  هدازردارب  اب  سک  ره  سپ  مناملـسم . نونکا  مه  زا  هک  منک 
هب كاپ  لـالز  دز و  دور  هب  درپس  یم  دوخ  هار  لـحاس ، رد  نآ ، شوداـشود  مالـسا و  يراـج  راـنک  رد  هک  يدار  تیمح و  هک  دـش  نینچ 

. تسویپ كانشورخ  يراج 

هشبح هب  ناناملسم  ترجه 

هک درک  يرج  نادنچ  ناناملسم  رازآ  رد  ار  ناکرشم  مالـسا ، شخب  يدازآ  شوغآ  هب  نالدکاپ  نافعـضتسم و  ناگدرب و  موادم  ندرب  هانپ 
هـشبح هب  ناناملـسم  هک  داد  روتـسد  ربمایپ  سپ  دومن . یم  لکـشم  رایـسب  ناناملـسم  يارب  نانآ ، ياذیا  تامطل و  تامدص و  لمحت  رگید 

( درم هدزای  نز و  راهچ   ) دنتفرگ یم  رارق  رازآ  دروم  رتشیب  هک  یناسک  زا  نت  هدزناپ  تسخن  تثعب  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد  دـننک . ترجه 
دنامن و ناهنپ  ربمایپ  نارای  ترجه  هماگنه  دندرک . ترجه  هشبح  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  یگدرکرس  هب  رگید  رفن  دنچ  تصش و  سپـس  و 

هاش یشاجن  دزن  هب  ییایاده  اب  دوب  يورابیز  تماق و  شوخ  رایسب  یناوج  هک  ار  دیلو  نب  ةرامع  زین  شرـسمه و  صاعلا و  نب  ورمع  شیرق 
لد رد  رفعج  ياریگ  مرگ و  نایب  ربارب  رد  نانآ  درس  مد  اما  دنارب . نوریب  شیوخ  روشک  زا  ار  نارجاهم  هک  دنراداو  ار  هاش  ات  داتسرف  هشبح 
هک ار  یـشاجن  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  شدـنزرف  گرزب و  يوناب  نیا  دروم  رد  میرم  هروس  ياـبیز  تاـیآ  تئارق  هژیو  هب  تفرگن و  یـشاجن 

. دنک تیامح  دننامب ، شروشک  رد  هک  هاگ  ره  ات  دوخ ، دـنمجرا  نانامهیم  زا  دروخ  دـنگوس  هک  داد  رارق  ریثءات  تحت  نانچ  دوب  یحیـسم 
هزمح و بلاطوبا و  هظحالم  هب  نوچ  و  دـنتفرگ . رت  يدـج  ار  دـمحم  راک  نایـشیرق ، دنتـشگزاب . رتزارد ، اـپ  زا  تسد  شیرق ، ناگدـنیامن 

دمحم هک  دندرک  قفاوت  نآ  ساسا  رب  دنتسب و  يا  هدهاعم  دوخ  نایم  دنناسرب ، رازآ  امیقتسم  دمحم  هب  دنتسناوت  یمن  نانآ  حیرص  تیامح 
ربمایپ دش . هتخیوآ  هبعک  رد  اضما و  شیرق  لیابق  نارس  يوس  زا  هک  دنتشون  همان  نامیپ  سپ ، دنراذگب . يداصتقا  يانگنت  رد  ار  وا  نارای  و 
نیرت تخـس  رد  لاس  هس  اجنآ  رد  دـندرک و  چوک  بلاط  یبا  بعـش  هب  هجیدـخ ، شرـسمه  بلاـطوبا و  شراوگرزب  يومع  وا و  ناراـی  و 

مغر هب  ناشکیدزن ، ماوقا  زین  یهاگ  دـندرک . یم  نارذـگ  هجیدـخ  ياهییاراد  لحم  زا  رتشیب ، تدـم ، نیا  رد  ناـنآ  دـندرب . رـس  هب  طـیارش 
، تدـم نآ  رد  وا  نارای  ربمایپ و  هناتخـسرس  يدرمیاپ  دنداتـسرف . یم  اجنآ  هب  هقوذآ  یناهنپ  هداوناخ ، نوخ و  شـشک  رـس  زا  همان و  نامیپ 

نانآ ات  دندوب  هناهب  یپ  رد  دنتشاد ، بعش  رد  کیدزن  یماوقا  ای  يا و  هداون  يرسپ ، يرتخد ، هک  نانآ  رتشیب  درک  گنت  شیرق  رب  ار  هصرع 
نامیپ سرت  زا  همه  اما  دنا ، هدش  هتسخ  دوخ  ناکرشم ، نیا  هک : دش  روآدای  دوخ  راوگرزب  يومع  هب  ادخ  ربمایپ  دننک . جراخ  بعـش  زا  ار 

هدروخ و ار  اهاضما  همان و  نامیپ  هنایروم  هک  دییوگب  نانآ  هب  دیورب و  دوخ  امـش  دنهد . یمن  نآ  خـسف  هب  نت  دـنا  هدرک  اضما  هک  يا  همان 
بلاطوبا دننامب ! دـنب  ياپ  نآ  هب  نانآ  ات  تسین  نایم  رد  يا  همان  نامیپ  رگید  تسا ، هدـنام  یقاب  نآ  یناشیپ  رب  ادـخ  مان  اهنت  هدرب و  نیب  زا 

مان اهنت  دنا و  هدرب  نیب  زا  ار  همان  نامیپ  اه  هنایروم  هک  دیوگ  یم  وا  کنیا  دیناد ، یمن  قح  رب  ارم  هدازردارب  هک  امـش  يا  تفگ : شیرق  هب 
هب بعـش  زا  ناناملـسم  دیراذگب  دیروآ و  يور  وا  نید  هب  دیوگ ، یم  وا  هک  دوب  هنوگ  نیمه  رگا  دینیبب : دیورب و  تسا . هدنام  نآ  رب  ادـخ 

. مریگ یم  سپ  زاب  وا  زا  ار  دوخ  تیامح  موش و  یم  تسدمه  امش  اب  زین  نم  دنگوس  ادخ  هب  دشاب ، هتفگن  تسرد  رگا  و  دندرگ ؛ زاب  رهش 
هب دوب ! هدنامن  یقاب  دندناوخ ، یم  نادب  ار  ادخ  مان  هک  یهاتوک  ترابع  زج  همان  نامیپ  زا  اتفگـش ! دندیود . هبعک  هناخ  يوس  هب  ناکرـشم ،

تـسد هریچ  رحاس  نیا  دمحم  هک  تسا  رگید  ییوداج  زین  نیا  دنتفگ : ناربکتـسم  نالدروک و  اما  دندروآ ، نامیا  يدایز  هدـع  بیترت  نیا 
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. دنتفای ییاهر  بعش  يانگنت  زا  ناناملسم  يراب  تسا ! هداد  بیترت 

بلاطوبا تشذگرد 

كاخ باقن  رد  يور  زور  کی  ماجنارـس  وا  دـش . رامیب  بلاطوبا  هک  دـندوب  هدوساین  بعـش  جـنر  زا  ناناملـسم  زونه  تثعب ، مهن  لاـس  رد 
یم مارآ  مارآ  هزانج ، شیپاشیپ  ربمایپ  دندرب ، یم  ناتـسربق  هب  ار  وا  رهطم  هزانج  هک  يزور  دراذگ . تالکـشم  هوبنا  رد  ار  ربمایپ  دیـشک و 

يرای ار  وا  نید  ادخ  رطاخ  هب  هزادنا  هچ  يدوب ! رادافو  شیوخ  دـنواشیوخ  هب  ردـق  هچ  وت  نم ، دـنمجرا  يومع  يا  دومرف : یم  تسیرگ و 
ینازرا وت  رب  ار  شیوخ  تشهب  داـنک و  تمحر  ار  وـت  يادـخ  تسا ، هدرک  هریت  نم  رب  ار  ناـهج  وـت  گوـس  هک  تسا  هاوـگ  ادـخ  يدرک !

. دراد

مالسا نیتسخن  يوناب  هجیدخ  تلحر 

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

غرم ماجنارـس ، داد . يرادلد  ار  وا  تخود و  وا  غورف  یب  ياهمـشچ  رد  مشچ  دـشن . ادـج  هجیدـخ  رانک  زا  راضتحا ، خـلت  ياه  هظحل  مامت 
یم داتفا ، یم  هجیدخ  دای  هب  هاگ  ره  رمع ، رخآ  ات  هک  زور ، نآ  اهنت  هن  دمحم  دیرپ . یهلا  نایـشآ  هب  دمحم ، ناوزاب  نایم  رد  شکاپ ، حور 

. تشگ زاب  هناخ  هب  رابنارگ ، یمغ  اب  داهن و  كاخ  رد  عیقب  رد  ار  شرسمه  رهطم  دسج  دوخ  درک و  مارآ  ار  شنارتخد  زور ، نآ  تسیرگ .
رتسب هدـنامزاب ، سابل  ود  کی  هچگید ، سآ ، تسد  تفای . هدـنز  ار  وا  هلاس  نیدـنچ  هرطاخ  دای و  داـتفا ، هشوگ  ره  هب  شهاـگن  هناـخ ، رد 

ياپ ار  شیوخ  تورث  ییایند و  لالج  هوکش و  همه  زارد ، يراگزور  هک  دندرک  یم  تیاکح  ینز  يونعم  هوکش  زا  همه  همه و  وا ، یلاخ 
، نآ هار  رد  درپـس 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 
رب راگزور  هجیدخ ، بلاطوبا و  تافو  زا  سپ  درواین ... وربا  هب  مخ  اما  دید ؛ اهرازآ  دینـش و  اهتتامـش  دیـشک و  اهیتخـس  درک و  اهیراوتـسا 

دروم رد  يرازآ  چـیه  زا  دـندیرد و  تمرح  هدرپ  هراـبکی  دـندرک ، یم  یتاـظحالم  بلاـطوبا  مارتحا  هب  هک  شیرق  دـش . رت  تخـس  ربماـیپ 
رب ماب  زا  هک  يرتسکاخ  هب  هدولآ  يور  رس و  اب  ناباتش ، یکدنا  ربمایپ ، هک  زور  نآ  دندرکن . يراد  دوخ  ناناملـسم ، رگید  ربمایپ و  صخش 
یب عضو ، نآ  رد  ردپ  ندید  زا  دـنازوس ، یم  ار  وا  هنیـس  ردام  گرم  غاد  زونه  هک  وا  نارتخد  زا  یکی  دـمآ ، هناخ  هب  دـندوب  هتخیر  وا  رس 

شوغآ رد  ار  شرتخد  نانزدنخبل ، درتس ، یم  دوخ  نیربنع  يوم  رـس و  زا  ار  كاشاخ  كاخ و  هک  یلاح  رد  ربمایپ ، تسیرگ . دـنلب  رایتخا 
، دنا هدش  رـس  هریخ  میومع  گرم  زا  سپ  نانیا  تسام ! نابیتشپ  دـنوادخ  دوش ، هریچ  وت  كاپ  لد  رب  مغ  راذـگم  مرتخد ! دومرف : تفرگ و 

ُ ْ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 10 

اما خداوند حی سبحان با ماست، اندوهگین مباش، ما به راه خود ایمان داریم، خداوند از یاوري ما دریغ نخواهد کرد.

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir
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