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ماع ىنعم هب ركنم زا ىهن و فورعم هب رما قیداصم ـ

لهاج میلعت

هظعوم و ركذت

اه هئطوت اب ىعامتجا دروخرب

ىگنهرف مجاهت اب هلباقم

هعماج ندرك رادیب ىارب ىبلط تداهش و داهج

﴾179 هحفص ﴿

میحرلا نمحرلا هللا مسب

نیبیطلا هلآ ىلعو دّمحم مساقلا ىبأ ،نیلسرملاو ءایبنالا دّیس ىلع مالّسلاو ةولّصلاو ،نیملاعلا ّبر هللادمحلا
ىفو ةعاسلا هذه ىف هئابآ ىلعو هیلع كتاولص نسحلا نب ةجحلا كیلول نك مهّللا .نیموصعملانیرهاطلا
كیلع مالسلا .الیوط ًاهیف هعتمتو ًاعوط كضرأ هنكست ىتح ًانیعو الیلدو ًارصانو ًادئاقو ًاظفاحو ًایلو ةعاس لك
.كئانفب تّلح ىتلا حاورالا ىلعو هللا دبع ابا ای

لجع ـ رصع ىلو سدقم هاگشیپ هب ار ترضح نآ تیب لها و )مالسلا هیلع(ءادهشلادیس هنامولظم تداهش
)مالسلا مهیلع(تیب لها ناگتفیش همه و دیلقت عجارم ،ىربهر مظعم ماقم ـ فیرشلا هجرف ىلاعت هللا
و تمصع تیب لها ناماد زا ار ام تسد ترخآ و ایند رد لاعتم ىادخ مراودیما و ،منكىم ضرع تیلست
.دیامرفن هاتوك)مالسلا مهیلع(تراهط
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فادها زا ىكی هك نیا هب هجوت اب میتفگ .دوب ركنم زا ىهن و فورعم هب رما هرابرد ام ثحب هتشذگ ىاه بش
هك ىراتفر ارچ سپ ،تسا هدش ىفرعم ركنم زا ىهن و فورعم هب رما )مالسلا هیلع(ءادهشلادیس مایق
ركنم زا ىهن و فورعم هب رما هرابرد ام هك ىنیزاوم اب دنداد ماجنا مایق نیا رد )مالسلا هیلع(ترضح
زا ىهن و فورعم هب رما هنوگچ )مالسلا هیلع(ماما مادقا رت هداس ترابع هب .تسین قباطم میسانشىم
رد ًاتمدقم لبق تاسلج رد ؟مینادىمن ار نآ ماكحا و میرادن غارس خیرات رد ار نآ هباشم ام هك دوب ىركنم
حیضوت دنورىم راك هب صاخ ىانعم هب ىنامز و ماع ىانعم هب ىهاگ اه هژاو زا ىضعب هك نیا دروم
نآرق رد ركنم زا ىهن و فورعم هب رما لامعتسا دراوم هب هجوت اب و ساسا نیا رب .مدرك ضرع ىرصتخم
اه نآ زا ىكی هك ،دراد انعم و حالطصا ود مه فورعم هب رما هك میدیسر هجیتن نیا هب ،تایاور و میرك
تسا حلطصم ىانعم نامه ركنم زا ىهن و فورعم هب رما صاخ ىانعم .تسا ماع ىرگید و صاخ ىانعم
هفیظو هب لمع طیارش هلمج زا .دوشىم ركذ ىطیارش زین نآ ىارب و ،هدیدرگ حرطم هیلمع ىاه هلاسر رد هك
ركنم زا ىهن و فورعم هب رما

﴾180 هحفص ﴿

ماكحا لماش هك دراد زین ىرت عیسو ىانعم ركنم زا ىهن و فورعم هب رما اما .دشابن ررض فوخ هك تسا نیا
مدرك ضرع مه ىیاه لاثم .دریگىم رب رد زین ار داهج دراوم زا ىضعب رد ىتح و دوشىم ىرگید نیوانع و
نیا مهاوخىم هسلج نیا رد .دادىم ناشن ار ركنم زا ىهن و فورعم هب رما هدرتسگ لامعتسا دراوم هك
،دنكىم اضتقا سلجم تقو و هدنیوگ ناوت هك ىدح ات كی ره ماكحا دروم رد و منك ىدنب هتسد ار دراوم
.مهدب ىرصتخم حیضوت

ماع ىنعم هب ركنم زا ىهن و فورعم هب رما قیداصم

رد ندراذگ رثا روظنم هب صخش هك ىشالت هنوگ ره ىنعی نآ ماع ىانعم هب ركنم زا ىهن و فورعم هب رما
شالت نیا .دراد زاب مارح راك زا ای دنك بجاو راك ماجنا هب راداو ار وا هك ىا هنوگ هب ،دهدىم ماجنا ىرگید
ىسك هب هك نیا ىنعی .دوش ماجنا رظن ،دروم لمع عوضوم ای مكح میلعت دننام فلتخم قرط زا تسا نكمم
»میلعت« تسا نكمم .تسا هنوگچ بجاو نآ ماجنا تیفیك ای تسا بجاو مالسا رد رما نالف هك دنزومایب
تكرح دننام ىراك رگید فرط زا .دشاب ماع ىانعم هب ركنم زا ىهن و فورعم هب رما قادصم نیرت مهم
هب رما قیداصم زا ىكی زین دش )مالسلا هیلع(ترضح نآ تداهش هب رجنم هك )مالسلا هیلع(ءادهشلادیس
رما ىارب قادصم هتسد هس ناوتىم قیداصم تهج زا نیا رب انب .تسا ماع ىانعم هب ركنم زا ىهن و فورعم
.تفرگ رظن رد ركنم زا ىهن .فورعم هب

لهاج میلعت

نیا لیبق زا فلتخم لیالد هب ىدرف ىهاگ ؛تسا میلعت لیبق زا ركنم زا ىهن و فورعم هب رما قادصم نیلوا
دای ار مالسا ماكحا هتسناوتن دنكىم ىگدنز نآ رد هك ىطیحم ىاضتقم هب ای ،هدیسر فیلكت هب هزات هك
درف نیا و ،هدركىم ىگدنز رافك طلست تحت ىا هقطنم رد ای و هدوب رود مالسا زكرم زا هك نیا لثم ،دریگب
ار نآ ىارجا هار ای مكح هك تسا ىسك ىنعی ؛تسا رصاق لهاج مالسا ماكحا هب تبسن حالطصا هب
نتفرگارف طیارش وا ىارب ،هك ىنعم نیا هب .تسا هدشن ریصقت بكترم دوخ ىعالطا ىب رد و دنادىمن
ىدرف نینچ هب مالسا ماكحا میلعت .تسا هدركن ىهاتوك رما نیا رد وا و ،تسا هدشن مهارف مالسا ماكحا
ایآ ؟میراد میلعت عون دنچ ای ؟تسا بجاو ىناسك هچ رب دارفا هنوگ نیا میلعت هك نیا اما .تسا بجاو
ای ىدرف دیاب میلعت
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خساپ هك تسا ىیاه لاؤس ،لیبق نیا زا ىدراوم و ؟دشاب ىمسر ریغ ای ىمسر تروص هب ؟دشاب ىعامتجا
.تسین هسلج نیا ناوت رد و ،دوشىم ثحب ندش هدرتسگ بجوم اه نآ هب نتفگ

،ىمرن لامك اب دیاب ىمیلعت نینچ .تسا بجاو ،رصاق لهاج میلعت هك تسا مّلسم هلأسم نیا الامجا
هب میلعت نیا رد نینچمه .تسا هتشادن ىریصقت دوخ لهج رد فرط نوچ ،دریگ ماجنا ىنابرهم و تمیالم
ىشزومآ بسانم ىاه هویش زا درك ىعس دیاب ،صخش مهف و دادعتسا هبترم و ىگدنز طیارش ،نس ىاضتقم
شور نامه ناوتىمن هدیسر فیلكت نس هب هزات هك ىناوجون ىارب ًالثم .دریگب دای رتهب وا ات درك هدافتسا
بسح رب شزومآ شور بیترت نیمه هب و .درب راك هب دوشىم هدافتسا لاسگرزب دارفا ىارب هك ىشزومآ
د�وگن .تسا ركنم زا ىهن و فورعم هب رما مسق كی نیا .دنكىم قرف زین دارفا تامولعم و دادعتسا بتارم
هب رما ماع ىانعم قیداصم هك تسا نیا رب ضرف .میدوب هدینشن ،ىفورعم هب رما نینچ ام لاح هب ات
.دوشىم زین لهاج میلعت لماش هك ،مینكىم ىسررب ار ركنم زا ىهن و فورعم

راك نیا رد اما هتشاد ار نتفرگ دای ىیاناوت ىنعی ؛دشاب رصقم ،لهاج هك تسا نیا ثحب رگید تلاح
میلعت وا هب تسا مزال ،درك میلعت تساوخرد رصقم لهاج صخش رگا ضرف نیا رد .تسا هدرك ىهاتوك
دای رد و دنادىمن ار دوخ هفیظو رصقم لهاج هك دینادىم امش ىلو ،دركن مه تساوخرد رگا اما .دوش هداد
هب ار ىشور وا میلعت رد دیاب ،داد میلعت وا هب دیاب هك نیا رب هوالع اج نیا رد ،تسا هدرك ىهاتوك نآ نتفرگ
اما ،هتشاد نتفرگ دای ىارب هزیگنا دوخ هب دوخ »رصاق لهاج« .دوش نتفرگ دای هب قیوشت وا هك درب راك
»رصقم لهاج« ىارب اما .تسا هتشادن ار نتفرگ دای ىیاناوت اذل ،هدوبن مهارف وا ىارب ىریگدای طیارش
هك نیا ىارب اذل .تسا هدرك ىهاتوك راك نیا رد نكل ،دریگب دای هتسناوتىم و هدوب مهارف ىریگدای طیارش
دروم نیا رد ىنعی .درك هزیگنا داجیا وا رد دیاب ،دریگب دای ات دنك هجوت و دهدب شوگ هك دیآرب ماقم نیا رد
وا دوخ هك دوش داجیا رصقم لهاج رد ىگدامآ نیا ات ،تفرگ راك هب میلعت رد ار ىرت هدیچیپ شور دیاب
دای ار لئاسم ایب هك دوش هتفگ وا هب تجح مامتا ىارب ًافرص رگا ،تروص نیا ریغ رد .دنك میلعت تساوخرد
فورعم هب رما رد .دوشىمن هتشادرب امش زا فیلكت ،شور نیا اب .مریگب دای مهاوخىمن دیوگىم ،ریگب
كی شود رب فیلكت ،طیارش بسح رب تسا نكمم لاح .تسا رت هدیچیپ راك شور رصقم لهاج هب تبسن
.دشاب شرورپ و شزومآ دننام ىداهن هدهع رب ای درف

مكح ،دوخ لایخ هب ىسك هك تسا نیا ،تسا میلعت لیبق زا هك فورعم هب رما زا موس مسق

﴾182 هحفص ﴿

تئارق هك دنتسه ىدارفا ،ىدرف لئاسم رد ًالثم .دنكىم هابتشا ىلو ،دنادىم ار نآ ماجنا شور ،هتفرگ دای ار
تسرد ار شا ىعامتجا فیلكت دوخ لایخ هب ىدرف ای .تسا تسرد دننكىم نامگ ىلو ،تسا طلغ ناشزامن
نامز هك قباس زا نم ،ركنم زا ىهن و فورعم هب رما هفیظو نیمه ًالثم .دنكىم هابتشا اما ،تسا هداد ماجنا
هك ،مراد رطاخ هب ار ىدایز دراوم ،تشاد قرف ىلیخ زورما اب هعماج ىنید و ىگنهرف طیارش و دوب توغاط
،ىیورشرت ،ىدنت اب هك دندوب ىناسك ،دوش ادیپ دراوم ىضعب رد اه نآ هباشم تسا نكمم مه زورما هتبلا
نامگ درف نیا ؟ىهدىم ماجنا ار رما نالف ارچ اقآ دنتفگىم نارگید هب نیهوت اب ىهاگ ىتح و ،تنوشخ
هب رما ِبجاو فیلكت ماجنا هارمه ىهاگآان ىور زا اما ،دهدىم ماجنا ىتسرد هب ار دوخ هفیظو هك دنكىم
راكهانگ نمؤم نآ ولو ،تسا مارح هك تسا نمؤم هب نیهوت هانگ نیا .دوشىم زین هانگ بكترم ،فورعم
هك دنكىم نامگ و دنادىمن ىنعی .تسا بكرم لهاج ،درف هك ،تسا نیا رب ضرف اج نیا رد .دشاب
ىنعی .تسا لبق شور ود زا رت هدیچیپ ىدرف نینچ میلعت شور اما ،داد میلعت دیاب ار ىسك نینچ .دنادىم
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نوچ .تسا هدرك هابتشا هك دهدب لامتحا ادتبا .دوشب هدامآ درف هك ،تفگ نخس ىمرن اب دیاب نانچ نآ
هك دنكىمن لوبق ىناسآ هب اذل .دهدىم ماجنا تسرد ار دوخ هفیظو دنكىم نامگ وا هك تسا نیا ام ضرف
لمع سپس .دنكىم هابتشا هفیظو ماجنا هوحن رد دهدب لامتحا هك درك ىراك دیاب ادتبا .تسا طلغ شراك
.دوش هداد میلعت وا هب حیحص

ناشیا هك هدش لقن )مالسلا هیلع(نیسح ماما و )مالسلا هیلع(نسح ماما دروم رد هك دیا هدینش امش همه
حیحص وا نتخاسوضو هوحن ىلو ،دوب نتفرگوضو لوغشم هك ،دندید ار ىدرمریپ ىزور ىكدوك نارود رد
وا مارتحا دیاب و تسا درمریپ درف نیا دندید اما ،دنیوگب وا هب ار وضو حیحص شور دنتساوخ اه نآ .دوبن
.تشاذگ مارتحا نارگید زا شیب نادرمریپ هب هك دنكىم اضتقا ىمالسا بدا اریز .درك ظفح ار
میهاوخىم و میتسه ردارب مه اب ،رفن ود ام هك دنتفگ و ،دندرك مالس و دنتفر وا دزن)مالسلا امهیلع(نینسح
وت ىوضو هك دنتفگن درمریپ هب .تسا ىرگید زا رتهب ام زا كی مادك ىوضو هك دینیبب امش ،میریگب وضو
،میریگىم وضو ام هك دنتفگ دعب ،دندرك مالس وا هب ،دندرك مارتحا ار وا هكلب ؟ىتفرگن دای ارچ ،تسا طلغ
ىوضو بجع كدوك ود نیا تفگ ،درك هاگن و داتسیا درمریپ .دریگىم وضو رتهب ام زا كی مادك نیبب امش
.تسا هنوگچ حیحص ىوضو هك دنهدب دای وا هب دنهاوخىم شور نیا اب اه نآ هك دیمهف ،دنریگىم ىبوخ
نم نیا ،دیریگىم وضو بوخ ود ره ،امش نابرق هب مردام و ردپ تفگ)مالسلا امهیلع(نینسح هب درمریپ
.مدركىم هابتشا هك مدوب

﴾183 هحفص ﴿

هب ار لئاسم تسیابىم ،دنراد میلعت هب جایتحا بكرم لهاج و رصقم لهاج ،رصاق لهاج ،دروم هس ره
ات ،دشاب دارفا ىعامتجا تیعقوم و دادعتسا ،نس اب بسانتم شزومآ ىاه شور دیاب اما ،داد دای اه نآ
،دیوگب ىزیچ »تجح مامتا« ىارب ناسنا هك نیا فرِص .دوش قفوم ركنم زا ىهن و فورعم هب رما رد ناسنا
بسانم ىاه شور اب میلعت راد هدهع هك دنشاب ىیاه ناگرا ای دارفا دیاب ىمالسا هعماج رد .تسین ىفاك
میلعت ىدارفا هچ هب ؟دشاب میلعت ىدصتم دیاب ىسك هچ ،دنكىم قرف دراوم نیا زا كی ره طیارش .دنوش
رما نیا لفكتم ىداهن رگا ای ؟دورب سالك رس ىملعم هنوگچ ؟دشاب اه هاگشزومآ ریدم ىسك هچ ؟دنوش هداد
،دریگب دای دهاوخىم هك ىسك ات ،دیامن ذاختا ریگارف ىشور و دنك تیاعر ار طیارش نیا همه دیاب تسا
دیوگب ار ىزیچ ناسنا هك نیا هن ؛تسا لهاج هب نداد دای فده .تسا نتفرگ دای فده .دریگب دای تسرد
میلعت« هس ره مسا هك ،تسا ركنم زا ىهن و فورعم هب رما زا مسق هس نیا .دشاب هدرك تجح مامتا هك
،دنت دروخرب زا هدافتسا هب ىزاین ،بكرم لهاج ای ،رصقم لهاج ،رصاق لهاج دروم رد .تسا »لهاج
دای رتهب وا هك درك ىعس و ،داد شزومآ لهاج هب دیاب دراوم نیا رد هكلب .تسین ىكیزیف دروخرب و تنوشخ
.دریگب

هظعوم و ركذت

نداد زردنا و دنپ و ،ندرك تحیصن و هظعوم قادصم ركنم زا ىهن و فورعم هب رما رگید ماسقا زا ىضعب
ىدرف هك دیدرك ادیپ عالطا امش ًالثم .دنكىم قرف نآ قیداصم هك ،دراد تروص دنچ مه مسق نیا .تسا
ار هانگ نآ ،ًادماع و ًاملاع ،لاح نیع رد ،تسا هانگ راك نالف هك دنادىم و دنادىم ار مكح هك نیا مغر ىلع
بكترم ار ىهانگ تولخ رد و ىیاهنت هب درف نآ ىهاگ :دراد تلاح دنچ ضرف نیمه اّما .دوشىم بكترم
نیا دروم رد ىسك دهاوخىمن الصا وا و ،دیدرك ادیپ عالطا وا لمع زا ىقافتا روط هب امش و تسا هدش
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رد .دشكىم تلاجخ ،دیا هدرك ادیپ عالطا وا لمع زا امش هك دوش هجوتم رگا ىتح و .دمهفب ىزیچ هلأسم
هب دیاب ركنم زا ىهن و فورعم هب رما نیا اما ،دینك ركنم زا ىهن و فورعم هب رما ار وا دیاب امش اج نیا
مه نمؤم ءاذیا و تسا نمؤم ءاذیا قادصم ،دارفا نداد تلاجخ نوچ .دشكن تلاجخ وا هك دشاب ىا هنوگ
نتفگ اب ًالثم .دیراد ربخ وا هانگ زا امش دوشن هجوتم وا هك ،دینك تبحص وا اب ىا هنوگ هب دیاب .تسا مارح
نارگید هب ار وا هانگ و دینك شاف ىرگید دزن ار وا زار هك دسر هچ .دینك هظعوم ار وا ىلك لئاسم
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ار ىا هداس هانگ ءافخ رد ىصخش تسا نكمم .تسا هریبك هانگ دوخ ،نارگید هانگ ندرك وگزاب .د�وگب
تلاجخ وا الوا !دینك وگزاب نارگید ىولج رد ركنم زا ىهن مسا هب ار وا هداس هانگ امش دعب ،دهدب ماجنا
كی امش ،تسا هدش بكترم ار هداس هانگ نآ وا هك دنمهفب نارگید رگا .تسا هانگ كی دوخ نیا هك ،دشكىم
هانگ بكترم ،بجاو فیلكت ماجنا ىارب امش اما ،دوب هدرك هریغص هانگ كی وا .دیا هدش بكترم هریبك هانگ
!دیدش هریبك

،دینك شاف ار وا زار هك دیرادن قح امش الوا ،دشاب مه هریبك هانگ رگا ىتح ،درك ىهانگ افخ رد ىسك رگا سپ
،دشكىم تلاجخ درف نآ نوچ .د�وگب شردام و ردپ هب ار وا زار دیرادن قح امش ىتح .د�وگب ىسك هب و
حالصا هار هك نیا نآ و هدش انثتسا هك دروم كی رگم .تسا مارح نمؤم ىوربآ نتخیر و ،دزیرىم شیوربآ
زا تسد ،دوشىمن رضاح الصا ىلیلد ره هب ىنعی .د�وگب ىرگید هب هك دشاب نیا رد ًارصحنم راكهانگ درف
،دراد زاب هانگ زا ار وا دناوتىم هك ىرگید صخش هب هك تسا نیا وا نتشاد زاب هار اهنت و ،درادرب دوخ هانگ
ىصخش هانگ تسا زیاج دروم نیا رد طقف .دنك حالصا هب راداو ار راكفالخ صخش مارآ مارآ وا ات ،د�وگب
هك ىركنم زا ار وا و ،هدمآ رب وا حالصا ددص رد امش دوخ دیاب تسا نكمم ات اما .دوش لقن ىرگید ىارب
امش دزن نمؤم ىوربآ ات ،دیراد ربخ امش دوشن هجوتم هك ىا هنوگ هب اما .دینك ىهن دوشىم نآ بكترم
شیوربآ ای و ،دوش شاف ىرگید ىارب نمؤم زار هك دوشىمن ىضار و ،تسا بویعلا راتس دنوادخ .دزیرن
.دزیرب

رگا ًاصوصخم ،دش بكترم ار ىهانگ سك ره دننكىم نامگ ،دنراد تلفغ عوضوم نیا زا مدرم زا ىرایسب
بكترم رگا ای و ،درك ریزعت ار وا دیاب ای ،داد ربخ حالص ىذ عجارم هب و ،درك ىرگاشفا دیاب ،دشاب هریبك هانگ
هب نآ ىاشفا ،تسا دح بجوم هك ىهانگ ىتح هك ىتروص رد .دز دح ار وا دیاب ،دراد دح هك هدش ىهانگ
رفن راهچ نآ تروص نیا رد ،دننیبب ار هانگ نآ رگیدكی قافتا هب رفن راهچ هك نآ رگم .تسین زیاج ىگداس نیا
بكترم درف نیا هك دننادىم نمؤم رفن هس رگا اما .دننك شرازگ حالص ىذ عجارم هب ار وا هانگ دنراد قح
دیاب ىضاق ،دشابن رضاح مراهچ رفن رگا ،دنهد تداهش همكحم رد دنورب و ،تسا دح بجوم هك هدش ىلمع
ىسك ىوربآ و دوشن راكشآ مدرم رارسا هك تسا هتساوخ رادقم نیا ات مالسا .دنزب دح ار رفن هس نآ دوخ
چیه ىاج هك ىوحن هب مه نآ ،دندید مه اب لداع رفن راهچ هك دیسر ىیاج هب ىیاوسر رگا هتبلا .دزیرن
و ،دوش ارجا ىهلا دح دیاب تلاح نیا رد ،دشاب هتشادن دوجو لداع راهچ نآ ىارب ىا ههبش
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مه فرط دوخ هب ىتح و دوشن شاف مدرم رارسا دیاب ،تسا نكمم ات ىلو .ددرگ لیطعت ىهلا دودح دیابن
.دشكب تلاجخ وا ادابم ات ،مراد ربخ وت هانگ زا نم هك تفگ دیابن

هك تسا تسرد .تسا ىلاباال ىناسنا راكهانگ درف هك تسا نیا ركنم زا ىهن و فورعم هب رما رگید مسق
تلاجخ و مرش ساسحا وا ،دنوش وا لمع هجوتم نارگید رگا اما ،هدش بكترم ار ىهانگ كی تولخ رد نآلا
مزال ّرس ظفح و ىراك ناهنپ ،دیشكىم تلاجخ دوخ هانگ زا هك ىسك دننام ىدرف نینچ دروم رد .دنكىمن
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علطم تهج ىب دنرادن ربخ هك ىناسك هك درك ىهن ركنم زا ار وا ىوحن هب دیاب ،لاح نیع رد اما .تسین
شّرس ات ،دنیوگب وا هب عمج نایم رد هك نیا هن .دوش هتفگ وا هب ىصوصخ روط هب و هنامرحم دیاب .دنوشن
دروم رد .دینك كمك اشحف راشتنا هب دیابن امش ىلو ،دشاب هتشادن ىیابا مه درف نآ دوخ هچرگ .دوش شاف
ماجنا تولخ رد ىراك ،دنكىمن قسف هب رهاجت و ،دنوش وا هانگ هجوتم نارگید درادن تسود ىسك ،لبق
ىلك اب ،دینك هبنتم و هاگآ ار وا ىوحن هب دینك ىعس لاح نیع رد .دینك ناهنپ ار وا زار دیاب مه امش ،هداد
هب ،دینك ىیامنهار ىا هظعوم سلجم هب ار وا ای ،دریگب دنپ نآ زا هك ىناتساد ای ثیدح ندناوخ ،ىیوگ
.دزیرن وا ىوربآ هك ىا هنوگ هب هتبلا ،دریذپب زردنا و دنپ وا هك ىوحن

مه ىراسمرش ساسحا و دنكىم هانگ نارگید روضح رد المع ىنعی ،دوب قسف هب رهاجتم ىسك رگا اما
لاح نیع رد اما .تسا نارگید زا رت تخس ىسك نینچ دروم رد ركنم زا ىهن و فورعم هب رما .دنكىمن
ىا هنوگ هب ای تولخ رد تسین مزال .تسین حرطم ّرس ظفح هلأسم رگید اج نیا .دراد ىلحارم وا اب دروخرب
ماجنا مدرم لباقم رد ار هانگ نیا وا دوخ اریز .دیراد ربخ وا هانگ زا امش دوشن هجوتم هك دوش هتفگ وا هب
مدرم روضح رد وا .د�ازفاىمن وا ىزیروربآ رب ار ىزیچ امش .تسا هتخیر ار شدوخ ىوربآ وا دوخ ،دهدىم
اب لوا .تفرگ رظن رد فورعم هب رما ىارب ار ىلحارم دیاب زین اج نیا رد .درادن ىكاب دنكىم هانگ هك نیا زا
هفیظو هب ای ،دنك كرت ار هانگ هك دیهاوخب وا زا و دینك هظعوم ار وا ،ىمرن اب و مارتحا و بدا اب ،نّیل لوق
ات دینك ركذ وا ىارب ار لمع نیا ىورخا و ىویند راثآ و ،دینك تحیصن ار وا حالطصا هب .دنك لمع بجاو
،ىنابز قیوشت زا ریغ ،درادن امش ىارب ىرهاظ هنوؤم رگا ىتح ای و .دنك كرت ار هانگ و دوش قیوشت
هك دنتسه ىناسك اما ،تسین ىسك ره ِراك نیا هتبلا .دیهد ماجنا وا بذج ىارب ىرگید ىاه قیوشت
ىیاریذپ وا زا ای ،دنهدب ىنامهم وا هب ًالثم .دننكب ىلام كمك دنناوتىم هك دنراد ىصاخ طیارش ای ،دنلومتم
ىتاعالطا و هانگ عون هب ىگتسب قیوشت نیا .دنربب ىرفس هب ار وا ،دننك
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،ىمارآ اب ادتبا رد صاخشا نیا زا ركنم زا ىهن و فورعم هب رما لوا هلحرم .دراد دننكىم ادیپ صاخشا هك
.تسا هارمه قیوشت و تفطالم ،بدا ،ىمرن

هك ىتایاور .دینك مخا هلحرم نیا رد ىنعی ،تسا رت تخس ىمك مود هلحرم ،دركن رثا لوا هلحرم رگا
اب دیدید هك ىماگنه .تسا دراوم هنوگ نیا ىارب 1»ُّطَق ىل ًاظْیَغ ُهُهْجَو ْرَّعَمَتَی ْمَل« :هك نیا هلمج زا ،میدناوخ
دروم نیا رد 2»مَهَهابِج اهِب اوُّكُص« ،د�وگب وا هب ىدنت و مشخ اب ،دینك سوبع ،دریذپىمن نّیل و مرن نابز
ردق قادصم .تفگ اه نآ هب ار هلأسم هنارمآ دیاب .درك دروخرب ىدنت و ىتخس اب هارمه راكهانگ دارفا اب دیاب
هنارمآ هك ،تسا دروم نیمه ،دوشىم ىراج نآ رد فورعم هب رما ىناعم همه هك ،فورعم هب رما نقیتم
دیدهت ار وا دیناوتىم ،تشادن ریثأت هنارمآ راتفگ مه زاب دیدید رگا .ىنكب دیابن ار راك نیا دیوگب .دوش هتفگ
كرت ار هانگ رگا هك د�وگب وا هب .منكىم ىفرعم حالص ىذ عجارم هب ار وت ىنكن كرت ار دوخ راك رگا هك دینك
.دنك لمع وا دروم رد نوناق قبط دراد قح ىماظتنا ىورین و .دینكىم ىفرعم ىماظتنا ىورین هب ار وا دنكن
هك ىماگنه اما .تسا هدرك ن�عت نوناق ار نآ لحارم هك ؛دنك ىنادنز ای ریزعت ار وا دراد قح ىهاگ ىتح
رگا و دوش دروخرب دنت نابز اب ،دركن رثا مرن راتفگ رگا هكلب .دینك تیاكش تسین مزال ًائادتبا ،دیدید ار وا هانگ
رد ،دركن رثا مه دیدهت رگا .درك دیهاوخ ىفرعم حالص ىذ عجرم هب ار وا هك دینك دیدهت ،دركن رثا مه نآ
و ،درك ظاحل دیاب فورعم هب رما لحارم رد ار جیردت نیا ىنعی .دینك ىفرعم ار راكهانگ درف ،تروص نیا
تفطالم و ىمرن رگید هك دیسر ىیاج هب راك رگا اما .دركن ىمارتحا ىب و ىبدا ىب ،ىدنت ىسك هب تهج ىب
.درك ىدنت دیاب ،دنكىمن رثا

و طارفا زا ام تالكشم زا ىرایسب نوچ .دشاب راك رد طیرفت و طارفا دیابن هك دینكن شومارف مه ار نیا هتبلا
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زا ىرایسب .دننكىم طیرفت ىضعب رگید فرط زا و ،طارفا ىضعب فرط كی زا ىهاگ .دوشىم ادیپ طیرفت
ىدنت اب نارگید هك دوشىم نیا بجوم ىوردنك ىهاگ اریز .تسا رگید ىاهراك لمعلا سكع ثداوح عقاوم
همه مالسا ىلو .دوش راكنا فورعم ِلمع كی لصا هك دوشىم ثعاب ىخرب ىاج هب ان ىاهراتفر و ،دننك لمع
،دركن رثا رگا ىلو .دوش راتفر تفطالم و ىمرن اب دیاب تسا نكمم ات ،تسا هداد رارق شدوخ دح رد ار زیچ
هعماج حلاصم دیابن

.8 تیاور ،58 ص ،5 ج ،ىفاك لوصا .1

.21 تیاور ،22 باب ،181 ص ،6 ج ،لوصالا بیذهت .2
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ظفح هعماج حلاصم دیاب هكلب .دوشىمن عقاو رثؤم راكفالخ صخش رد باسح فرح هك دوشب نیا ىادف
.دوش ظفح اه میرح ىمالسا هعماج رد دیاب ،دزیرب هانگ حبُق هك دشاب ىا هنوگ هب دیابن ىمالسا هعماج .دوش
نیا هب رگا .دشكب تلاجخ ،دش هانگ بكترم نآ رد ىسك رگا هك دشاب ىا هنوگ هب دیاب ىمالسا هعماج
اه نیا لاح ره هب .دیآىم شیپ ىرگید تالكشم ىمالسا هعماج رد تروص نیا رد ،دوشن لمع اه شزرا
.دوشىم جراخ هظعوم دح زا و تسا رما لیبق زا هك رخآ هلحرم زا ریغ ،تسا هظعوم زا ىقیداصم ًابیرقت مه

ار نآ كرت تارضم ای بوخ راك ماجنا دئاوف ،دومن قیوشت بوخ راك هب نابز اب ار ىسك هك تسا نیا هظعوم
نداد زردنا و دنپ .تسا هظعوم اه نیا .درك نایب ار دب ىاهراك ماجنا تارضم سكعلاب و .درك نایب شیارب
و ،قیوشت دارفا دوخ ات ،دیوگب نارگید ىارب ار ىراك دب و بوخ جیاتن ناسنا طقف هك تسا نیا هب
.دنهد ماجنا ار بوخ راك ات ،دننك ادیپ هزیگنا و ،دنوش دنم هقالع

،ناملسم درف كی ناونع هب نم ؛ىهدب ماجنا دیاب ار راك نیا میوگىم نم« هك تسا ىنعم نیا هب »رما« اما
ماجنا ار راك نالف میوگىم وت هب هنارمآ ،دنكىم لمع هعماج رد ار دوخ ىنید هفیظو هك ىدرف ناونع هب
دروم نیا رد .دننك رما ار ىطاخ درف دیاب اه ناملسم همه .تفگ دهاوخ ىرگید ،میوگن نم رگا و ».هدب
تفگ وا هب دیاب هلمج كی رد هكلب .تسین ،دومن تحیصن و هظعوم ار وا و درك تبحص وا اب هك نیا ىاج
و ولع نآ رد هك ،تسا ركنم زا ىهن و فورعم هب رما ىعطق قادصم نیا .ىهد ماجنا ار راك نیا دیاب هك
.ىهد ماجنا دیاب ار راك نیا دیوگب لباقم فرط هب رتالاب عضوم زا ىنعی ،ءالعتسا و ولع .تسا طرش العتسا
تروص نیا رد ،داد همادا دوخ فالخ هب راكهانگ صخش ،مه زاب رگا ،تفرگ ماجنا لحارم نیا هك نیا زا دعب
.دراد ىرگید طیارش و ،دیآىم شیپ ىرگید بتارم

اه هئطوت اب ىعامتجا دروخرب

هزیگنا اب و هداس ىراك تروص هب ،تسا ىمالسا هعماج حلاصم فالخ رب و ،عرش فالخ رب هك ىراك ىهاگ
ىا هداس و ىدرف راك عرش فالخ نیا ىهاگ و .دریگىم ماجنا ىبدا ىب و ىخاتسگ ،تراسج ىور زا و ىدرف
نینچ ًافرص .دنا هدرك ىزیر همانرب ار نآ ىناسك هك ،تسا هدش باسح و هدیچیپ ىمادقا هكلب ،تسین
لباقم رد ىهانگ بكترم و هدرك ىخاتسگ رفن كی هك تسین
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ىمالسا ماظن و مالسا هك دنا هدرك ىحارط ار نآ ىناسك ،تسا راك رد ىا هشقن هكلب ،تسا هدش مدرم
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نیا هك دیهد ماجنا تشز ىاهراك ردق نآ دنیوگىم ًالثم .دهدب تسد زا ار دوخ ىیآراك و ،هدروخ تسكش
ىنلع قسف كی هب طوبرم اهنت رگید و دنا هدرك ىزیر همانرب لبق زا ار نیا .دوش ىداع مدرم ىارب اهراك هنوگ
نینچ ،دننك دراو ىمالسا هعماج هب ار نكمم ىاهررض عاونا هك نیا ىارب ضرف نیا رد هكلب .تسین
.دنا هداد ماجنا ار ىیاه ىزیر همانرب

زا الصا و دنتسه قفانم ای ؛دنرادن مالسا هب ىا هقالع ،دنهدىم ماجنا ار اهراك نیا هك ىناسك ًاعبط ،بوخ
هك ىلیلد ره هب و ،دنا هدش ناگناگیب رودزم نارگید زا لوپ نتفرگ هطساو هب ای و ،دنرادن ىنامیا لد میمص
نوگانوگ ىاه شور هب تروص نیا رد .دنربب نیب زا هعماج رد ار مالسا تیمكاح دنهاوخىم تسه
راك كی بلاق رد تسا نكمم اهررض نیا .درك هزرابم اه نآ اب دیاب هك ،دوشىم هعماج هجوتم ىیاهررض
كی هفیظو زا راك اج نیا رد .دشاب ىماظن راك كی تسا نكمم ىتح و ىقالخا ای ىرنه ،ىداصتقا ،ىگنهرف
هزرابم زا ىعاونا ىدراوم نینچ رد و ،هدش جراخ هداس ركنم زا ىهن و فورعم هب رما كی بلاق را و ،درف
میدوب انشآ اه نآ اب لاح هب ات هك ىیاهركنم زا ىهن و فورعم هب رما دراوم زا رگید نیا .دوشىم بجاو
زا ىهن و فورعم هب رما لیبق نیا اما .دنا هتشونن هیلمع ىاه هلاسر رد ار نآ لئاسم و ماكحا و تسین
دوش هتفگ راكفالخ صخش هب هك هداس شور نیا اب و تسین درف كی راك و تسا مجاهت اب هزرابم اهركنم
.دهدىمن هجیتن »،نكن«

و ركف ،ىحارط الباقتم نآ عفد ىارب دیاب و ،تسا راد هشقن و هدش ىحارط ،ىناطیش هدیچیپ راك ،مجاهت نیا
تسا نكمم .دوش ىریگولج تنایخ نیا زا هك درك هیهت ار ىحرط ،راك نآ اب بسانتم و ،درك ىهدنامزاس
.دیا هدینش همه ار رگید هباشم دراوم و وكابنت ناتساد .دشاب ىداصتقا مادقا كی بلاق رد مجاهت نیا
طقف هك تسا ىصاخ ىگدیچیپ ىاراد اه نآ زا ىخرب ىتح هك دراد دوجو هنیمز نیا رد ىدایز ىاه لاثم
نانمشد اهزور نیا نآ قیرط زا هك ىیاه هئطوت زا ىكی ًالثم .دنمهفب ار اه هئطوت نآ دنناوتىم نف لها
ىا هداس راك نیا .تسا تفن تمیق ندروآ ن�اپ ،دننك دراو ناناملسم هب ىداصتقا ررض دنهاوخىم مالسا
،ىعامتجا ركنم كی نیا .درك هلباقم نآ اب دیاب هنوگچ و تسا ىتنایخ هچ میمهفب امش و نم هك تسین
ىیاهنت هب روشك كی ىتح .تسا ىللملا نیب و ىناهج ىاه هشقن اب هدش ىحارط و ىزیر همانرب ِىداصتقا
ات دنشاب گنهامه رگیدكی اب دیاب فلتخم ىاهروشك زا نیطایش هكلب ،دوش بكترم ار ركنم نیا دناوتىمن
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رالد تشه هب اه ناملسم رالد ىس ىا هكشب ِتفن هك نیا ىارب .دننزب ناناملسم هب ار ىررض نینچ دنناوتب
مدرم همه هب هك تسا »ىررض« ركنم نیا !دنداد ماجنا ىیاهراك هچ فلتخم ىاهروشك زا نیطایش ،دسرب
ىرترب ركنم نیا ماجنا اب اریز .درك هلباقم نآ اب دیاب و دوشىم دراو ناهج ناناملسم همه هب هكلب روشك كی
چیه ادخ 1»،الیبَس َنینِمْؤُمْلا ىلَع َنیرِفاكْلِل ُهللا َلَعْجَی ْنَل َو« .دوشىم تیبثت اهنآ رازاب رب و ناناملسم رب رافك
موش دصاقم و هدرك ادیپ ىرترب و قوفت ىداصتقا لئاسم رد ولو ناملسم رب رفاك هك دهدىمن هزاجا تقو
.دنك لیمحت ناملسم مدرم رب ار دوخ

،هداس میمصت كی هن هتبلا .دنریگب میمصت ىعمج هتسد تروص هب ناناملسم دیاب تاركنم هنوگ نیا دروم رد
ىیاه هار هچ زا دید دیاب .دراد ىملع ىاه ىسررب و ىحارط هب جایتحا لیبق نیا زا ىیاهركنم زا ىهن
،ركف اه تدم هژیو ناصصختم دیاب بسانم لح هار نتفای ىارب .درك هزرابم نمشد هئطوت نیا اب دوشىم
ركنم نیا اب هلباقم ىارب بسانم لح هار هك ىنامز .دنیامن هیهت ار ىرثؤم هشقن ات ،دننك ىحارط و ىسررب
،لح هار تسا نكمم ىهاگ .دننك لمع هشقن نیا هب نآ ىارجا ىارب اه ناملسم همه دیاب ،دش ادیپ هدیچیپ
دوشىم بجاو اه ناملسم همه رب .دیرخن ار ىیاكیرمآ سانجا دنیوگب ًالثم .دشاب الاك كی ىداصتقا میرحت
روشك زا دیاب ار سنج نامه ولو .دوشىم مارح ىیاكیرمآ سنج دیرخ .دننك تعاطا ار نامرف نیا هك

(2 (ركنم زا ىهن و فورعم هب رما https://mesbahyazdi.ir/print/1655

8 of 15 9/22/2022, 11:34 AM



اه ناملسم همه هب نآ ررض هك نمشد هنانئاخ هئطوت اب هلباقم رطاخ هب اما .دیرخ تمیق ربارب ود اب ىرگید
هعماج رد .دوشىم بجاو اه ناملسم همه رب ركنم زا ىهن ناونع هب میرحت نیا هب لمع ،دوشىم دراو
ىلیخ ىماظن لئاسم رد ركنم زا ىهن شرتسگ .دنكىم ادیپ شرتسگ زین دح نیا ات ركنم زا ىهن ىمالسا
لخاد هب ار دوخ ىذوفن لماوع ای و ،دنك ذوفن اهزرم رد ات دنكىم ىیاه هسیسد نمشد اریز .تسا رت نشور
و .دننك دراو ىذوفن لماوع ىماظتنا و ىماظن ىاهورین و شترا رد ای ،دنهد ماجنا ار ىیاهرورت ات دتسرفب
.دننك ىسررب ار اه نآ دیاب ناصصختم هك ىا هدیچیپ ىعامتجا لئاسم نارازه

میمصت ىیاهنت هب نم هك تسین نیا نآ اب هلباقم هار هناگی و ،دوش هلباقم هانگ اب دیاب هعماج رد ،لاح ره هب
روتسد دعب ،دننك هیهت ىحرط ،هدرك تروشم رگیدكی اب ناصصختم لوا هجرد رد تسا بجاو هكلب .مریگب
مدرم همه رب حرط نیا هب لمع اج نیا رد .دوش غالبا مدرم هب ىمالسا تلود فرط زا حرط نآ ىارجا
ىهن رطاخ هب مه حرط نیا هب لمع بوجو .تسا بجاو

.141 ،ءاسن .1
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.دشابىم نیملسم رما ّىلو زا تعاطا ىنعم هب هك تسا ىمالسا تلود زا تعاطا تهج هب مه و ركنم زا

دوجو ىا هقطنم رد ،ىمالسا تلود ای نیملسم رما ّىلو ،هك تسا نیا درك روصت ناوتىم هك ىرگید ضرف
هلأسم نیا دروم رد اما ،تسه ىمالسا تلود ای ،درادن دوجو ىمالسا تلود ىروشك رد دینك ضرف .درادن
ىولج دناوتىمن اما ،دراد دوجو ىمالسا تلود هك ضرف نیا رد .دهد ماجنا ىراك دناوتىمن لیلد ره هب
ىا هدع .منك زاب ار اهزیچ ىلیخ مهاوخىمن نم .تسا رت لكشم فیلكت ،دریگب ار نمشد ىداصتقا هسیسد
رد رگید ىاهزیچ و نداعم ،ىراجت و ىداصتقا ىاه همشچرس نتفرگ تسد رد اب ،تاغیلبت اب ،تسرپ لوپ
ىاه تسپ رد ىتح ای .دنهدىم رارق هدش ماجنا لمع لباقم رد ار تلود و دننكىم هسیسد روشك لخاد
لد مالسا ىارب هك دنتسه ىرصانع زا ،دریگب میمصت ىدروم رد دیاب هك ىیاروش ای ریزو ،دننكىم ذوفن ىتلود
هیلع ىا هسیسد هك دمآ شیپ ىعضو نینچ رگا .دنتسه دوخ ىصخش عفانم ركف هب هكلب ،دننازوسىمن
ىارب دنناوتب مدرم دوخ رگا ،تفرگ تروص هقطنم كی ای رهش كی ای ىمالسا روشك حلاصم هیلع ای ،داصتقا
رد .دنهد ماجنا ار راك نیا هك تسا بجاو اه نآ رب ،دننك ىزیر همانرب نانمشد ىاه هسیسسد اب هزرابم
،دوش هلباقم هئطوت نیا اب دوش هتفرگ میمصت هك تسا نیا تبحص ،تسین حرطم ىشك مدآ ثحب اج نیا
ىا همانرب دناوتىمن لیلد ره هب ىمالسا تلود اریز .درك بآ رب شقن ار وا هشقن و ،دروآ رد وناز هب ار نمشد
ىلو دراد عالطا هئطوت زا ای ،درادن ربخ اه هسیسد زا ای ،لاح .دنك لامعا هئطوت ندرك ىثنخ ىارب ار
.دهد ماجنا ىمادقا نآ هیلع دناوتىمن

ىاه هسیسد نایرج رد هك نیا هب هجوت اب ىمالسا تلود هك نیا نآ و تسا لمتحم مه ىرگید لكش
هك تسا بجاو ىطیارش نینچ رد .دنكىمن ىمادقا اما ،دنك هلباقم اه نآ اب دناوتىم و تسه نانمشد
نیا .دنریگب میمصت نآ ىارجا ىارب و دنزیرب ىحرط ،دننك مادقا ىمالسا هعماج زا رطخ عفر ىارب مدرم دوخ
ىداصتقا ررض كی ًاتقوم تسا نكمم مدرم مادقا نیا .تسین مدرم سومان و لام و ناج هب ضرعت رگید
اما ،تسا بجاو كی نیا لاح ره هب .دش دهاوخ ناربج ًادعب ررض نیا ىلو ،دشاب هتشادرب رد هعماج ىارب
طقف و میا هدركن ىفاكشوم لماك روط هب ار نآ بناوج و ،هدركن ىسررب تسرد ار دراوم هنوگ نیا هنافسأتم
.میا هدرك افتكا ىدرف هداس لئاسم نامه هب
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هجوتم ،ىلخاد ای ىجراخ نانمشد هیحان زا ىمالسا هعماج ىگدنز ىاه هنیمز زا ىكی رد ىرطخ هاگ ره سپ
هبرجت و دوخ ناصصختم و ناملاع ِملع زا هدافتسا اب هك تسا بجاو ناملسم مدرم رب ،دش ىمالسا هعماج
.دننك ىثنخ ار نمشد ىاه هشقن و دنریگب رطخ نآ اب هلباقم ىارب ىعطق میمصت ،اه هبرجت بحاص

ىگنهرف مجاهت اب هلباقم

مجاهت ار نآ مان ام هتبلا .تسا ىگنهرف مجاهت هلأسم ،تسا رت مهم هیقب زا هك تارطخ لیبق نیا زا ىكی
هعماج و ام دوخ رد هك تسا ىگنهرف ىاه فعض زا ىشان ىدودح ات ىگنهرف مجاهت .میا هتشاذگ ىگنهرف
مجاهت اما .ىگنهرف مجاهت م�وگىم ،میشاب هتفگ نخس نارگید نابز هب هك نیا ىارب اما .دراد دوجو ام
مدرم نامیا ،نانمشد ،دندومرف ىربهر مظعم ماقم هك روط نامه .نید هب مجاهت ىنعی ؟هچ ىنعی ىگنهرف
ره زا ار لئاسم هنوگ نیا هك ىسانشراك زا تسا ىنخس هكلب ،تسین ىخوش نیا .دنا هداد رارق فده ار
!مراد اهراك نیا هب راك هچ !متسه مسرد و زامن لابند نم میوگب هدنب ىطیارش نینچ رد .دمهفىم رتهب ىسك
هب مه تلم و ،دنك لمع ىرگید تروص كی هب مه تلود و !دشاب هتشادن ىراك ،روط نیمه مه ىرگید و
هجوت ىسك رگید و ،دنشاب دوخ نیب ىیاه ىریگرد لوغشم مه فلتخم ىاه حانج !دشاب شدوخ راك لابند
،دینكب ىگنهرف مجاهت ىارب ىركف هك دنزب دایرف ناناملسم ربهر هچ ره !دشاب هتشادن نمشد هسیسد هب
ىسك و ،دشابن راك رد ىیاونش شوگ ،تسین ىمالسا زونه ام ىاه هاگشناد ،دینكب اه هاگشناد ىارب ىركف
ىرجم دیاب هك ىناسك اما ،دراد رارق ىمالسا ماظن سأر رد مه هیقف ّىلو ،تسا ىمالسا ،تلود .دنكن هجوت
اشامت و دنراذگب تسد ىور تسد دیاب اج نیا اه ناملسم ایآ .دننكىمن ارجا ار وا تاروتسد دنشاب وا رماوا
لامعا ار حماست و لهاست دیاب ایآ ؟دوش هدیمان »تنوشخ« اه نآ راك ادابم هك ،دننزب ىفرح دیابن ؟دننك
لاح رد نمشد ،تسا ىگنهرف نوخیبش هك دننكىم دیكأت همه نیا ىربهر مظعم ماقم هك نیا زا دعب ؟دننك
ام ایآ ؟تفگ دیاب هچ رگید ،تسا هداد رارق فده ار امش ىاه ناوج نامیا ،تسا امش نید و گنهرف تراغ
رد ىسك ناهگان ،دیشاب هتسشن دوخ هناخ رد امش رگا ًالثم ؟مینكب ىا هفیظو ساسحا چیه دیابن مه زاب
میس هب تسد ـ ًالثم ـ ىسك رگا ،دیشاب بظاوم ،هدرك ادیپ ىلاصتا قرب ىاه میس هك دنزب دایرف امش هلحم
هار لیس اه هچوك رد و هدمآ ناراب ای .دریگىم شتآ شا هناخ ،دنزب قرب دیلك ای
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دایرف ىشارخ شوگ ىادص اب ىسك ناهگان ، دیا هدیباوخ مارآ ،مرگ رتسب رد و هناخ رد مه امش ،تسا هداتفا
دنلب تسا نكمم لوا ؟دینكىم راك هچ امش تروص نیا رد ،دیورب نوریب دوخ ىاه هناخ زا ،هدمآ لیس دنزب
ًاددجم و ؟دنزىم دایرف ىسك هچ بش عقوم نیا د�وگب ،دیشاب دولآ باوخ هك ىلاح رد ىتح و دیوش
بآ دینیبىم ،دیدش رایشوه الماك و رادیب باوخ زا و دیدینش ار دایرف نیا راب دنچ هك ىنامز اما .دیباوخب
،دزىم دایرف هك ىسك زا ،نآ زا دعب ،دیریگىم ىدج ار هلأسم هك تسا عقوم نیا رد ،تسا ىراج اج همه
و ،دشىم بارخ ام هناخ هنرگو ،ىدرك ام هب ىگرزب تمدخ بجع د�وگىم وا هب .دینكىم مه ركشت
ار امش و »شتآ« دز داد ىسك رگا ،تسا هتفرگ شتآ ىا هلحم و هدمآ ىشتآ ای .دندشىم هفخ ام ىاه هچب
وا هب تبسن ایآ ،تسا هدرك امش هب ىگرزب تمدخ هچ هك دیدش هجوتم دعب ،درك رادیب باوخ زا بش همین
؟دینكىم ركشت وا زا ای دینكىم ضارتعا

رطخ هب تبسن ار ام ىسك رگا ،میمهفىم بوخ ار ىدام روما .میتسین هنوگ نیا ىونعم روما هب تبسن ام اما
شزرا ىلیخ ام ىارب اهرادشه نیا و .میمهفىم بوخ ،درك هجوتم نارابمب ای و ،لیس ،شتآ ،هلزلز ندمآ
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هك نیا اب ،دهدب رادشه ىونعم روما هب تبسن ىسك رگا اما .مینكىم مه ركشت هدنهد رادشه زا و .دراد
ىتح .مینكىمن لابقتسا وا زا ىلو ،دنزىم دایرف ىزوسلد رس زا ،تسام هاوخ ریخ و تسود وا هك میمهفىم
درف نآ و دمآ لیس ای هلزلز هك ىماگنه روطچ !نزب فرح مارآ !ىهدىم جرخ هب تنوشخ ارچ م�وگىم
نیا .دوشىمن رادیب ىسك هك دنیوگب نخس مارآ اهرطخ ماگنه رگا ؟نزب فرح مارآ اقآ دیتفگن ،دز دایرف
دایرف رگا دیاش .میوشىمن هجوتم چیه امش و نم زاب ،دنسیونىم و دنیوگىم ًامئاد هك ار ىونعم ىاهرطخ
نیمه طقف »ام« زا مروظنم .میتسین ساسح ىونعم ىاهرطخ هب تبسن ام ،هنرگو ،دنك رثا ىضعب رد دننزب
زا رتارف هك ار هچنآ .دراد سنا ىسح روما اب رت شیب رشب تعیبط الصا .تسین نانموم و اه ىهللا بزح
؟وك م�وگىم ،دنتسه نید تراغ ضرعم رد دنیوگىم ام هب هك ىتقو .دنكىمن رواب دوز دشاب وا تایسح
هك ام ،ریخ م�وگىم ،دندرب ار ام نید دنیوگب رگا اما .میمهفىم دوز ،دنربب ار ام لام رگا !دندربن هك ار ىزیچ
نامیا هك مینیبىم ،مینك تقد ىبوخ هب رگا اما ؟دندرب اجك ار ام نید ،میریگىم مه هزور ،میناوخىم زامن
نیقی )هلآو هیلع هللا ىلص(ربمایپ و ادخ هب ام هتشذگ لاس .دنكىم قرف ام لاسما نامیا اب ام هتشذگ لاس
تسرد اهدنوخآ ىاه فرح نیا دنكن هك دیآىم ام نهذ هب ىهاگ لاسما .میراد كش لاسما اما ،میتشاد
فالخ رب ىرگید ىاه فرح هك مه ىناسك هرخالاب ؟دشابن
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سرد ندنل ىاه هاگشناد رد ،دنا هتفر هاگشناد ،دنا هدناوخ سرد دنیوگىم نویناحور ىاه هتفگ
.دنمهفىم اهدنوخآ زا رتهب دیاش و ،دنیوگىم ار بلاطم نیا هك دنمهفىم ىزیچ دبال ،دنا هدناوخ

ىقاب ىزیچ نید زا رگید دنیبىم و ،دنكىم هاگن ناسنا ناهگان ،دزابىم گنر مارآ مارآ تروص نیا هب ام نید
رود زا نمشد ىتقو ،تسا ىوق هماش ىاراد و ،ساسح لئاسم هب تبسن و رادیب هك ىسك .تسا هدنامن
دنزب سدح دناوتىم ،دنك ىبایزرا دناوتىم ار نمشد تاكرح .دیآىم ىراك هچ ىارب نمشد دمهفىم دیآىم
ىاه هسیسد زا هك نارگید اما .تسا ىراك هچ لوغشم نالا و ،تسا هداد رارق فده ار ىزیچ هچ نمشد هك
زا ىهن ىعون مه نیا لاح ره هب .دننكىمن رواب ،دنیوگب اه نآ هب هك مه هزادنا ره ،دنتسه لفاغ نمشد
رفن كی اب نآ عفد هن و ،تسا رفن كی فرط زا هن ،تسا ىمالسا هعماج هجوتم هك ىیاهرطخ .تسا ركنم
و ،دنكىم هعماج هجوتم ار ىگرزب ىاهرطخ و ،تسا ىا هدیچیپ ىاه حرط ىاراد اهركنم نیا .تسا رسیم
ىحارط ار اه نآ اب دروخرب هویش ناصصختم دیاب ،دراد جایتحا ىزیر همانرب هب اه نآ اب هلباقم و هزرابم
هدرك لابقتسا تین نسح اب نارگدایرف ىاهدایرف زا و ،دنشاب هتشاد نظ نسح ناشیا هب مه نارگید ،دننك
هعماج نیمه نادنزرف ادرف .دورىم ناسنا دوخ مشچ هب نآ دود تروص نیا ریغ رد .دنریذپب ار اه نآ و
التبم هدنیآ رد ،دوشىم بترتم نآ رب ىقالخا دب راثآ دندش نامیا ىب اه هچب هك ىنامز ،دنوشىم نامیا ىب
نیا ىگنهرف طاطحنا .دنهدىم لیكشت قاچاق دناب ،دنوشىم راكتیانج ،دنوشىم زدیا و ردخم داوم هب
اه نآ ىویند باذع نیا 1»ٌّقَشَأ ِةَرِخْالا ُباذَعَل َو ایْنُّدلا ِةویَحْلا ىف ٌباذَع ْمُهَل« .دروآ دهاوخ راب هب ار جیاتن
،تشز تاداع ،اه هچب ندش تیبرت دب ،اهرهوش و نز ىمئاد فالتخا ،اه هداوناخ ندش ىشالتم ،تسا
.تسین ىنتفگ هك رگید نامرد ىب درد نارازه و ردخم داوم هب دایتعا

ىهتنم ماجنارس نیا هب هعماج دیهاوخىم رگا .دمآ دهاوخ تالكشم نیا نآ لابند هب ،تفر نامیا رگا
هیاس رد زیچ همه د�وگن .دیشاب ساسح ىگنهرف لئاسم هب تبسن ،دیریگب ار نآ ولج لوا زا دیاب ،دوشن
هلیسو هب ىعامتجا دسافم زا ىرایسب .دزیخىمرب داصتقا زا اهدرد نیا زا ىضعب ،دوشىم لح داصتقا
اما ،دنراد تورث ،دوخ زاین دح زا شیب و ،دننكىم ادیپ ىزودنا لام صرح هك ىناسك .دوشىم ارجا اهرادلوپ
رقف زا دسافم نیا همه .دننزىم تاكرح نیا هب تسد اه نآ ؛دنزودنیب ىرت شیب تورث دنهاوخىم زاب
دننكىم ركف هك ىناسك ،تسین
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لئاسم هتبلا .دننكىم هابتشا تخس ،دوشىم عفترم ىداصتقا لئاسم ندش لح اب ىعامتجا تالضعم
نیا هب ىداصتقا ىناماسبان و ىداصتقا رقف ىهاگ .داد رارق هجوت دروم دوخ ىاج رد دیاب مه ار ىداصتقا
.تسین ىداصتقا لكشم لح طقف مه نآ لح هار .تسین همات تلع اه نآ اما ،دنكىم كمك تافارحنا
اما .تسا ىمالسا تلود و ىمالسا هعماج هفیظو نیا ،درك لح ار ىداصتقا لكشم دیاب هك تسا تسرد
،قالخا ظفح ،نید ظفح ،هفیظو نیلوا هكلب ؛تسین ىداصتقا تالكشم لح ىمالسا تلود هفیظو هناگی
روظنم هتبلا .تسا مزال رگید ىاه شزرا ظفح نآ زا دعب .تسا ىونعم ىاه شزرا ظفح و تایونعم ظفح
.تسا هبتر ظاحل زا رخأت و مدقت نیا هكلب ،تسین ىنامز رخأت و مدقت

رگا هك دنا هدرك نیقلت ام هب اه هناسر هلیسو هب ،ىتالاقم و ،تانایب اب ،ىلیالد هب تسا ىتدم هنافسأتم
ار اه فرح نیا هك ىناسك .تسین هنوگ نیا ،ریخ .دوشىم تسرد زیچ همه ،دوش لح ىداصتقا لئاسم
فورعم .تسین تالكشم همه لّالح ىداصتقا هافر .دیروخن لوگ امش .دننزىم لوگ ار ناشدوخ دنیوگىم
دشر ،تسا رت شیب اهروشك ریاس زا نآ هنارس دمآرد .تساكیرمآ ایند رد اهروشك نیرت هفرم هك تسا
اكیرمآ ،داصتقا ظاحل زا هتفرشیپ ىاهروشك زا ىكی لقاال .تسا رت شیب اهروشك همه زا اه نآ ىداصتقا
هتفگ اكیرمآ دوخ تاعوبطم رد هچنآ ساسا رب ؟درادن ىعامتجا و ىقالخا تالكشم روشك نیا ایآ .تسا
هسردم هب تروكسا اب دیاب اه نآ ىناتسبد ىاه هچب ،دوشىم عقاو تیانج كی هیناث دنچ ره رد ،دوشىم
رد هك تسین ىزور اه نیا همه دوجو اب .دراد دوجو حلسم سیلپ اكیرمآ ىاه ناتسریبد مامت رد ،دنورب
مك لوپ اه نآ ایآ ؟دوشىم لح لوپ اب ىعامتجا ،ىقالخا تالكشم نیا ایآ .دوشن عقاو تیانج سرادم
،لقادح ای ،دوشىم داجیا رقف رثا رد ىعامتجا تالكشم زا ىرایسب هك منك راكنا مهاوخىمن نم هتبلا ؟دنراد
ىهاگ .دوشىم لح زیچ همه دش لح رقف هلأسم رگا هك دینكن روصت هنوگ نیا اما .دنكىم دیدشت ار نآ رقف
.دوشىم ادیپ ىدیدج ىاهالب ناوارف لوپ رثا رد

هعماج ندرك رادیب ىارب ىبلط تداهش و داهج

مادقا نآ هب تبسن ىمالسا تلود ای و ىدارفا رگا ،بوخ .تسا ركنم زا ىهن ىعون مه نیا لاح ره هب
ىمالسا تلود الصا ای تسناوتن ىمالسا تلود رگا ای ،دندرك مادقا مه كمك هب مدرم و تلود ای ،دندرك
اب و ،دندرك لح ار تالكشم نیا و ،دندرك مادقا ناملسم مدرم دوخ و دوبن
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ىمادقا چیه رگا اما .بولطملا معن ،دندرك بآ رب شقن ار اه نآ ىاه هشقن و ،دندرك هزرابم مالسا نانمشد
همه هشیمه ایآ اما .دننك هلباقم تاركنم نیا اب هك تسا ناناملسم هفیظو اج نیا ،تفرگن تروص
ىهاتوك دوخ ىمالسا فیاظو ماجنا رد ناملسم مدرم ىزور دوشىم ایآ ؟دنتسه سانش هفیظو اه ناملسم
تیرثكا تسا نكمم هك نیا روصت ایآ ؟میتشادن اه ناملسم ىیافوىب زا ىیاه هنومن خیرات رد ام رگم ؟دننكن
نآ قادصم ؟تسا ىلاحُم ضرف ،دننك ىهاتوك دوخ ىمالسا فیاظو ماجنا رد ناملسم مدرم قافتا هب بیرق
.دینادىم همه ار

لوط لاس تسیب ، )مالسلا هیلع(ءادهشلادیس تداهش نامز ات )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما تداهش نامز زا
تب ،دندوب مكاح هك ىناسك ایآ ؟دركىم هچ هنیدم رد )مالسلا هیلع(ءادهشلادیس تدم نیا لوط رد .دیشك
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،ریخ ؟دندركىم راكنا ار نید ماكحا و )هلآو هیلع هللا ىلص(ربمایپ ،رهاظ رد ایآ ؟دندوب ادخ ركنم ای تسرپ
ماما ،دندناوخىم زامن ،دنتسنادىم )هلآو هیلع هللا ىلص(هللا لوسر هفیلخ ار دوخ اه نآ ،دوبن هنوگ نیا الصا
تماما ،ىتسم لاح رد مه ىهاگ !دندناوخىم هبنشراهچ زور ار هعمج زامن ىهاگ ىهتنم ،دندوب هعمج
زامن لوا دعس نب رمع اروشاع زور ىتح .دندناوخىم زامن اه نآ ،تسا مّلسم هچنآ !دندركىم تعامج
)مالسلا هیلع(ءادهشلادیس نامز رد هك ىمدرم 1».ىرِشْبَأ ِةَّنَجْلاِب َو ىبَكْرِا ِهللا َلْیَخ ای« :تفگ دعب دناوخ
تموكح ،تموكح حالطصا هب .دندركىم ىناملسم ىاعدا و ،دندناوخىم زامن همه دندركىم ىگدنز
تموكح نیا دیوگب تسناوتىمن و ،دروخ لد نوخ لاس تسیب )مالسلا هیلع(ءادهشلادیس اما .دوب ىمالسا
ىتح .هنامرحم و ،ىصوصخ ،ىّرس تروص هب ،افخ رد و ،رانك و هشوگ رد ىدودعم دارفا هب رگم .تسا قحان
عضو .تفگ تیلست هنیدم مكاح هب )مالسلا هیلع(ترضح رهاظ رد ،دندروآ ار هیواعم گرم ربخ ىتقو
.دوب هنوگ نیا

هیلع(قداص ماما ، )مالسلا هیلع(رفعج نب ىسوم ترضح نامز ،)مالسلا مهیلع(راهطا همئا ریاس نامز رد ایآ
نآ ارچ سپ ؟دنلطاب اه تموكح نیا دنیوگب مدرم هب دنتسناوتىم ًاحیرص نارگید و ، )مالسلا
رفك مان هب افلخ ایآ ؟دندناسرىم تداهش هب ار ناشیا ارچ ؟دندركىم نادنز ار )مالسلا مهیلع(ناراوگرزب
هفیلخ مان هب و ،دندركىمن راهظا دندوب ادخ ركنم مه رگا ؟دندوب ادخ ركنم هك نیا ای ؟دندركىم تموكح
اهناوخ هیثرم همه ،دیا هدینش همه ًامتح ار ناتساد نیا ،دندركىم تموكح )هلآو هیلع هللا ىلص(هللا لوسر
هب ،دنك ىنادنز ار )مالسلا هیلع(رفعج نب ىسوم ترضح تساوخىم هك ىماگنه دیشرلا نوراههك دنناوخىم
دنزرف نم )هلآو هیلع هللا ىلص(هللا لوسر ای تفگ ،درك ىهاوخ رذع و دمآ )هلآو هیلع هللا ىلص(ربمایپ دقرم
وت
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داجیا هعماج رد تینما هك نیا ىارب !دوش نیمأت ىمالسا هعماج تحلصم هك نیا ىارب ،منكىم ىنادنز ار
دوبن هنوگ نیا1!دركىم ىهاوخرذع )هلآو هیلع هللا ىلص(ربمغیپ زا !دتفین هعماج رد فالتخا هك نیا ىارب !دوش
هب طیارش ىهاگ ؟درك دیاب هچ دراوم نیا اب ،بوخ .دنشاب كرشم و رفاك تموكح اه تموكح نیا همه هك
دیما هب ؛درك ظفح ار مدرم نید لصا ،ىناهنپ و قرفتم ِىگنهرف ىاه تیلاعف اب ناوتىم هك تسا ىا هنوگ
ًابیرقت .دنهد ماجنا ىرت مهم ىاهراك دنناوتب و ،دنك ادیپ دشر اه نآ گنهرف حطس و تفرعم ىزور هك نیا
.دنتشاد ىا همانرب نینچ)مالسلا مهیلع(همئا مامت ،ىفلتخم لیالد هب دعب هب )مالسلا هیلع(داجس ماما زا
رب ،هتخانش ار قح )مالسلا هیلع(ءادهشلادیس نوخ تكرب هب و ،دندوب هدش تیبرت ناملسم ىا هدع نوچ
هك ىیاه هدازماما مامت ،دندشىم هدنكارپ ىمالسا دالب فارطا رد و ،هدش تیبرت ىمالسا گنهرف ساسا
هدش تیبرت هك دندوب ىناناملسم نیمه ،دنتسه رگید ىاهاج و ،ناردنزام ،ناسارخ دالب رد ام نوماریپ
هیلع هللا ىلص(مركا ربمایپ تیب زا ناشیا بلاغ .دندركىم تیاده ار مدرم و ،دندوب تماما نادناخ
اهنت ،تسین ىرگید تیلاعف ناوت نوچ .درك افتكا ىگنهرف ىاهراك نیمه هب دیاب طیارش نیا رد .دندوب)هلآو
.دورىمن نیب زا نید لصا هك تسه مه نانیمطا و تسا نیا داد ماجنا ناوتىم هك ىراك

مسرتىم نم« :دوب نیا دندومرف ناگبخن نآ هب ىنم رد هك )مالسلا هیلع(نیسح ماما شیامرف زا ىتمسق اما
لصا مسرتىم نم ،دینكب ىركف ،تسین ىعرش مكح ود و مكح كی هلأسم اهنت تبحص »دوش مگ قح لصا
دوجو لطاب و قح صیخشت ىارب ىرگید هار ،دنهدب صیخشت ار لطاب و قح دنناوتن مدرم و دوشب مگ قح
ناوتىمن ،لوپ اب هن و ىغیلبت ىاه تیلاعف اب هن ،دبلطىم ار ىرگید صاخ راك ،طیارش نیا !دشاب هتشادن
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ههبج تسد رد تردق ،درادن رادفرط قح ههبج ،داد ناماس ىماظن گنج ناوتىم هن و داد ماجنا ىمادقا
ناوت ىسك هك ،دنا هتفرگ مشچ رهز مدرم زا و دنا هدرك تاغیلبت نانچنآ .تساه نآ رایتخا رد تورث و لطاب
رگید هن ،دراد تكرح ای مایق تأرج ىسك هن ؛دندرك رورت ای ،دندز راد ار نافلاخم مئاد .درادن ندیشك سفن
كی زا ىراك هچ .دوش دراو هعماج هب ىرگید كوش دیاب طیارش نیا رد .تسا هدنام ىسك ىارب ناوت و ورین
رازبا مامت نوچ تشادن ىریثأت مه تاغیلبت ؟دیآىم رب ىمالسا گرزب هعماج ىارب كچوك هورگ كی زا ای رفن
هیلع(ءادهشلادیس .دندینشىم ار )مالسلا هیلع(ماما دایرف ىدودحم هدع طقف و دوب نایوما رایتخا رد نآ
دنچ هب ار دوخ ىادص ؟دنزب دایرف دناوتىم ردقچ دوخ هرجنح اب )مالسلا
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لاس تسیب لوط رد هك ،دندادىم )مالسلا هیلع(ماما هب ندرك تبحص هزاجا رگا هتبلا ؟دناسرب دناوتىم رفن
دوخ باحصا و نارای اب افخ رد و ىناهنپ ،مارآ تسیابىم ناشیا و دندادن زین ىتصرف نینچ ترضح نآ هب
.دنك تبحص

دوجو هب ىمالسا هعماج رد ىكوش ،درك )مالسلا هیلع(نیسح هك ار ىراك نامه ؟درك دیاب هچ طیارش نیا رد
ىمادقا ؛تفرگ دهاوخن مارآ و دنام دهاوخ ىقاب هزرل نیا ،تشاد دهاوخ ار دوخ رثا تمایق مایق ات هك دروآ
رد ىمكحم هیآ ره ؟دنیوگب هچ .دروآ نآ ىارب ىطلغ ریسفت دوشىمن و ،درك فیرحت ار نآ ناوتىمن هك
ىدیدج تئارق نآ ىارب اه ىزورما لوق هب ای .دننك ریسفت هابتشا هب و فیرحت ار نآ دنناوتىم ،دشاب نآرق
تیاهن رد ای ،تسا تایلیئارسا زا ،تسا ىلعج و هدوب غورد دنیوگب دنناوتىم ،دشاب ثیدح رگا !دنروایب
ار ناتمهف امش دنیوگىم مه عجارم هب !تسه مه ىرگید تئارق نآ ىارب و !تسامش تئارق نیا دنیوگب
؟دننكب دنناوتىم هچ )مالسلا هیلع(ءادهشلادیس تكرح اب اما !تسه مه ىرگید ىاه تئارق ،دینكن قلطم
ار ناشنازیزع و دوخ ناج نید ىایحا ىارب و ادخ هار رد زابكاپ ىهورگ هك نیا زج ؟دراد ىرگید ریسفت ایآ
؟تسا هدرك البرك ناتساد ىارب نیا زا ریغ ىریسفت ىفصنم ناسنا چیه ،ىخروم چیه الاح ات ؟دندرك ادف
،هللااب ذایعلا !دنشاب هتشاد البرك ناتساد زا ىدیدج ىاه تئارق هك دنشاب ىناسك تسا نكمم زورما ،هلب
اه ىدیزی !دوب شدج تنوشخ لمعلا سكع البرك هعقاو !درك دوخ ىب )مالسلا هیلع(نیسح دنیوگب
نادنزرف البرك رد مه اه نآ ،دوب هتشك ار اه نآ ردپ )مالسلا هیلع(نیسح دج ،دنتشادن ىریصقت
البرك هسامح زا زورما هب ات هك تسا ىریسفت نیرت ىناطیش نیا !دنتشك ار)هلآو هیلع هللا ىلص(ربمایپ
تب و كرشم ،رفاك و ناملسم ،نمشد و تسود .تسا هتشادن هقباس ریباعت هنوگ نیا نونكات و ،تسا هدش
)مالسلا هیلع(نیسح هك دوب هنوگ نیا .دنا هدروآ دورف میظعت رس البرك ناتساد لباقم رد همه ،تسرپ
.درك ناوتىمن ىراك چیه نآ هیلع .دوشىمن شوماخ زگره هك تسا ىنازورف غارچ نیا ،دش ىدهلا حابصم
.دنك ادیپ تاجن ىمالسا هعماج هك دش ثعاب كوش نیا

هیلع(ترضح هك اج نآ دنك لاؤس ىسك رگا .تسا ماع ىانعم هب ركنم زا ىهن ىارب ىرگید قادصم مه نیا
تسا نیا باوج ؟دندیسر دوخ فده هب ایآ 1»رَكْنُمْلا نَع ىهْنَأ َو ِفوُرْعَمْلاِب َرُمآ ْنَأ ُدیرُأ« :دندومرف )مالسلا
مدرم هك نیا ؟دوب هچ مادقا نیا هجیتن .دیسر مه هجیتن هب و داد ماجنا ،تشاد هدارا ار هچنآ ،هلب هك
تیاده ،ادخ ىایلوا و ایبنا هفیظو لصا .دنسانشب ار لطاب و قح دنناوتب
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﴾198 هحفص ﴿

مه تموكح تروص نیا رد دنریذپب ار اه نآ ىربهر دندش رضاح مدرم دوخ رگا تیاده زا دعب ؛تسا
هك روط نامه ؛دننك كمك مدرم هك ىتروص رد اما ،تسا اه نآ هفیظو تموكح لیكشت .دنهدىم لیكشت
1»رِصاّنلا ِدوُجُوِب ِةَّجُحْلا ُمایق َو ِرِضاحْلا ُروُضُح الْوَل« :دومرف هیقشقش هبطخ رد )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما
دندشن رضاح رگا اما .منكىم مایق ما هفیظو هب مه نم دندرك كمك و ،هدرك ادیپ روضح مدرم هك ىنامز
و ایلوا و ایبنا هفیظو ىرگ تیاده ،تسا ىقاب تیاده هفیظو اما ،تسا طقاس تموكح لیكشت هفیظو
هفیظو نیا 2»ءایبْنَْالا ُةَثَرَو ُءامَلُعْلَا« .دنریگىم هدهع رب ار تیاده شقن اه نآ تبیغ رد هك تسا ىناسك
مدرم دیاب ،دوبن ىرگید هار چیه رگا .دوشىمن هتشادرب ىلاح چیه رد سك چیه شود زا و ،تسه هشیمه
هتشك دش رضاح )مالسلا هیلع(ىنسح ماما وریپ نیا ارچ دنیوگب دیاب .دنمهفب ات ،درك تیاده تداهش اب ار
هب هك دنسرىم هجیتن نیا هب و ،دننكىم ىسررب ،دننكىم لیلحت و ىجالح دنشاب هتشاد فاصنا رگا ؟دوش
ركنم زا ىهن تسا نكمم سپ .دوب غورد اه تمهت و اه بسچرب .درك ار راك نیا دوخ ىنید هفیظو رطاخ
صخش هك دهاوخىم ىدایز ىهاگآ ًایناث .تسا ردان نآ دراوم الوا اما .دشاب هتشاد مه ىقادصم نینچ
ىارب ىعرش هالك ،درذگب زیچ همه زا هك دهاوخىم ىراكادف ىلیخ ،دراد ىا هفیظو نینچ دهدب صیخشت
هب ىتیصخش نینچ .دنكن ىشارت هناهب ركنم زا ىهن و فورعم هب رما كرت ىارب و ،دنكن تسرد دوخ ىاهراك
نب نیسح دوبن سك چیه رگا ،هدرك مامت امش و ام ىارب ار تجح ادخ لاح ره هب ىلو ،دوشىم ادیپ تردن
.دوب )مالسلا هیلع(ىلع

ىا وت ىادف ،ام نادنزرف ،ام ىاهردام و ردپ ،ام ىاه ناج ؛ىّمُأ َو َتْنَأ ىبَأِب ،هللا ِدْبَع ابَأ ای َكْیَلَع ُمالَّسلَا
شوماخ زگره تساپرب ناهج ات و ىتخورفا ناهج نیا رد ار تیاده غارچ هك ! )مالسلا هیلع(نیسح
.دش دهاوخن

.3 هبطخ ،هغالبلا جهن .1
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