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سالیگ ياه  هخاش  لثم 

باتک تاصخشم 

 - 1345 اضردمحم ، ربجنر ، هسانشرس : 
. ربجنر اضردمحم  سالیگ / ياههخاش  لثم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 رهش ، رشن  هسسوم  نارهت ، يرادرهش  يرنه  یگنهرف  نامزاس  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  11  × 5/17 327 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

( مود پاچ   ) لایر  90000 978-964-238-536-2 ؛ :  لایر  70000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Mohammad reza Ranjbar. Like the cherry branches : . یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
.1392 مود : پاچ  تشاددای : 

.327 [ - 323 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
نرق 14 یسراف --  ياههمانزردنا  عوضوم : 

یمالسا قالخا  عوضوم : 
رهش رشن  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

ن26م2 1391  / PIR8075 هرگنک :  يدنب  هدر 
8/362 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

2813264 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان نخس 

لیاضف هب  هک  دراد  زاین  رـشب  دـیاپب ، ناـمز  نیمز و  اـت  دوب . دـهاوخ  هدوب و  هراومه  اهزردـنا ، اـهتمکح و  یقـالخا و  ياـهراتفگ  هب  زاـین 
شایهلا تشرس  ياضتقا  هب  رـشب  هک  تسین  اهيدب  اهیبوخ و  نتـسناد  رـس  رب  عوضوم  نازیرگ . یقالخا  لیاذر  زا  دشاب و  رّکذتم  یقالخا 

. دناهتشرس یشومارف  اب  ار  ناسنا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، درکدای  رّکذت و  مهم  هکلب  دباییم ؛ ار  اهنآ 
ات هتفرگ  دـنوادخ  ناگدـیزگرب  ناربمایپ و  زا  دـنربیم ، هدرب و  جـنر  ناـسک  رایـسب  شندرک ، رایـشه  ناـسنا و  هب  رکذـت  ِهار  هار ، نیا  رد  و 

نایب ات  هتفرگ ، میقتـسم  زردـنا  دـنپ و  زا  دـنیامزآیم ، هدومزآ و  ار  فلتخم  ياهنایب  اههنوگ و  و  راگزور ؛ ناـکین  ناـفراع و  ناـمیکح و 
. یقالخا تارکذت  یلیثمت  يرنه و  نایب  و  نتسیز ، یقالخا  دیاوف  اهتمکح و 

نایب ریثأت  اما  تساجهب ، دراد و  ياهدیاف  رکذت ، ياهشور  اههار و  نیا  زا  مادک  ره  هچ  رگا  تسادیپ ، هتفگان  و 

دزاسیم يریوصت  ناسنا  لامعا  ياهیتشز  اهییابیز و  زا  دنزیم و  لثم  رایسب  میرک  نآرق  ور ، نیمه  زا  تسا . رگید  زیچ  یلیثمت  يرنه و 
هچ هب  دنکیمن  یتوافت  هک  تسا  رود  هب  اهمهف  ءوس  زا  اهنت  هن  دنیـشنیم ، لد  حول  رب  نوچ  هک  نشور  يریوصت  دراذگیم . مشچ  شیپ  و 

نرق ناسنا  اب  اهنرق  سپ  زا  يولوم ، ياهلیثمت  میرک و  نآرق  نایب  هکناـنچ  دـشاب . هدـنارذگ  رـس  زا  ار  یناـمز  هچ  اـی  دوش ، هتفگ  یناـبز 
... دنزیگنایمرب ار  شنهذ  بلق و  دنیوگیم و  نخس  زین  مکیوتسیب 

فلؤم تسادیپ ، اهنتم  یهاتوک  زا  هکنانچ  دنکیم و  وجتسج  لثم  لیثمت و  نایب  ریـسم  زا  ار  یقالخا  رکذت  زین  سالیگ » ياههخاش  لثم  »
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. دیوگیم نخس  هدیزگ  هاتوک و  رایسب  زورما  يهلغشمرپ  بطاخم  اب  نآ ، قوذشوخ  هتخیهرف و 
راب نیلوا  يارب  رگید ، يرایسب  تسا و  هدیـسر  نابطاخم  هب  تاعوبطم  امیـس و  ادص و  ياههمانرب  قیرط  زا  هعومجم  نیا  ياهنتم  زا  یخرب 

هک دراد  ار  فطل  نیا  ربجنر ، اضردـمحم  مالـسالاتجح  راـتفگ  اـب  انـشآ  ناـبطاخم  يارب  رـضاح ، يهعومجم  دـنوشیم . رـشنم  هک  تسا 
. دنناوخیم هتسارآ  ابیز و  يرهاظ  رد  ار  یقالخا  يابیز  ياهلیثمت  زا  ياهعومجم 

. دشاب شنیرق  زین  نابطاخم  لابقا  یهلا و  قیفوت  هک  دیما  دشخب . موادت  ار  هار  نیا  ات  تسا  هدرک  تمه  رشان  هرخألاب ، و 
رهش رشن  هسسؤم 

.© تسا ظوفحم  قوقح  ۀمه 
.Printed in Iran

( درمز  ) يرون قطان  دیهش  نابایخ  یبنلگ ، دیهش  نابایخ  نارادساپ ، نابایخ  نارهت ، رشان : یناشن 
رهش رشن  هسسؤم  دحاو 12 ، باتک ، ناتسوب  هرامش 56 ،

22873974 يزکرم : هاگشورف   22856118 ربامن :  22858474 22843378 ـ  نفلت :
www.shahrpress.ir

E-mail: info@shahrpress.ir

! عمش لثم 

. ینکیم تفایرد  يرتشیب  ییانشور  رون و  یشاب  رتکیدزن  کیدزن و  نآ  هب  هچ  ره  نیبب  ار  عمش 
هرهب دوب ، رتکیدزن  وت  هب  سک  ره  هک  شاب  ياهنوگ  هب  دیوگیم : میشاب . عمش  تفص  مه  عمش و  سنج  زا  مه  ام  دهاوخیم  میرک  نآرق 

. دربب يرتشیب  دوس  و 
. ناشیوخ ناگتسب و  مه ، رخآ  رد  و  نادنزرف ، سپس  و  رسمه ، هاگنآ  دنردام و  ردپ و  تسخن  ام  هب  ناسک  نیرتکیدزن  و 

. ناشیوخ نادنزرف و  رسمه ، نوچمه  ار ، تناکیدزن  هاگنآ  هدب ، رارق  تبحم  فطل و  دروم  ار  تدوخ  ردام  ردپ و  لوا  ینعی 

! فرب لثم 

. دنیشنیمن درابب ، یقالش  دنت و  رگا  نیبب ! ار  فرب 
. درابب مرن  مارآ و  هک  دنیشنیم  یتقو  فرب 

. دش دهاوخ  نیشنلد  دنیشنیم و  لد  رب  دشاب  نَِّیل  مرن و  میرک  نآرق  لوق  هب  رگا  تسا ؛ فرب  لثم  مه  فرح 
. دییوگب نخس  مرن  وا  اب  دیوریم  نوعرف  شیپ  هک  لاح  دومرف : نوراه  یسوم و  هب  دنوادخ  رطاخ  نیمه  هب 

. تسشن دهاوخن  وا  گنس  لد  رب  و  دباتیمن ، رب  وا  دییوگب  نشخ  دنت و  رگا  ینعی 
. ریرح لمخم و  لثم  تسا ، مرن  نوچ  دنیشنیم ، اهلد  رب  ارچ  ظفاح  نخس  مالک و 
: دیوگیم مرن  هچ  فیطل و  هچ  نیشنن  سک  ره  اب  دیوگب  دهاوخیم  هک  یتقو  نیبب 

داهنكاپ لدهزیکاپ و  وت  وچ  ینینزان  »
« ینیشنن دب  مدرم  اب  هک  تسا  نآ  رتهب 
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! شوماخ لاغز  لثم 

. دراد رثا  ینیشنمه  نوچ  دنوش ، نشور  ات  دنراذگیم  نشور  ياهلاغز  رانک  ار  شوماخ  ياهلاغز 
هب مه  ام  دنراد ، یترارح  امرگ و  دنراد و  یتینارون  دـنانشور ، هک  مینیـشنب  یناسک  رانک  رگا  سپ  میـشوماخ ؛ ياهلاغز  نامه  لثم  مه  ام 

. میروخیم ترسح  تمایق  رد  هنرگو  مینکیم ، ادیپ  یترارح  امرگ و  میریگیم و  ینشور  اهنآ  لیفط 
: تسا نیمه  منهج  لها  زوسناج  ياهفرح  زا  یکی 

. درک کیرات  دوخ  لثم  مه  ارم  دوب و  کیرات  وا  متسشنیمن . وا  اب  مدوبن و  قیفر  ینالف  اب  شاک  يا 
. متسبیم یفرط  وا  وترپ  زا  مه  نم  ات  تشاد  يرون  افص و  دوب ، نشور  دوب ، زبس  دوخ  هک  دشیم  زبس  مهار  رس  یقیفر  شاک  يا  ینعی 

! رات بش  لثم 

. ینکیمن تکرح  یتسیایم و  ینکیم ، طایتحا  هتبلا  دشاب ، دایز  مه  هلاچ  هاچ و  تانوماریپ  هک  یناملظ  کیرات و  رات و  بش  کی  رد 
دوز مه  اـجنآ  تسیاـب ! مه  اـجنآ  نکن ! تکرح  مه  اـجنآ  دوب  مهبم  کـیرات و  دوـبن و  نشور  تیارب  یبـلطم  کـی  رگا  دـیوگیم : نآرق 

! نکن تواضق  يرواد و 

. ینیبیم بیسآ  نوچ  نکن ، لابند  يرادن  عالطا  یهاگآ و  یتسین و  هاگآ  نآ  هب  تبسن  هک  يزیچ 

! راو يد هیاس  لثم 

. ددرگیمرب بقع  هب  دنزیم  هبرض  هک  ییاپ  اما  دوریم  الاب  دننزیم . هبرض  نآ  هب  دننکیم و  توش  هک  ار  پوت 
. تسا سرد  کی  دوخ  نیا  و 

یتفایم و بقع  ینزیم  هبرض  هک  وت  یلو  دریگیم  جوا  دروخیم  هبرـض  هکنآ  ینزب  ياهبرـض  اجبان  قحان و  هب  هتبلا  یـسک  هب  رگا  ینعی 
. ددرگیمرب وت  دوخ  هب  وت  ياهيدب  ینعی  نیا 
: دیوگیم میرک  نآرق  هک  تسا  نامه  نیا  و 

. ددرگیم زاب  امش  دوخ  هب  امش  ياهيدب 
نامه دوشیم  هک  رهظ  هب  کیدزن  اما  دزادـنایم ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  دوخ  زارد  هایـس و  هیاـس  دوشیم ، هک  حبـص  نیبب ! ار  راوید 

. ددرگیمرب شدوخ  هب  مارآ  مارآ  هیاس 

! جک خیم  لثم 

ام هب  نآرق  مه  رطاـخ  نیمه  هب  دـش ، دـهاوخ  رتمواـقم  رتمکحم و  هتفر و  رتشیپ  دروـخب  هبرـض  مه  هچ  ره  دـشاب  تسار  رگا  خـیم  کـی 
. دنزب بیسآ  امش  هب  دناوتیمن  سکچیه  هک  تس  اجنیا  دینک ، هشیپ  تقادص  یتسار و  دییایب  دیوگیم 
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بیـسآ امـش  هب  دناوتیمن  سکچیه  دینک ، هشیپ  یتسرد  یتسار و  رگا  نخـس ، کی  رد  دینک و  هشیپ  اوقت  رگا  دیـشاب ، ییابیکـش  لها  رگا 
جک رتشیب  دیروخب  هبرـض  هچ  ره  دینامیم ؛ جک  خیم  نامه  لثم  دیـشاب  راتفرجک  دـیوشب و  جـک  دـینکن و  هشیپ  ار  تقادـص  رگا  اما  دـنزب ،

. دیوشیم

! دادم زغم  لثم 

. تسا بوچ  طقف  درادن ؛ یشزرا  چیه  دشاب ، هتشادن  زغم  رگا  دادم  کی 
. تسا نآ  زغم  هب  دادم  کی  شزرا 

. تسا درخ  لقع و  زغم و  هب  مه  اهمدآ  ام  شزرا 
. میرادن ياهدیاف  میرادن ، یشزرا  میشابن  باتک  باسح و  لها  و  میراذگب ، رانک  ار  لقع  درخ و  نیا  رگا 

: تسا نیا  منهج  لها  ياههلان  زا  یکی 
. میدوبن اجنیا  زورما  میدوب  كرد  لها  رگا  میدوب ، هشیدنا  لقعت و  لها  رگا 

! باداش لگ  لثم 

. كاپ كاخ  كاپ ، بآ  دریگب : رارق  شرایتخا  رد  كاپ  ياههمقل  هک  تسا  توارطاب  باداش و  یتقو  لگ  کی 
كاپ و نامیاههمقل  میـشاب ؛ نامیاههمقل  بظاوم  هک  میتسه  لاحرـس  هدنزرـس و  باداش و  داش و  یتقو  ینعی  میروطنیمه ، مه  اهمدآ  اـم 

. دنشاب رهاط  ّبیط و 
: دنکیم تحیصن  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا 

. دـیوشیم کشخ  دـیوشیم ، هدرمژپ  دـیوشیم ، تحاران  دـیوشیم ، هدرـسفا  نوچ  ارچ ؟ دـینکن . فرـصم  ار  مارح  ياـههمقل  مدرم  ینعی 
دینیبیم . بیسآ  دیوشیم و  رطاخهدرزآ 

! نزوس لثم 

يرهوـج ار  نآ  هدز و  تشگنا  دادرارق  کـی  ياـپ  دـعب  ینکیم و  يرهوـج  ار  نآ  يراذـگیم و  پمتـسا  رد  ار  دوـخ  تـشگنا  لوا  اـمش 
. دنک يرهوج  ار  يذغاک  گرب  دناوتیمن  دوشن  يرهوج  دوخ  تشگنا  نیا  ات  ینعی  ینکیم .

تفص یگژیو و  نآ  ات  مینک  توعد  ار  نارگید  میناوتیمن  مینکن ، ادیپ  یتفـص  یگژیو و  کی  دوخ  ات  ام  تسا . نیمه  مه  ملاع  يهسدنه 
. دننک ادیپ  ار 

رد هک  یلاح  رد  دننکیم ، توعد  یتایـصوصخ  هب  ار  مدرم  دننزیم و  ییاهفرح  هک  یناسک  زا  دنکیم  هیالگ  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا 
. تسین يربخ  اهیگژیو  نآ  زا  ناشدوخ 

. دیهدیمن ماجنا  دوخ  هک  دینزیم  ییاهفرح  کی  ارچ 
. تسا هنهرب  دوخ  اما  دزودیم ، سابل  همه  يارب  هک  نزوس  لثم  تسرد 

تسا . کیرات  شدوخ  ياپ  اما  دنکیم ، نشور  ار  دوخ  ِفارطا  هک  یعمش  لثم  ای 
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! بآ معط  لثم 

. تسا بوخ  شصلاخ  يزیچ  ره 
. تسا بوخ  ناشصلاخ  هک  لسع  بالگ و  لثم 

. تسا بوخ  شصلاخ  بآ ، دوخ  یتح 
. تسین اراوگ  رگید  بآ  نیا  دریگیم ، تسام  تشوگ و  یبلاط و  يوب  يراذگیم ، لاچخی  يوت  هک  یبآ 

. دشاب هتشاد  بآ  گنر  دشاب ، هتشاد  بآ  يوب  دشاب ، هتشاد  بآ  معط  هک  تسا  اراوگ  یبآ 
. تسا بوخ  نآ  صلاخ  تسا ؛ روطنیمه  مه  تدابع 

: دیامرفیم میرک  نآرق  هک  تسا  نیا 
. دینک صلاخ  ار  دوخ  یگدنب  ینعی  دینکن ، یگدنب  ار  سکچیه  ادخ  زج 

! هلطاب همانزور  لثم 

زا رپ  ینیبیم  ینکزاب  ناشلخاد  رگا  دناهداتـسیا . هراوقشوخ  مرفشوخ و  ابیز و  ردـقچ  هک  نیبب  یـشورففیک  ياـههزاغم  رد  ار  اـهفیک 
! دناهلطاب همانزور 

. دنتفایم لکش  زا  يزیریم  نوریب  ار  اههمانزور  هک  یتقو  و 
. مینکیم ادیپ  تیصخش  مینکیم ، ادیپ  لکش  میربب  ورف  ار  اهنآ  یتقو  دناهلطاب ؛ همانزور  نامه  لثم  تینابصع  مشخ و 

: دنادیم مشخ  ندروخورف  ار  نامیا  لها  ياهیگژیو  زا  یکی  میرک  نآرق  نیمه ، يارب 

. دنربیم ورف  ار  دوخ  تینابصع  مشخ و  ینعی 

! زا�برتچ لثم 

! دننکیم طوقس  یتقو  دننکیم  یقشع  هچ  اهزابرتچ 
! تسا رتشخب  تذل  اهنآ  يارب  طوقس  رتشیب ، عافترا  هچ  ره 

. رتچ کی  هب  تسا  مرگ  اهنآ  تشپ  نوچ  ارچ ؟
! تاجن رتچ  تسا ، رتچ  مه  نامیا 

نامیا هب  ار  همه  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  تشاد و  میهاوخن  یساره  چیه  اهدیدهت  نداتفا و  طوقـس و  زا  رگید  میـشاب ، نامیا  لها  ام  رگا 
: فازگ ياعدا  هن  قدص  رس  زا  ینامیا  دنکیم ، توعد 

. دیشاب نامیا  لها  دییایب  دیراد ، نامیا  ياعدا  هک  امش  يا 
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! نوفیآ لثم 

؟ ییوگب ار  يزیچ  ره  يرضاح  دشاب ، نوفیآ  يور  نفلت  یتقو 
! يریوصت مه  یتوص و  مه  تسا ، نوفیآ  يور  َملاع 

. دنیبیم ار  ام  ریوصت  مه  دونشیم و  ار  ام  يادص  مه  دنوادخ  ینعی 

. تسانیب و  تسا ، هاگآ  دوخ  ناگدنب  هب  وا 
. مینک یگدنز  راتفر و  هظحالم  اب  طایتحا و  اب  یمک  سپ 

! کچ لثم 

. دوش یسیونتشپ  هکنیا  رگم  دتفایم ، رابتعا  زارگید  دنک  ادیپ  یگدروخملق  یتقو  کچ 
رگم میتفایم ، رابتعا  زا  میتفایم ، ادـخ  مشچ  زا  میـشاب  هتـشاد  كدـنا  ��لو 

و زیچان ، ولو  یـشزغل  یهانگ ، کی  هک  یتقو  روطنیمه ... مه  اـم 
. ددرگیمزاب هتفر  يوربآ  رابتعا و  نآ  هک  تسا  تقونآ  مینک ، هبوت  ینعی  مینک ؛ یسیونتشپ  هکنیا 

: دیوگیم میرک  نآرق  هک  تسا  نیا 

. دیدرگزاب ادخ  يوس  هب  دینک و  هبوت  همه 

! وهآ يهفان  لثم 

. هفان مسا  هب  دراد  یتمسق  کی  وهآ  ندب 
نآ مدرم  دنکیم و  ادیپ  تمیق  ردقچ  و  تسا ، ییوبـشوخ  رایـسب  رطع  هک  دوشیم  کشم  هب  لیدبت  دوشیم ، وهآ  يهفان  دراو  یتقو  نوخ 

. دنشکیم دوخ  هماج  تروص و  رس و  هب  ار 
! تسا وهآ  يهفان  لثم  تسرد  مه  یهلا  هاگتسد 

شیاهيدب مامت  دوشیم و  حالصا  وا  يهتـشذگ  دوشیم ، رطعم  كاپ و  دوریم  اجنآ  هب  یتقو  دشاب  هدولآ  هک  مه  ردق  ره  سک  ره  ینعی 
. دوشیم لدب  یبوخ  هب 

. دش دهاوخ  لدب  یبوخ  ییابیز و  هنسح و  هب  ناهانگ  اهيدب و  هک  تسا  ییاج  اجنآ 
. دش دهاوخ  لالز  كاپ و  دیسر  ایرد  هب  هک  نیمه  هدولآ ، بآ  دسرب ؛ ایرد  هب  هک  يدولآلگ  بآ  لثم  تسرد 

ندش نوحیج  رد  زاب  نامرد ؟ تسیچ  ار  دب  بآ  »
« رای يور  ندید ، زاب  نامرد ؟ تسیچ  ار  دب  يوخ 

! زیمت سابل  لثم 
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. دنراذگیم فیثک  ياهسابل  رانک  ار  فیثک  ياهسابل  زیمت و  ياهسابل  رانک  ار  زیمت  ياهسابل  اهمناخ 
. تسا نیمه  مه  ملاع  يهسدنه 

. دنریگیم رارق  ناکاپان  اهیکاپان و  رانک  دناكاپان  هک  ییاهنآ  دنریگیم و  رارق  ناکاپ  اهیکاپ و  رانک  دناكاپ  هک  ییاهنآ 
: دنکیم دای  نآ  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  یتقیقح  دوخ  نیا  و 

. مینک ادیپ  كاپ  یناتسود  ات  میوشب  كاپ  سپ 
. دریگب رارق  نامرایتخا  رد  یبوخ  كاپ و  ياهباتک  ات  میوشب  كاپ 

. دوش زبس  نامهار  رس  یبسانم  كاپ و  ياهلغش  ات  میوشب  كاپ 
. دوش نامبیصن  ابیز  كاپ و  يراکفا  ات  میوشب  كاپ 

! هایگ لگ و  لثم 

. دراد يرتشیب  بذج  نوچ  دنهدیم ، بآ  حبص  لوا  ار  هایگ  لگ و 
؛ روطنیمه مه  اهمدآ  ام 

. میشاب رحس  لها  زیخحبص و  دیاب  مینک ، بذج  ار  يرتشیب  تاکرب  میهاوخب  رگا  ینعی 
. دراد تمیق  دنوادخ  هاگتسد  رد  حبص 

. دنکیم دای  دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  رطاخ  نیمه  هب 
! حبص هب  دنگوس 

یهاگحبص کلم  تسا ، یکلم  بجع  »
« یهاوخ هچ  ره  یبایب  روشک  نآ  رد 

! هایس رهوج  هرطق  کی  لثم 

. دنکیم هایسور  دنکیم ، هایس  دنکیم ، رات  هریت و  ار  بآ  مامت  دکچیم ، لالز  بآ  زا  رپ  ناویل  کی  رد  یتقو  هایس  رهوج  هرطق  کی 
. دنکیم رات  هریت و  ار  یگدنز  دشاب ، مک  دنچ  ره  تسا و  یهایس  سنج  زا  ینعی  تسا ، تملظ  زا  ملظ  و 

: تسا هدومرف  میرک  نآرق  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  و 

! دینکن ملظ 
ینادیم مه  وت  تسا ، بارخ  ملظ  يهناخ  »

« ینادیم مه  وت  تسا ، بآ  رس  رب  فک  لثم 

! بش لثم 
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. دنکیم تکرح  نوچ  دنکیم ، ریس  نوچ  دسریم ؟ ینشور  هب  ارچ  دسریم ؟ حبص  هب  ارچ  بش 
ییانـشور حبـص و  هب  مه  ام  مینک ، تکرح  مینک ، كولـس  مینک ، ریـس  ادـخ  هار  رد  رگا  میتسه . یناـملظ  کـیرات و  میابش ، لـثم  مه  اـم 

. دش دهاوخ  نشور  ام  يارب  يزیچ  ره  میسریم و 
: دیامرفیم میرک  نآرق  هک  تسا  نیا 

. قح ریسم  رد  هتبلا  دیتفیب ؛ هار  دیشابن ، نکاس  دیتسیان ، دینک ، تکرح  دینک ، ریس 

! يوج بآ  لثم 

یـسک هن  دـنکیم و  زبس  ار  ییاج  هن  بآ ، یب  يوج  دـنوشیم . عمج  اجنآ  رد  كاشاخ  سخ و  دـشاب ، بآیب  کشخ و  رگا  يوج  کـی 
. دنیشنب شرانک  دنکیم  سوه 
. میبآ يوج  لثم  مه  اهمدآ  ام 

. دوشیمن بآ  لثم  يوج  يارب  زیچ  چیه 
. دش دهاوخن  ادخ  لثم  ام  يارب  مه  زیچ  چیه  و 

. دنکیمن رپ  ار  ادخ  ياج  يزیچ  چیه  ینعی 
! هانگ رابغ  درگ و  كاشاخ و  سَخ و  زا  میوشیم  رپ  هنرگو  ادخ  زا  میوش  رپ 

میهاوخ زبسرـس  زبس و  ار  دوخ  نوماریپ  مه  میوشیم و  زبس  دوخ  مه  میوشیم ؛ ییاشامت  میوشیم ، ابیز  یگدنز ، رد  میروایب  ار  ادخ  رگا 
. درک

! شارت دادم  لثم 

. دسیونیم رتتحار  دسیونیم ، رتناور  اما  دوشیم  مک  وا  زا  ییاهزیچ  تسا  تسرد  دروخیم ، شارت  یتقو  دادم 
. دننکیم رتناور  ادخ  هار  رد  ار  ام  تکرح  ریس و  اما  دننکیم  مک  ییاهزیچ  ام  زا  تسا  تسرد  دناشارتدادم ؛ لثم  مه  اهتبیصم 

: دیامرفیم میرک  نآرق  هک  تسا  نیا 
دنمهرهب هتبلا  دـنروآیم و  ناغمرا  هب  ار  اهتبهوم  اهیتحار و  دوخ  اـب  اـهنآ  نوچ  شاـبم ، رطاـخ  هدـیجنر  اهیتخـس  اهترـسُع و  نیا  زا 

. دش یهاوخ 

! العا ِدرف  ِجن  رب  لثم 

ادـیپ ياهزم  هچ  دـنکیم ، ادـیپ  یمعط  هچ  دوشیم ، یطاق  تسا  نآ  زا  رتشزرا  مک  رتنییاپ و  یلیخ  هک  دـیوش  اـب  یتقو  ـالعا ، جـنرب  نیبب 
! دنکیم

، میشاب نیشنمه  هارمه و  دناتسدورف  دنرتنییاپ ، هک  ییاهنآ  اب  رگا  میشاب  الاب  ردق  ره  میـشاب ، زاتمم  ردق  ره  میروطنیمه ، مه  اهمدآ  ام 
تفـص هک  تسا  رابکتـسا  تسا ، ربک  میـشاب ، هنوگنیا  هک  دریگیم  ار  نامیولج  هچنآ  هتبلا  و  درک ، میهاوخ  ادیپ  هزم  معط و  مه  نامدوخ 
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. دش ناطیش  اجنیمه  زا  دروخ و  نیمز  هب  اجنیمه  زا  ناطیش  تسا و  ناطیش 
دومرف : میرک  نآرق  هکنانچمه 

. دوب ینیبگرزب  دوخ  ربکت و  ربک و  لها  ناطیش 

! روگنا تخرد  لثم 

عیفر و مکحم و  یهاگهیکت  رب  مه  نآ  دنک ، هیکت  دیاب  دشاب ، هتشاد  يرتشیب  لوصحم  راب و  دنک و  دشر  رتشیب  دهاوخب  رگا  روگنا  تخرد 
. دنلب

دشاب رداق  هک  یهاگهیکت  رب  مه  نآ  مینک ، هیکت  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  لصاح  راب و  هدرک و  دشر  َملاع  نیا  رد  میهاوخب  رگا  مه  ام 
. دنلب الاب و  و 

؟ تساجک و  تسیک ؟ رتعیفر  رترداق و  ادخ  زا  و 
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دوخ  هک  تسا  نیا 

. دیهدن رارق  دوخ  هاگهیکت  ار  سک  چیه  نم  زج 

! میسن لثم 

. میسن کمک  اب  اما  دنوشیم ، هتفکش  زاب و  ینعی  دنوشیم ، لگ  اههچنغ 
. دوشیم نیگآرطع  زین  دوخ  دنامیمن ، بیصنیب  زین  دوخ  اما  دیاشگیم ، اههچنغ  هتسب  ورف  راک  زا  هرگ  تنمیب  دزمیب و  هچ  رگا  میسن  و 

... دنیاشگیم ادخ  قلخ  راک  زا  هرگ  راهب  داب  لثم  میسن ، لثم  هک  یمدرم  نآ  لاوحا  هب  اشوخ 
ناهج راک  تایگتسب  ورف  هچ  رگ  هچنغ  وچ  »

« شابیم اشگهرگ  يراهب  داب  وچمه  وت 
. دننامیمن هرهب  یب  زین  دوخ  هتبلا  و 

. دش دهاوخ  هدوشگ  یندزمهرب  مشچ  هب  ای  دتفایمن ، هرگ  ناشراک  رد  ای  هک  سب  نیمه  اهنآ  يهرهب 
لد هدنکارپ  یشاب  هک  یهاوخن  »
« لِهَم رطاخ  ِز  ار  ناگدنکارپ 

! ییالط فلز  کی  لثم 

هن یلگ  نینچ  دراد . يدنیاشوخان  شوخان و  يوب  تسا و  هدولآ  اپارس  هک  یـسک  تسد  زا  هن  يریگب ، رای  تسد  زا  هک  تسابیز  یتقو  لگ 
. درادن هارمه  هب  یتذل  چیه  شندییوب  هن  شندید 

. يریگب ادخ  تسد  زا  هکنآ  طرش  هب  تسابیز  تسا و  لگ  مه  ایند 
. تسین ابیز  يریگب ، يرگید  سک  ره  تسد  زا 

« دشابن شوخ  رای  خریب  لگ  »

سالیگ ياه  هخاش  www.Ghaemiyeh.comلثم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا فلز  لثم  ًاقیقد 
. تسابیز خر  رانک  فلز 

. دوب دهاوخن  هلابز  زج  يزیچ  دریگب ، تسد  رد  ار  هدش  یچیق  اما  ییالط  فلز  کی  یسک  رگا  هنرگو 

! اهراکهنهک لثم 

هک یلاح  رد  دـیرامخ  ادرف  هنرگو  دیـشکن ، رـس  هبـش  کی  دـیراد  هچ  ره  دـنتفگیم  اهراکهزات  هب  راک  هنهک  ياهراوخبارـش  اهتقونآ 
دندوب تسم  همه  هک  یتقو  دشیم ، هک  حبـص  اما  دندیـشکیم ، رـس  ار  همه  دوبن و  راکهدـب  ناشـشوگ  اهیـضعب  دـناتسم . همه  نارگید 

. دندوب رامخ  اهنآ 
باسحیب ياهيروخبارش  يهرافک  »

« تسا نتسشن  ناتسم  يهنایم  رد  رومخم 
رامخ و ام  دـنداش ، تسم و  قح  يایلوا  هک  ترخآ  رد  مینک ، جرخ  ایند  نیا  رد  میهاوخب  ار  اهيداش  مامت  رگا  ینعی  میروطنیمه ؛ مه  اـم 

. دوب میهاوخ  رومخم 
. مینک میسقت  ترخآ  ایند و  نیب  ار  اهيداش  مییایب  سپ 

. درک دهاوخ  ناربج  دنوادخ  هتبلا  ترخآ و  يارب  میراذگب  میرذگب و  مارح  ياهيداش  زا  مینک و  لابند  ار  لالح  ياهيداش 

! سالیگ ياههخاش  لثم 

. دنزیم نوریب  ابیز  فیطل و  دیپس و  مرن و  ياههفوکش  اهنآ  لد  زا  راهب  لصف  رد  اما  دنابوچ ؛ نک ! هاگن  سالیگ  ياههخاش  هب 
. دوشیم دیما  ایند  کی  دنیبیم  ار  اهنیا  یتقو  یمدآ 

نـشخ کشخ و  دوجو  زا  سپ  دشکب ، نوریب  ار  ابیز  فیطل و  ياههفوکـش  نیا  کشخ ، بوچ  همهنیا  لد  زا  دناوتیم  هک  ییادـخ  نوچ 
. دشکب نوریب  قالخا  يابیز  ياهلگ  دناوتیم  مه  ام 

: تفگیم درکیم و  هراشا  هتکن  نیمه  يور  دیدیم ، ار  اههنحص  نیا  یتقو  ظفاح 
داد نیرسن  لگ و  گنر  ار  وت  راسخر  هکنآ  »

« داد نیکسم  نم  هب  دناوت  مارآ  ربص و 

! راهب ياههفوکش  لثم 

... دناهدیسرن اجنیا  هب  یتحار  هب  دنراد ، نت  هب  فیطل  زبس و  هماج  ناتخرد  رگا  دناهتسشن ، لگ  هب  اههتوب  رگا  راهب  رد 
« دیشکن یتمحز  هک  ره  دیسرن  یتحار  هب  »

، تسکش مه  ناشاههخاش  یتح  یهاگ  دندرک ؛ لمحت  ار  اهگرگت  رابگر  ناراب و  فرب و  دنتشاذگ و  رـس  تشپ  یتخـس  ياهامرـس  ینعی 
. دندرک یگداتسیا  هداتسیا و  اج  رب  ياپ  هکلب  هدرواین ، وربا  هب  مخ  اما 

دیوگیم فرب  ناراب و  هتکن ز  رازه  »
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« تسا نمچ  رد  راهب  لصف  هب  هک  ياهفوکش 
. میوشیم ییاشامت  يزور  کی  میوشیم ، يراهب  يزور  کی  میوشیم ، زبس  يزور  کی  مینک ، لمحت  ار  اهیتخس  رگا  مه  ام  لاح 

! راهب لثم 

! نک افوکش  ار  اههفوکش  ورب  نک ! لگ  ار  اههچنغ  ورب  دیوگیم : راهب  هب  هک  تسادخ 
دریگ هّلُح  نم  يهکد  زا  راهب  »

« يراگدای نم  زا  دشاب  هفوکش 
. تسادخ ياضما  هب  دتفایم  ملاع  رد  هک  يدنیاشوخ  شوخ و  قافتا  ره  ًالصا 

. دراد هشیر  دنوادخ  هجوت  روتسد و  رد  اهییابیز  مامت 
میهدیم نافوط  مکح  ایرد  هب  ام  »
میهدیم نامرف  جوم  لیس و  هب  ام 

تخود هچ  ره  اج  ره  تخود  ام  نزوس 
تخوس هک  یعمش  ره  تخوس  ام  شتآ  ز 

دننکیم نایغط  هن  دوخ  زا  اهدور 
« دننکیم نآ  ام ، مییوگیم  هچنآ 

، يوشیم يراهب  راهب و  مه  وت  يوشیم ، زبس  مه  وت  يوشیم ، عمـش  مه  وت  یهدـب  ام  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  رگا  یمدآ ! يا  مه  وت  سپ 
دش . یهاوخ  نارگید  دوخ و  ینشور  يهیام  مه  وت 

! كاخ لثم 

. تسا هتفرگ  ار  شدوخ  گنس  نوچ  ارچ ؟ دشاب ، هدش  زبس  هک  ینکیمن  ادیپ  گنس  کی  راهب  لصف  رد 
. تسا هتفرگن  ار  شدوخ  نوچ  ارچ ؟ دمدیم ، رب  نآ  لد  زا  هک  یگنراگنر  ياهلگ  هچ  نیبب  ار  كاخ  اما 

گنر زبس  رس  دوش  یک  ناراهب  رد  »
گنر گنر  ییورب  لگ  ات  وش  كاخ 

شارخلد يدوب  گنس  وت  اهلاس 
« شاب كاخ  ینامز  کی  ار  نومزآ 

چیه يریگب  ار  تدوخ  رگا  هنرگو ، شاب ، هداتفا  شاـب ، یکاـخ  اـیب و  یتدـم  کـی  ـالاح  يدیـسرن . ییاـج  هب  یتفرگ و  ار  دوخ  اـهلاس  وت 
. ینامسآ ياهباتک  هن  و  قح ، يایلوا  هن  و  وا ، ناربمایپ  هن  ادخ ، هن  دنک ؛ افوکش  زبس و  ار  وت  دناوتیمن  يراهب  چیه  یمیسن و 

: هک دنلانیم  تمایق  رد  منهج  لها  هک  تسا  نیا 
! میدوب كاخ  ام  شاک  يا 

. میدوب ياهداتفا  یکاخ و  ياهناسنا  شاک  يا  ینعی 
میدرکیم . هشیپ  عضاوت  مه  ام  شاک  يا 
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! کحم گنس  لثم 

. تسین الط  يزیچ  هچ  تسالط و  يزیچ  هچ  هک  دنمهفیم  قیرط  نآ  زا  دنراد و  کحم  گنس  اهرگرز 
. تسا کحم  گنس  مه  راهب 

؟ هن ای  دوشیم  ییاوه  ادخ  هب  تبسن  راهب  لصف  نیا  رد  نیبب  هن ، ای  تسا  مدآ  یمهفب  یهاوخیم  ار  سک  ره 
! تسالویه تسین ، مدآ  تسین ، رگا  تسا و  مدآ  تسا ، نینچ  رگا  دوشیم ؟ هدنز  وا  رس  رد  ادخ  سوه  قشع و 

راهب لصف  دوشن  قشاع  هک  تسین  یمدآ  »
« تسا بَطَح  دبنجن  زورون  هب  هک  یهایگ  ره 

رگید اهنیا  دنوشیمن  نییاپ  الاب و  و  دننکیمن ، ادیپ  یفاطعنا  و  دنروخیمن ، ناکت  يراهب  میـسن  اب  هک  ییاهنآ  نکب ! هاگن  ناهایگ  نیا  هب 
. دنروخیم نتخوس  درد  هب  اهنت  دنتسین و  شیب  یکشخ  مزیه  و  دناهداتفا ، ندوب  هایگ  زا 

! رازاب لثم 

هچ ره  اـهسنج  ناـیم  رد  دـنراد و  ار  تباـث  ياـهيرتشم  ياوه  هکلب  دـندنبیمن  يرذـگ  يروـبع و  ياـهيرتشم  هب  لد  زگره  اـهبساک 
دنراذگیم . دوخ  تباث  ياهيرتشم  يارب  دشاب  رتبوخ 

. تسا مئاد  تباث و  يرتشم  ادخ  و 
. تسا رازاب  نامه  ایند  و 

ٌقوُس ... اینُدلا 
هک ار  دوخ  تباث  يرتشم  ياوه  هک  رتهب  هچ  سپ  میرخب ؛ یکاپ  تراهط و  هتخادرپ و  اهتلیضف  بسک  هب  رازاب  نیا  رد  تسا  رارق  مه  ام  و 

. نارگید دمآشوخ  هن  میهد و  ماجنا  وا  يارب  ار  اهتلیضف  میشاب و  هتشاد  تسادخ 
. تشاد ار  دوخ  مئاد  يرتشم  نامه  ياوه  اهنت  درکیم و  ظفاح  هک  يراک  نامه  تسرد 

تسا مئاد  شفطل  هک  مناغم  ریپ  يهدنب  »
« تسین هاگ  تسه و  هاگ  دهاز  خیش و  فطل  هنرو 

. دوب فسوی  ظفاح ، زا  رتالاب  و 
دوب . تقوم  يرتشم  وا  نوچ  ار ، اخیلز  هن  تشاد ، ار  دوخ  تباث  يرتشم  ياوه  نوچ  دش ؟ فسوی  ارچ  فسوی 

! دیلک لثم 

تشگنا و عیرـس  یلیخ  مه  اهنآ  میدادیم و  ناـشن  اـهرتگرزب  هب  دـمآیمن  نوریب  میدرکیم و  تسد  هب  يرتشگنا  یتقو  میدوب  هک  هچب 
. دندروآیم نوریب  تحار  تقو  نآ  دندرکیم و  مرن  نوباص  فک  اب  ار  يرتشگنا 

. تسا يزوریپ  دیلک  تالکشم و  لح  هار  ارادم  شمرن و  یمرن و  هک  میتفرگیم  دای  اجنامه  دیاب  ام 
: دومرفیم (ع ) یلع هک  يزیچ  نامه  ینعی 

حاجَنلا » ُحاتفِم  ُقفِّرلَا  »
. تسا يزوریپ  دیلک  تفطالم  ییوخمرن و 
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! دنبرمک لثم 

، دتـسیایم اجنامه  دشاب  نایم  رد  تنوشخ  باتـش و  ياپ  رگا  اما  دـیآیم ، وت  اب  رخآ  ات  یـشکب  کمرن  مرن  رگا  نیبب ! ار  نیـشام  دـنبرمک 
! هن ولج  اما  دوریم ، بقع  ینعی  دیآیمن ، ولج  مه  ياهرذ 

وت ياپ  هب  اپ  تنادنزرف  یهاوخیم  يردپ و  رگا  هدننار ! ياقآ  دیوگیم : لمع . نابز  اب  مه  نآ  قالخا ، سرد  تسا ، سرد  کی  نیا  بخ ،
. راذگب رانک  ار  تنوشخ  سپ  تسا ، شمرن  شهار  اهنت  دنیایب ، رخآ  ات 

. تسا شمرن  مه  نآ  درادن ، رتشیب  هار  کی  دتسیان ، تربارب  رد  ترهوش  ای  مناخ  یهاوخیم  يرسمه و  رگا  هدننار ! ياقآ 
ظفح ار  وت  دنـشاب و  وت  نابهگن  اهنارحب  تارطخ و  رد  دنـشاب و  وت  لدمه  هارمه و  تنادـنمراک  یهاوخیم  يریدـم و  رگا  هدـننار ! ياقآ 

. تسا فاطعنا  شمرن و  شهار  دننک 
. دوشیم ناسآ  شمرن  اب  هک  اهيراوشد  اهیتخس و  هچ  نیبب  تدوخ  امش  لاح 

َباعِصلا »... ُرِّسَُیی  ُقفِرلا  »
دنکیم . ناسآ  ار  اهیتخس  ارادم  یمرن و 

! ناوختسا اب  تشوگ  لثم 
! نیبب ار  تتسد 

! هن تسا ؟ تشوگ  شاهمه 
! هن تسا ؟ ناوختسا  شاهمه 

. تسا هدرک  تسد  ار  تسد  هک  تسا  ندوب  مه  اب  نیمه  تسا و  مه  اب  ناوختسا  تشوگ و  هکلب 
. دنشاب مه  اب  دیاب  ود  نیا  و  ناوختسا ، لثم  یتخس  تسا ، تشوگ  لثم  یمرن  لاح 

. دشاب نشخ  کشخ و  تقو  همه  هشیمه و  هک  یسک  روطنیمه  دروخیمن ؛ درد  هب  چیه  تسا  فاطعنا  شمرن و  شاهمه  هک  یسک 
ریلد ددرگ  مصخ  ینک  یمرن  وچ  »

ریس وت  زا  دنوش  يریگ  مشخ  رگ  و 
تسا هب  رد ، مههب  یمرن  یتشرد و 

« تسا ِهن  مهرم  حارج و  هک  نز  گر  وچ 
ٍقفِرب » َةَدّشلا  ِطلِخا  »

نک ! هارمه  مه  اب  ار  یمرن  یتخس و 

! مود ياضما  لثم 

، دننک اضما  مه  رازاب  لها  مامت  مود  ياضما  ياج  هب  رگا  یتح  دنوشیمن ؛ دـقن  دـشابن ، مود  ياضما  ات  دـنراد و  اضما  ود  اهکچ  یـضعب 
. دسانشیم ار  اضما  بحاص  طقف  کناب  درادن . ياهدیاف  چیه 

کی تسام و  تساوخ  نآ  ياضما  کی  دـنامیم ؛ اـضما  ود  کـچ  لـثم  دـتفیب  تسا  رارق  یگدـنز  رد  وت  نم و  يارب  هک  یتاـقافتا  لاـح ،
. دنهاوخب همه  دنچ  ره  درادن ، ناکما  چیه  دهاوخن  وا  ات  تسادخ ؛ تساوخ  شرگید  ياضما 

تخرد زا  یگرب  چیه  دتفین  رد  »
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« تخب ناطلس  نآ  مکح  اضق و  یب 
. يوش خـی  يور  گنـس  هک  منکیم  يراـک  منکیم . تلوپ  کـی  هکـس  مزیریم . ار  تیوربآ  تفگ : درک و  دـیدهت  ار  وت  یـسک  رگا  سپ 

... دننک هیرگ  تلاح  هب  نامسآ  ياهغرم  هک  مروآیم  ترس  ییالب 
ای وا  و  دوش ، هتخیر  وت  يوربآ  ات  دـهاوخب  دـیاب  مه  وا  ینعی  تسادـخ ؛ لام  مود  ياـضما  و  دراد ، اـضما  ود  کـچ  نیا  نوچ  سرتن ! چـیه 

. تسوت دوس  هب  دشاب  هچره  دهاوخب  مه  رگا  ای  دهاوخیمن 
« دوب نیریش  دنک  ورسخ  نآ  هچ  ره  »

. دنکیم فافش  ار  اهفرظ  راک  نیمه  دنکیم و  یلاملگ  لوا  ار  یسم  ياهفرظ  همشچ  رانک  هک  ییاتسور  ردام  نآ  لثم  تسرد 
. دهدب یتینارون  تیفافش و  کی  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  اما  دنکیم ؛ یلاملگ  ار  ام  یهاگ  مه  ادخ 

دوخ هفیظو  هب  ًاقیقد  هکلب  يریگن  هلصاف  باوص  حیحـص و  هار  زا  وت  هکنیا  مه  نآ  طرـش ؛ کی  هب  طقف  تسوت ، اب  دوس  لاح  ره  رد  سپ ،
. ینک لمع 

دومرفیم : هتسویپ  اروشاع  زور  رد  (ع ) ادهشلادیس نینزان  دوجو  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  و 
« هللا ءاش  ام  »

. دوشیم نامه  تساوخ ، ادخ  هچ  ره  ینعی 
ات ینعی  تسین ؛ یفاک  اـما  موش ، فیفخ  راوخ و  نم  اـت  دـندرک  اـضما  اـهنآ  و  دـنراد ، ار  اـضما  کـی  قح  اـهنت  وا  ناراداوه  دـیزی و  ینعی 

درادن . ناکما  چیه  دشابن  تسادخ  تساوخ  نامه  هک  مود  ياضما 
. دیآیم تسد  هب  یشمارآ  هچ  دوش ، دراو  ام  یگدنز  رد  تقیقح  نیمه  رگا  یتسار  و 

. دهاوخب ادخ  هکنآ  رگم  دناسرب  یبیسآ  ام  هب  دناوتیمن  سک  چیه  دتفایمن و  ام  یگدنز  رد  یقافتا  چیه  هک  دنک  رواب  ناسنا  ینعی 
. تسا تداعس  دوس و  رسارس  دهاوخب  ادخ  رگا  و 

« سکچیه دهاوخن  وا ، دهاوخن  ات  »

! بالگ هرطق  هرطق  لثم 

! یتمحز هچ  اب  مه  نآ  دیآیم ، تسد  هب  هرطق  هرطق  بالگ 
بآ زا  رپ  گید  هب  ار  اهنآ  مه  دعب  و  دننکیم ، لمحت  هک  اهراخ  هچ  اهلگ  ندیچ  اب  دنوریم و  غاب  هب  دوشیم  هک  حبـص  لوا  اهنیچلگ 
کی هزات  و  دـنوشیم ، عمج  گرزب  ياهفرظ  رد  اههرطق  و  دـنوشیم ، هرطق  هرطق  اهراخب  و  هدـش ، راـخب  اـهبآ  دـنناشوجیم . هتخیر و 

ناوتیم ندز  مه  رب  مشچ  کی  اب  تسا . شـشوک  شالت و  اهتعاس  لوصحم  هک  بالگ  گید  نیمه  اما  دیآیم . تسد  هب  بالگ  گید 
؟ ینکیم ادیپ  یلاح  هچ  یشاب  ریگبالگ  ياج  امش  رگا  الاح  تخیر . اپ  تسد و  ریز  ار  همه  درک و  دگل 

ردقنآ هکلب  دیآیمن ، تسد  هب  هبش  کی  ینعی  دوشیم  عمج  لاقثم  لاقثم  اهیمیدق  لوق  هب  تسا و  بالگ  لثم  وربآ  نم ! ناج  نم ! زیزع 
کی هبـش ، کی  ار  وربآ  نیمه  دنراد ، یلد  هچ  اهیـضعب  نیبب  اما  يروآ . تسد  هب  وربآ  هرطق  دـنچ  ات  يراکب  لگ  دوخ  یگدـنز  رد  دـیاب 

. دنزیریم ار  همه  فرح  کی  اب  و  هراب ،
. تسا تخس  هک  نک  لوبق 

. تسا ساسح  تخس  مدرم  يوربآ  يور  ادخ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 
: دومرف (ع ) یلع نینمؤملاریما  هک  ییاج  ات 

َهتَروَع » ُهللا  َفَشَک  ِسانلا  تاروَع  َعّبَتَت  نَم  »
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. دزاسیم الم  رب  شاف و  ار  وا  داریا  بیع و  دنوادخ  دنک ، لابند  ار  اهنآ  داریا  بیع و  دشکب و  كَرَس  مدرم  یگدنز  رد  سک  ره  ینعی 
سپ یمهفیمن ، یـشچن  ات  تسا و  خـلت  یلیخ  نتخیر  مدرم  يوربآ  هک  دـنامهفب  یمدآ  هب  دـهاوخیم  دـنوادخ  راک  نیا  اـب  تقیقح  رد  و 

! شچب

! ولهپ دنق  ياچ  لثم 

اب يرگید  هک  دشکیمن  لوط  یلیخ  و  دهدیم ، ياچ  طقف  تسا و  تسد  هب  ینیـس  رفن  کی  ياهدید ، ًامتح  گرزب ، یلیخ  ياهتئیه  يوت 
. دسریم هار  زا  دنق  زا  رپ  یفرظ 

زا دنروبص و  مارآ و  دننادیم  بوخ  ار  ارجام  نوچ  اهرتگرزب  اما  دنـسرپیم  دنق  زا  دمآ ، ياچ  ات  دنتـسین  انـشآ  تئیه  اب  هک  اههچب  الاح 
. دننک يروبص  هک  دنهاوخیم  اههچب 

اهیتحار و فرطنآ  زا  تسا و  خـلت  ياچ  هیبش  يزیچ  اهیخلت  اهيراوگان و  اههصغ ، اهمغ ، تسادـخ و  تئیه  ایند  دـشاب : نامدای  لاـح 
. تسا دنق  دننامه  اهینیریش  اهيداش و 

هار رد  يداش  دنق  دوز  ای  رید  نوچ  شاب  مارآ  ینک . يرارقیب  ادابم  ینک ، یباتیب  ادابم  دمآ  تغارـس  ياهصغ  مغ و  یگدـنز  رد  رگا  سپ 
. تسا

: دومرف هک  تسا  (ع ) یلع نینموملا  ریما  نخس  نیا 
ٌجَرَف » ًّمَه  ِّلُِکل  »

. تسا يداش  ياهصغ  ره  يارب 
نکم دب  لد  دوش  هب  تلاح  هدیدمغ  لد  يا  »
روخم مغ  ناماس  هب  دیآ  زاب  هدیروش  رس  نیو 

تشگن ام  دارم  رب  يزور  ود  رگ  نودرگ  رود 
روخم مغ  نارود  لاح  دشابن  ناسکی  ًامئاد 

بیغ رس  زا  ياهن  فقاو  نوچ  دیمون  وشم  ناه 
« روخم مغ  ناهنپ  ياهيزاب  هدرپ ، ردنا  دشاب 

! �شوج
��
�

يراک لثم 

مشوخ دهاوخیم ! ملد  دیوگیم : يوشیم . تیذا  نکن  هاگن  ناج ! رـسپ  ییوگیم : مه  هچ  ره  دنراد ، هقالع  یلیخ  يراکـشوج  هب  اههچب 
! دیآیم

و دنرادن . یشوخ  نایاپ  اهیشوخ  یضعب  هک  دمهفیم  هزات  و  دربیم ، ار  شناما  دردمشچ  و  دوشیم ، عورـش  اهیـشوخان  دش  هک  بش  اما 
. مدرکیم شوگ  هزیوآ  ار  اهرتگرزب  فرح  شاک  يا  دیوگیم : دوخ  اب  دیآیم و  دوخ  هب  هک  تساجنیمه 

: دیوگیم ار  نیمه  ام  هب  (ع ) یلع نینمؤملاریما  لثم  يرتگرزب  لاح ،
ًةَرسَح » ْتَبَلَج  ٍةَرظَن  نِم  مَک  »

. دراد یپ  رد  تمادن  ترسح و  هک  یهاگن  اسب  هچ 
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! رختسا لثم 

؟ دنزیمت كاپ و  همهنیا  ارچ  دنافافش ؟ نشور و  همهنیا  ارچ  دنالالز ؟ ردقنیا  اهرختسا  ارچ 
دناهدنشخب ! میرک و  نوچ 

! دنراد ار  دوخ  نایفارطا  ياوه  نوچ 
دوـخ يارب  ار  اـهبآ  يهمه  اـههکرب  فـالخ  رب  اهرختـسا  ینعی  دـنهدیم ، بآ  اـهنآ  هب  مئاد  هـک  تـسا  ییاـههچیرد  اهرختـسا  فارطا 

. دننک رت  یبل  مه  اهنآ  فارطا  ات  دننکیم  زیررس  هکلب  دنهاوخیمن ،
نارگید هتفرگ و  شیپ  ار  ششخب  تمارک و  ار ، اخس  دیاب  رختسا ، لثم  میشاب  فاص  كاپ و  رختـسا ، لثم  میوش  لالز  میهاوخب  رگا  مه  ام 

. میزاس رادروخرب  مه  ار 
اهنت دوشیم ، يرتـشمیب  درادیم ، رب  وب  دوشیم ، هدولآ  دوشیم ، ردـک  هکرب  لـثم  دـهاوخیم  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  یتـقو  یمدآ  نوچ 

. دوشیم
: درکیم تحیصن  (ع ) یلع نینمؤملاریما  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب 

ءاَخَسلِاب » مکیَلَع  »
دیشاب ! دنمتواخس 

! انعن لثم 

يوت یتقو  انعن  نیمه  اما  دوشیمن . زبس  زگره  شیاج  ینیچب ، نآ  زا  مه  گرب  کـی  رگا  یتح  تسا ، شورف  يزبس  دبـس  يوت  هک  ییاـنعن 
هچ ره  سپ  دوشیمن . رتمک  هک  دوشیم  رتدایز  دوشیم ؛ زبس  زاـب  ینیچب  مه  ار  شاهقاـس  رگا  یتح  دراد  كاـخ  رد  هشیر  تسا و  هچغاـب 

! ینیچب دیاب  دوش  رتشیب  یهاوخیم  رگا  ًالصا  نیچب ! انعن  یهاوخیم 
، دشابن وا  زا  هدیرب  دشاب و  هتشاد  ادخ  رد  هشیر  ام  ياهششخب  هکنیا  طرـش  هب  میـشاب  شـشخب  لها  رگا  مییانعن  هیبش  يزیچ  مه  ام  لاح ،

. دش میهاوخ  مه  رترادروخرب  هکلب  چیه ، میهدیمن  تسد  زا  هک  يزیچ  دینک  رواب  میشخبب  یهلا  ياههزیگنا  اب  ینعی 
: درادیم رب  هدرپ  نآ  زا  (ع ) یلع نینمؤملاریما  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و 

ِۀَقَدَصلِاب » َقزِرلا  اُولِزنَتِسا  »
. دیروآ دورف  ششخب  هقدص و  اب  ار  يزور  قزر و 

دش . دهاوخ  يزور  قزر و  ندمآ  دورف  بجوم  دوخ  نیا  يراذگیم ، هیام  دوخ  تردق  زا  رابتعا و  زا  و  لوپ ، زا  یتقو  وت  ینعی 

! لگنج لثم 

؟ تسا باداش  مرخ و  زبس و  ردقنیا  ارچ  لگنج ،
. دنرابیم دننکیم و  لُش  هسیک  مه  اهربا  دناسریم ؛ اهربا  هب  دتسرفیم و  نامسآ  هب  دوخ  زا  ییاهراخب  ینعی  دراد ، قّرعت  نوچ 

: تفگیم هک  تسا  ظفاح  نخس  يانعم  نامه  نیا  و 
« يربب یتداعس  ات  امنب  یتدارا  »

. تسا ریطف  هیامیب  ینعی ،
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. دنک یگدنتسرف  دیاب  لوا  دشاب ، هدنریگ  دهاوخیم  سک  ره  ینعی 
؟ يونشیم یفرح  ینزن  یفرح  ات  يوشیم !؟ هدنریگ  یشابن ، هدنتسرف  ات  نفلت ، يوت  میورب . رود  هار  ارچ 

! یشک بانط  لثم 

مه يروز  هچ  اـههراچیب  دـشکیم . مه  نآ  دـشکیم ، نیا  فرط . نآ  یکی  فرط ، نیا  یکی  دراد ، فرط  ود  نیبـب ! ار  یـشکبانط  يزاـب 
! بانط رس  کی  زج  درادن  تسد  رد  يزیچ  مه  زوریپ  درف  دوشیم . زوریپ  یکی  هرخالاب  هکنیا  ات  دنهدیم  رده  يژرنا  ردقچ  دننزیم و 

یتعفنم هدـیاف و  يژرنا ، تقو و  نداد  ردـه  یگتـسخ و  زج  هک  تسا  یـشکبانط  نیمه  هب  هیبش  یگدـنز  ياهشکمـشک  اـهشکاشک و 
یـسک تسا  رارق  رگا  مه  دوشیمن و  هتـسخ  دوخ  مه  هک  تساجنیا  دـیایب . هاتوک  یمدآ  هک  تسا  نیا  راـک  نیرتتحار  نیرتهب و  درادـن .
بانط دمآ و  هاتوک  فرط  کی  رگا  هک  یشکبانط  يزاب  نامه  لثم  تسرد  وا . دوخ  هن  دنیبیم  بیـسآ  هک  تسوا  فیرح  دنیبب ، بیـسآ 

. دروخ دهاوخ  نیمز  هب  لباقم  فرط  درک  اهر  ار 
: دومرف هک  مشاب  هدیچیپ  ار  (ع ) نینمؤملاریما هخسن  نامه  مهاوخیم  فرح  نیا  اب  نم 

ِتمَصلِاب » َبَضَغلا  اُوواد  »
دینک . نامرد  ندرک  اهر  ای  ندادن  خساپ  اب  ینعی  توکس ، اب  ار  دوخ  ياهبضغ  مشخ و  اهشکمشک و 

! پاق فیک  لثم 

دوخ زا  رتباتشرپ  هن ، ای  دینکیم  زاب  شوغآ  دینکیم ؟ هچ  دیآیم  امش  يوس  هب  مامت  باتش  اب  ياهفرح  ِراوسروتوم  ِپاقفیک  کی  یتقو 
؟ دورب دریگب و  ار  شراک  ّدر  ات  دیوریم  يرانک  هشوگ و  هب  وا 

تقرـس تسا  تیناسنا  فاصنا و  نامیا ، نامه  هک  ار  ام  هیامرـس  ات  دـیآیم  هک  تسا  يرهام  پاـقفیک  تینابـصع  مشخ و  دـشاب  ناـمدای 
لابقتـسا ار  نآ  زگره  میریگب و  هلـصاف  دوجوم  ياضف  زا  عیرـس  مشخ ، تقو  رد  هک  تسا  نیمه  ندـنام  ناما  رد  يارب  هار  اهنت  سپ  دـنک .

تشادرب و قاجا  يور  زا  ار  فرظ  دـیاب  ای  درک  شوماخ  ار  قاجا  دـیاب  ای  دـشاب ؛ هدـمآ  شوج  قاجا  يور  هک  یفرظ  لـثم  تسرد  مینکن .
تشاذگ . يرانک 

! تالکش لثم 

یتالکش عیرـس  یلیخ  دنزادنایم ، هار  هب  يراز  نویـش و  دننکیم و  درد  ساسحا  دنروخیم ، نیمز  ناشیاههچب  هک  نیمه  نیبب ! ار  اهردام 
رکف چـیه  دـنوشیم . مارآ  ِمارآ  و  دـنکیم ، درد  ناـشییاج  اـی  دـناهدروخ ، نیمز  هک  راـگنا  هن  راـگنا  دـنراذگیم و  اـهنآ  تـسد  فـک 

؟ ارچ دیاهدرک 
نآ تسا و  تالکـش  کی  متـسد  يوت  یلو  مراد ، درد  مدروخ و  نیمز  تسا  تسرد  دنیوگیم : دوخ  اب  و  دناباتک ، باسح و  لها  نوچ 

. رد نیا  هب 
نیا و  دـنوشیم . مارآ  دـننیبیم  مه  اـب  نوـچ  و  دـننیبیم ، مه  اـب  ار  تمعن  ـالب و  هک  تـسا  نـیا  اـهنآ  شمارآ  أـشنم  میوـگب  مهاوـخیم 

. تسا شمارآ  هب  ندیسر  يارب  هار  نیرتهداس 
رارقیب باتیب و  دنیبب ، ار  ود  ره  رگا  هک  دراد  فک  رد  مه  ییاهتمعن  دنکیم ، ساسحا  ار  یجنر  الب و  رگا  دوخ  یگدنز  رد  یـسک  ره 

. دش دهاوخن 
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میروایب . دای  هب  ار  دنوادخ  ياهتمعن  هک  دهاوخیم  ام  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا 
. ماهداد امش  هب  هک  ار  ییاهتمعن  دیروآ  دای  هب 

! اهنیشنتکمین لثم 
یبرم هب  نانیشنتکمین  هاگن  مامت  دنانیـشنتکمین و  مه  دادعت  نامه  هب  دننکیم ، يزاب  نمچ  نیمز  رد  هک  يدادعت  نامه  هب  دشاب  تدای 

. نانکیزاب هب  یبرم  هجوت  مامت  تسا و 
. دنکیم نیزگیاج  ار  يرگید  دروآیم و  نوریب  نیمز  زا  ار  وا  یبرم  دنکن ، يزاب  بوخ  نکیزاب  کی  هک  نیمه 

یبوخ بسانم و  تیعقوم  ره  رد  ام  زا  کی  ره  سپ  دراد . نیـشنتکمین  ادـخ  دـنکیم  راک  مشچ  ات  دـهاوخب و  تلد  ات  میوگب  مهاوخیم 
. تفرگ دهاوخ  ام  زا  ار  قیفوت  و  درک ، دهاوخ  نیزگیاج  ار  يرگید  عیرس  مینکن ، افیا  ار  دوخ  شقن  بوخ  رگا  میریگیم  رارق  هک 

! گنلکالا لثم 

مه لباقم  فرط  هاگنآ  دورب ؛ الاب  لباقم  فرط  ات  دـشکیم  نییاـپ  ار  دوخ  هک  تسا  هتـسشن  یکی  فرط  کـی  دراد . فرط  ود  گـنلکالا 
دـنکیم و ادـیپ  انعم  يزاب  هک  تساجنیا  و  دـنربب ، الاب  ار  يرگید  ات  دـننکیم  شالت  مادـک  ره  ینعی  درک . دـهاوخ  يراـتفر  نینچ  ًـالباقتم 

. دوشیم شخبتذل 
دنک شالت  مادـک  ره  رگا  راکمه ، اـت  ود  هچ  قیفر  اـت  ود  هچ  رهوش ، نز و  کـی  هچ  دراد . یتیعـضو  نینچمه  یگدـنز  میوگب  مهاوخیم 

یتمرحیب هک  روطنامه  دروآیم ، مارتحا  مارتحا  ینعی  درک ؛ دهاوخ  ار  شـشوک  نیمه  مه  يرگید  نآ  دنک ، ادیپ  ءاقترا  دشر و  يرگید 
. تشاد دهاوخ  لابند  هب  یتمرحیب  مه 

! لابیلاو لثم 

رگا دـهدیمن . ای  دـهدیم  باوج  فرط  ای  تسین ، جراخ  لاح  ود  زا  ینکیم  باـترپ  روت  فرط  نآ  هب  ار  پوت  یتقو  لاـبیلاو  يزاـب  يوت 
. تفرگ دیهاوخ  زایتما  دیاهدنرب و  امش  دادن  باوج  رگا  اما  دیتسین ، هدنرب  مادکچیه  داد  باوج 

ناسحا و امش  هب  ًالباقتم  مه  اهنآ  ینکیم . تمدخ  دوخ  رسمه  هیاسمه و  تسود ، هب  امش  ینعی  تسین . يزاب  نیا  هب  تهابـشیب  یگدنز 
هب اهنآ  دیدرک و  تمدخ  امـش  رگا  اما  درادن . هدنزاب  يزاب  نیا  میوگب  رتهب  ای  دیتسین ، هدنرب  مادکچیه  تروص  نیا  رد  و  دننکیم ، فطل 

. دیاهدنرب امش  هک  تساجنیا  دندادن ، خساپ  یلیلد  ره 
. یشاب مه  لاحشوخ  داش و  دیاب  هزات  درادن ! کمن  هک  یتسد  نیا  دنکشب  ییوگن  هک  متفگ  ار  نیا 

! بآ جوم  لثم 

رتدـب ینعی  دـنکیم ، جوم  داجیا  شدوخ  ینزیم  تسد  هک  نیمه  هزات  درادـن . ناکما  درک ؟ فاص  تسد  اب  دوشیم  ار  ضوح  بآ  جوم 
. دوشیمن رتهب  هک  دوشیم 

. دوشیم تسرد  مه  ًابلاغ  دوش و  تسرد  شدوخ  ات  ینزن ، تسد  هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  رطاخ  نیمه  هب 
ار راک  ینعی  تسا ، جوم  يراـکتسد  لـثم  ندومن  تحیـصن  ندرک ، تلاـخد  تسا . بآ  جوم  هیبش  يزیچ  مه  نارگید  رد  شزغل  اـطخ و 
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. دنکیم رتبارخ 
شدوخ دیاش  درذگب ، نامز  میراذگب  هکلب  میرواین ، دوخ  يور  هب  مینیبیم ، یشزغل  دوخ  دنزرف  ای  رـسمه و  هیاسمه ، راکمه ، زا  رگا  سپ 

. دربب یپ  دوخ  ياطخ  هب 
هدـیدان و ندز و  تلفغ  هب  ار  دوخ  ینعی  تسا ؛ لفاغت  نید  موس  ود  دـناهتفگ : دـناهدیچیپ و  اـم  يارب  تیب : لـها  هک  تسا  ياهخـسن  نیا  و 

نتفرگ . هدینشان 

! یقرب کمشپ  لثم 

نآ دنرـضاح  نارگید  هک  يرخیم  یـسنج  یهاگ  لالح  ناموت  تسیود  اب  یهاگ  يدیدن  دهدیم . تکرب  لالح  لام  هب  ادخ  دشاب  تدای 
. دنرخب دقن  ناموت  دصناپ  ار 

و ناموت ، دـصناپ  يرخیم  یـسنج  یهاگ  يدـیدن  درادـن . تکرب  ینعی  تسا . همقل  کی  اما  دراد ، مجح  یقرب  کمـشپ  لثم  مارح  لام  اما 
. دنرخب مه  ناموت  تسیود  دنتسین  رضاح  نارگید  نوچ  هتفر ، ترس  هالک  یمهفیم  دعب 

: منزب هداس  یلیخ  لاثم  کی  راذگب  ًالصا 
. ات ود  ای  یکی  دنکیم ؟ دلو  داز و  ات  دنچ  یلاس  دنفسوگ 

. ات تفه  ای  شش  ات ؟ دنچ  یلاس  گس 
. دنفسوگ تسا ؟ رتشیب  مادک  لسن 

. گس دشاب ؟ رتشیب  دیاب  مادک  لسن 
. هن ياهدید ؟ گس  يهلگ  دوخ  رمع  هب  امش 
. تسه دهاوخب  تلد  ات  دنفسوگ  يهلگ  اما 

! دوشیم حبذ  دنفسوگ  دنچ  هیناث  ره  رد  زورهنابش  نیبب  و 
، تسا سجن  هدولآ و  گس  اما  تسا . هداد  تکرب  نآ  هب  دـنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ؛ رهاط  تسا ، كاپ  دنفـسوگ  نم ! ناـج  نم ! زیزع 

تسا . گس  هیبش  يزیچ  مارح  همقل  دنفسوگ و  هیبش  يزیچ  لالح  همقل  لاح  درادن . ینوزف  تکرب و  ورنیا  زا 
! سم لثم 

! دننکیم راتفر  هنوگچ  اهسم  اب  هک  نیبب  و  نیبب ، ار  اههزاغم  اهرگسم  رازاب  رد 
دورف اهسم  رب  هک  تسا  نیگنـس  ياهکتپ  و  تس . ادصورـس  رپ  هتفـشآ و  ماـش  رازاـب  لـثم  تسا و  راـت  هریت و  همخد  لـثم  ناـشاههزاغم 

! اهسم هراچیب  دنیآیم ،
نامه و ندش  گید  گید و  کی  دنوشیم  دننک ، دشر  هک  مه  یلیخ  نیگمهس  نینهآ و  ياهقالش  لمحت  هنایزات و  همهنیا  زا  دعب  هزات 

. دننکیم دیفسور  ار  هرفس  هایسور و  ار  دوخ  تسا : مولعم  هک  مه  شاهجیتن  نامه . زین  نتسشن  شتآ  لد  رد 
. تسا ییاشامت  مه  تاجالط  اب  شورفالط  راتفر  دراد و  ندید  مه  اهشورفالط  رازاب  رگید ، فرط  زا  اما 

هچ نیبب  و  دـنهدیم . شزاون  ار  اهمشچ  لیکـش  کیـش و  ياه  هشیـش  تشپ  رد  هدز و  هیکت  نیلمخم  ياههبعج  رب  هنوگچ  هک  نیبب  ار  الط 
. ییابیز هیامتسد  دناتنیز و  هیام  ماجنارس  و  دنوشیم . هتشاذگ  مارآ  هچ  هتشادرب و  مارآ 

. اهالط اهسم و  تشذگرس  اهمدآ و  ام  يارجام  تسا  هیبش  هچ  و 
سرپم ! وگم و  هک  شیپ  رد  یمنهج  مه  رخآ  رد  میراتفرگ و  هدوب و  الب  هب  التبم  هراومه  ورنیا  زا  مینامیم ، سم  لثم  یضعب 

. راگدنام اهبنارگ و  هیامنارگ ، ینعی  مینامیم  الط  لثم  مه  یضعب  و 

سالیگ ياه  هخاش  www.Ghaemiyeh.comلثم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


دنمتداعـس ییالط و  ياهناسنا  فص  رد  میناوتیم  هک  ارچ  تسه ، دـیما  ياج  مه  زاب  میـشاب ، لوا  يهتـسد  زا  هدرکاـن  يادـخ  رگا  هتبلا  و 
دروآ . ایمیک  هب  ور  هکنآ  طرش  هب  دوشیم ، الط  هک  سم  لثم  تسرد  میریگ . رارق 

. تسا قح  تعاطا  یگدنب و  دنکیم  هنوگالط  ار  تفصسم  ياهناسنا  هک  ییایمیک  و 
« ناغم ریپ  یگدنب  بجع  تسا  ییایمیک  »

! هزیرگنس لثم 

، دوریم شیپ  دعب  دیآیم و  دیدپ  کچوک  ياهقلح  لوا  دتفایم ؟ یقافتا  هچ  ینکفایم  رختسا  ای  ضوح و  نورد  هب  هزیرگنـس  کی  یتقو 
. دریگیم ارف  ار  بآ  حطس  مامت  هکنیا  ات  دوشیم  رتگرزب  گرزب و 

. دنوشیم رادربخ  مدآ  ملاع و  مامت  ییوگ  وت  دوریم ؛ شیپ  رورم  هب  دوشیم  ماجنا  یتقو  تسا . تسد  نیمه  زا  زین  هانگ 
هچ هاگ  نآ  یـسیونب  هگرب  کی  يور  تسا  یفاک  امـش  دناهتـشاذگ و  نبراـک  ياـههگرب  اـههگرب ، ناـیم  ياهدـید  اـهکناب  تارادا و  رد 

. دنوشیم رادربخ  اوتحم  نآ  زا  اههگرب  یمامت  دنوشیم و  سکعنم  مه  رگید  ياههگرب  رب  زین  هتشون  نامه  یهاوخن  هچ  یهاوخب و 
هک ریذـپب  تخادـنا ، ياهشدـخ  طـخ و  وت  تروص  رب  نآ  هخاـش  یتشذـگ و  یتـخرد  ریز  زا  رگا  دـندومرف : (ع ) یلع هک  تسور  نیمه  زا 

. دراد هشیر  اطخ  نآ  رد  طخ  نیا  ياهدرک و  ییاطخ  يزور 
؟ دمهفیم اجک  زا  تخرد  هخاش  نآ  هنرگ  و  دوشیم ، هرباخم  دروخیم و  تشونور  ملاع  مامت  هب  ییوگ  دینکیم ، هچ  ره  ینعی  نیا  و 

موریم دجـسم  هب  ای  هدمآ  رازاب  هب  یتقو  ادرف  اما  منکیم ، يزاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  مزیخیمرب و  هاگرحـس  رد  هنابـش  تفگیم : يدعس 
. دنربخاب نم  هنابش  لاوحا  زا  ییوگ  وت  دننکیم ، راتفر  دنوشیم و  ورهبور  نم  اب  رگید  ياهنوگ  هب  مدرم 

منزیم یمد  قشع  زا  رحس  ره  »
« الم رب  مونشیم  رگد  راب 

تسا . هیبش  یخوش  کی  هب  رتشیب  دیمهفن  دیدن و  یسک  مدرک و  يراک  هک  نخس  نیا  سپ  تسا . ساکعنا  باتزاب و  َملاع  َملاع ، نیاربانب 

! تسوپ هدننکمرن  لثم 

؟ ارچ هن ! دیشکیم ؟ اپ  گنس  دینکیم ؟ هچ  دوشیم  کشخ  امرس  رثا  رب  ناتتسد  تسوپ  یتقو 
هک تساجنیا  دینکیم و  هدافتـسا  مرِک  لثم  فیطل  مرن و  ياهدام  زا  رطاخ  نیمه  هب  دنزیم . مه  بیـسآ  چیه  دشخبیمن  هک  يدوبهب  نوچ 

. دروآیم شمرن  شمرن ، ینعی  نیا  و  دنکیم . ادیپ  ار  دوخ  تفاطل  یمرن و  هرابود  امش  تسد  تسوپ 
امـش درک و  راتفر  نشخ  کشخ و  امـش  اب  یـسک  رگا  سپ  تسا . رارق  نیمه  زا  ارجام  مه  یعامتجا  طباور  ًاساسا  ییوشانز و  یگدنز  رد 

. دش دهاوخ  وخمرن  فیطل و  امش  لثم  مه  وا  دینک  راتفر  وا  اب  تفاطل  شمرن و  اب  مه 
: دومرف هک  تسا  (ع ) یلع زا  شخبافش  هخسن  نیا  هتبلا 

َکل » نِیلی  نَا  کَشوی  کََظلاغ ، نَِمل  ِنل  »
. دوش وخمرن  امش  لثم  زین  وا  هک  تسین  رود  چیه  شاب . مرن  دنکیم ، راتفر  تنوشخ  تدش و  تظلغ و  اب  وت  اب  هک  یسک  اب 

! ردام ریش  لثم 
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زا ار  وا  دیاب  دعب  هب  ینامز  کی  زا  یلو  دنکیم ، مهارف  ار  وا  دادعتـسا  دشر و  يهنیمز  تسا و  دـنمدوس  ینامز  کی  ات  هچب  يارب  ردام  ریش 
دایرف نویـش و  مه  نیمه  يارب  و  هن ! اههچب  اما  دـنمهفیم ، بوخ  اهردام  ار  نیا  دراد . سوکعم  راـثآ  تسا و  راـبنایز  هنرگ  تفرگ و  ریش 

. دنهدیمن تیمها  اهنآ  يهلان  دایرف و  هب  دناتبحم ، رهم و  نوناک  هکنیا  دوجو  اب  اهردام  یلو  دننکیم ،
هیام بوخ و  ام  يارب  ینامز  کی  ات  هک  دـهدیم ، ام  هب  شمارآ  تمالـس و  لـثم  ییاـهتمعن  تسا . روطنیمه  اـم  هب  تبـسن  مه  دـنوادخ 

ات دریگیم  دـشاب ؛ نامدای  یلو  دریگیم . ام  زا  ار  اهنآ  ورنیا  زا  تسا ، كانرطخ  رابنایز و  دـعب  هب  یعطقم  کی  زا  یلو  تسا ؛ تداـعس 
. دیاشگب دوخ  دنزرف  يور  شیپ  عونتم  ياهاذغ  زا  ياهرفس  ات  دریگیم  ار  ریش  مان  هب  یی  اذغردام  کی  هک  روطنامه  دهدب . رتشیب 

! بش رد  هام  لثم 

ارچ ؟ تسا . زور  نامسآ  رد  هام  زا  رتابیز  یلیخ  بش  نامسآ  رد  هام 
. تسا هتخاسن  بش  گنرمه  ار  دوخ  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  تینارون  هتخادنا و  رس  تشپ  ار  بش  یهایس  نوچ 

رد : » دیوگن دنک و  ظفح  ار  دوخ  تینارون  دزادنایب و  رس  تشپ  ار  متس  تیصعم و  ملظ و  هانگ و  یهایس  یتقو  تسا ، روطنیمه  مه  ناسنا 
. دوشیم ابیز  یلیخ  هک  تسا  تقونآ  و ... وش » تعامج  گنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ  رگ   » ای و  دش » ین  راوس  دیاب  ناراوس  ین  رهش 

ار یتشز  تملظ و  یهایس و  هشیمه  لثم  نوچ  دندیشخرد ؟ ردقنیا  اروشاع  زور  رد  ارچ  ترضح  نآ  يافواب  باحـصا  و  (ع ) ادهـشلا دیس 
: دومرف (س ) يربک بنیز  هک  دوب  نیا  دنتخادنا ، رس  تشپ 

« ًالیِمَج ّاِلا  ُتیاَر  ام  »
. مدیدن ییابیز  زج 

! نامک ریت و  لثم 
ام دناوتیم  ایند  ياهيراتفرجک  نیمه  مینک ، هشیپ  یتسار  رگا  میـشاب . تسار  ریت  لثم  دیاب  ام  هک  ینعی  نیا  و  تسا ، جـک  نامک ، لثم  ایند 

. دناشنب فده  هب  دهد و  زاورپ  دهد ، جوا  ار 
: دومرفیم اروشاع  زور  (ع ) ادهشلادیس هک  دوب  نیا 

« ِکئالَب یلَع  ًاربَص  »
و تسا . نتفرگ  جوا  زاورپ و  شرخآ  منادیم  نوچ  منکیم ، ییابیکش  يروبـص و  هنامز ـ  مدرم  ياهيراتفر  جک  اهالب ـ  نیا  رب  نم  ایادخ !

هـشیپ یتسار  تقادـص و  ام  رگا  دـشاب ، هتـشاد  ام  اب  يرتشیب  يراتفرجـک  ایند  نیا  هچ  ره  هک  اـم  همه  يارب  تسا  سرد  لومرف و  کـی  نیا 
. دیسر میهاوخ  فده  هب  رتعیرس  رتتحار و  مینک 

! بدؤم ياههچب  لثم 

تسد زگره  دننکیم ، فراعت  اهنآ  هب  هتفرگ و  نادبادآ  بدؤم و  ياههچب  يور  شیپ  یتالکش  ای  ینیریـش و  تبرـش ، یلفحم  رد  یتقو 
. دنهد هزاجا  اهنآ  هب  دوخ  مرن  نخس  ای  مشچ و  يهراشا  اب  ردام  ای  ردپ  هکنآ  رگم  دننکیمن ؛ زارد 

. دناهنوگنیا مه  ادخ  ءایلوا 
« دنرگید نانادبادآ  ایسوم  »

یلاعت قح  مالک  هب  ناج  شوگ  دـنورب  نآ  غارـس  هب  هکنیا  زا  شیپ  دوش ، زبس  ناشیا  هار  رـس  یـشیع  ای  تذـل  هاگ  ره  ام  فـالخ  رب  ینعی 
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. دنیالآیمن نآ  هب  ار  دوخ  زگره  هنرگ  دننادیم و  زاجم  ار  دوخ  داد  هزاجا  وا  رگا  دنراپسیم .
. درک فسوی  هک  يراک  نامه  تسرد 

دوخ نهذ  هب  یتح  ورنیا  زا  درادن ، شوخ  چیه  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتذـل  نآ  زا  تساخیلز  دوجو  رد  هک  یتذـل  نیا  هک  دـید  فسوی 
. دنک یمادقا  درادرب و  زیخ  نآ  يوس  هب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دادن ، روطخ  مه 

: دیوگیم زاب  ابیز  هچ  ار  تقیقح  نیمه  نآرق  و 
ار شراگدرورپ  لیلد  ناهرب و  رگا  درکیم ، ار  دصق  نیمه  مه  فسوی  دنک و  ییوجماک  فسوی  زا  ات  تفرگ  میمـصت  درک و  دصق  اخیلز 

. تفرگیم هدیدان 
زا تسا ، رازیب  یتذـل  نینچ  زا  دـنوادخ  هک  تسنادیم  بوخ  نآ  ساسا  رب  هک  دوب  وا  تفرعم  لقع و  وا  لیلد  تشاد و  لیلد  فسوی  ینعی 

. تفرگ هلصاف  نآ  زا  ورنیا 
هدـیدان اـم  اـما  درک  هجوـت  ینعی  دـید ، وا  هک  تسا  نیا  میراد  فـسوی  اـب  اـم  هک  یتواـفت  اـما  میراد ، ناوارف  اـهلیلد  نیا  زا  مـه  اـم  هـتبلا 

میریگیم .

! دوک لثم 

. دوشیمن دوک  نودب  هک  لگ  فالخ  رب  تسرد  دزیریمن ، دوک  راخ  يهتوب  ياپ  هاگچیه  نابغاب 
اما دوشیم ، هدـنکارپ  عوبطمان  دـنیاشوخان و  شوخان و  ییوب  دودـحم  هاـتوک و  یتدـم  يارب  دـنزیریم  دوک  لـگ  هتوب  ياـپ  هب  یتقو  هتبلا 

. داد دهاوخ  لگ  زیگنالد  شوخ و  يوب  هب  ار  دوخ  ياج  هک  دیاپیمن  يرید 
دـنیاشوخان و تقوـم  یعطقم  يارب  هـچ  رگا  ینعی  دـندوک . هیبـش  يزیچ  اـهیکاته  اـهتراسج و  اـهنیهوت و  تـسا و  لـگ  (ع ) نیــسح و 

. دهدیم شزاون  ار  اهلد  یمامت  ماشم  ینیسح  شوخ  يوب  هک  درذگیمن  نادنچ  اما  دناهدنهدرازآ 
جاـمآ زین  (ع ) نیـسح دوشیم ، ـالتبم  دوک  هب  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  هک  لـگ  لـثم  ینعی  دوب . دـهاوخ  نیمه  هدوب و  نیمه  هدوب  اـت  دـنچ ، ره 

. دوب دهاوخ  اهتلاهج 
رد میظع  يراتشک  زا  سپ  دمآ و  تیباهو  يراگزور  کی  دنتشاک ؛ وج  دندز و  مخش  دندیبوک و  مه  رد  ار  شهاگراب  رازم و  ینامز  کی 

هدنامن يرثا  اهشکرس  نآ  زا  زورما  دیشک . رس  درک و  تسرد  هوهق  نآ  يور  رب  دیشک و  شتآ  هب  دوب  بوچ  زا  هک  ار  ماما  حیرـض  البرک 
. ار ماما  هاگتسد  هنمیه  هوکش و  نیبب  اما  تسا ،

یتیـساسح یـشنکاو و  رگم  تسین  ام  يارب  اما  تسا ، تیاـنع  فطل و  تمحر و  ریخ و  رـسارس  ماـما  يارب  تاـقافتا  نیا  میوگب  مهاوخیم 
. میهد ناشن  دوخ  زا  هک  لوقعم ، روخرد و  بسانم و  اجهب ،

یتح ار  شزیچ  همه  اروشاع  نوچمه  يزور  رد  وا  نوچ  تسا ، يرگید  يهنوگ  (ع ) یلع نب  نیسح  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  مینادب  ار  نیا  و 
. تخیر دهاوخ  وا  ياپ  هب  ار  زیچ  همه  زین  دنوادخ  هک  نکن  دیدرت  چیه  درک . ادخ  هار  راثن  ار  دوخ  يههام  شش  لفط 

تسادص رپ  كالفا  دبنگ  تفه  هصق  نیز  »
« تفرگ رصتخم  نخس  هک  نیبب  رظن  هتوک 

! اههفایق لثم 
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، دنروآیمرد لکـش  پیت و  کی  هب  ار  دوخ  زور  ره  نیمه ، يارب  دـننکیم ؛ یگدـنز  ناشاههفایق  يوت  اهمدآ  هک  دـننکیم  رکف  اهیـضعب 
دوخ ياههناخ  زور  ره  نیمه ، يارب  دننکیم ؛ یگدنز  ناشیاههناخ  يوت  اهمدآ  هک  دننکیم  رکف  اهیـضعب  دـننکیمن . ادـیپ  شمارآ  یلو 

. دننکیمن ادیپ  شمارآ  زاب  یلو  دننکیم ، نییزت  یصاخ  روکد  کی  اب  لکش و  کی  هب  ار 
... اههناخ و اههفایق ، يوت  هن  دننکیم و  یگدنز  ناشاهلد  يوت  اهمدآ  هک  دننادب  دیاب  دناهابتشا ، رد  اهنیا  و 

؟ دومرف هچ  دنوادخ  هب  (ع ) ءادهشلادیس اروشاع  زور 
. يدرک لد  لها  ار  ام  يداد و  لد  ام  هب  وت  ًةَِدئفَا ، اَنل  َتلَعَج  هک  مینونمم  وت  زا  ام  ایادخ ! دومرف :

يآ دـیوش . لد  لها  دـییایب  اهمدآ ! يآ  هک  تسا  نیمه  یکی  اروشاع  گرزب  سرد  و  دـندوب . لد  لها  شنینزان  نارای  و  (ع ) ءادهـشلادیس
. دینک دابآ  ار  دوخ  ياهلد  دیاب  دیهاوخیم ، شیاسآ  شمارآ و  رگا  اهمدآ !

! سوواطرپ لثم 

هاگ چیه  و  دندرکیم ، هدافتـسا  سوواط  رپ  زا  دـناهدناوخ  اجک  ات  هک  دـنراذگب  هناشن  هکنیا  يارب  دـندناوخیم ، نآرق  هک  یتقو  اهمیدـق 
. دشاب ابیز  دیاب  دریگیم  رارق  نآ  لد  رد  هک  مه  يزیچ  تسابیز و  نآرق  نوچ  درکیمن ، هدافتسا  غالک  رپ  زا  سک  چیه 

وا اب  ماگمه  هارمه و  و  دریگب ، رارق  وا  رانک  رد  دریگب و  ياج  وا  لد  رد  دـهاوخیم  یـسک  رگا  سپ  تسا ، نآرق  تقیقح  (ع ) نیـسح ماما 
. دهدب ناشن  دوخ  زا  ییاهییابیز  کی  هک  تسا  نیا  شطرش  دشاب 

تقیقح نیمه  هب  هراشا  هک  تفگ  وا  هب  هلمج  کی  دمآ و  وا  نیلاب  رب  (ع ) نیسح ماما  دوب ، هدش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  رهاظم  نب  بیبح 
. تشاد

« ًالِضاف َتنُک  دََقل  : » دومرف ترضح 
همه هب  ماغیپ  کـی  هکلب  سرد و  کـی  نیا  و  دوب . وت  تلیـضف  داد ، دـنویپ  وت  هب  ارم  هک  يزیچ  نآ  ینعی  يدوب ، یتلیـضف  اـب  مدآ  وت  بیبح 

. دیشاب تلیضف  لها  دیاب  دینک ، رارقرب  طابترا  دنویپ و  دیروخب و  شوج  (ع ) یلع نب  نیسح  نم  اب  دیهاوخیم  رگا  هک  تسام 

! کگنس نان  لثم 

ادج اهنآ  همه  زا  تحار  یلیخ  دش ، هتخپ  هک  نیمه  اما  دبسچیم ، اهنآ  نیرتزیر  هب  یتح  اهگنس  هب  تسا ، ماخ  ریمخ و  ات  کگنس  نان 
. دش دهاوخ 

اهنآ هب  هک  ییاـهزیچ  نیا  زا  تحار  یلیخ  دـش ، هتخپ  هک  نیمه  اـما  تسا ، هتـسباو  هتـسبلد و  تسا ، ماـخ  اـت  تسا ؛ روطنیمه  مه  ناـسنا 
. دنکیمرب لد  تسا ، هتسبلد  هتسباو و 

ناسک و نیرتزیزع  زا  و  اهیگتسبلد ، نیا  زا  تحار  یلیخ  اذل  دندوب ، هدش  هتخپ  (ع ) هللادبعابا قشع  شتآ  رثا  رب  (ع ) ادهـشلادیس باحـصا 
. دنتشذگ دوخ  ناگتسب 

هب دنتـسب و  اهریت  هب  ار  دوخ  یناشن  سردآ و  حیرـص  عیرـس و  یلیخ  درک ، دنهاوخ  بارخ  ار  ناشاههناخ  هک  دـندش  دـیدهت  هک  مه  یتقو 
. دندوبن هتسبلد  چیه  نوچ  دندرک ، باترپ  اهنآ  يوس  هب  اهنامک  هلیسو 

! وردوخ ضیوعت  لثم 
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اههشیش شدوخ  مشچ  شیپ  هاگنآ  دهدیم و  لیوحت  دربیم و  ار  دوخ  هدوسرف  نییاپ و  لدم  نیشام  فرط  دیاهدید ؟ ار  وردوخ  ضیوعت 
لدـم نیـشام  نوچ  دربیم ، تذـل  دـنکیم  اشامت  دـنیبیم و  هک  یتقو  مه  نیـشام  بحاص  دـننکیم . سرپ  ار  نیـشام  دـننکیم و  درخ  ار 

. دنهدیم وا  هب  يرتالاب 
. تسا گرم  قیقد  فیرعت  نیا  و 

کی نوچ  ارچ ؟ میربیم . تذـل  مینکیم و  اشامت  ام  و  دوشیم ، كاخ  دوشیم ، عمج  يزور  کی  تسا و  نیـشام  کـی  لـثم  اهندـب  نیا 
. دنهدیم ام  هب  یناحور  ینارون و  بلاق 

هدیمهف بوخ  ار  گرم  هک  دوب  نیمه  دندرکیم ، رپس  هنیس  نانِس  هزین و  غیت و  ریت و  ربارب  رد  هناکابیب  (ع ) ادهشلادیس باحصا  هکنیا  رّس 
. دش دهاوخ  نیریش  نامیارب  یگدنز  میمهفب ، بوخ  ار  گرم  رگا  زین  ام  دندوب .

! لاغز ياههبح  لثم 

! نک اشامت  بوخ  ار  لاغز  ياههبح  نیشنب و  لقنم  رانک 
! دنراد یماود  هچ  و  ییامرگ ! هچ  نیبب 

. دنامه اب  نوچ  ارچ ؟
ناشرمع ینعی  دندشیم ، شوماخ  دوز  یلیخ  دنتخوسیم ، رگیدـکی  زا  ادـج  دنتـشادن و  محر  هلـص  فورعم  لوق  هب  ای  دـندوبن  مه  اب  رگا 

. دنتشادن ینادنچ  يامرگ  يژرنا و  مه  دشیم و  هاتوک 
. ندوب مه  اب  سرد  میزومایب ، سرد  مینیشنب  هن . دننکیم ؛ رگید  راک  نآ  دننیشنیم و  هک  یضعب  لثم  هن  هتبلا  مینیشنب  لقنم  ياپ  ایب  سپ 

. تخومآ دوشیم  مه  لقنم  زا  سپ  تخومآ . يزیچ  دوشیم  يزیچ  ره  زا  دومرف : (ع ) مظاک ماما  هکنیا  هن  رگم 
. تسا محر  يهلص  رد  رمع  لوط  هک  تخومآ  دوشیم 

. تسا محر  يهلص  رد  يزور  قزر و  شیازفا  هک  تخومآ  دوشیم  و 
: دومرفیم (ع ) ءادهشلادیس نینزان  دوجو  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و 

هَمِحَر » لِصَیلَف  ِهقزِر  ِیف  َدازی  َو  ِهلَجَا  ِیف  َأِسُنی  نَا  ُهَّرَس  نَم  »
شايزور قزر و  و  لاغذ ، ياههبح  نامه  لثم  دنک  ادیپ  ینالوط  رمع  ینعی  دوش ، ریخأت  شلجا  رد  هکنیا  زا  دوشیم  لاحـشوخ  سک  ره 

. دنک محر  يهلص  دیاب  دنتفای ، يرتشیب  يامرگ  ندوب  مه  اب  رطاخ  هب  هک  لاغذ  ياههبح  نامه  لثم  دبای  شیازفا 
. دناوخیمن شجرخ  اب  شلخد  یگدنز  رد  مه  دوب و  دهاوخ  هاتوک  شرمع  مه  دشابن  محر  هلص  لها  سک  ره  ینعی  نیا  و 

ياج هب  ورب  باـیرد و  ار  تریپ  ردـپ  ترداـم و  اـهفرح ، نیا  ياـج  هب  تسا . هن  ورگ  متـشه  اـما  مودیم ، بش  اـت  حبـص  وگن  رگید  سپ 
. دننک اعد  تیارب  ات  هاوخب  اهنآ  زا  ناشنب و  ناشاهبل  هب  يدنخبل  روایب ، تسد  هب  ار  ناشلد  سوبب ، ار  ناشیا  ياپ  تسد ،

؟ تسا شیوخ  تما  قح  رد  ربمایپ  ياعد  لثم  دنزرف  قح  رد  ردام  ردپ و  ياعد  دومرفیم : (ص ) ربمایپ يدینشن 
و دوب ؟ دـهاوخ  نم  يارب  شزرمآ  دـیما  ایآ  ماهدرک  ییوگب  هک  یهانگ  ره  تفگ : دـمآ و  (ص ) ادـخ ربمایپ  رـضحم  هب  ناوج  نآ  يدینـشن 

! نک تمدخ  وا  هب  بایرد و  ار  تردپ  دومرف : مراد . ردپ  اما  هن ، ردام  تفگ : يراد ؟ ردام  ردپ و  دومرف : (ص ) ادخ ربمایپ 
. تفرگیم هجیتن  رتدوز  نوچ  تشاد ، ردام  شاک ! يا  دومرف : تفر ، ناوج  هک  نیمه  هتبلا 
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! رانا ياههناد  لثم 

یتقو ینعی  میرانا ؛ ياههناد  لثم  مه  ام  دنهدیم . تیصخش  لکـش و  رگیدکی  هب  دنامه  شوداشود  نوچ  دنامه ، رانک  نوچ  رانا  ياههناد 
. میشاب مه  اب  هک  میروآیم  گنچ  هب  یتیونعم  انعم و  مینکیم و  ادیپ  تیوه 

: درک تیصو  (ع ) یلع هک  دوب  نیمه  رطاخ  هب 
قُّرفَتلا » ُربادَتلا و  َو  عُطاقَتلا  َو  مُکاِّیا  »

. ییادج رگیدکی و  هب  ندرک  تشپ  یگتسسگ و  زا  دیزیهرپب 
. دنکیم تیصاخیب  ار  اهمدآ  ندرک  رگیدکی  هب  تشپ  ییادج و  دشاب  نامدای 

! نک هاگن  رادرب و  ار  هرا  کی  هن ؟ ییوگیم :
دنُربیم دنراد و  شرب  هک  تسا  مه  نیمه  رطاخ  هب  دنامه ! ياپ  هب  اپ  هنوگچ  نیبب  دنامه ! هناش  هب  هناش  هنوگچ  نیبب  نیبب ! ار  هّرا  ياههدند 

. دنربیم شیپ  مه  ار  راک  دنوریم و  شیپ  و 
فرطنآ شیور  هدند  کی  دوب و  فرطنیا  شیور  هدند  کی  ینعی  دندرکیم ، تشپ  رگیدکی  هب  ای  دندوب  ادـج  مه  زا  اههدـند  رگا  الاح 

شرب دنتسناوتیم  ایآ  دوب ،
ناشیوخ ناگتسب و  صوصخهب  تسه  مه  ام  ناتساد  ناتساد ، نیا  ینعی  روطنیمه ، مه  ام  لاح  زگره . دنـشاب ؟ هتـشاد  ییاراک  ای  هتـشاد و 

. میوشیم لَشَف  مینکن  محر  هلص  رگیدکی  اب  میشابن و  مه  اب  رگا  هک 
: دومرفیم (ع ) یلع هک  تسا  نیا 

مِحَرلا » َۀَعیِطَق  َکلیَو  »
. ینک محر  عطق  رگا  وت  رب  ياو 

و تسا ، رگیدکی  هب  تبسن  یگدیسر  يانعم  هب  هکلب  تسین ، رگیدکی  هب  ندیسر  ینعم  هب  اهنت  ندرک ، محر  هلص  ای  ندرکن  محر  عطق  هتبلا 
. تسا محر  هلص  نیرتالاب  نیا 

: دومرف دوخ  هداوناخ  هب  ترضح  نیبب . ار  اروشاع  بش 
. دشاب هدرک  محر  هلص  امش  لثم  هک  مرادن  غارس  ار  یسک  نم 

لد رد  رازراک و  هنحص  رد  یتح  هک  تسا  نیا  یعقاو  محر  هلـص  هکلب  میـشاب ، مه  اب  هرفـس  رانک  رد  هک  تسین  نیا  طقف  محر  هلـص  ینعی 
. میشاب لدمه  هارمه و  مه  اب  ناج  ياپ  ات  اهیتخس و 

! جنگ دیلک  لثم 

دیاب شکطخ  کی  هک  روطنامه  دوشیمن . هدوشگ  یلفق  چیه  جـک  يدـیلک  اب  هنرگو  دـنک  زاب  ار  یلفق  ات  دـشاب  تسار  دـیاب  دـیلک  کی 
. دیامن تسار  ار  یطخ  دناوتیم  اجک  تسا  جک  دوخ  هک  یشک  طخ  هنرگو  دروآ ، دیدپ  تسار  یطخ  دناوتب  ات  دشاب  تسار 

تشز دوخ  غورد  دنک . رود  ام  زا  ار  اهیجک  دیاشگب و  ار  ام  ياههرگ  دناوتیم  اجک  و  تسا ، جک  شکطخ  جک و  دیلک  لثم  غورد  لاح 
؟ دنک ابیز  ار  ام  یگدنز  دناوتیم  ایآ  تشز  نینچ  يزیچ  لاح  دیآیم . شدب  وگغورد  زا  وگغورد  هک  تشز  ردقنآ  مه  نآ  تسا 

غورد دوـب  رارق  رگا  دربیم . شیپ  هن  دوریم و  شیپ  هن  درادـن و  غورف  غورد  هک  تشاذـگ  شیاـمن  هب  ار  تقیقح  نیا  (ع ) فـسوی هصق  و 
؟ دنتفگ غورد  مک  نانآ  رگم  دوشگیم ؛ فسوی  ناردارب  هتسبورف  راک  زا  هرگ  دیاشگب ، ار  اههرگ  دنک و  ناماس  هب  ار  اهراک 
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. دوب غورد  اما  میربیم  يزاب  حیرفت و  هب  ار  فسوی  دنتفگ :
. دوب غورد  اما  میتفر ، هقباسم  هب  دنتفگ :

. دوب غورد  اما  دیرد ، ار  فسوی  دمآ  گرگ  دنتفگ :
. دوب غورد  اما  تسا ، فسوی  نوخ  دنتفگ : دندرک و  نینوخ  ياهلاغزب  نوخ  اب  ار  شاهماج 

. دوب غورد  اما  دنتخیریم ، کشا 
. دنتفگ غورد  دندوب و  غورد  اپارس 

ژک مشچ  ژک ، ناش  ياپ  ژک ، ناشتسد  »
« ژک مشخ  ژک ، ناشحلص  ژک ، ناشرهم 

! یهام لثم 

هچ اب  تسا ، هتسشن  نیمک  رد  زیت  یبالق  نآ  سپ  رد  هکنآ  زا  لفاغ  دنیبیم و  قلعم  یمرک  دتفایم ، لحاس  رانک  هب  شراذگ  هراچیب  یهام 
وا مادـنا  رب  ياهزرل  هچ  دـمآ ، الاب  اـیرد  زا  هک  نیمه  دـشکیم و  ناـهد  هب  ار  نآ  دوریم و  نآ  غارـس  هب  ناباتـش  یعلو  باتـش و  صرح و 

! هدربن ورف  هدرم و  مه  نآ  مرک ، کی  تفرگ ، هچنآ  تسایرد و  داد  هچنآ  تسا . هتفرگ  هچ  هداد و  هچ  دمهفیم  هزات  دتفایم .
ضوع رد  دـنداد و  ار  (ع ) فـسوی هک  دـنکیم  داـی  یمدرم  زا  و  دراذـگیم ، شیاـمن  هب  ار  ياهلماـعم  نینچ  کـی  (ع ) فـسوی هصق  لاـح 

. دنتفرگ دنچ  یمهرد 
دنچ . یمهرد  ینعی  كدنا  ییاهب  هب  دنتخورف  ار  فسوی  نانآ 

. دندوب تبغریب  فسوی  هب  تبسن  نانآ  و 
. تسه هدوب و  زین  ام  ناتساد  ناتساد  نیا  تقیقح  رد  نوچ  دشاب ، هتشاد  یتفگش  چیه  ياج  دیابن  ام  يارب  ياهلماعم  نینچ  هتبلا 

ناتساد نیا  ناتسود  يا  دیونشب  »
« نآ تسام  لاح  دقن  تقیقح  دوخ 

. ینیبب اهراب  اهراب و  ار  ياهلماعم  نینچ  نایع  هب  دوخ و  مشچ  اب  ات  نزب  رهش  رازاب  هب  يرس  يرادیمن  رواب  رگا  انالوم  لوق  هب 
یفسوی دشورفیم  شوخ  یقمحا  کن  ام  رهش  رد  »

« وش رازاب  وش ، رازاب  نم ، يرادیمن ز  رواب 
هب ار  دراد  شزرا  ناموت  هد  هک  یـسنج  غورد  هب  یـسک  یتقو  نوچ  ار . فسوی  يادـخ  ام  دـنتخورف و  ار  فسوی  اهنآ  هک  تواـفت  نیا  اـب 

! فسوی ناگدنشورف  هب  مه  زاب  سپ  تسا ، هداد  ناموت  کی  هب  ار  ادخ  وا  دشورفیم ، ناموت  هدزای 
: تفگیم درکیم و  تحیصن  هناهاوخریخ  ظفاح  هک  تسا  نیا 

درکن دوس  یسب  هک  ایند  هب  شورفم  رای  »
« دوب هتخورفب  هرسان  رز  هب  فسوی  هکنآ 

! وراد لثم 

؟ ارچ کشزپ ». روتسد  قبط  فرصم  : » هتشون اهوراد  مامت  يور 
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. دیراد هگن  رود  ناکدوک  سرتسد  زا  دنسیونیم : رطاخ  نیمه  هب  لافطا . يور  صوصخهب  دراد ، رثا  وراد  نوچ 
صوصخهب تسا ، راذـگرثا  وراد  لثم  ینعی  تسوراد . هیبش  يزیچ  (ع ) تیب لها  میرک و  نآرق  هاگن  رد  مه  فرح  نخـس و  دـشاب  ناـمدای 

. اه هچب  يور 
. دشاب بیبط  روتسد  قبط  دیاب  مه  نتفگ  نخس  هک  تسا  نیا 

. تسادخ بیبط  و 
. تسا بیبط  ریبک  نشوج  رد  ادخ  ياهمان  زا  یکی 

. وگن يزیچ  هچ  وگب و  يزیچ  هچ  دیوگب  دیاب  وا  سپ ،
. وگن دیوگیم : ای  وگب ، دیوگیم : دنوادخ  هک  میرادن  مک  میرک  نآرق  رد 

ینعی میاهداد ؛ اـهنآ  دروـخ  هب  یکدوـک  رد  هک  تسا  ییاـهفرح  رطاـخ  هب  مـینیبیم ، دوـخ  نادـنزرف  رد  زورما  هـک  یتاـفارحنا  زا  یلیخ 
. میدرکن تقد  اهفرح  يور  هنافسأتم 

اجیب دوب و  وراد  ملگشوخ ،»  » ای مگنشق ،»  » نیا هکنیا  زا  لفاغ  مگنشق ! هچب  ملگشوخ ! هچب  تفگیم : دوخ  دنزرف  هب  هشیمه  ردام  ای  ردپ 
. دادیم وا  هب 

. هتفرگ لکش  شنهذ  رد  یگنشق  یلگشوخ و  نوچ  ارچ ؟ دتسیایم . هنیآ  ربارب  مئاد  ًالثم  تسادیپ . زورما  مه  شراثآ  ضراوع و 
، تسین كالم  مهم و  شیارب  رگید  زیچ  چیه  تسا . لباقم  فرط  ییابیز  یگنـشق و  تسا  مهم  شیارب  هچنآ  دوشیم  هک  مه  جاودزا  تقو 

. دناهدز فرح  يروجنیا  وا  اب  یگچب  زا  نوچ 
. دشیم روحم  درکیم و  ادیپ  انعم  وا  شیپ  رد  مهف  لقع و  رگید  ملقاع ! هچب  دنتفگیم : تقو  نامه  رگا 

هب اهنت  دـنک  جاودزا  تساوخیم  هک  یتقو  تشادـن و  هجوت  نارگید  رهاـظ  هب  ردـق  نیا  و  درکیمن ، هجوت  دوخ  رهاـظ  هب  ردـقنیا  رگید  و 
. تشاد تافتلا  مه  وا  تیارد  لقع و  مهف و  هب  هکلب  درکیمن  هاگن  فرط  هفایق 

؟ دیوگیم نینچ  ارچ  ام  دزن  زا  تسا  ياهملک  وا  دیوگیم  تسا . هتفگ  هملک  (ع ) حیسم یسیع  هب  میرک  نآرق  دینیبب 
. دنک انعم  ار  نخس  هملک و  دهاوخیم  نوچ 

شخبتایح وا  لثم  و  دشاب ، كاپ  (ع ) حیسم یسیع  لثم  هک  میوگیم  هملک  يزیچ  هب  نم  دیوگب : دهاوخیم 
. دشاب شخبافش  وا  لثم  هتخپ و  وا  لثم  و  كرابم ، وا  لثم  و  دشاب ،

. دهدب یتهج  طخ و  و  دنک ، نشور  ار  یهار  و  دنک ، تیاده  دنک ، يربمایپ  دیاب  هملک  هصالخ ،
؟ دروخیم مشچ  هب  مه  ياهملک  میاهتفگ ، هچنآ  نایم  رد  ایآ  میاهدنار ، نابز  هب  ياهملک  نونک  ات  ایآ  مییوگب ، تسار  دوخ  هب  لاح 

! امنهلبق لثم 

. دنشاب هلبق  اب  وسمه  هک  ینامز  رگم  دنانازرل ، هتسویپ  هک  نیبب  ار  امنهلبق  ياههبرقع 
دشاب . ادخ  دای  رد  هراومه  دوش و  وسمه  ادخ  اب  هکنیا  رگم  تسا  برطضم  نازرل و  تسا ، روط  نیمه  زین  یمدآ  لد 

: دوب ادخ  دای  رد  هتسویپ  نوچ  ارچ ؟ تشاد . مارآ  یلد  هراومه  (ص ) ربمایپ
ِهللا » ِرکذ  یلع  ّاِلا  ُسلجَیال  َو  ُموُقیال  »

يراک تساوخیم  اجک  ره  هکلب  دوب . تسد  هب  حـیبست  مئاد  هک  انعم  نیا  هب  هن  هتبلا  درکیم . ادـخ  داـی  اـهتساخرب  اهتسـشن و  ماـمت  رد 
؟ درکیم هچ  دوب ، نم  ياج  نالا  ادخ  رگا  تفگیم : دهد ، ماجنا 
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. تسانعم نیا  هب  ادخ  دای  و 

! داماد لثم 

نیبب ! يراگتساوخ  بش  رد  ار  اهداماد  اقآ 
! بترم هچ  فرحمک ! هچ  ریز ! هب  رس  هچ  راقو ! اب  هچ  دنابدؤم ! هچ  نیبب 

شوماخ رقوم و  نیگنـس و  تکاس و  داماد  اما  دـننکیم ، حازم  یخوش و  همه  دنونـشیم ، لگ  و  دـنیوگیم ، لـگ  ناـهارمه  اـههداوناخ و 
؟ ارچ دنکیمن . نارگید  اب  گنرمه  هارمه و  ار  شدوخ  زگره  و  هتفرگ ، ار  شدوجو  مامت  هرهلد  و  هتسشن ، ياهشوگ 

؟ تسین تحار  نارگید  لثم  ارچ  دوشیمن ، گنرمه  داماد  ارچ 
. نارگید هن  منم ، دوش  باختنا  تسا  رارق  هکنآ  ای  تسا  رظن  ریز  هکنآ  دیوگیم : دوخ  شیپ  نوچ 

نارگید زا  نامهاگن  میتسنادیم  ار  تقیقح  نیا  رگا  دنک . باختنا  تسا  رارق  هتخود  رظن  ام  هب  و  هتـسشن ، الاب  نآ  هک  یـسک  دـشاب  نامدای 
! اهداماد اقآ  هک  میدوب  هنوگ  نامه  هشیمه  میدشیمن و  نارگید  زاسمه  میتفرگیمن و  ریثأت  نارگید  زا  دشیم و  هتفرگ 

تفگ : شرسپ  يراگتساوخ  بش  يولوم ،
. بشما هک  شاب  نانچ  هشیمه  مرسپ !

فئاخ و منیبیم  ینزیم . فرح  هدش  باسح  ینکیم ، هاگن  هدش  باسح  منیبیم  ياهتسشن . نیگنر  نیگنـس و  یلیخ  بشما  منیبیم  ینعی 
تعامج گنرمه  ار  تدوخ  هک  منیبیم  ینکیم . نیریـش  ار  رگید  ماک  و  يراد ، ینیریـش  لگ و  دوخ  اـب  يزیمت ، كاـپ و  یتسه ، ناـسرت 

. شاب نانچ  هشیمه  مرسپ ! ینکیمن .
. دنانانچ دنانینچ و  همه  مییوگیم : شاهمه  تسا ، همه »  » نیمه اهمدآ  ام  لکشم  همه 

. دنزیم نیمز  ار  همه  همه ، نیا  دشاب  نامدای 
هکلب دـنرادن ، يراک  چـیه  ناهارمه  هب  زگره  نایاپ و  طخ  هب  تسا و  شیپ  هب  طـقف  ناـشهاگن  ندـیود  رد  هک  میـشابن  اههدـنود  لـثم  ارچ 

. دنشاب رتولج  اهنآ  زا  هشیمه  دنهاوخیم 
! ناوخب هتسهآ  ار  رهظ  زامن  ای  ناوخب ، دنلب  ار  حبص  زامن  دنیوگیم  ارچ  تسا . نیمه  زامن  میقتسم  ریغ  هتبلا  گرزب و  تامیلعت  زا  یکی 

! نکن طیارش  اب  گنرمه  ار  تدوخ  ینعی  ناوخب  دنلب  دیوگیم : تسا ، توکس  نامز  حبص  نوچ 
نکن ! هارمه  ار  تدوخ  ینعی  ناوخب  هتسهآ  دیوگیم  رطاخ  نیمه  هب  یغولش ، زا  رپ  تسادص و  ورس  رهظ  و 

! زبس كاخ  لثم 
؟ دوشیم غاب  ای  هعرزم  ارچ  نیمز  دوشیم ؟ زبس  ارچ  كاخ 

. نابغاب ای  عراز  میلست  تسا ، میلست  نوچ 
تسا و میلـست  دـنراکب  لاهن  ای  رذـب  نآ  لد  رد  دـنهاوخیم  یتقو  ای  گنـس . فالخ  رب  دوریم  راـب  ریز  دـننزیم  رایـش  ار  نآ  یتقو  ینعی 

. گنس فالخ  رب  دریذپیم ،
. گنس فالخرب  دنزیمن ، سپ  دریذپیم و  دنهدیم  نآ  هب  دوک  بآ و  یتقو  ای 

. شاب میلست  كاخ  لثم  ینعی  شاب ! كاخ  تفگیم : هک  دوب  هدید  ار  كاخ  یگژیو  نیمه  انالوم 
. دنزیم رس  نیحایر  اهلگ و  عاونا  نآ  لد  زا  و  دوشیم ، مرخ  زبس و  راهب  مسوم  رد  هک  تسا  ندوب  میلست  نیمه  رطاخ  هب  كاخ  نوچ 

. تسا ندوب  میلست  ندوب و  یکاخ  ینعی  تسا ، ندوب  كاخ  نیمه  دهاوخیم  ام  زا  نید  هچنآ  دشاب  نامدای  و 
. تسین میلست  زج  يزیچ  نید  ًاساسا 
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« ��  �����  ����� �  ��������� »•
. ندوب میلست  ینعی  دنوادخ  دزن  رد  نید 
. تسا زامن  سرد  میلعت و  نیلوا  میلست 

. میاوت نامرف  هب  شوگ  میاوت ، ریسا  میاوت ، میلست  ایادخ ! ینعی : میربیم  الاب  ار  اهتسد  زامن  يادتبا  رد  هکنیا 
« ییامرف وت  هچنآ  مکح  »

. تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  ادخ  نامرف  و 
. دنک یگدنز  راتفر و  نآ  قبط  دناوخب و  دنک و  زاب  ار  نآرق  زامن ، زا  سپ  دیاب  دربیم ، الاب  ار  اهتسد  هک  یسک  سپ 

میلـست ایادخ ! ياهتفگ : ياهدرب و  الاب  ار  اهتسد  زامن  يادـتبا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ناوخب ! نآرق  زامن  زا  دـعب  دـنیوگیم  هکنیا  ّرس 
. يدنبب راک  هب  يونشب و  تسا  هتفگ  وا  هچنآ  ات  ینک  زاب  ار  نآرق  زامن  زا  دعب  دیاب  سپ  ماوت .

اب یتح  دوخ  قیفر  تسود و  اب  دوخ  هچب  نز و  اـب  سپ  نآ  زا  دـیاب  رگید  ًاـنَِّیل ، ًـالوق  هل  ـالوق  هک  يدـناوخ  يدرک و  زاـب  ار  نآرق  رگا  سپ 
ییوگب . نخس  یمرن  هب  دوخ  نادان  نانمشد 

! تسا هدرب  الاب  يدوخیب  ار  اهتسد  هنرگو  دیوگب ، نخس  مرن  نارگید  اب  دیاب  دربیم ، الاب  ار  اهتسد  زامن  رد  هک  یسک  ینعی 
. ییازفیب دوخ  ناتسود  هب  دوشیم  بجوم  هکنیا  مه  و  تسشن . دهاوخ  لد  هب  هتبلا  دشاب  مرن  رگا  نخس  و 

. دوب دهاوخ  رتشیب  مه  نآ  گرب  خاش و  نونجم ) دیب  لثم   ) تسا رتمرن  شبوچ  هکنآ  نیبب . ار  اهتخرد  دومرف : (ع ) یلع نینمؤملاریما 
هب نوچ  دـننکیم ؟ زیت  ار  دوخ  دراـک  مئاد  اـهباصق  ارچ  دوـش . هتـساک  نانمـشد  ینمـشد  زا  دوـشیم  بجوـم  مرن  نخـس  هکنآ  رگید  و 

یمرن اب  رگا  دننکیم  راتفر  يدـنت  اب  مدآ  اب  هک  مه  یناسک  دوشیم . نآ  يدـنک  بجوم  یمرن  نیا  تسا و  مرن  تشوگ  هدروخ و  تشوگ 
. داد دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  شرب  تردق  رگید  دش و  دنهاوخ  دنک  دوخ  ینمشد  رد  مینک  راتفر  ناشیا  اب 

... میرذگب
. تسا یمدآ  راتفر  رد  شمرن  راتفگ و  یمرن  زامن ، رد  اهتسد  ندرب  الاب  همزال  هک  ینیبیم 

! هچراپ سنج  لثم 

دراد . یبوخ  سنج  تشادنرب  كورچ  رگا  نک ، شیاهر  دعب  نک و  هلاچم  تسد  رد  ار  نآ  يرخب  ياهچراپ  یتساوخ  تقو  ره 
رب كورچ  دوشیم و  ضوع  ناـشراتفر  قـالخا و  هویـش و  تالکـشم ، اـهراشف و  رثا  رب  هک  ییاـهمدآ  دنتـسه . روـط  نیمه  اـهمدآ  لاـح ،

. دنرادن یبوخ  سنج  اهنیا  دنرادیم 
وربا هب  مخ  هاگ  چیه  ربمایپ  دوجو  نیا  اب  دیدن . رازآ  دشن و  تیذا  نم  ردق  هب  يربمایپ  چـیه  دومرفیم : دوب . بوخ  (ص ) ربمایپ سنج  یلو 
نآرق قالخا  وا  قالخا  تقیقح  رد  دوب  هدش  هتفاب  یهلا  تایآ  خن  اب  وا  تیصخش  نوچ  درکن ؛ رییغت  وا  تیصخش  هویـش و  هاگ  چیه  درواین .

. درکیم یگدنز  ینآرق  وا  ینعی  دوب 
. مینک قشم  یشم و  نآرق  ساسا  رب  وا  نوچمه  مه  ام  میهد و  رارق  دوخ  يهوسا  ار  (ص ) ربمایپ مییایب 

! خلت يوراد  لثم 

. دراد یپ  رد  دوبهب  تمالس و  ینیریش  اما  تسا ، یخلت  هب  مه  نآ  تیصاخ  تسا ؛ خلت  وراد 
دوشن . دوز  ای  رید  و  دوش ، فرصم  دوخ  نامز  تقو و  رد  هکنیا  طرش  هب 
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راهچ ای  هس  ار  يرگید  نک و  فرـصم  هنامیپ  ود  ار  یتبرـش  دناهتفگ  رگا  دوشن ، دایز  ای  مک  دوش و  تاعارم  مه  نآ  هزادنا  هکنآ  رگید  و 
. دوش فرصم  دیاب  نازیم  نامه  هب  هنامیپ ،

. دروخ دیابن  ار  يزیچ  ره  نآ  رانک  رد  ینعی  درک ، تاعارم  ار  زیهرپ  دیاب  هتبلا  مه  یفرط  زا 
تسوراد . هیبش  ًاقیقد  يزیچ  زامن  لاح ،

. تسا لقعنیریش  تسا  نیریش  دیوگب  سک  ره  تسا ، خلت  وراد  لثم  ینعی 
یناوخب و زامن  امرس  زرل و  اب  يزاسب و  ییوضو  درس  ياوه  رد  و  يوش ، هدایپ  یسوبوتا  زا  هداج  يوت  ناتسمز  يامرس  حبـص  دوشیم  رگم 

دشاب ؟ نیریش  يوش و  دجسم  یهار  يوش و  دنلب  دیوگب و  ناذا  نذؤم  یشاب و  وگتفگ  قرغ  ای  ملیف  قرغ  ای  دشاب ؟ نیریش 
ینعی ُّرم ، قحلا  دومرف : (ع ) یلع نینمؤملاریما  تسا  هنوگنیا  قح ، ًاـساسا  تسا ، روطنیمه  مه  يرگید  تداـبع  ره  هکلب  زاـمن  طـقف  هن  هتبلا 

. دراد ار  دوخ  ياهیخلت  سپ  تسا  قح  هک  مه  زامن  تسا . خلت  قح 
، میهاوخیم ادخ  زا  اعد  رد  ور  نیا  زا  دوشیم . ناسآ  نیریـش و  نآ  یخلت  دنک  ادیپ  تفرعم  مهف و  زامن  تقیقح  هب  تبـسن  ناسنا  رگا  هلب ،

! نک تمارک  تفرعم  ام  هب  ایادخ  ینعی  ناشچب . ام  هب  ار  تدوخ  رکذ  ینیریش  ایادخ 
. میناوخب دوخ  تقو  رد  ینعی  مینک ، تیاعر  ار  نآ  نامز  دیاب  تسا و  رادنامز  وراد  لثم  زامن  هکنآ  رگید 

اب هک  یسک  دناوخب . دوخ  تقو  لوا  رد  ار  زامن  هک  دتفایم  قافتا  یسک  يارب  ساسحا  نیا  تسا و  قح  تمظع  ساسحا  زامن  هفسلف  نوچ 
میظع راک  بسک و  تسا ، میظع  لوپ  یتسین ، میظع  وت  ایادخ ! هک  دـنکیم  دایرف  دوخ  ریخأت  اب  تقیقح  رد  دـناوخیم  ار  دوخ  زامن  ریخأت ،

. مدادیم شوگ  ار  وت  فرح  ادتبا  نامه  نم  هک  يدوب  میظع  وت  رگا  تسا . میظع  جرفت  حیرفت و  تسا ،
رکنم و هب  دـیابن  ینعی  تفرگ ، هلـصاف  لـطاب  زا  دـیاب  تسا  قح  زاـمن  رگا  سپ  دـشاب ، مه  زیهرپ  زاـمن  راـنک  دـیاب  وراد  لـثم  هکنیا  رگید 

دربیم . نیب  زا  ار  زامن  تیصاخ  هنرگو  دش . هدولآ  ییاشحف 
ردـه ار  يژرنا  هنرگ  و  يدـنبب ، ار  اهرد  اههچیرد و  اههنزور و  مامت  دـیاب  يرادیم  هگن  مرگ  یـشیامرگ  لیاسو  اب  ار  اضف  کی  یتقو  امش 

ار يزیچ  ره  تسا و  زاب  ناـهد  هرجنپ  مشچ ، هرجنپ  شوگ ، هرجنپ  نوچ  دـنکیمن ، داـجیا  ییاـمرگ  ترارح و  اـم  يارب  زاـمن  ارچ  ياهداد .
. مییوگیم ار  يزیچ  ره  مینیبیم ، ار  يزیچ  ره  میونشیم ،

تـسد زا  هدش و  خـلم  روم و  شوم و  همعط  زیچ  همه  هک  تساجنیا  دنـشاب . زاب  مه  اههنزور  اما  دـشاب  مدـنگ  زا  رپ  هک  يرابنا  لثم  تسرد 
دوریم .

تسام رابنا  رد  دزد  یشوم  هن  رگ  »
« تساجک هلاس  لچ  لامعا  مدنگ 

ار اههنزور  اههرجنپ و  نیا  دـیاب  دـشاب  رادروخرب  نآ  يامرگ  ترارح و  زا  دوخ و  زاـمن  هتخودـنا  زا  دـهاوخیم  سک  ره  هکنیا  هصـالخ 
دوخ شوگ  نابز و  مشچ و  لیم ، سوه و  اوه و  رس  زا  هتسویپ  هکنیا  هن  دنک ، زاب  ترورض  هب  اهنت  دراد و  هگن  هتسب  يرگید  زا  سپ  یکی 

درادب . زاب  ار 

! بآ لثم 

دروآیم . رد  ياپ  زا  شتمواقم  ماکحتسا و  همه  اب  ار  تخس  نهآ  فیطل  بآ  نیمه  اما  تسا ، فیطل  یلیخ  بآ 
دروآیم . رد  ياپ  زا  دشاب  تخسرس  هتشاد و  تبالص  هک  مه  ردق  ره  ار  فیرح  ارادم  شمرن و  تفاطل و  هک  میریگب  دای  دیاب  مه  ام 

دوخ فیرح  اب  تسا و  یبوخ  دیلک  ارادم  قفر و  ینعی  هَحاتفِم » ُقفرلا  ناک  ، » يدنام ورف  یسک  راک  رد  هاگ  ره  دومرف : (ع ) ءادهشلادیس اذل 
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. نک ارادم 
فده ریت  اب  ار  وا  تساوخ  دش و  تحاران  هجسوع  نبا  ملـسم  درک ، تناها  وا  هب  رمـش  هک  یماگنه  دوب . ارادم  لها  رایـسب  نینزان  نآ  دوخ 

رد ياپ  زا  ار  وا  وت  يارادم  نیمه  هک  نک  ارادم  وا  اب  ینعی  دوب ؛ ارادم  هب  توعد  تقیقح  رد  نیا  دش و  وا  عنام  ترـضح  یلو  دـهدب ، رارق 
نمشد . ربارب  رد  یتح  تسا  ارادم  فاطعنا و  اروشاع  گرزب  ياهسرد  زا  یکی  سپ  دروآیم .

! لگ لثم 

ادیپ وب  رطع و  دنکیم ، ادـیپ  ور  گنر و  دـیآیم ، الاب  دوشیم ، هدـنلاب  دوشیم ، زبس  دریگ ؛ رارق  بآ  هار  رـس  هک  یلگ  نآ  لاح  هب  اشوخ 
. يوشیم باداش  يوشیم ، داش  ینیشنیم ، شرانک  دوشیم ؛ ییاشامت  دنکیم ،

نتخوس درد  هب  رگید  و  دوشیم ، هلاـبز  دوشیم ، هدیکـشخ  دوشیم ، هدرمژپ  دـتفیب ؛ رود  بآ  زا  هک  یهاـیگ  لـگ و  نآ  لاوـحا  هب  ادـب  و 
. سب دروخیم و 

. تایح بآ  بآ ، نامه  ادخ  تسا و  هایگ  نامه  تسا ، لگ  نامه  یمدآ 
! ياهحیار هچ  و  دنکیم ! ادیپ  یتوارط  هچ  دوشیم ! ییاشامت  هچ  دریگ ؛ رارق  ادخ  هار  رس  رب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
. دشاب هدش  مورحم  باتفآ  زا  ای  دشاب  رود  بآ  زا  هک  دنامیم  یلگ  لثم  دتفا ؛ رود  ادخ  زا  هک  یسک  لاوحا  هب  ادب  و 

انَدُرم انف و  وت  یب  یگدنز ، تایح و  وت  اب  »
« اندرُُسف دوب  وت  یب  یباتفآ و  وت  هکنآز 

. ارچ نوچ و  چیه  یب  مه  نآ  تسا  قح  تعاط  یگدنب و  دهدیم ، رارق  ادخ  هار  رس  رب  ار  یمدآ  هچنآ  هتبلا  و 
ِلبقُم هدنب  هک  مد  ارچ  نوچ و  نزم ز  »

« تفگ ناناج  هک  نخس  ره  ناج  هب  درک  لوبق 
! مناوخیمن دراد  یتیصاخ  هچ  زامن  ًالثم  ممهفن  ات  منادن  ات  وگن  زگره  نکن ! ارچ  نوچ و  ياهدنب  رگا  شاب ! میلست  ياهدنب  رگا  سپ 

. تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت  تسا و  توافتم  يونعم  هصرع  اب  یگدنز  يداو  نم ! ناج 
. يدنبب راک  هب  دیاب  هاگنآ  ینادب و  دیاب  تسخن  لمع ، دعب  تسا و  ملع  لوا  یگدنز  رد 
. تسین ریذپناکما  هنرگو  يوریم  هام  هرک  هب  هاگنآ  ینادیم و  یناوخیم و  ار  کیزیف 

. يرادن یهار  نیا  زج  يزاسیم و  وراد  هاگنآ  ینادیم و  یناوخیم و  ار  یمیش 
. تفای یهاوخ  هاگنآ  ینک ؛ لمع  دیاب  لوا  ینعی  تسا . سوکعم  ارجام  تیونعم  انعم و  هصرع  رد  اما 

. یباییم تسد  ملع  یهاگآ و  تفرعم و  هب  هاگنآ  یناوخب و  دیاب  مه  بادآ  قبط  یناوخب  دیاب  ار  زامن  ینعی 
: تسا دنوادخ  نخس  حیرص  نیا 

. دیایب وت  يوس  هب  یهاگآ  تفرعم و  نیقی و  رواب و  ات  نک  لمع  ینعی  نک ، یگدنب 
. دناشنیم راب  هب  ار  اوقت  یگدنب  هتبلا  و 

. دزاسیم رود  ادخ  زا  ار  وا  هچنآ  زا  تسا  رادهگن  دوخ  درادیم و  هگن  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  یقتم  و  يرادهگن . ینعی  اوقت  و 
. دراد هک  یتاکرب  هچ  اوقت  يرادهگن و  دوخ  نیا  و 

. تسا یگدنز  رد  یناسآ  نآ  تکرب  لوا 
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. دهدیم رارق  یناسآ  وا  يارب  دنوادخ  دنک  هشیپ  اوقت  یسک  ره 
ار نآ  یناسآ  هب  تشاد و  یهاوخن  یتخس  ساسحا  اهیتخس  رانک  رد  ینعی  هن ! دوریم ، رانک  هب  اهیتخـس  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هن  نیا  و 

. يراذگیم رس  تشپ 
. دربیم هک  یتذل  هچ  هتبلا  دنکیم و  روبع  تمالس  یناسآ و  یمارآ و  هب  عناوم  يور  رب  هک  يراوس  بسا  لثم  تسرد 

دوب . دهاوخ  اهنآ  يور  زا  روبع  عناوم و  هب  ندیسر  وا  قشع  اهنت  هک  دزاسیم ، اناوت  رهام و  يراکراوس  یمدآ  زا  هک  تسا  نیا  اوقت  رنه 
. دش دهاوخ  ادیپ  يزیرگ  هار  ای  يریگیمن و  رارق  هصمخم  رد  ای  هک  تسا  نیا  اوقت  تاکرب  راثآ و  زا  رگید 

دهدیم . رارق  اههصمخم  اهرارطضا و  زا  جورخ  زیرگ و  هار  وا  يارب  دنوادخ  دنک  هشیپ  اوقت  یسک  ره 
رد ياهنزور  یهار و  فرط  چیه  وس و  چیه  زا  ياهدـمآ و  راتفرگ  ياهصمخم  رد  ای  دـنریگیم و  تخـس  وت  رب  اهیتخـس  يدـید  رگا  سپ 

. ياهتخاسن دوخ  هشیپ  ار  اوقت  ییاج  رد  هک  نادب  تسین  شیپ 

! کنیع لثم 

. دننیبیمن تسرد  هنرگو  دننکیم  زیمت  ار  دوخ  کنیع  میاد  دننزیم  کنیع  هک  یناسک 
. دننیبیم هریت  دشاب  هریت  رگا  کنیع 

میـس اـی  جاکـسا  اـب  ار  دوـخ  کـنیع  هک  ینیبیمن  ار  یـسک  تسا . دـننام  ریرح  فـیطل و  لامتـسد  اـب  تمیـالم و  اـب  هتبلا  مه  ندرک  زیمت 
. دنک كاپ  ییوشفرظ 

. میراد کنیع  دوخ  نامشچ  رب  ام  همه  انعم  کی  هب  الاح 
. مینیبیم ار  مدآ  ملاع و  دوخ  ياهتینهذ  نهذ و  اب  ام  ینعی  تسام ، نهذ  ام  کنیع 

. دنراد رثا  ام  ياهيرواد  رب  اههنیمزشیپ  ینعی 
دنونـشب لگ  زا  رتمک  دوخ  سورع  زا  اما  دننکیم ، مه  هیجوت  دـنریگیمن و  لد  هب  اما  دنونـشیم  ازـسان  رازه  دوخ  رتخد  زا  نیبب  ار  اهردام 

دوخ ياهسورع  هب  تبـسن  اهردام  هک  تسا  یـساسایب  لطاب و  تالیخت  تاروصت و  رطاخ  هب  زج  تسیچ ؟ رطاـخ  هب  نیا  دـنریگیم ؛ رُگ 
... ای دریگب و  نم  زا  ارم  يهشوگ  رگج  ارم و  دنزرف  دهاوخیم  وا  هکنیا  لیبق  زا  دنراد ؟

. دراد تالایخ  رد  هشیر  اهدروخرب  نیا  ینعی 
. تسه اهمدآ  ام  بلاغ  ریگنماد  تالایخ  سنج  نیا  و 

« ناور نیب  یلایخ  رب  یناهج  وت  »
. دنشکیم دنهاوخب  هک  اجک  ره  هب  هک  دنراد  ام  ندرگ  رب  ياهتشر  تالایخ 

: دشابن فطل  زا  یلاخ  ناتساد  نیا  ندینش  دیاش 
. مدیرخ یتیوکسیب  هفرغ  زا  یباتک و  هاگشورف  زا  مدوب . هاگدورف  رد  تفگیم : یسک 

نودب تسا ، هتسشن  نم  رانک  رد  هک  مه  يدرمریپ  مدید  اما  متـشادرب ، یکی  دوب  مرانک  هک  یتیوکـسیب  زا  متـسشن . راظتنا  هب  یلدنـص  يور 
. درادیم رب  نم  تیوکسیب  زا  نتفرگ  هزاجا  نودب  فراعت و 

اما مدرک  وا  هب  دنت  یهاگن  تشادرب . مه  وا  متـشادرب  هرابود  مدرواین . دوخ  يور  اما  مدش  تحاران  یلیخ  یکی . مه  وا  متـشادرب ، یکی  نم 
. دز دنخبل  وا 

اب متساخرب و  تینابصع  اب  تشاذگ . نم  يارب  مه  یتمسق  تشاذگ و  ناهد  رد  دوخ  یتمسق  درک  تمـسق  ود  ار  رخآ  تیوکـسیب  هکنیا  ات 
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. متفرگ هلصاف  وا  زا  دولآرهز  یهاگن 
درمریپ نآ  تیوکـسیب  نم  هک  مدـیمهف  هزات  تسا ! مفیک  رد  نم  تیوکـسیب  مدـید  یلو  مرادرب ، ار  باتک  ات  مدرک  زاب  ار  مفیک  امیپاوه  رد 

دوخ لایخ  نهذ و  رد  باوصان ، طلغ و  لایخ  نیا  رطاخ  هب  تسا و  مدوخ  تیوکـسیب  مدرکیم  لایخ  هک  یلاـح  رد  مدروخیم  ار  هراـچیب 
مدرک ! وا  راثن  هک  ییاهازسان  هچ 

. دراد زیچان  تسردان و  تالایخ  اههشیدنا و  نینچ  رد  هشیر  ام  ياهيریگرد  عازن و  ًابلاغ  هک  میریذپب 
. تسا زیچان  لطاب و  ياهنامگ  تالایخ و  هنوگ  نیا  ندودز  رب  نید  دیکأت  هیصوت و 

ار دوخ  نهذ  ینعی  تسا ، لیلد  نیمه  هب  دوشیم  هدرمش  مومذم  نوگانوگ  ياههنوگ  هب  تایآ  تایاور و  رد  همه  نیا  هک  نظ  ءوس  ناونع 
. تسش دیاب 

.« تسش دیاب  ار  اهمشچ  : » تفگیم بارهس  هک  نامه 
.« مارخ تابارخ  هب  هگنآ  نک و  ییوشتسش  : » تفگ ظفاح  وا  زا  رتشیپ  و 

: دوب هتفگ  انالوم  هتبلا  ظفاح  زا  شیپ  و 
بیع يوم  زا  ار  مشچ  ود  نک  كاپ  »

« بیغ ناتسورس  غاب و  ینیبب  ات 
هک تسا  نیا  رب  نید  شرافـس  ور  نیا  زا  دنتـسه . ام  ياههدینـش  تالایخ ، يهدـمع  ياهلخدـم  اـهيدورو و  زا  یکی  دـشاب  ناـمدای  هتبلا 

. شوگ ناشیا  ياهیبوخ  هب  تبسن  دیشاب و  مشچ  نارگید  ياهيدب  هب  تبسن 
مـشچ اپارـس  دوشیم  دای  نارگید  زا  هک  ییاهيدب  هب  تبـسن  یلو  دیونـشب  دیـشاب و  شوگ  اپارـس  تفگ  يرگید  یبوخ  یـسک  رگا  ینعی 

. مریذپیمن منیبن  ات  منیبب و  دیاب  نم  دییوگب  دیشاب .
! رگ نل کی ت لثم 

ملاس هک  دـنمهفیم  نآ  يادـص  سنِج  زا  دـننزیم و  نآ  هب  يرگنلت  هتـسکش  ای  تسا  ملاس  ینیچ  فرظ  کی  هک  دـنمهفب  دـنهاوخب  یتقو 
: دومرف دز و  رُح  هب  فیرظ  یلیخ  رگنلت  کی  (ع ) ءادهشلادیس هن ، ای  تسا 

« ُدیُرت ام  َکُُّما ، َکتَلَکَث  »
؟ یهاوخیم هچ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام 

تسا . تمالس  ملاس و  هک  داد  ناشن  دوخ  باوج  اب  اما  داد ، باوج  مه  رح  و 
. مربیمن ار  وت  ردام  مان  نم  یلو  يدرب ، ارم  ردام  مان  تفگ : وا 

. تشاد هاگن  ار  وا  مه  بدا  هتبلا  تشاد و  هاگن  ار  بدا  ینعی 
« دراد هگن  ات  هتشر  رس  راد  هاگن  »

ار اهتمرح  میرح و  مینک و  تیاعر  ار  بدا  رگا  هک  تسا  نیا  اروشاع  مرحم و  گرزب  ياهسرد  زا  یکی  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  سپ 
. دنرادیم هاگن  دننکیم و  ظفح  ار  ام  زین  اهنآ  میراد ، هاگن 

« بدا قیفوت  میهاوخ  ادخ  زا  »
! شفک لثم 

زا یشاب و  هدرک  یط  مه  ینالوط  هار  یتقو  صوصخهب  یشکیم ؛ تحار  سفن  کی  يوشیم ، تحار  يروآیم ، نوریب  شفک  زا  اپ  یتقو 
کنخ لالز و  همـشچ  کی  رد  وناز  ات  مه  ار  اپ  یـشاب و  مه  تخرد  کی  هیاس  ریز  دـشاب ، مه  امرگ  ترارح و  دـشاب ، مه  ناتـسبات  یفرط 

يراذگب .
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و میوشیم ، تیذا  مینکیم ، باذع  جنر و  ساسحا  هک  تسا  مه  نیمه  رطاخ  هب  دناگنت  ياهشفک  هیبش  يزیچ  ام  تالایخ  دشاب  نامدای 
تفگیم : ار  نیمه  مه  يولوم  درک . میهاوخن  تذل  طاشن و  یتحار و  ساسحا  مییاین  نوریب  تالایخ  نیا  زا  ات  هتبلا 

« تلد دیاشگبن  ییان  نورب  ات  »
. تشاد یهاوخ  یگنتلد  ساسحا  هشیمه  هکلب  دوشیمن ، داش  زاب و  تلد  یشکن  نوریب  اپ  تالایخ  شفک  نیا  زا  ات  ینعی 

: دیوگیم ار  نیمه  مه  نآرق 

. ینک تکرح  دنراذگیمن  دناهتسب و  تخس  ار  وت  ياپ  هک  ییاهزیچ  ار ، تتالایخ  ياهشفک  ینعی  نک ، نوریب  ار  تیاهشفک 
مه تـالایخ  تسه . مه  مزـال  هکلب  تسا  بوـخ  طـقف  هن  تقونآ  دـشاب ، هزادـنا  دـشاب ، یبـط  هکنیا  طرـش  هب  تسا  بوـخ  شفک  هـتبلا 

. دننکیم طاشن  اب  مرخ و  شوخ و  ار  یمدآ  هک  دنتسه  یتالایخ  دنهدیم و  جنر  ار  یمدآ  مئاد  هک  دنتسه  یتالایخ  دنروطنیمه ؛
. دننکیم یگدنز  دوخ  تالایخ  اب  هنافسأتم  اهمدآ  میریگن . مک  تسد  ار  تالایخ  هلئسم 

ناشگنج ناشحلص و  یلایخ  رب  »
« ناشگنن ناشرخف و  یلایخز  و 

. دراد ساسایب  لطاب و  تالایخ  رد  هشیر  نآ  داتشه  يدص  ینیبیم  عازن  گنج و  رد  مه  اب  ار  اهمدآ  رگا  ینعی 
مه تیاهن  رد  میگنجیم و  وا  اب  دوخ  نهذ  رد  مئاد  هک  تسا  نیا  دروخیم ، رب  ام  هب  دـنکن ، مالـس  دوش و  در  ام  رانک  زا  یـسک  رگا  ًـالثم 

. میوشیم ریگرد  هدش و  راک  هب  تسد 
دروخرب ام  اب  مه  ندماین  شوخ  نیا  لابند  هب  مینکیم  روصت  دیآیمن و  ششوخ  ام  زا  وا  مینکیم  لایخ  ام  دریگیم و  درس  ام  اب  یـسک  ای 

! میوشیم زیوالگ  وا  اب  ياهناهب  نیرتمک  اب  میوشیم و  ندش  ریگرد  دروخرب و  يایهم  مه  ام  هجیتن  رد  درک ، دهاوخ 
: دیونشب یهاتوک  ناتساد  اجنیمه  رد  تسین  دب 

تسرفب ! نم  يارب  رالد  دص  ًافطل  مراد  نامهم  نم  ایادخ  هک  تشون  ادخ  هب  ياهمان  یمناخ  دننکیم  لقن 
. تخادنا تسپ  قودنص  رد  ادخ و  هب  ياهمان  تشون  نآ  يور  و  تشاذگ ، یتکاپ  رد  ار  همان  و 

ار اـههمان  اـهسردآ  ساـسا  رب  دنتـساوخیم  هـک  یتـقو  درب . هرادا  هـب  ار  اـههمان  درک و  یلاـخ  ار  قودنـص  دـمآ و  لوـمعم  قـبط  یچتـسپ 
. ادخ هب  ياهمان  تسا  هتشون  دندید  دندرک و  دروخرب  نزریپ  همان  هب  دننک ، يدنبهتسد 

دـندرک و زاب  ار  همان  مه  اهنآ  دـننک . زاب  ار  هماـن  داد  روتـسد  سیئر  تساـههمان ! نیب  رد  ياهماـن  نینچ  هک  دـنداد  عـالطا  هرادا  سیئر  هب 
. تفگ يزیچ  مه  سک  ره  و  دندیدنخ ، دندناوخ و 

؟ مینک هچ  دـنتفگ : مینکن ! بارخ  ار  وا  رواب  دـییایب  سپ  هتـشون ، ار  همان  نیا  يداقتعا  رواب و  کـی  اـب  نزریپ  نیا  تفگ : سیئر  ياـقآ  یلو 
. میتسرفیم ادخ  فرط  زا  وا و  يارب  ار  اهکمک  دنک و  کمک  دناوتیم  هک  ياهزادنا  هب  سک  ره  تفگ :

. دندرک لاسرا  نزریپ  يارب  رالد  ًاعومجم 97  دندرک و  کمک  همه 
ار نآ  رالد  اهیچتسپ 3  نیا  یلو  ياهداتـسرف  رالد  وت 100  منادیم  ایادـخ ! تفگ : تسا  رـالد  دـید 97  درمـش  ار  اهنآ  هک  یتقو  نزریپ 

! دناهدیدزد
! دیاهدیدزد ارم  رالد  ارچ 3  هک  تخادنا  هار  دایرف  داد و  و  دش ، تسپ  هرادا  یهار  درک و  هالک  لاش و  عیرس  هاگنآ  و 

انالوم : لوق  هب  دینک . رواب  یلو  دیدنخب ، رخسمت  هب  ای  دیوش و  هدزتفگش  ناتساد  نیا  ندینش  اب  امش  تسا  نکمم  لاح 
ناتساد نیا  ناتسود  يا  دیونشب  »

« نآ تسام  لاح  دقن  تقیقح  دوخ 
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رد هشیر  ًابلاغ  دراد و  یتیعـضو  نینچ  کی  رگیدـکی  اب  ام  ياهعازن  اهاوعد و  عون  ینعی  تسام  دوخ  یعقاو  ناتـساد  ناتـساد ، نیا  ًاـتقیقح 
دراد . ام  ساسایب  موهوم و  تالایخ 

! لالز بآ  لثم 

شمارآ هن  دراد و  ییاراوـگ  هن  دوـلآ  لـگ  بآ  هنرگو  دـشاب ، لـالز  هک  یبآ  اـما  تسا ، شخبمارآ  مه  بآ  يادـص  تسا و  اراوـگ  بآ ،
تحار و اـم  راـنک  رد  دنـسریم و  لاـیخ  شمارآ  هب  اـم  راـنک  رد  نارگید  میـشاب ، قداـص  فاـص و  رگا  میبآ ؛ لـثم  وـت  نم و  دـشخبیم .

دوب . میهاوخ  اهنآ  جنر  يهیام  هنرگ  دناهدوسآ و 
نآرق ربن ! یسک  شیپ  ار  یـسک  فرح  شابن ! فاصنا  یب  نکن ! يدرمان  ینعی ، اوقت  تساوقت . دنکیم  هیفـصت  لالز و  ار  مدآ  هک  يزیچ  و 

دهاوخیم : ار  نیمه  ام  زا 
« َهللا اوُقَّتا  »

دیشاب اوقتاب 

! خلت ياچ  لثم 

ینعی دـناياچ ؛ لثم  اهیـضعب  دـشاب  تدای  دوشیم . اراوگ  هک  تسه  مه  رطاخ  نیمه  هب  رکـش ، ای  تسا  دـنق  اـی  هشیمه  خـلت  ياـچ  راـنک 
شرافـس نیا  شاـب و  تاـکرح  نیریـش  يدعـس  لوق  هب  نک . راـتفر  نیریـش  نزب ، فرح  نیریـش  ینعی  شاـب  رکـش  اـهنآ  اـب  سپ  دـناخلت .

تسادخ .
. نک عفد  دوخ  ياهیبوخ  اب  ار  نارگید  ياهيدب 

. شاب نیریش  دندوب ، خلت  نارگید  رگا  ینعی 

! بالگ لثم 

هب سک  ره  ینعی  میشاب ، لگ  لثم  دراد  تسود  ادخ  دنادرگیمرب . امش  هب  ار  شرتهب  زیچ ، نامه  ینعی  دهدیم . بالگ  یهدب  بآ  لگ  هب 
میهدب . خساپ  رتشیب  تبحم  اب  درک  یتبحم  ام 

. دینک مارتحا  رتابیز  امش  دندرک  مارتحا  ار  امش  هک  یماگنه 

هزیرگنس ! لثم 
ناسنا اما  تسا . زیچان  تسا  زیر  اهزیچ  یـضعب  درادیم . زاب  تکرح  زا  نتفر و  زا  ار  وت  دشاب  تشفک  ای  باروج  رد  رگا  هزیرگنـس  کی 

رد دشاب و  مک  دنچ  ره  تسا ، ردام  ردپ و  هب  تبسن  ینابرهمان  اهنآ  زا  یکی  درادیم و  زاب  اهیبوخ  تمس  هب  ادخ و  هار  رد  تکرح  زا  ار 
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  رطاخ  نیمه  هب  دشاب . فُا  نتفگ  دح 

. وگن مه  فُا  دوخ  ردام  ردپ و  هب 
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! نوباص ياچ و  لثم 

؟ ارچ تسا . هلابز  لطس  شیاج  دروخیمن و  درد  هب  رگید  دریگیم و  نوباص  يوب  معط و  دشاب  نوباص  رانک  حبص  ات  بش  کی  رگا  ياچ 
. تسا هدوب  نوباص  نیشنمه  نوچ 

یمنهج هک  اهیلیخ  میریگیم . ار  وا  يوب  گنر و  میشاب ، هتشاد  تساخرب  تسشن و  مینیشنب و  یسک  ره  اب  مه  ام  دراد . رثا  ینیشنمه  سپ 
. تسا هار  نیمه  زا  دنوشیم 

دنتشادن . ار  بابان  ياهقیفر  اب  ینیشنمه  شاک  يا  هک  تسا  نیا  منهج  لها  ياههلان  زا  یکی  نآرق  رد  يدیدن 
. مدوبن قیفر  نیشنمه و  ینالف  اب  شاک  يا 

! بش زور و  لثم 

رورغم دیابن  یلو  دنراد ، افص  ینشور و  زور  لثم  دنزور و  لثم  اهیضعب  دوشیم . زور  شاوی  شاوی  بش  دوشیم . بش  شاوی  شاوی  زور 
. دنوش هانگ  یکیرات و  تملظ و  راچد  مارآ  مارآ  تسا  نکمم  نوچ  دنشاب ،

ماجنارـس دننک و  ادیپ  هار  تینارون  رون و  هب  تسا  نکمم  نوچ  دنـشاب ، سویأم  دیابن  یلو  دنایناملظ ، کیرات و  دـنابش  لثم  اهیـضعب  و 
دوب . دیابن  دیمون  سپ  دهاوخیم . ادخ  دیوگیم و  ادخ  هک  دنوش  نامه 

! هخسن لثم 

روطنیمه مه  تدوخ  دریگب . شتآ  تسا  نکمم  هنرگو  یتسیایم  ینزیم و  رانک  هکلب  ینکیمن  تکرح  دروآیم ، شوج  تنیشام  یتقو 
. ینیبیم بیسآ  هنرگو  وگن ! چیه  و  شاب ! تکاس  رانک ! نزب  ورن ! زاگ  هتخت  يوشیم ، ینابصع  یبصع و  يروآیم ، شوج  یتقو  ینعی 

: دومرف هک  تسا  (ص ) راوگرزب ربمایپ  شخب  افش  هخسن  نیا 
تُکساَف » َتبِضَغ  اذا  »

. نک توکس  يدش  ینابصع  هاگره 

! بیس لثم 

يوس هب  میقتـسم و  ار  بیـس  نیمه  رگا  اما  ددرگیمن . زاب  امـش  تمـس  هب  زگره  دینک ، باترپ  لباقم  تمـس  هب  یقفا و  ار  یبیـس  رگا  امش 
. ددرگیم زاب  امش  دوخ  هب  دوز  ای  رید  دینک  باترپ  نامسآ 

. ددرگیم زاب  ناشدوخ  هب  دننکیم  هچ  ره  اهمدآ  سپ  تسا . يدومع  ًالماک  هکلب  هدیرفاین ، یقفا  ار  ایند  دنوادخ  دشاب  نامدای 

! وزارت هفک  ود  لثم 

؟ دوشیم خاروس  خاروس  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  يزیرب  نولیان  کی  يوت  رگا  خیم ، غیت ، قاجنس ، نزوس ، تشم  کی 
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؟ دوشیم خاروس  خاروس  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  يزیرب  نولیان  کی  يوت  رگا  خیم ، غیت ، قاجنس ، نزوس ، تشم  کی 
. دروآیم رد  اپ  زا  ار  تدوخ  لوا  تسا  غیت  نزوس و  نامه  لثم  تداسح  نک  رواب 

: دومرف (ع ) نینمؤملاریما هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب 
ِدَسَحلا » ِۀَِّلق  نِم  ِدَسَجلا  ُۀَّحِص  »

. تسا تداسح  ندرک  مک  رد  نت  یتمالس 
. رتالاب رگید  هفک  نآ  رتنییاپ  هفک  نآ  هچ  ره  وزارت ؛ هفک  ود  لثم  رتملاس . مه  نت  رتمک  تداسح  هچ  ره 

! تخرد زا  یگرب  لثم 

! هن ییوگیم  دـناسوپیم . ار  نآ  رتدـب  هکلب  درادـن ، ياهدـیاف  هک  گرب  يور  هنرگو  دـشاب  باداـش  زبـس و  اـت  گرب  يوت  دورب  دـیاب  بآ 
نک ! اشامت  ایب و  دعب  زور  دنچ  بآ و  فرظ  کی  يوت  راذگب  نیچب و  گرب  کی  توت  تخرد  زا  نک . ناحتما 

، میوشیمن زبس  هک  میراذگب  رـس  يور  ردق  ياهبش  رد  طقف  ار  نآرق  رگا  سپ  گرب . نامه  لثم  ام  و  تایح ، بآ  تسا ، بآ  لثم  نآرق 
نآرق هچ  ره  دـیاب  ام  هملک  کـی  رد  و  اـم . یگدـنز  يوت  دـیایب  دـیاب  اـم . نهذ  يوت  لد و  يوت  دـیایب  دـیاب  نآرق  مینکیمن ، ادـیپ  تاـیح 

دنراذگیم . یگدنب  ار  راک  نیا  مسا  مشچ ! مییوگب  دیوگیم 
دهاوخیم . ار  نیمه  ام  زا  نآرق  و 

. ار تراگدرورپ  نک  یگدنب 

! هرسرس لثم 

دوشیم . بآ  زور  دیآیم ، بش  فرب 
ریگ يزیچ  هرـسرس  يور  رگا  رگید . يزیچ  ادرف  دـنیوگیم  يزیچ  زورما  نکن . زاب  باسح  نآ  يور  تسا  فرب  لثم  مه  مدرم  ياهفرح 

دنکیم . ریگ  فرح  مه  مدرم  نابز  يور  درک ،
دشاب . اهفرح  همه  يالاب  دیاب  وا  فرح  شاب . ار  ادخ  فرح  طقف  دیوگیم : نآرق  هک  تسا  نیا 

. تسالاب ادخ  نخس 
. دوشیم رتدایز  تدید  قفا  یتفر  هک  الاب  دربیم . الاب  مه  ار  وت  تسالاب  وا  نخس  نوچ 

! یچیق لثم 

. دنکیم دنک  ار  نآ  هچراپ  یمرن  تسا و  مرن  هچراپ  تسا و  هدروخ  هچراپ  هب  نوچ  ارچ ؟ دننکیم .، زیت  ار  یچیق  مئاد  اهزازب 
ار مشیربا  شقن  ار ، هچراپ  شقن  اهنآ  اب  رگا  لاح  دننک . ادـج  دـننک ، یچیق  ار  وت  دـنهاوخیم  دنتـسه ؛ یچیق  لثم  اهیـضعب  دـشاب  تدای 

. دنرادیمرب تسد  دنوشیم و  دنُک  مه  اهنآ  ینک  يزاب 
: وگب نخس  مرن  نک و  راتفر  مرن  وا  اب  ینعی  شاب ، مشیربا  تفگ : یسوم  هب  ادخ  دوب . یچیق  نوعرف 
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! تخرد لثم 

دشاب . هیامرس  دشاب و  هتشاد  هدیاف  هک  تشاک  دیاب  يزیچ  تشاک . دیابن  ار  يزیچ  ره  یلو  تشاک ، دوشیم  ار  زیچ  ره  غاب  يوت 
توادع . ینمشد و  هنیک و  هن  تشاک ، یلدکی  تیمیمص و  افص و  دیاب  تشاک و  دیابن  يزیچ  ره  مه  لد  غاب  يوت  تسا . غاب  لثم  لد 

: دیوگیم ظفاح  هک  نامه 
درآ راب  هب  لد  ماک  هک  ناشنب  یتسود  تخرد  »
« درآ رامشیب  جنر  هک  نکرب  ینمشد  لاهن 

: تسا (ع ) داجس ماما  فرح  تسین ، ظفاح  فرح  طقف  نیا  هتبلا 
َِکتَّبَحَم » َراجشَا  اِنتَدِئفَا  یف  سِرغَا  »

. ناشنب یتسود  تخرد  ام  ياهلد  رد  ایادخ !

! یلاق هشق�ن  لثم 

دیاب زین  ام  دـنفابیم . ار  دوخ  يهتخیوآ  یلاق  نآ ، ساسا  رب  و  یلاق ، هب  هاگن  کی  دـنراد و  هشقن  هب  هاگن  کـی  دـنفابیم  یلاـق  هک  یناـسک 
میفابب . ار  دوخ  یگدنز  دوپ  رات و  نآ  ساسا  رب  هتشاد و  نآرق  هشقن  هب  مشچ 

: دیامرفیم میرک  نآرق  هک  تسا  نیا 
. شابن هشقنیب  ینعی  ریگب ، ار  باتک  ینعی 

! بسچ رختسا  لثم 

درک ؟ انش  دوشیم  بسچ  زا  رپ  رختسا  رد  ایآ 
تشادرب . ناوتیمن  مدق  زا  مدق  نآ  رد  هک  تسا  بسچ  رختسا  لثم  تسرد  یلدود  کش و 

غیت زگره  اجنآ  رد  هک  درب  ییاج  هب  دریگب و  ار  ام  تسد  دشکب ، نوریب  اهکش  اهیلدود و  اهدـیدرت ، هطرو  زا  ار  ام  ات  تسا  هدـمآ  نآرق 
دیوریمن . دیدرت 

هدش دراو  يداو  نیا  هب  دشابن ، ددرم  لدود و  دهاوخیم  سک  ره  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  یلدود  دـیدرت و  يارب  ییاج  باتک  نیا  رد  ینعی 
دشاب . نآرق  لها  و 

! رطع لثم 

هچ تسا . ندز  رطع  لثم  مه  ندش  بوخ  هن . ای  دننزیم  رطع  نارگید  تسین  مهم  تیارب  ًالصا  ینکیمن . هاگن  یسک  هب  ندز  رطع  يارب  وت 
. شاب ار  دوخ  دیوگیم : هک  تسادخ  تحیصن  فرح و  نیا  هن . ای  دننکیم  یبوخ  هن ، ای  دنابوخ  نارگید  يراد  راک 

! ناتدوخ داب  امش  رب 
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! کچوک ياهمزیه  لثم 

دننکیم . نشور  زیر  کچوک و  ياهمزیه  اب  ار  گرزب  ياهمزیه  ارحص  رد 
تیـساسح کچوک  زیر و  ناهانگ  يور  میرک  نآرق  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دـنوشیم . عورـش  کچوک  ناهانگ  اـب  مه  گرزب  ناـهانگ 

دید . دیهاوخ  ار  نآ  هجیتن  دشاب ، زیچان  مک و  دنچ  ره  دیورب  ترارش  رش و  غارس  هب  رگا  دیوگیم : هداد و  ناشن 

! بآ لثم 

دوشیم . كاپ  لالز و  فاص و  ددرگرب  ایرد  هب  رگا  دشاب ، هدش  مه  نجل  یتح  دشاب ، هدولآ  دنچ  ره  بآ 
هزیکاپ كاپ و  تسا و  مامت  راک  میدرگزاب  وا  تمحر  شوغآ  هب  رگا  هک  هدولآ  بآ  نوچ  اـم  تسا و  تمحر  ياـیرد  ادـخ  دـشاب  تداـی 

. میوشیم
. منابرهم هدنزرمآ و  نم  هک  نک  ربخ  مناگدنب  هب 

! ایرد بل  لثم 

؟ ینکیم باختنا  ار  مادک  اصع ؟ ای  یهاوخیم  مشچ  دنیوگب : رگا 
« اصع دصیس  زا  رتهب  انیب  مشچ  . » منکیم باختنا  ار  انیب  مشچ  نم  تفگیم : انالوم  اما  منادیمن  ار  امش 

. دزرایم رتشیب  میارب  اصع  دصیس  زا  مشاب ، هتشاد  مشچ  تفج  کی  ینعی 
راک هب  یلیخ  هک  يزیچ  نآ  نادنچ . هن  یلو  دـنیآیم ، راک  هب  ینعی  دـننامیم  اصع  نامه  لثم  ًاقیقد  یلام  يدام و  تاناکما  تایهافر ، لاح 

. تسانیب مشچ  تسا ، مشچ  دیآیم  یمدآ 
. تسا رتشزرا  اب  یلیخ  دشاب  هتشاد  ینیبتقیقح  مشچ  دشاب ، هتشاد  ییانیب  مشچ  ناسنا  هکنیا 

: دوب نیا  وا  ياهاعد  زا  یکی  درکیم  اعد  دشیم و  نامسآ  هب  تسد  یتقو  (ع ) ءادهشلادیس نینزان  دوجو  رطاخ  نیمه  هب 
« يرََصب یف  َرونلا  لَعجا  مهّللا  »

. منیبب رتبوخ  رتهب و  ار  ملاع  قیاقح  ات  نک  نشور  ار  ممشچ  ایادخ  ینعی 
رون  دنرادن ، رون  اهمشچ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دریگیمرد  عازن  دارفا  نیب  رد  دینیبیم  اهتقو  یلیخ  هکنیا 

رد یتح  هک  ییاجنآ  ات  تسین ، نشور  ناشیارب  عوضوم  نوچ  دـنریگیم  عضوم  مه  ربارب  رد  اهیلیخ  رطاـخ  نیمه  هب  دـنرادن . نیبتقیقح 
. دنتسیایم مه  ادخ  يایلوا  ربارب 

دوب : هدومرف  دش . اپ  هب  ییاغوغ  هچ  تفگ و  يرعش  تیب  کی  مق  رد  یتقو  کی  ار . ماما  دنک  تمحر  ادخ 
مزاس ياهحبُس  روگنا  يهناد  مور ز  »
« منک هراختسا  هناخیم  نتفر  يارب 

. مورب هناخیم  هب  دمآ  بوخ  رگا  منک و  هراختسا  حیبست  نآ  اب  هاگنآ  منک و  تسرد  یحیبست  روگنا  ياههناد  اب  مهاوخیم  ینعی 
ادـخ رکذ  هدرک و  تسرد  حـیبست  نآ  زا  اـت  دنتـشگیم  (ع ) ءادهـشلادیس تبرت  لاـبند  رَد  هب  رَد  اـهیلیخ  هک  تـفگیم  یلاـح  رد  ار  نـیا 

. دنیوگب
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دندرک زاب  ار  لد  هرفس  دوب و  ماما  داتسا  هک  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم  شیپ  دنتفر  دنتفشآرب و  تیب  نیا  ندینش  اب  يرایـسب  اذل 
ِرخآ رخآ و  میس  هب  تسا  هدز  هدروآرد و  ار  شَروش  دینکیم  تیامح  وا  زا  امـش  هک  یـسک  نیا  نیبب  هک  يراذگهلگ  هب  دندرک  عورـش  و 

! دنک هراختسا  هناخیم  هب  نتفر  يارب  دنک و  تسرد  حیبست  روگنا  ياههناد  زا  دهاوخیم  يریپ 
: دییوگب هللا  حور  اقآ  هب  دوب  هدومرف  دوب و  هدیدنخ  یلیخ  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم 

« تسین هراختسا  چیه  تجاح  ریخ  راک  رد  »
نیا ! زا  رتهب  يراک  هچ  تسین و  هراختسا  هب  زاین  ینعی 

تـسنادیم وا  تشاد . درم  نآ  یلو  دنتـشادن  رون  اهنآ  نوچ  هن ؟ گرزب  نآ  یلو  دـندیروش  تعامج  نآ  ارچ  هک  تساجنیا  ارجام  لاـح ،
. تسین هناخیم  دوصقم  هناخیم ، دیوگیم  رگا  ای  تسین ، روگنا  شروظنم  روگنا  دیوگیم : رگا  ماما  هک 

. میمورحم مهف  رون و  زا  نوچ  میمهفیمن ، ار  اهنآ  فرح  ام  هک  تسا  نیمه  ادخ  يایلوا  لکشم  ًاساسا ،
« دوب ایرد  بل  میوگ  بل  وچ  نم  : » تفگیم هدمآ و  نابز  هب  اذل  تشاد  ار  اهيراتفرگ  نیمه  مه  يولوم  هراچیب 

! هلب مه  يولوم  ییوگن  تدوخ  شیپ  تقو  کی  تسین . بل  مروظنم  بل ،»  » متفگ هاگره  ینعی 
! یمهفیم وت  هک  يزیچ  نآ  هن  تسایرد ، بل  مروظنم ، بل  میوگیم : یتقو  نم  هکلب 

مبل رابکی  یتح  تسا ، هداد  نم  هب  ادخ  هک  يرمع  مامت  رد  هنرگو  تسین ، یم »  » نم روظنم  یم »  » میوگیم یتقو  نم  تفگیم : یماظن  ای 
. هدشن هدولآ  نآ  هب 

یپ هدنخرف  رضخ  يا  رادنپم  »
یِم دوصقم ، تسه  ارم  یم  زا  هک 

ماهدنز ات  هک  دزیا  هب  هنرگو 
« ماهدولاین بل  ِنماد  یم ، هب 

! رمرم لثم 

بآ نایرج  رثا  رب  نوچ  ارچ ؟ رمرم . گنـس  هک  راگنا  دنافیطل ، فاص و  ردقچ  یـضعب  هک  نیبب  ار  هناخدور  فک  ای  يوج  هت  ياهگنس 
. دناهتفای ییافص  هدروخ و  لقیص  هجیتن  رد  دناهدیزغل و  هدیتلغ و  رگیدکی  يور  رب  هدرک و  تکرح 

. دندنامیم نشخ  تخمز و  نانچمه  دندرکیمن ، دش  دمآ و  مه  اب  دنتشاد و  اوزنا  ياهشوگ  رد  اهگنس  نیا  رگا  لاح 
زا و  مینکیم . ادیپ  ار  مزال  تیـصخش  هتفای و  لکـش  هک  تسا  یناسنا  طباور  طابترا و  اب  ینعی  تسا  رارق  نیمه  زا  مه  اهناسنا  ام  يارجام 

نیمه ندروخ  لقیـص  هار  اهنت  هک  ارچ  دـنکیم ، هیـصوت  ار  تکرح  ریـس و  زین  دـهدیم و  ندوب  مه  اب  نامرف  میرک  نآرق  هک  تس  ور  نیا 
. تسا

! هاگتسد لثم 

اهنآ ییآراک  مه  دـنوشیم و  رتکـچوک  رتفیرظ و  مه  دـنوشیم ، رتهتفرـشیپ  هچ  ره  هک  دـیاهدید  ار  يریوصت  یتوص و  ياههاگتـسد 
دوشیم . رتشیب 

عوشخ و هدیـشک و  یگرزب  ربک و  زا  تسد  مینک ، دـشر  رتشیب  هتفر و  شیپ  تاـیونعم  هنیمز  رد  هچ  ره  ینعی  میروطنیمه . مه  اـهمدآ  اـم 
هب اـم  ناـیرتشم  نارادـیرخ و  هدرب و  بیـصن  یناوارف  ياهدادعتـسا  اـهتیفرظ و  ًاـتعیبط  مینکیم و  هشیپ  ار  یکچوک  یگداـتفا و  عضاوت و 
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. میراد رورغ  ربکت و  داب  رس  رد  هک  یتقو  فالخرب  تسرد  ینعی  دش . دنهاوخ  هدوزفا  نوزفا و  ریگمشچ  ياهنوگ 

! تسوپ زغم و  لثم 

اب ار  ود  ره  هک  نیا  رگم  تسا ، روط  نیمه  مه  اهنت  زغم  دوشیمن . زبس  يراکب  مه  كاخ  نیرتبوغرم  رد  ییاهنت  هب  رگا  ار  ودرگ  تسوپ 
. يراکب مه 

ندوب رهم  هفطاع و  ساسحا  ياراد  تیناسنا و  تیمدآ و  دـناتسوپ و  هیبش  يزیچ  رگید  تادابع  یمامت  جـح و  هزور ، زامن ، دـشاب  نامدای 
نآ زا  ای  دـشاب  هتـشاک  ار  تسوپ  اهنت  هک  تسا  ینابغاب  لـثم  درادـن ، يدرمناوج  اـما  دـناوخیم  زاـمن  یـسک  رگا  سپ  دراد . ار  زغم  مکح 
مه زاب  دـشاب ؛ هتـشاک  ار  زغم  اهنت  هک  تسا  ینابغاب  لثم  دـناوخیمن ، زامن  اما  دراد ، ساسحا  هفطاع و  تسا و  درمناوج  یـسک  رگا  فرط 

. دوشیمن زبس 
هب مه  ار  رگید  ناسک  زامن و  نودب  دناوخیم  زغم  هب  ار  هدع  کی  ینعی  دزادنا  ییادـج  تسوپ  زغم و  نایم  هک  تسا  نیمه  ناطیـش  راک  و 

. زغم نودب  اما  دناوخیم  زامن 

! گنلک لیب و  لثم 

درادـن و شزرا  دوشن  هتخاس  ات  يزیچ  ره  ًاساسا  دـنیآیم . رازاب  هب  هدرک و  ادـیپ  شزرا  دـعب  دـنوشیم و  هتخاس  دوخ  لوا  گـنلک  لـیب و 
. درادن مه  یتعفنم  هدیاف و 

ریخ و دـناوتیمن  زگره  دوب و  دـهاوخن  مه  تمحر  تکرب و  ریخ و  أشنم  دوشن  هتخاس  هدرکن و  يزاسدوخ  ات  تسا . روط  نیمه  مه  ناسنا 
. دناسرب نارگید  هب  یتعفنم 

. الاک کی  تخاس  هک  روطنامه  تسا  مهم  رایسب  مه  دوشیم  هتخاس  شیک  نییآ و  بتکم و  مادک  طسوت  ناسنا  هکنیا  هتبلا 

! هلابز لثم 

؟ رتفرط نآ  مدق  دنچ  ای  دوخ  ياپ  شیپ  زا  ینکیم . عورش  اجک  زا  ینک  وراج  ار  ییاج  کی  یهاوخیم  یتقو  امش 
شیپ دنک و  عورـش  دوخ  زا  دیاب  یـسک  ره  هتبلا  و  دنوش . وراج  دیاب  دنایگدنز و  ياههلابز  ام  تسردان  فاصوا  تافـص و  دـشاب  نامدای 

هب دعب  میزاس و  لالز  كاپ و  ار  نارگید  لوا  میهاوخیم  هشیمه  هک  ام  لثم  هکنیا  هن  دزاس . حالصا  كاپ و  مه  ار  نارگید  دناوتب  ات  دورب 
. مشاب بوخ  مه  نم  ات  شاب  بوخ  وت  مییوگیم : رگیدکی  هب  هتسویپ  میدرگ و  زاب  دوخ 

! خیم لثم 

! زگره دوریم ؟ شیپ  یبوکب  رگا  ای  و  یبوکیم ؟ راوید  هب  ار  نآ  دشاب  جک  رگا  خیم  کی 
تفر . دهاوخ  مه  ولج  هتبلا  یبوکیم و  راوید  هب  هاگنآ  ینکیم ، فاص  یگنس  هعطق  ای  شکچ  اب  ار  نآ  لوا  رطاخ  نیمه  هب 

. دوریمن شیپ  غورد  فرح  هنرگو  دشاب  تسار  دیاب  دورب  ورف  یسک  شوگ  رد  ًاتقیقح  یهاوخیم  رگا  تسا  روطنیمه  مه  فرح  لاح ،
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. مینک هشیپ  ار  یتسار  تقادص و  دیاب  میورب  شیپ  میهاوخب  رگا  میروطنیمه . مه  ام  دوخ 

! سکع لثم 

. دنوشیم یجنرطش  ًالماک  هداتفا و  تیفیک  زا  دنوشیم  گرزب  هک  نیمه  اما  دنراد ، یتیفیک  دناکچوک  ات  اهسکع  یضعب 
مدآ دناشخب ، کی  رادشخب  ًالثم  دناهدرکن ، ادیپ  ینادنچ  یعامتجا  تلزنم  هاگیاج و  هدـشن و  گرزب  ات  دـنروطنیمه . مه  اهمدآ  یـضعب 

. دنوشیم ضوع  دننکیم  ادیپ  رتالاب  یتیعقوم  بصنم و  هک  نیمه  اما  دنتسه ، یبوخ 

! اهگنس لثم 

دیاهدید ؟ ار  همانیهاوگ  تفایرد  تهج  يراوسروتوم  نومزآ  هویش 
تروـص هب  هک  دـنهاوخیم  هماـنیهاوگ  نایـضاقتم  زا  هاـگنآ  دـنهدیم و  رارق  طـخ  کـی  يور  رب  مک  ياههلـصاف  اـب  گنـس  هـعطق  دـنچ 

. دنشاب هتشادن  اهگنس  اب  يدروخرب  چیه  هک  دننک  تکرح  ياهنوگ  هب  اهنآ  نایم  زا  گازگیز 
. تسا راوسروتوم  يارب  يزایتما  دروخرب ، مدع  طرش  هب  اهنآ  زا  کی  ره  رانک  زا  رذگ  اما  تسا ، عنام  کی  هچرگا  گنس  ره 

یمدآ دناوتیم  مادک  ره  رانک  زا  رذگ  هک  تسا  راوسروتوم  ریسم  رد  اهگنس  هراپ  نامه  هیبش  تسرد  یگدنز  عناوم  اهتمحازم و  لاح 
. دزاس قح  هاگتسد  دورطم  دودرم و  هدز و  نیمز  ار  یمدآ  دناوتیم  مه  لاح  نیع  رد  دزاس و  زیامتم  زاتمم و  ار 

دناوتیم مه  دنک و  مهارف  ار  یمدآ  ياقترا  دشر و  هنیمز  دناوتیم  مه  دب ، هچ  بوخ و  هچ  دـتفایم  قافتا  جراخ  ناهج  نوریب و  رد  هچنآ 
يهیام هدز و  نیمز  ار  یمدآ 

هب دـشابن  نینچ  هک  یـسک  دـنکیم و  روبع  اهنآ  رانک  زا  تحار  دـشاب  نیرمت  تضایر و  لها  هک  یـسک  تسا  یعیبط  و  دـشاب . وا  طوقس 
. دوشیم طقاس  نیقی  متح و 

درک . وجوتسج  رگید  ییاج  رد  ار  نآ  دیابن  تسا و  یمدآ  دوخ  رد  طوقس  هشیر  هک  مینیبیم  مه  زاب  و 

! هلپ رام  يزاب  لثم 

دننکیم . يزاب  هلپ  رام  مه  اب  هک  دیا  هدید  ار  اههچب 
هدمآ هلپ  رام و  سکع  مه  اهعبرم  يور  تسا و  هدـش  یحارط  نآ  يور  یکچوک  ياهعبرم  هک  تسا  لکـش  عبرم  ياهحفـص  کی  هلپ  رام 
نامه یـسک  هک  دتفایم  قافتا  یهاگ  دنیآیم . نییاپ  دشاب  رام  هک  مه  ياهناخ  ره  رد  دـنوریم و  الاب  دـشاب  هلپ  هک  ياهناخ  ره  رد  تسا .

رس اما  تسالاب  مه  یهاگ  دور . الاب  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  هناخ  فیدر  دنچ  عیرـس  دتفیب و  هلپ  اب  شراک  رـس و  اما  دشاب ، نییاپ  ياههناخ 
دیآیم . دورف  هدش و  هدیزگ  دتفایم و  رام  هب  شراک  و 

تسود ًالثم  دراذگب ، وت  هار  رـس  یمابدرن  دنوادخ  یـشاب و  نییاپ  تسا  نکمم  یهاگ  تسا . هلپ  رام  يهحفـص  هیبش  يزیچ  ًاقیقد  ایند  لاح 
مه یهاگ  و  يورب . جارعم  هب  هیلع ، هللا  ۀمحر  ماما  ترضح  لوق  هب  هتفرگ و  جوا  نآ  هلیسو  هب  هک  یبوخ  رسمه  ای  و  یبوخ ، باتک  یبوخ ،

یقیفر هکنیا  لثم  يوش ، رام  شین  راتفرگ  یـشاب و  هتـشاد  ییالاب  ياوقت  ای  و  الاب ، رابتعا  الاب ، تالیـصحت  ًـالثم  یـشاب ، ـالاب  تسا  نکمم 
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دشکب . نییاپ  هدز و  نیمز  ار  وت  عورشمان  يدمآرد  ای  انعمیب ، یباتک  ای  بابان ،
: ظفاح لوق  هب  هک  تفریذپ  دیاب  ور  نیا  زا 

« تسیچ راک  نایاپ  هک  تسین  فوقو  ار  سک  » 
، دراد ییالاب  تیمها  تسا و  مهم  دـنوادخ  هاگتـسد  رد  هچنآ  هکنآ  لاح  دـش ، دـهاوخ  هچ  یمدآ  ماجنارـس  هک  تسین  مولعم  چـیه  ینعی 

. تسا راک  نایاپ  هجیتن و 
« تسا تبقاع  رب  همه  یتسم  يروتسم و  مکح  »

! شرف لثم 

نشخ و کشخ و  تخمز و  هچ  هک  نیبب  مه  ار  ناش  تشپ  نطاب و  اـما  دـنراگن ، شقن و  شوخ  فیطل و  مرن و  هچ  نیبب  ار  اـهشرف  رهاـظ 
. دنتسه ور  گنریب و 

. تسا رگید  يزیچ  ناشنطاب  اما  مارآ  مرن ، ناشرهاظ  ینعی  دننامیم . شرف  لثم  تسرد  مه  اهمدآ  یضعب 
ریز هرخألاب  ینعی  تساهشرف . نامه  هیبش  يزیچ  تعامج  نیا  تشونرـس  دنتـسین . اما  دناشوخ ، مارآ و  دـننکیم  دومناو  رهاظ  هب  ًالثم  ای 

. دنوشیم نآ  نیا و  بوکدگل  هتفر و  اپ  تسد و 

! لخن ياهگرب  لثم 

دنربیم الاب  يدح  ات  هکلب  دنربب ، الاب  ار  وا  دنهاوخب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  دـنراذگیم  ناسنا  رایتخا  رد  یتمعن  رگا  اهاسنا ، زا  يرایـسب 
. دنرب بیصن  ياهرهب  دوس و  اهنآ  يهیحان  زا  هک  دنانآ  یپ  رد  سپس  و  دنهدیمن . مه  ار  نتفر  رتالاب  يهزاجا  هاگنآ  رتشیب ؛ هن  و 

الاب ار  لخن  ياـهگرب  هدز و  یفقـس  هاـگنآ  دـنکیم و  ملع  هشوگراـهچ  رد  دـنلب  ییاـهبوچ  ارحـص  رد  هک  يرادهعرزم  لـثم  تسرد 
. دهدیم رارق  یبوچ  فقس  نآ  رب  دربیم و 

شبات ریز  بورغ  ات  حبـص  اهگرب  دـهاوخیم  هکلب  دنـشاب ، الاب  اهگرب  دراد  تسود  هکنیا  رطاخ  هب  هن  اـما  دربیم ، ـالاب  ار  اـهگرب  وا 
دبای . تسد  ییاکنخ  هب  اهنآ  هیاس  ریز  رد  دوخ  اما  دنوش ، کشخ  دنزوسب و  باتفآ  مرگ 

ار نارگید  دنوادخ ، لثم  اهنآ  دراد . ییادخ  گنر  ناشراتفر  دنیادخ و  نادرم  هک  دنتـسه  مه  رامـش  تشگنا  يدادـعت  نایم  نیا  رد  هتبلا 
: تفگیم ظفاح  هک  نامه  تنمیب ؛ دزمیب و  مه  نآ  دنربیم ، الاب 

« مدرک هک  یتمدخ  ره  تنم  دوب و  دزمیب  »
دنـشاب و رطعم  زین  نارگید  هک  دـنراد  تسود  مه  دنتـسه و  وبشوخ  دوخ  مه  هک  دنتـسه  يرطعم  ياـهمدآ  لـثم  تسرد  دارفا  هنوـگ  نیا 

. دنشاب هتشاد  شوخ  ییوب 
! نکشخپ هلعش  لثم 

قاجا گید و  نیب  مه  دعب  دننکیم و  میالم  دنـشکیم و  نییاپ  ار  هلعـش  دنراذگیم  زاگ  قاجا  يور  ار  گید  یتقو  ياهدـیدن  ار  اهمناخ 
مه چـیه  دوشیم و  هتخپ  تسدـکی  بوخ و  اذـغ  رطاـخ  نیمه  هب  دـسرن . گـید  هب  میقتـسم  هلعـش  اـت  دـنراذگیم  نکشخپهلعـش  کـی 

. دزوسیمن
دشابن . میقتسم  هکنآ  مود  دوش و  هتفگ  نخس  میالم  مرن و  ًالوا  ینعی  درک . تیاعر  ار  لصا  ود  نیمه  دیاب  مه  ییوگتحیصن  رد  لاح 
زاربا دوخ  مناخ  هب  تبـسن  دهاوخیم  هک  يرـسمه  رگا  دـشیم . هچ  میتسبیم ، راک  هب  اههداوناخ  اههناخ و  رد  ار  لوصا  نیا  رگا  یتسار  و 

سالیگ ياه  هخاش  www.Ghaemiyeh.comلثم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسود ار  شرـسمه  هک  تفگیم  دوخ  ناراکمه  ناتـسود و  هب  مراد  تتـسود  دیوگب  شرـسمه  هب  میقتـسم  هکنآ  ياج  هب  دـنک  تبحم 
نیا هاگنآ  دندناسریم و  وا  رسمه  شوگ  هب  ار  نخس  نیا  ماجنارس  زین  نانآ  نارسمه  دنتفگیم و  دوخ  نارـسمه  هب  زین  اهنآ  ًاعبط  دراد ،

. تشاد دوخ  اب  يریثأت  هچ  میقتسم  ریغ  يهقالع  زاربا 
بدؤم دوخ  رسمه  هب  تبسن  ار  اههچب  دندرکیم  یعـس  دننک ، دوخ  رـسمه  هب  هقالع  قشع و  راهظا  میقتـسم  هکنآ  ياج  هب  اهمناخ  رگا  ای 

قشع هچ  هک  دوب  اجنیا  دندرکیم ، دروخرب  هتفرگ و  عضوم  دندیدیم  دوخ  نارسمه  هب  تبسن  اهنآ  زا  یفطلمک  نیرتمک  هاگره  دنزاس و 
دمآیم . دیدپ  نارسمه  ناج  لد و  رد  ياهقالع  و 

راهظا دوخ  رـسمه  هب  تبـسن  درم  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  دـنیوگب  دـنریگب و  هدرخ  نم  رب  یتیاور  ندرک  حرطم  اب  ياهراـپ  دـیاش  هتبلا 
ود ره  و  میقتسم ، ریغ  میقتـسم و  دراد : ینوگانوگ  ياهتروص  نتفگ ، تفگ : دیاب  باوج  رد  یلو  مراد ، تتـسود  دیوگب : هدرک و  هقالع 
ره ای  تداع و  ای  ییورمک  تهج  هب  ياهراپ  هتـشذگ  نیا  زا  درک . راکنا  دوشیمن  ار  میقتـسم  ریغ  راتفگ  رتشیب  ریثأـت  اـما  تسا . راذـگریثأت 
رد هک  دینکیم  قیدصت  اما  تسا ، نیگنس  راوشد و  ناشیارب  مراد  تتسود  نوچمه  ییاههژاو  ندرک  نایب  ندرک و  ناونع  يرگید  تلصخ 

. تس ارجا  لباق  ناگمه  يارب  دیآیمن و  مشچ  هب  زین  رذع  نیا  میقتسمریغ  هویش 

! نادند لثم 

. دوشیم ساسحا  رتشیب  رتشیب و  وا  درد  کشیب  دـنک ، لمأت  زکرمت و  دوخ  نادـند  درد  يور  اـهنت  رگا  دـنکیم  درد  شنادـند  هک  یـسک 
دباییم . شهاک  درد  نآ  ای  دنکیم و  شومارف  ار  درد  ای  کشیب  دزاس ، زکرمتم  يرگید  روما  رب  ار  شرکف  لاح  نامه  رد  رگا  لاح 

. دراد درد  هک  تسا  ینادند  يور  زکرمت  لثم  تسرد  اهصقن  اهدوبمک و  تالکشم ، يور  زکرمت  دشاب  نامدای  لاح 

! ياچ لثم 

دوخ رب  ار  شندیـشون  دینکیم و  نیریـش  ار  نآ  دنق  هبح  ود  یکی  اب  دـینکیم ؟ هچ  دـنراذگیم  ناتلباقم  خـلت  ياچ  کی  یتقو  امـش  دوخ 
. دیزاسیم اراوگ 

جنریب ناسنا  یگدنز  هک  اجنآ  زا  و  دنق ، ياههبح  نامه  هیبش  تسرد  یهلا  ياهتمعن  تسا و  خـلت  ياچ  نامه  لثم  یگدـنز  ياهیتخس 
. دیروآدای هب  ارم  ياهتمعن  دنکیم  هیصوت  دنوادخ  دشاب ، دناوتیمن  ترارم  و 

! لوپمآ لثم 

وا هب  یـسحیب  لوپمآ  کی  مه  دعب  دوش . یـشکبصع  دیاب  تفگ : رتکد  مدرب . کشزپنادند  شیپ  ار  وا  درکیم ، درد  ماهچبرتخد  نادـند 
دوشیم و سحیب  هثل  هک  دتفایم  یقافتا  هچ  دینزیم  یـسحیب  لوپمآ  یتقو  مدیـسرپ  درکیم  قیرزت  ار  لوپمآ  تشاد  هک  روطنیمه  دز .

. دشاب هتشاد  جنر  درد و  ساسحا  ياهرذ  رامیب  یتح  هک  نآ  یب  دینکیم  نادند  اب  دیهاوخب  هک  يراک  ره  عقوم  نآ 
يراک ره  ام  هک  تساجنیا  دنکیم و  عطق  زغم  اب  ار  هثل  هطبار  تقوم  روطهب  هک  تسا  نیا  دـنکیم  هک  يراک  لوا  یـسحیب  يوراد  تفگ :

دوشیم و رارقرب  زغم  اـب  هثل  هطبار  دوز  اـی  رید  تسا و  تقوم  یعطقم و  هطبار  عـطق  نیا  هتبلا  یلو  میهد . ماـجنا  هثل  اـب  میناوـتیم  میهاوـخب 
! دوشیم عورش  اهرجز  اهدرد و  هک  تساجنیا 
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ناطیـش متفگ : روطچ ؟ دیـسرپ : دـیدنخ و  تسین ! ناطیـش  راک  اب  تهابـشیب  مه  امـش  راک  متفگ : رتکد  ياقآ  هب  یخوش  هب  اـج  نیمه  نم 
زغم اب  ار  ناسنا  هطبار  دنکیم  یعس 

کی ام  زا  دـناوتیم  وا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـهد . ماجنا  ام  اب  تساوخ  شلد  هک  يراـک  ره  هاـگنآ  دـنک و  عطق  تسادـخ  هک  َملاـع 
. میشاب هتشاد  نادجو  لد و  رد  یتحاران  درد و  ساسحا  ياهرذ  هک  نآ  یب  دزاسب ، نوزومان  دیلپ و  ای  لدگنس و  محر و  یب  ناسنا 

اهجـنر و اهدرد و  هک  تساجنآ  میدرگیم و  زاب  وا  هب  يزور  مرجال  هکلب  دوب  دـهاوخن  عطق  هشیمه  يارب  دـنوادخ  اب  طابترا  نیا  هتبلا  اـما 
. دوشیم عورش  اهباذع 

اه تشاددای 

36 ءاسن /   ، 83 هرقب /  . 
44 هط /  . 

28 ناقرف /  . 
36 ءارسا /  . 

7 ءارسا /  . 
120 نارمع /  لآ  . 

10 کلم /  . 
29 ءاسن /  ، 188 هرقب /  . 

2 فص /  . 
23 ءارسا /  ، 40 فسوی /  . 

134 نارمع /  لآ  . 
136 ءاسن /  . 

31 رطاف /  . 
31 رون /  . 

70 ناقرف /  . 
26 رون /  . 

18 ریوکت /  ، 34 ّرثدم /  . 
279 هرقب /  . 

... 18 و أبس /  ، 11 ماعنا /  . 
11 يروش /  . 
6 5 ـ  حرش /  . 

34 هرقب /  . 
2 ءارسا /  . 
79 ءاسن /  . 
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40 أبن /  . 
ص 895. ج 2 ، مجعملا ، رازفامرن  هخسن  يرهشير ، يدمحم  دمحم  ۀمکحلا ، نازیم  كر : (ع .) يداه ماما  هب  بوسنم  . 

ص 1102. ج 2 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 
ص 1104. ج 2 ، ۀمکحلا ، نازیم  كر : (ع .) یلع ماما  هب  بوسنم  . 

ص 1103. ج 2 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 

ص 2208. ج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 
ص 613. ج 1 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 

ص 3289. ج 4 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 

ص 1277. ج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 

ص 1074. ج 2 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 

ص 2269. ج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 
47 و 122 هرقب /  . 

ص 42. ج 1 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 
24 فسوی /  . 

ص 1055. ج 2 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 
ص 249. ج 42 ، مجعملا ، رازفامرن  هخسن  یسلجم ، رقابدمحم  همالع  راونألا ، راحب  . 

ص 1057 ج 2 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 
20 فسوی /  . 

ص 3219. ج 4 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 
19 نارمع /  لآ  . 

ص 128. ج 75 ، راونالا ، راحب  . 
99 رجح /  . 
4 قالط /  . 
2 قالط /  . 

12 هط /  . 
34 تلصف /  ، 96 نونمؤم /  . 

86 ءاسن /  . 
23 ءارسا /  . 
28 ناقرف /  . 

87 فسوی /  . 
ص 272. ج 70 ، راونالا ، راحب  . 

38 ّرثدم /  . 
ص 630. ج 1 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 
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