
 

 

 «ٗيميغذ ثسٓ سة ضٟذا ٚ»
 جبست اٌش ثٍزاس٘ذيشٜ صدپٙ

 چطٓ ٔخػٛظ تٕبضبست اٌش ثٍزاس٘ذ
 ذْيدِٓ فٟٕ ئٗ اص اظٟبس ٘ظشٞب

 ػطك ٞٓ غبحت فتٛا است اٌش ثٍزاس٘ذ
اص  41شٚص ِطىش يفشٔب٘ذٜ پ يٗ خشاصيٝ وٝ دست حسييٙدب ٕٖٞٛ خبيٝ. ايٗ خشاصيحبج حس يٙيػّٕذاس خٕ ي ٙدب ػّمٕٝيا

ٝ وٝ حبج ييٙدب ٕٖٞٛ خبيجش اص تٙص خذا ضذ. ايٓ ٕٞت، سشداس خيٗ حبج اثشاٞيٝ وٝ سش ٘بص٘ييٙدب ٕٖٞٛ خبيتٙص خذا ضذ. ا
بد صدٖ: آلب يفش يافتبدٜ سد ضذ ٚ سفت، ٞشچ يذ ثبوشيذ خٙبصٜ ثشادسش حٕيبت ديطذ، ضت ػّٕيسد ٔ يٚلت يثبوش ئٟذ
وٝ سٚ  ييٙبيٓ خٛاة داد: ايسياغشاس فشٔب٘ذٜ پطت ثذ سٚ ثشٌشدٖٚ، ٌٛش ٘ىشد. آخش دس ٔمبثُ يآلب حٕ ي، خٙبصٜ ئٟذ
ذ ضذٖ. يضٟ 3ٓ، ٞشيتب ثشادس داضت3ٍٝ:ٔب ئ يٗ، وذٚٔطٖٛ سٚ ثشٌشدٚ٘ٓ. خٛاٞش ثبوشيذ ثبوشيٗ افتبدٖ ٕٞطٖٛ حٕيصٔ
ش وشد، ئب سٚ دستٍ يثٛد صٔبٖ عبغٛت، سبٚان ضبٜ ػّ يثبوش يػّ يىيذ يٞبضٖٛ ثٝ دست ٔب ٘شس چ وذْٚ اص خٙبصٜيٞ

جش خبٌزاضتٛ سفت. خٛد آلب يبت خيتٛ ػّٕ يذٖٔٛ وٝ آلب ٟٔذياص خٙبصٜ ضٛ ثٝ ٔب ٘ذاد. داداش حٕ يچ چيٞ تىٝ وشد، ٚ تىٝ
ٗ يٝ ٚخت اص خبن ايذا ٘طٝ تب ٔٗ يطٓ خسذْ پيذ ٔيضٟ يخٛاْ ٚلت يب اص تٛ ٔياش ٘ٛضتٝ ثٛد: خذا  ٘بٔٝ تيذٞٓ وٝ تٛ ٚغيحٕ
 .ٍ٘طتٙذثشادس ثش 3چ وذْٚ اص يآة ثشد. ٞ تٛ دخّٝ خٙبصضٛ افتبد يبت ثؼذيب سٚ اضغبَ ٘ىٙٓ. تٛػّٕيد٘
ٍٓ يحبت داسٜ، ٘ٝ پبسوٝ. أب ٔٗ ثشاتٖٛ ٔيطٝ، ٘ٝ تفشيبست، ٘ٝ ويٝ دٚ٘ٝ دسخت ٞٓ ٘ذاسٜ. ٘ٝ دسيٙدب وٝ يخٛٚ٘ب ٘ٛخٛٚ٘ب ا يآ

 .ٝ ودبستيعالئ
 .اص ثٟطتٝ يا ٝ لغؼٝيعالئ

ثب  يس خٕٟٛسْ وٝ ثبضيٍٝ اٚ٘دب اسصش ٘ذاسٜ. سئيب دياص صسق ٚثشق د٘چ وذْٚ يوٝ ٞ ييٙٝ. ثٟطت اٚ٘دبيش اص ائٍٝ ثٟطت غ
ٙدبْ ثٟطتٝ. چٖٛ ضٕب سٚ ضٟذا دالتٖٛ سٚ ثٛ وشدٖ ٌفتٗ ضٕب ٔحشْ چمذس لطًٙ ي. اٚ٘دب ثٟطتٝ ايوٙ يٕ٘ يٌذا فشل
 يا ٝ ٌٛضٝيذ يثش ٗ خٛ٘ٝ ٔبييبيٗ؟ ثيست وٝ ثٝ ٌٙبٜ آِٛدٜ ثطيف ضٕب ٘يذٜ، حيحضشت صٞشا ٔ يٗ دالتٖٛ ثٛيوشد يػضاداس

ذ؟ ٕٞٝ يذ ٍٔٝ ضٕب ٔطىُ ٘ذاسيٝ وٙيش ٌشيٝ دَ سيذ يٙيٓ ساحت ثطيب ضٕب سٚ دٚس ثىٙيالتٖٛ ٞٓ آ٘تٗ ٘ذٜ. اصد٘ئٛثب يوٝ حت
 !!سٝٝ آخٝ ٔمش اثٛاِفضُ ػجبيٝ! چشا عالئيٓ عالئييبيٓ ٔيطياص ٕٞٝ خب سٚ٘ذٜ ٔ ئب ٚلت



 

 

ذ داسٜ وٝ يضٟ يّيٝ خيٝ سٚ عالئيٞب، تفحع وشدٖ عالئ چشا ٌزاضتٗ ٔمش اثٛاِفضُ ػجبس؟ چٖٛ ثچٝ يذٚ٘يٙدبسٚ ٔياسٓ ا
ٞضاس ٌِّٛٝ  088ص اص يٞب خٙبصٜ ٞبضٖٛ سٚ ثٝ ٔب ٞٙٛص ٘طٖٛ ٘ذادٖ. خٛد ػشاق اػالْ وشدٖ ث اص ثچٝ يّيذا ٘طذٖ. خيٞٙٛص پ

ٞب ٔدجٛس  ختٝ ثٛد وٝ سصٔٙذٜيٞب سٚ ٞٓ س ٙمذس خٙبصٜ ثچٝيا يؼٙيدتٝ. ضٟب يٙدب سٝ ساٞيٓ. اختئٗ سٚ سش فشص٘ذاٖ ضٕب س
ذا ٘ىشدٖ، دِطٖٛ ٌشفت ٌفتٗ ضٟذا ثب ٔب لٟش يپ يضيتفحع چٙذ سٚص ٌطتٗ چ يٞب ٞب سد ثطٗ ثشٖ. ثچٝ ضذٖ اص سٚ خٙبصٜ

ٝ ٘فش يٍ٘شاٖ ثٛدٖ،  يّيٓ. خيوٙٝ ٔفمٛد االثش سٚ ضبد ي ٓ دَ ٔبدسيٝ پالن ثجشيٓ، يذا وٙيٓ استخٛ٘بضٛ٘ب پيبلت ٘ذاسيوشدٖ، ِ
ذٜ اثٛاِفضُ يثش يٞب ٞب ٔتٛسُ ضذٖ ثٝ دست ٗ خبنيٓ. ٘طستٗ سٚ ٕٞيذ ثٝ اثٛاِفضُ اِؼجبس ٔتٛسُ ثطييبيطٟٙبد داد: ثيپ

خٛسد ثٝ اثٛاِفضُ ٔتٛسُ يتٛوشثال وبسش ٌشٜ ٔ يٗ ٞٓ ٚلتيثبة اِحٛائدٝ! خٛدحس ياِؼجبس، اٌشچٝ ػجبس دست ٘ذاسٜ ِٚ
ٗ يذٖ اهلل اوجش، اسٓ ايشٖٚ آٚسدٖ ديش خبن ثيٝ خٙبصٜ اص صيٞب سٚ ثٝ ٞٓ صد٘ذ،  ٛسُ ثب اضه پب ضذٖ خبنطذ. ثؼذاص تئ

ذا يٍٝ پيٝ خٙبصٜ ديطٝ؟! ٌطتٗ ئ يذ دْٚ چيٓ ضٟيٙيٓ ثجيٝ، ثشيذ اتفبليٝ ٘فشٌفت ضبي( يشيػجبس أ ذيذ ػجبسٝ! )ضٟيضٟ
ٝ(. يذٖ اسَٕص )اثٛاِفضُ اثٛاِفضّيذٖ ديشٖٚ وطيث يٝ، ٚلتيلغغ ضذٜ، دستص ٔػٙٛػ يبت لجّيٝ دستص تٛ ػّٕيذٖ يوشدٖ د

ٝ ودبست؟! يثشات ثٍٓ عالئ يخٛايذ ٔمش اثٛاِفضُ ػجبس. ٔيٙدب سٚ ثزاسيٞبضٕٝ، ٌفتٗ اسٓ ا يٌبٜ لٕش ثٙ ٕٝيٙدب خيذٖ ايفٟٕ
 يذيػىسطٛ د ٍٗ.چطبت چمذس لطٙ يٓ ٌفتٓ حبخيحبج اثشاٞ يٝ سٚص ٍ٘بٜ وشدْ تٛ چطبيٌفت:  يٓ ٕٞت ٔيٕٞسش حبج اثشاٞ

ب ثشا خٛدش ثش يٗ د٘يٍزاسٜ تٛ ائب ٕ٘ يجبسٚ ثشايص يضايخذا چ جبست ٚيص يّيتٛ خ يچمذس چطبش خٛضىّٝ! ٌفتٓ چطب
ٓ ياثشاٞ يٍٝ چطبيجشٜ. ثؼذ خٛد ٕٞسشش ٔيطٝ، چطبتٛ خذا ٔئ سشت اصتٙت خذا يطيذ ٔيضٟ يٚلت يذاسٜ، ٔغٕئٙٓ حبخئ

 .طذٜ ثٛدٖوٝ ثٝ ٌٙبٜ اِٛدٜ ٘ ٗ لطًٙ ثٛدٖيا يثشا
 .ضٖيشئ يٓ داسٖ دس خٛ٘ٝ خذا چٝ اضىيلطًٙ حبج اثشاٞ يذْ چطبيذيطذْ ٔيخٛ٘ٝ ثٛد سحش پب ٔ يٚلت

دٞبٖ ِٚجٟبش سشش سفت  يجش اص ثباليبت خئٛ٘ٝ! آخش ٞٓ تٛ ػّٕ يٗ چطب سٚ خذا خبعش خٛاٜ ضذٜ چطبت ٕ٘يٌفتٓ ٔغٕئٙٓ ا
 .خذا چطبسٚ ثب لبثص ثشداضت ٚ ثشد

ٝ اص دس ثبة اِتٛثٝ وٝ يٙيتٛ حس يشيوٝ ٔ يذ حسٙيػىس ضٟ يٝ ست پبيٙدب عالئيٝ ودبست؟؟!! ايعالئثشات ثٍٓ  يخٛائ
ذ ٞست وٝ ثذ٘ص سٚ ٌِّٛٝ ثشدٜ سشش اص تٙص خذا ضذٜ وٙبس پبش افتبدٜ ثذٖ ٘ذاسٜ. وٙبس يٝ ضٟيػىس  يٙيجئ يطيٚاسد ٔ

ٞضاس  6ٍزاسٖ يش پب ٔيٍٝ داسٖ صيسصضٟب سٚدٙب ايوٝ ا ص٘ٙذ يٞب تٟٕت ٔ يّيٞب وٝ خ ٗ خٖٛٚيٞضاستب اص ٕٞ 6 ػىسص
 ((ذا وشدْيسشٚپب، وٙبس ػىس تٛ تبصٜ خٛدٔٛ پ يسشٚپب ٔٗ ث يا)) ٝ دختش دا٘طدٛ ٘ٛضتٝ ثٛديدستٙٛضتٝ ٘ٛضتٗ. 



 

 

ٔشوض خٛصستبٖ اٚ٘دب ثٛدٖ  يٕبيشٜ، اص غذا ٚسيٝ خطٗ تِٛذ ثٍيه تِٛذ آٚسدٜ ثٛد عالئيٕٞشاٜ خٛدش و يٝ دختشخب٘ٛٔي
شْ. يٝ ثب ضٟذا ثٍيٙدب؟ ٌفت: اٚٔذْ خطٗ تِٛذْ سٚ تٛ عالئيا يآٚسد يچ يه سٚ ثشايٗ ويذٖ: خبْ٘ٛ ايشساٚٔذٖ اصش پ

 يچ يؼٙيه سبِٝ. ٌفتٗ ي؟ ٌفت: يطيأسبَ چٙذ سبِٝ ٔ يذٖ: ثٝ سالٔتيطٝ اصش پشسيٞب فىش وشدٖ خطٗ تِٛذ ضٙبسٙبٔٝ ا ثچٝ
ه يٝ ضٟذا ٔٙٛ ص٘ذٜ وشدٖ، حبال اٚٔذْ خطٗ يسٚصا اٚٔذْ عالئٗ يٌٙبٜ ٔشدٜ ثٛدْ. پبسسبَ ٕٞ ش ثبسيٝ ػٕش صيٌفت آخٝ ٔٗ 

 .شْيٝ ثٍيٕٛتٛ عالئيسبٍِ
ٗ، ٘ٛضتٝ: ٘طب٘ٝ ٔٛخٛد يخٛ٘ذ يضٙبس ستيذ ٔشدٜ ثٛد تٛ صيذ ص٘ذٜ ست! اٌٝ ضٟئمذسٝ! ضٟ يّيٝ ست! خبوص خيعالئ ٙدبيا

ٍٝ يٓ ٕٞت ٔيٗ ٕٞسش حبج اثشاٞيوطٛ٘ذ. ٕٞ يٙدٛس ثٝ عشف خٛدش ٕ٘يذ اٌٝ ص٘ذٜ ٘جٛد تٛ سا ايطٝ، ضٟيٌزاسشيص٘ذٜ تبث
ٕشد، ياْ تٛ تت داضت ٔ ٝ سٚص ثچٝيبد ثٛد وٝ يص يٙمذس فطبس ص٘ذٌئب سخت ضذ، ا يٙمذس ص٘ذٌيٓ ايثؼذ اص ضٟبدت حبج اثشاٞ

 :ٓ ثٝ دػٛا وشدٖيضذ اػػبثٓ خشاة ضذ ضشٚع وشدْ ثب سٚح حبج اثشاٞ يىشدْ آسْٚ ٕ٘ئ يثچٝ سٚ ثغُ وشدٜ ثٛدْ ٞش وبس
 ٘ذاسٜ ثب ي((، خذا ضٛخُ اهلليسج يٗ لتّٛ فيذ: ))ٚال تحسجٗ اِزيفشٔبيفٟٕٗ وٝ خذا دس لشآٖ ٔيودبٖ اٖٚ وٛسضذٌبٖ وٝ ٕ٘

ذ يٝ ٌفتٗ ثشيعالئ يٗ ضٟذايذ آخش ايٗ خٛٚ٘ب سٚوٕه وٙيٗ ايٗ، ثؼذاصخًٙ دسستتٖٛ ثستٝ ضذ ٘تٛ٘ستيٍٝ ضٕب ٔشدئ يوس
ٓ ثشاتٖٛ. ٌفت: اػػبثٓ خشد ضذ ضشٚع وشدْ ثب يجشيذ چمذس ٔب خٖٛٚ ٔيٙيٞب ثجٗ ضٟش يذ تٛ ائبسٚ ثجش يوٙبس استخٖٛ ٞب

ٗ ثچٝ ٞب ٚ ٔطىالت ي، ٔٙٛثب ايثٝ ثٟطت، آسٛدٜ ضذ يخٛدت سفت ي٘بٔشد يّيٓ خيٓ دػٛا وشدٖ. ٌفتٓ حبج اثشاٞيحبج اثشاٞ
ٓ اٚٔذ يبٞذٜ ٕٖٞٛ ِحظٝ حبج اثشاٞخٛسد، خذا ضيشٜ ثغّص وٗ لسٓ ٔيٕيضتٛ وٝ داسٜ ٔيب ٔشد ثچٝ ٔشيال الُ ث يتٟٙب ٌزاضت

مٝ ثؼذ داد دست ٔٗ. ٍ٘بٜ وشدْ ثچٝ تت ٘ذاسٜ ٌفتٓ حتٕب ٔثُ يسٛخت سٚ ثغُ وشد، ٘ٛاصضص وشد، چٙذ دليوٝ تٛ تت ٔ يثچٝ ا
غ ثچٝ سٚ ثشداضتٓ ثشدْ يىٙٝ. سشيشٖ، ٌفتٓ ثچٝ داسٜ تْٕٛ ٔيٕيطٝ ٚ ٔيضب وٝ دْ آخش احتضاس تجطٖٛ لغغ ٔياص ٔش يّيخ
 .ست ثشضذاس ثجششيص ٘يضيٙىٝ چيٙٝ ٌفت خبْ٘ٛ ايه، پضضه پس اص ٔؼبص پضضيپ

ٝ پالوص ٞضاساٖ ٞضاس دَ يذ يت وٙٓ! ضٟيتٛ٘ٓ دٚستبْ ٚخب٘ٛادٔٛٞذا يٓ. ٔٗ ثذثخت ٔشدْ وٝ ٕ٘يذ ٔشدٜ ست؟ ٔٙٛ تٛ ٔشديضٟ
تخت  يست!. حتي٘ يچيٞٙدب وٝ يٙدب ؟! ايىطٛ٘ٝ ايذ ضٕب سٚ ٔيٙٝ وٝ ضٟيش ايٝ؟! غيذ عالئيشيجشٜ اص خٛٚ٘ب. چشا ٔئ

 يٞب ثبس تٛسظ ثچٝ 1ٗ خبن ٞب ٞٓ تب حبال يذْ. ايد يٗ سفتٓ آثبس ثبستب٘يداضتٝ ثبضٝ ثٍ يست وٝ آثبس ثبستب٘يذ ٞٓ ٘يخٕط
ساستطٛ  يخٛاي؟ ٔٙدبيىطٛ٘ٝ ائ سٚ ٙٝ؟ وٝ ضٕبيجئ يضٕب چ يچطب يخبن!! ِٚ ست خضي٘ يچيش ٚ سٚ ضذٜ! ٞيتفحع ص

 ٝياٚ٘دب. ضٟذا دِطٖٛ ثشات تًٙ ضذٜ ضٕبسٚ وطٛ٘ذٖ عالئ يثش يك ثطست وٝ ػبضيٙدٛس ٘يثٍٓ اغال ا



 

 

ٌفت: تٛ  ئب خبعشٜ ٔ يداضت ثشا اهلل ظبثظ سٚ آٚسدٜ ثٛد تٛ ٌشٜٚ تفحعاص فشٔب٘ذٞبٖ خًٙ خذا سحٕت وٙٝ حبج ػجذ يىي
ٕص، يٙيسٚ ثج يٙيآٚ يضذ ٔشتيذ ٔب سيٝ سٚص ثٝ سفمبش ٌفتٓ: خٛسوٙيٙٓ يسٚ ثج يٙيآٚ يذ ٔشتضيخٛاست سيدِٓ ٔ يّيب خيد٘

ٞب اٚٔذٜ ثٛدْ  ٗ وبسٚاٖيثب ٕٞ يٝ ٚلتيذ! يٗ ثٝ آسٕٛ٘ب پش وطيذاٖ اُٞ لّٕٝ سفت سٚ ٔيذ ضٟيس يٙيآٚ ي٘طذ!! ثبالخشٜ آلب
اٚٔذ ثٝ خٛاثٓ ثبٞبش حشف صدْ دسد دالٔٛ وشدْ ثؼذ  يٙيآٚ يذْ آلبيٓ خٛاة ديذيٓ خٛاثيضت ٔٛ٘ذ ييٝ خبيتٛ  ئٙبعك خٍٙ

 0ك ٘طذ! تٛخٛاة ثٟٓ ٌفت ٍ٘شاٖ ٘جبش، فشداسبػت يتٛف يذٔت ِٚيد ئ يص٘ذٜ ثٛد يدٚست داضتٓ ٚلت يّيذ خيٌفتٓ: آلب س
ٗ چٝ يذ ضه داسْ ٌفت: آخٝ ايچبسٜ وٝ ٞٙٛصثٝ ص٘ذٜ ثٛدٖ ضٟيب سش پُ وشخٝ ٔٙتظشتٓ!! غجح وٝ ثّٙذ ضذْ ٔثُ ٔٗ ثيغجح ث

وٝ  يطٝ! ثّٙذ ضذْ سفتٓ سش لشاسئ يٓ چيٙيٓ ثجيبال ثشٓ حيذ ضذٜ ٌفتيٚلتٝ وٝ ضٟ يّيٗ وٝ خيذْ ايثٛد وٝ ٔٗ د يخٛاث
وٝ  يبِٝ! سشثبصيطذْ وٝ خٛاة ٚ خيست، داضتٓ ٔغٕئٗ ٔي٘ يذ ٔشتضياص س يذْ خجشيذْ، ديش سسيٓ سبػت ديٌزاضتٝ ثٛد، ٘

ف ياش تٛغثٛد، ثش ياص سفمب لشاس داضتٓ. ٌفت چٝ ضىّ يىي. ٌفتٓ ثب يٞست يذاد اٚٔذ خٌّٛفت: ٔٙتظش وسياٖٚ عشفب پست ٔ
ٔٙتظشت  0 ٙدب تب سبػتيمت اٚٔذ ايثٛد. ٌفت ػدت سف يٗ ضىّيٙىص ايثٛد ػ يٙدٛسي، ٔحبسٙص ايخٛ ٌٙذٔ يوشدْ: ٔٛٞب

ٔٙتظشت ضذ  يّياٚٔذ خ يٗ ٔطخػبت، ثٟص ثٍٛ آلب ٔشتضيبد ثب ائ يٝ وسيص ٔٗ ٌفت يخٛاست ثشٜ اٚٔذ پيثٛد ثؼذ وٝ ٔ
ٍفت سفتٓ وٙبس پُ يٗ فشٔب٘ذٜ ٔيوشد ا يٝ ٔي٘ٛضت ثشٚ ثخٖٛ! ٌش يضيٝ چيٗ پُ ثشات يثب اٍ٘طتص وٙبسا سفت! ٚ يٛٔذي٘
ذ يذ ٔشدٜ ست؟ ضٟي( ضٟيٙيآٚ يذ ٔشتضي)س ٚػذٜ ٔب ثٟطت. يآٔذْ ٘جٛد ي٘ٛضتٝ: فال٘ يٙيآٚ يذْ ثب اٍ٘طتص خٛد ٔشتضيد

ه سبَ يٝ وٝ يالئش خبن عيسبَ ص 43 ذا وشدٖيٝ پياص عالئ يذيٝ ضٟيبسٜ! ياستخٛ٘بش ٞٓ ػشش خذا سا ثٝ ِشصٜ دس ٔ
ت يداسٜ؟ خذاسحٕت وٙٝ ػّٕذاس سٚا يٗ چٝ سشيٝ؟ ايذيٗ چٝ ضٟيپٛسٝ سبِٓ دس اٚٔذ! تؼدت وشدٖ آخٝ ايخٙبصٜ ثٕٛ٘ٝ ٔ

ٗ ي؟ ايىبس وشديذ غحجت وشدٖ، ٌفتٗ ٔبدس، تٛ چيثب ٔبدس ضٟ يٓ حبج ػجذاهلل ظبثظ سٚ سفت وبضبٖ سشاؽ خب٘ٛادش ٚلتيوش
بسٖ تٛ ٔحطش يذ سٚ ٔيت ٞست ضٟيطٝ اخبثت ٘طٝ تٛ سٚايذ ثخٛاد ٍٔٝ ٔيدس اٚٔذ؟ ٔبدس ضٟسبِٓ  يٙدٛسيثٛد؟ چشا ا يثچٝ و

ثشٚ ثٟطت.  يخٛائ يشسٝ چيسٝ. ٘ذا اص خذاٚ٘ذ ٔيٕيٍشدٜ! ٚايشٜ دْ دس ثٟطت ثشٔيذٜ ثشٜ ثٟطت، ٔيٙىٝ ضٟيٍٗ خٛة ائ
ٍٗ حسبة اػٕبَ اٟٚ٘ب سٚ يسْ ثٟطت.!! ٔ يسْ ٕ٘ٔٗ ثذٖٚ پذس ٚٔبد  داضتٓ، يٝ پذسيداضتٓ  يٝ ٔبدسيب يٗ د٘يٍٝ آخٝ ٔٗ تٛ ائ

ٓ يداسٜ؟ ٌفت: ٔب سبَ ٌزضتٝ سفتٝ ثٛد يٗ چٝ سشيبٖ ثشٖ ثٟطت. ٌفت سفتٓ وبضبٖ ثٝ ٔبدسش ٌفتٓ آخٝ ايذ اٚ٘ب ٞٓ ثيٞٓ ٘ىٙ
اؽ ٙب ضذ دس فشيٛسفص ٌٓ ضذ چطبش ٘بثيٝ يتب پسش داضت  41غٕجش خذاست يؼمٛة پيذْ ٔشدْ، يوط يسبَ چطٓ ا٘تظبس 41حح 

ٝ وشدٖ ٚ اص يبد پسشْ افتبدْ، ضشٚع وشدْ ٌشيغٕجش افتبد دِٓ ضىست، ثٝ يذ ٌفت تب چطبْ ثٝ ٌٙجذ لطًٙ پيٛسف! ٔبدس ضٟي



 

 

خٕؼٝ ثشٖ  يٞب ٝ خب دفٗ وشدٖ ضتيٝ پالن ثشاضٖٛ آٚسدٖ ياص ٔبدس ضٟذا  يّيخ اهلل سسَٛب يت وشدٖ. ٌفتٓ يغٕجش ضىبيپ
غٕجش ثب اٍ٘طتٓ ٘طٖٛ دادٖ! ٌفتٓ خذا ضبٞذٜ اٌٝ ثچٝ يثؼذ ٞٓ ضشٚع وشدْ ثٝ ٌٙجذ پخجشْ اص پسشْ!  يدسد دالضٛ٘ٛ ثٍٗ. ٔٗ ث

ذ ثٍٝ!! ٌفت يتٛ٘ٝ ٘ٝ ثٝ ٔبدس ضٟيغٕجش ٍٔٝ ٔياص اٍ٘طتص ٞٓ وٓ ضذٜ ثبضٝ. پ يٝ سشسٛص٘يذ يبد ٘جبيخٛاد خٙبصش ثئٗ ٔ
ذ يٗ االٖ ضٟيٓ پسش ٔب اٍ٘بس ٕٞيذيٓ ديذ. سفتيٗ خٙبصٜ پسشتٛ٘ٛ ثجشيبيٓ اص حح ثؼذ اص چٙذ سٚص صً٘ صدٖ ٌفتٗ ثيثشٌطت

 !ضذٜ
 ٞب چبسٜيشٖ ثيبد ثذٜ ٔيشٚ سّٛن يٍشدٖ وٝ ػبسف ثبضٝ ثٟطٖٛ سئ يٝ وسيٗ دختش ٞب د٘جبَ يٗ پسشٞب ايٗ خٛٚ٘ب اياص ا يّيخ

ٍٝ ياص ضٟذا ثشات ثٍٓ وٝ چٝ عٛس ػبسف ضذٖ؟ د يخٛايشٖ ٔيدٚ٘ٓ ودب داسٖ ٔ يخٛ٘ٗ. ٔٗ ٕ٘يشٚ سّٛن ٔيس يٞب وتبة
چٝ چٛس ػبسف  يٙيٝ ػبسف. خٕيٝ خبعشٜ ثشات ثٍٓ اص يٟٙب تٛ ػبِٓ ٞست؟!!!!!!!! ثزاس يضه داسٜ وٝ ػبسف تش اص ا يوس
ذ وٝ ثٍٝ ٔٗ ضبٌشد يذا وشديٝ ٘فش پيذ اٌٝ يذ، تٛ ػبِٓ ثٍشديٖٛ، اسبتيسٚحب٘ يثضسٌتشا، آ يب آيذ تٛ د٘يوشد؟ ثش يت ٔيتشث

وٝ  يٗ ٔضخشفبتيٗ ثٝ خبٔؼٝ وبس ٘ذاضتٝ ثبش، روش ثٍٛ! اص ايثط يا ٝ ٌٛضٝيثٛدْ، ثٝ ٔٗ ٌفت ثشٚ  يٙيخٕ يش ٚ سّٛويس
ت وشد يٙمذس ػبسف تشثيىٙٗ ثٝ اسٓ ػشفبٖ. پس چشا ائ يب سا ثب ٞٓ لبعيٚ س طٝ. صٞذيذا ٔيداسٜ تٛ وطٛس ٔب پ يّيأشٚصٜ خ

ٗ فمظ ٔبَ يٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٍٓ ايذ يثزاسىشد؟ يت ٔيتشث يذٜ ثٛدٖ. چيه ٘ذيسٚ ٞٓ اص ٘ضد يٙيٞب خٕ يّيٝ سٚص ٞٓ خي؟ يٙيخٕ
 ئٛ٘ يذٜ ٔيٝ ًٌٙ خٛاة ديتٛ  ي! ثٝ لَٛ ِٔٛٛيوٝ ثٍ يست خٛدتٛ ثسٛصٚ٘يٍٝ الصْ ٘يد يخب يّيٝ است ٚ ٔبَ ضٕب! خيعالئ

ٖٛ ثضسٌٛاس ياص سٚحب٘ يىيٝ خبعشٜ ثٍٓ يثزاس ثشات  يثٍ يخٛاد خٛاة سٚ ثشا ٞشوس يوٝ ٔخبعجت وشٚ الَ ٚ وٛسٜ. ٕ٘
ٔبٜ تٛ  3ٗ ٌشداٖ ئبٜ تٛ ا 1ثٛدْ.  يديثس يٞب ٌشداٖ يٍفت ٔٗ صٔبٖ خًٙ سٚحب٘يذٜ است، اُٞ ٘دف آثبد اغفٟب٘ٝ ٔلٓ االٖ ص٘

ىشدْ، ئ يٙب سخٙشا٘يا يصثبٖ. ٔٗ ثشا يآرس يديثس يٞب ٝ ٌشداٖ، ثچٝيٝ ٚلت افتبدْ تٛ يٓ. يذيچشخ يٓ ٔيسفت ياٖٚ ٌشداٖ ٔ
 ياِ 41ٟٙب ثٛد يٗ ايٝ ٘ٛخٛاٖ ثيوشدْ.  يثب اخالظ ٔ يذادْ، ٕٞٝ وبسئ خٛ٘ذْ، دسس اخالقيخٛ٘ذْ، سٚضٝ ٔيٕ٘بص خٕبػت ٔ

 يىشدْ اثشيٍفت خذا ضبٞذٜ ثب تٕبْ ٚخٛدْ احسبس ٔيخٛ٘ذ. ٔ يجبت ٔئٗ تؼم يٗ ٕ٘بصٞبيص ثيسبِٝ، فمظ ثب ٕٖٞٛ ِٟدٝ آرس 46
ثب خذا ٚ أبْ صٔبٖ  يٗ ثچٝ چٝ سشيٝ اٝ دغذغٝ ضذٜ ثٛد ثشاْ ويطتشٜ. يزاسٜ ثٝ ٔشاتت اص ٔٗ ثيجبت سٚ ثچٝ ٞب ٔيٗ تؼميوٝ ٕٞ

بت غجح يٍٝ ثٛدْ ثؼذ اص ػّٕيٝ ٌشداٖ ديٕٞشاٜ  يبتيٓ. ػّٕئب اص اٖٚ ٌشداٖ سفت ٙمذس ٘فسص ٔٛثشٜ؟ ٌفت ٌزضت ٚيداسٜ وٝ ا
ٗ ٌفتٗ آسٜ سشاؽ يضٙبس يذْ. خّٛضٛ٘ٛ ٌشفتٓ ٌفتٓ ٔٙٛ ٔياٖٚ خٖٛٚ سٚ د يٝ ٚلت دٚ سٝ تب اص سفمبيٓ يٍطتيثش ٔ

ٗ سٛاَ ٔٗ خٛاة يٗ ايذ ضذ سفت. ٌفتٓ ثچٝ ٞب ضٕب سفمبضيبت ضٟيطت تٛ ػّٕيٗ ديسٚ ٌشفتٓ. ٌفتٗ حبج آلب ٕٞ طٖٛيميسف



 

 

ٙمذس ٘فسص ٔٛثش ثٛد؟ ٌفتٗ حبج آلب اص اٖٚ يفبعٕٝ داضت وٝ ا يثب ٟٔذ ييٗ چٝ سش ٍٔٛيثب خذا ٚا يٗ چٝ سشيذ. آخٝ ايثذ
ذ ٔطىّت حُ ثطٝ خٛاة ٔبسٚ ٞٓ تٛ يضب يدٖٔٛ ٞست، ضٕب ثب سٛادبيت اصش يٝ خبعشٜ ػدي يٓ ِٚيص خجش ٘ذاسياسشاس پٟٙب٘

ذٖ ػبِٓ سفتٗ يثٝ د بتيتٛ سٚا ذْيٓ ٌفت ضٙيك ثٛديٝ سٚص تٛ ٕٖٞٛ ضٟش خٛدٖٔٛ ٔبسا خٕغ وشد. ٞفت،ٞطتب سفي! ٌفت يثذ
 يمٝ ايٝ چٙذ دليٓ يشيضسي ثٍٝ ٚػبِٓ ثيٗ ٔدبٞذ ٚفميض، أبْ ايٗ ضبٌشد ػضيا ياهلل ٔذ٘ تياص آ يٝ ٚلتيذ يبيثٛاة داسٜ ث يّيخ

وشد ٔب سٚ  يذ ٔحشاة. دْ دساٚٔذ ٔٛدثب٘ٝ ثب احتشاْ سٚ ثٛسيٗ ضٟيٓ خذٔت ايسش ٔٛػذ سفت ٓ،يحت وٙٝ! ٚلت ٌشفتئبسٚ ٘ػ
حبج آلب ٘طست سش سٚ  يٗ ٘ٛخٖٛٚ ٞٓ ٔٛدثب٘ٝ دٚ صا٘ٛ دْ دس سٚثشٚياتبق ٔب ٞٓ دٚس اتبق. ا ي٘طست ثبال ئذ٘ يثشد تٛ، آلب

ص٘ٝ  يٕ٘ يچ حشفيٓ الْ تب وبْ ٞيذيٓ ديحت وٙٝ. ٍ٘بٜ وشديٝ ثضسٌٛاس ٔبسٚ ٘ػيٗ فميٓ وٝ ايٗ ٔٙتظش ثٛديٓ پبئيثٛد ا٘ذاختٝ
ٓ دٚتب چطبش داسٖ يذيذٖ، سشضٛ آٚسد ثبال ديشٔشد ضشٚع وشدٖ ثٝ ِشصيپ يٛاش ضٛ٘ٝ ٞبيٛاش يٓ يذيثب وٕبَ تؼدت د

ٗ يٓ ٚ اٖٚ تٛ ايستيٍٝ اغال ٘يىٙٝ؟ اٍ٘بس ٔب ديٝ ٔيچشا داسٜ ٌشٗ ي٘طذ ا يضيٓ وٝ چيضٖ. ٔب ٔتؼدجيشياضه ٔ يٙدٛسيٕٞ
تص وشدٜ، تٛ خبن ٞب ٍ٘بٜ يتشث يٙيوٝ خٕ يوس يٗ ٘ٛخٖٛٚ وشد، ثب حبِت اِتٕبس تٛ چطبيا يٝ ٍ٘بٜ تٛ چطبي. ستيػبِٓ ٘

ٝ ػبِٓ! يخٛ٘ٝ؟ ياسٜ ٔد يٗ غضَ سٚ ويذ، ايذ ٚغفب وٙيذا وٙيٗ غضَ سٚ پيذ ايسٚ خٛ٘ذ، ثش يشاصيٝ غضَ اص حبفظ ضيوشد ٚ 
ٝ خظ يسبِٝ وٝ  46 ياِ 41ٝ ٘ٛ خٖٛٚ ي يذ وشدٜ! داسٜ تمبضب ٔٙذا٘ٝ تٛ چطبيوٝ ٔحبسٙص سٚ دس ساٜ سف يٝ وسيٝ ٔدبٞذ! ي

 ٗ ضؼش سٚ خٛ٘ذيػشفبٖ ٘خٛ٘ذٜ ا فّسفٝ ٚ
 احٛاَ ٌُ ثٝ ثّجُ دستبٖ سشا ثٍٛ  *    بس ٔب ثٍٛيه ساستبٖ خجش يپ يا

 بسآضٙب سخٗ آضٙب ثٍٛيثب    *   ٓ غٓ ٔخٛسئب ٔحشٔبٖ خّٛت ا٘س
 ثب ٔب سش چٝ داضت صثٟش خذا ثٍٛ   *  ٗ ٔطه ثبس يضد آٖ سش صِفيثش ٞٓ چٛ ٔ

 ٙٝ دس چطٓ ٔب ثٍٛيٗ سخٗ ٔؼبيٌٛ ا  *    بستيٞشوس وٝ ٌفت دس دٚست تٛت
 ٗ ٔبخشا ثٍٛيش ٔٗ ايٌٛ دس حظٛس پ  *    ىٙذيآ٘ىس وٝ ٔٙغ خشاثبت ٔ

 خذٔت ٚػشؼ دػب ثٍٛ يثؼذ اص ادا  *    ٍشت ثش آٖ سش دِٚت ٌزس ثٛديٌش د

 خذٔت ٚػشؼ دػب ثٍٛ يثؼذ اص ادا يذيفبعٕٝ سٚ د يٍٝ ٟٔذيٝ ثبس دياٌٝ  يؼٙي

 (وٙبٜ ٌذا ثٍٛ يضبٞب٘ٝ ٔبخشا   *   شيٓ تٛ ٔبسا ثشاٖ ٍٔيٞشچٙذ ٔب ثذ)



 

 

ؼش ٗ ضيٍٝ؟ ايداسٜ ٔ يچ !ٓيٝ وٙيحت وٙٝ ٔب ٌشيطٖٛ ٔب سٚ ٘ػيٝ وشدٖ، لشاس ثٛد ايشٔشد ٌشيٗ پيضشٚع وشد صاس صاس ا
ٗ ػبِٓ ثضسٌٛاس سشضٛ آٚسد يا يٝ ٞبيٗ، ثب ٔتب٘ت تٛ ٌشيسش ا٘ذاختٝ ثٛد پبئ يشيٍيوٝ سشاغطٛ ٔ ي؟ ٌفت ٘ٛخٛٚ٘يچ يؼٙي

سبختٝ ثٛد  يب چيٗ غضَ اص حبفظ سٚ خٛ٘ذ، خذايشٔشد وشد ٚ ايپ يٗ چطبيٝ ٍ٘بٜ ػبسفب٘ٝ تٛ ػٕك ايلطٍٙص  يثبال ثب اٖٚ چطب
 يخػٛغ يٞب ٝ رسٜ اص اٖٚ حشفيٍٝ يىٙٝ، ٔيشٔشد وٝ داسٜ اِتٕبس ٔيپ يٍ٘بٜ وشد تٛچطبٝ ٘ٛ خٖٛٚ يٗ ضٟذا؟ يٗ أبْ اص ايا

 ٗ غضَ سٚ خٛ٘ذيٗ اِتٕبس اٖٚ ثضسي، ٘ٛخٖٛٚ ايٓ. دس خٛاة ايستيجٝ ٘يٍٝ ثٝ ٔٙٓ ثٍٛ، ٔب ٞٓ غشيبس ثٝ تٛ ٔيوٝ 
 ذْ وٝ ٔپشسيوط يدسد ػطم

 ذْ وٝ ٔپشسيچط يسٛص حدش
 تٝ اْ دسخٟبٖ ٚ آخش وبسٌط

 ذْ وٝ ٔپشسيثش ٌض يدِجش
 يوٝ ٍٔٛ يٍضئٗ ِت چٝ ٔ يسٛ

 ذْ وٝ ٔپشسيٌض يت ِؼِّ
 ٚ يبٝ، ٚ ٞيص صد تٛ ٚسظ ٌشيشٔشد سٚ آتيٗ پيٗ ضؼش سٚ خٛ٘ذ ٚدَ ايتٛ٘ٓ ثٝ تٛ ثٍٓ!!! ايتٕٛ٘ يٗ ٕ٘يطتش اص ايث يؼٙي

؟ يخٛايىٙٗ؟ ػشفبٖ ٔيت ٔيتشث يٗ ػبسفيٙمذس ٔٛثش ثٛد؟ ودب ٕٞچيچشا ٘فسص ا يذيٓ. حبال فٟٕيٓ سفتي، ٔب ثّٙذ ضذيٞٛ
 ستي، ٔحٛسش ِٚيخٛاياوجش ثبثت وشدٖ ػشفبٖ ٞٓ ٔ يضٟذا ٔثُ اثٛاِفضُ ٚػّ

ٝ ي!!!!!!!! تٛ ٔٙغمٝ سٚ ؟يٝ وٙيٌش يٙيٝ ٌٛضٝ ثطي يذت وبُٔ ثطٝ؟ ثشيٍٝ ثشات ثٍٓ، ثضْ ضٟيٝ خبعشٜ دي يخٛائ
 يبد ٔيطٖٛ صيغفب وٙٗ ا يٗ سصٔٙذٞب چٙذ سٚصيف آٚسدٖ ثب ايتطش يآّٔ يت اهلل خٛاديٝ ٚلت حضشت آيٓ، يثٛد ياستفبػ

خجشٌبٖ، سٞجشا٘مالة سٚ ا٘تخبة وشد ٌفتٗ  يسٚص يوٝ ٚلت يآّٔ يىٙٝ خٛاديذا ٔياص ػّٕب. آدْ استبد ٞٓ پ ياٚٔذٖ ٔثُ ثؼض
ذ ٌفت ٘ٝ! يٌفتٗ آلب ثفشٔبئ يسبدٜ ٞشچيوٙبس دس ٚا يآّٔ يخٛاد يٓ آلبيذيٓ ديشٖٚ ثشيخّسٝ ث يدس ثشا ٓ اصيخٛاستئ يٚلت

ٙىٝ تؼبسف وٙٝ يذ. ٔٛدثب٘ٝ، ٘ٝ ايثفشٔبئ ياستبد ٔبئ يضٕب ثضسٌتش ٔبئ يخٛاد ي، فشٔٛد: آلبياغشاس وشد٘ذ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجش
اص  يىياٖٚ ػبِٓ ثضسٌٛاس وٝ  يآّٔ يثٝ سمٛط وطٛ٘ذ خٛادٞب ٘ىجت غشٚسٚ تىجشضٖٛ اٟٚ٘ب سٚ  يّيوٝ خ يٕٖٞٛ سٚص

دس ػبِٓ ٘ذاسٜ، دست ٌزاضت سٚ  يطٝ وسيدفٗ ٔ ثشٜ ثب خٛدش يست وٝ ٚلتيٙٝ خٛادياص ػّْٛ تٛ س يثضسٌبٖ ٌفت ثؼض
 سْ ياْ ساٜ ٕ٘ ياص ِٚتش ٛخّذ! ٔٗ ئٗ ٞست يٓ، أشٚص ضٕب ِٚيك ثٛديشٚصٔٙٛ ضٕب ثب ٞٓ سفيتب د يا خبٔٙٝ يٙص ٌفت آلبيس


