س٘ذٌٙ٥بٔٝ
ض٥ٟذ حس ٗ٥دِخٛا ٜدر پب٘شد ٓٞت٥ز ٞشار ٚس٥ػذٚچٞ ٚ ُٟفت در خب٘ٛادٜأ ٢ذٞج ٚ ٣ث٣آال٤ص در فزدٚس
خزاسبٖ رض ٢ٛد٤ذ ٜث ٝجٟبٖ ٌطٛد .اس سٔبٖ وٛدن آحبر  ٚغفبت ثشرٌ ٣در إ٘ ٚب٤بٖ ثٛد ٔ ٚبدرش
خ٥زاِٙسبء در تزث٥ت ا٤طبٖ ثس٥بر دلت ٔ ٣وزد  ،ث ٝثبسٟ٤ب ٢وٛدوب٘ ٝچٙذاٖ ػاللٝا٘ ٢طبٖ ٕ٘٣داد  ٚاس ثزخٛردٞب
 ٚوٝٙ٥تٛسٟ٤ب ٢ثچٌ ٝب٘ ٝث ٝدٚر ثٛد ،تحػ٥الت دٚر ٜاثتذائ ٣را در تب٤جبد  ٚدٚر ٜرإٙٞب ٣٤را در فزدٚس ثب
ٔٛفم٥ت پطت سز ٌذاضت .غجز ،آرأص ،حجت  ٚح٥ب ٚخٛشخّم ٣اس غفبت ا ٚثٛد .سبَ ا َٚدث٥زستبٖ را ثب
ٔٛفم٥ت پطت سز ٌذاضتٔ .ذرس ٝتٕبْ ضذ  ٚا ٚو ٝاس پذر لٌ َٛزفت ٝثٛد و ٝتبثستبٖ ث ٝجج ٟٝثزٚد ث ٝآرس٤ٚص
رس٥ذ  ٚث ٝجج ٟٝرفت .حس ٗ٥ؤ ٝت ،ٗ٥ثب ٚلبر  ٚسبوت ٚوٕتز ث ٝضت ٘طٟ٘ٗ٥ب ٢الٛاْ  ٚخ٤ٛطبٖ ٔ٣پزداخت ٚ
سز در تفىز  ٚتأٔالت خ٤ٛص داضت اس ٞز فزاغت ٣ثزا ٢جج ٟٝرفتٗ استفبد ٣ٔ ٜوزد  ٚدر چٟبرْ ت٥زٍٙٞ ،بٔ٣
و ٝچٟبرد ٜسبَ ث٥طتز ٘ذاضت؛ پس اس ع ٣دٚر ٜآٔٛسض ٣را ٣ٞجج ٟٝوزدستبٖ ضذ  ٚا ٗ٤سٔبٖ ٘مغ ٝػغف ٣در
س٘ذٌ ٣اش ثٛد .ثٕٞ ٝزا ٜدٚستب٘ص ٞفتبدٚپٙج رٚس ث ٝپبوسبسٙٔ ٢غم ٝوزدستبٖ اس ِٛث ٚجٛد اضزار ٚ
ضذا٘مالة ٥٘ ٚش حفبظت  ٚحزاست اس وطٛر پزداخت  ٚپس اس ٞز حّٕ ٢ٝدضٕٗ ،غبفُ اس سخٕٟب ٢وبر٢
خٛدٍ٘ ،زاٖ سز٘ٛضت دٚستب٘ص ثٛدٟٔ .زٔب ٜثزا ٢درس ٔ ٚذرس ٝاس جج ٟٝثزٌٔ ٣طت ،ث ٝوالس درس ٔ٣رفت
 ٚثب ٕٞت  ٚتالش درس ٔ٣خٛا٘ذ  ٚخزدادٔب ٜثٔ ٝحض فزاغت اس تحػٌٚ ُ٥ذرا٘ذٖ آخز ٗ٤أتحبٖ ػبسْ ججٟٝ
ٔ ٣ضذ تب ث ٝوٕبَ  ٚتؼبِ ٣دست ٤بثذ ثزا ٢سٔ ٝب ٜتبثستبٖ ثٕٞ ٝزا ٜچ٘ ُٟفز اسدٚستب٘ص ث ٝجج ٟٝغزة رفت ٚ
در ػّٕ٥بت ٚاِفجز د ٚ ٚس ٝضزوت وزد؛ اٚاسظ ضٟزٛ٤ر ث ٝخب٘ ٝثزٌطت تب ث ٝوالس س ْٛدث٥زستبٖ ثزٚد  .سْٛ
ٔتٛسغ ٝرا ثب ٔٛفم٥ت پطت سز ٌذاضت  ٚثذ ٖٚاتالف ٚلت در چٟبرد ٓٞخزداد ػبسْ ٔٙغم ٝجٛٙة ضذ  ٚاس آٖ
جب ثزا ٢ػّٕ٥بت آسادسبس ٢ارتفبػبت وّ ٝلٙذ ٚ ٢پبسٍب ٜدٚراج ٝ٥ثٙٔ ٝغم ٝغزة رفت  ٚث ٝاتفبق ٕٞزسٔب٘ص
در ػّٕ٥بت ضزوت وزد .ثب ٚجٛد پب٤بٖ ٔأٔٛر٤ت سٔ ٝب ،ٝٞلجُ اس ضزٚع ػّٕ٥بت ٕٔ٥ه ضزوت در فزٔب٘ذٞبٖ اس
ا٣ٔ ٚخٛاٙٞذ ؤ ٝذت ٣دٍ٤ز در جج ٟٝثٕب٘ذ  ٚدرػّٕ٥بت ٕٔ٥ه ضزوت وٙذ .حس ٗ٥ثب اٙ٤ى ٝسبَ تحػ ٣ّ٥فزا
رس٥ذ ٜثٛد ث ٝخبعز اسالْ جج ٟٝج ًٙرا ثز جج ٟٝوالس تزج٥ح داد  ٚثب ضجبػت تٕبْ ثزا ٢ضزوت در ػّٕ٥بت
ٕٔ٥ه در ٔٙغمٔ ٝب٘ذ  ٚپ٥زٚس ٢دٍ٤ز ٢را ٘ػ٥ت اسالْ وزد  ٚدر ث٥ست  ٚچٟبرْ آثبٖ در حبِ ٣و ٝدٔ ٚب ٜاس

سبَ تحػٌ ٣ّ٥ذضت ٝثٛد اس جج ٟٝثزٌطت  ٚثٔ ٝذرس ٝرفت .ػّ ٣رغٓ ٔالٔت  ٚسزس٘ص ثؼض ٣وجا٘ذ٤طبٖ ٚ
ٔغزضبٖ ،چٙبٖ ثب ٕٞت ثّٙذ  ٚجذ٤ت فزاٚاٖ ضزٚع ث ٝججزاٖ درٚس ػمت ٔب٘ذٕٛ٘ ٜد  ٚوّ ٝ٥أتحب٘بت حّج اَٚ
را ثب ٕ٘زات ػبِ ٣لج َٛضذ وٛٔ ٝجت ح٥زت دٚستبٖ ٔ ٚؼّٕب٘ص ضذ .پس اس اتٕبْ سبَ چٟبرْ در آسٖٔٛ
سزاسز ٢دا٘طٍب ٚ ٜتزث٥ت ٔؼّٓ ضزوت وزدٙٔ .تظز جٛاة وٙىٛر ٕ٘ب٘ذ ٔ ٚزداد ٔب ٜراٙٔ ٣ٞغم ٝضذ .خجز لج٣ِٛ
در جج ٟٝث ٝا٣ٔ ٚرسذ ٣ِٚ ،تػٕ٥ٌ٣ٔ ٓ٥زد ثزا ٢وست آٔبدٌ ٣ث٥طتز در آسٔ ٖٛسبَ ثؼذ ضزوت وٙذ .حسٗ٥
دٍ٤ز آٖ دا٘صآٔٛس سبوت ٌٕٙ ٚبْ ٘جٛد ثّى ٝتجزث ٝس٤بد ٢اس جج ٟٝداضت ،در ػّٕ٥بت ٞبٔ ٢تؼذد ضزوت
داضت ٥٘ ٚز ٣٤ٚوبرآٔذ  ٚثب تجزث ٝث ٝحسبة ٔ ٣آٔذ .ا ٚث ٝا٥ٕٞت پشضه در جج ٚ ٟٝث ٝخػٛظ در ٚلت
حّٕ ٝپ ٣ثزد ٜثٛد  ٚضزث ٝا ٢و ٝاس جب٘ت وٕجٛد پشضه ث٥٘ ٝزٞٚب ٢رسٔٙذٚ ٜارد ٔ٣ضٛد را اس ٘شد٤ه ِٕس
وزد ٜثٛدِ ،ذا پس اس ثبسٌطت اس جج ٟٝتػٕ ٓ٥جذٌ ٢زفت تب ثزا ٢لج ٣ِٛدر رضت ٝپشضى ٣درس ثخٛا٘ذ .ا ٚوٝ
در ػّٕ٣وزدٖ تػٕٞٓ٥ب٤ص اس اراد ٜل ٢ٛثزخٛردار ثٛد ث ٝعٛر تٕبْ ٚلت  ٚثب جذ٤ت ثس٥بر ٔغبِؼ ٝوزد ٚ
ٌٔ٣فت ٗٔ :ثب٤ذ حتٕب در رضت ٝپشضى ٚ ٣ثب رتج ٝخٛة لج َٛثط ،ْٛچزا و ٝدر غ٥زا ٗ٤غٛرت ٔٛرد سزس٘ص
ٔغزضبٖ لزار ٔ٥ٌ٣زْ ٚ ،ا ٗ٤سزس٘ص تٟٙب در ٔٛرد ٔٗ ٘٥ست ،سزس٘ص  ٕٝٞوسب٘ ٣است و ٝثزا ٢حفظ اسالْ ٚ
ا٘مالة اسالٔ ٣اس درس ٚوالس ٌٔ٣ذر٘ذ  ٚپب ث ٝججٌ ٣ٔ ٟٝذار٘ذ  ٚسزا٘جبْ ث ٝتٙجّ ٚ ٣ث٣ػزضٍ ٚ ٣فزار اس
درس ٔت٣ٔ ٟٓض٘ٛذ پس ٔزدٚد ٗٔ ٢در وٙىٛر سزافىٙذٌ ٣ا٘مالة است  ٚدراس ضذٖ سثبٖ ٔٙبفمبٖ ثز سز
دا٘صآٔٛساٖ ٔخّع جج ٚ ٟٝأ ٗ٤غّت را ٔزتت ث ٝثزادر وٛچىص ٔتذوز ٔ٣ضذ ٌ ٣ٔ ٚفت :جج ٟٝاسالْ ثٝ
دا٘ص آٔٛساٖ تٙجُ ٘٥بس ٘ذارد....
در سبَ ضػت  ٚپٙج ثب ا٘ذٚخت ٝث٥طتز ٢در آسٔ ٖٛسزاسز ٢ضزوت وزد ٘ ٚذر وزد ٜثٛد و ٝدر غٛرت لج٣ِٛ
در رضت ٝپشضى ٣ثٔ ٝذت ٤ه سبَ ث ٝعٛر ٔٙمغغ ٤ب ثٞ ٝز ٘ح ٛو٥٘ ٝبس ثبضذ در خذٔت جج ٟٝثبضذ .پس اس
ضزوت در آسٔ ٖٛسزاسز ٢تػٌٕ ٓ٥زفت ث ٝجج ٟٝثزٚد  ٚدر ٚاحذ اعالػبت ػّٕ٥بت فؼبِ٥ت وٙذ٤ .ه دٚرٜ
آٔٛسش غٛاغ ٣را  ٓٞثب تٕبْ ٔطىالت  ٚوبر ٔذاٚ ْٚعبلتفزسب ثب ٔٛفم٥ت پطت سزٌذاضت .در ا٤بْ آٔٛسش
ثب اٙ٤ى ٝپب٤ص سخٕ ٚ ٣چزو ٣ضذ ٜثٛد ،أب ث ٝخبعز ػمت ٕ٘ب٘ذٖ اس آٔٛسش  ٚضزوت در ػّٕ٥بت ٣و ٝدر پ٥ص
ثٛد ،پ ٣درٔبٖ ٘زفت  ٚآٔٛسش را در دضٛارتز ٗ٤ضزا٤ظ ثب ٔٛفم٥ت ث ٝپب٤بٖ رسب٘ذ .حس٥ٞ ٗ٥چ ٌب ٜدر جٕغ
خب٘ٛاد ٚ ٜالٛاْ اس جٟبد  ٚخذٔبتص در جج ٟٝجٛٙة  ٚغزة چ٥شٌ ٣ٕ٘ ٢فت  ٚفمظ اس دالٚرٞ ٢ب ٚ
حٕبسٞٝب ٢سب٤ز رسٔٙذٌبٖ تؼز٤ف ٔ٣وزد .پس اس ع ٣دٚر ٜغٛاغ ،٣درحبِ٥ىٛٞ ٝا سزد ضذ ٜثٛد در ػّٕ٥بت
وزثال ٢چٟبر درحسبس تزٔ ٗ٤حٛر ضزوت وزد .در ٔٛالغ استزاحت در ججٌ ،ٟٝب ٣ٞثب دٛ٤اٖ حبفظ ٔطغَٛ
ثٛد ٌ ٚب ٣ٞسبوت  ٚآراْ در ٌٛضٔ ٝسجذ لزارٌب٘ ٣ٔ ٜطست  ٚفىز ٔ ٣وزد٘ .تب٤ج آسٔ ٖٛسزاسز ٢دا٘طٍبٜٞب
در ٟٔزاػالْ ضذ  ٚخجز لج ٣ِٛاش را ثب رتج ٝػبِ ٣در رضت ٝپشضى ٣دا٘طٍب ٜتٟزاٖ در ٔٙغم ٝض٥ٙذ .در ٔٛػذ ٔمزر
ثزا ٢حجت ٘بْ ث ٝتٟزاٖ آٔذ ٚپس اس حجت ٘بْ ثالفبغّ ٝثٙٔ ٝغم ٝثزٌطت .پس اس ضزوت در ػّٕ٥بت وزثال ٢پٙج
در تبر٤خ پب٘شد ٓٞدٔ ٢ب ٜاس ٚاحذ ٘ظبٔ ٣تزخ٥ع ضذ  ٚدر اٚاخز ث ٕٟٗثزا ٢ضزٚع تحػ ُ٥ث ٝتٟزاٖ ثزٌطت.
ٛٙٞس ث٥ست رٚس ٢اس ضزٚع تحػ ُ٥در دا٘طٍبٍ٘ ٜذضت ٝثٛد و ٝحس ٗ٥تػٕ٥ٌ ٣ٔ ٓ٥زد و ٝثٙٔ ٝغم ٝثزٌزدد.
ٔ ٕٝٞتؼجت ضذ٘ذ و ٝچ ٝخجز ضذ ٚ ٜچزا حبال؟! ا ٚآراْ ٔ ٚت ٗ٥پبسخ داد تؼغ٥الت ػ٥ذ ٘شد٤ه است ٚ
ٔ٣خٛاٞذ ٘ٛرٚس در جج ٟٝثبضذ؛ جج ٟٝث٥٘ ٗٔ ٝبس دارد  ٗٔ ٚث ٝجج ٚ ٟٝحضٛر ٔٗ در آٖ جب السْ است .رٚس
ث٥ست  ٚپٙج اسفٙذ ثٙٔ ٝغم ٣ٔ ٝرٚد ٥ٞ ٚجذ ٓٞفزٚرد ٗ٤در ػّٕ٥بت وزثالٞ ٢طت در ٔٙغم ٝضّٕچٔ ٝحٛر
وب٘بَ ٔب ٣ٞث ٝػٛٙاٖ ٔسئ َٛدست ٝدر ٌز ٜٚغٛاغبٖ خظ ضىٗ ضزوت ٔ٣وٙذ .حس ٗ٥در پ٥طبپ٥ص ٌزٜٚ

حزوت ٔ ٣وٙذ تب اٙ٤ى ٝث٘ ٝشد٤هتز٘ ٗ٤مغ ٝث٥٘ ٝزٞٚب ٢دضٕٗ ٔ٣رسٙذ  ٚث ٝخبعز اعٕٙ٥بٖ  ٚأ٥ٙت ث٥طتز ثزا٢
افزاد ٌزٞٚص ٔمذار ٢جّٛتز ٚارد وب٘بِٟب ٢دضٕٗ ٔ ٣ضٛد  ٚداخُ وب٘بَ ثز احز ا٘فجبر ٘بر٘جه و ٝث ٝس ٢ٛثٝ
سٕت ا ٚپزتبة ضذ ٜثٛد ث ٝضذت ٔجزٚح ٔ٣ضٛد  ٣ِٚثز احز ضذت  ٚتؼذد جزاحب ت ٚارد ٜدػٛت حك را ِج٥ه
ٌفت  ٚث ٝف٥ض ضٟبدت ٘بئُ آٔذ.
ٚغ٥ت ٘بٔٝ
« ثسٓ رة اِطٟذاء ٚاِػذ٤م»ٗ٥
« ثسٓ اهلل اِزحٕٗ اِزح ٓ٥اِحٕذهلل رةاِؼبِٕ»ٗ٥
ثؼذ اس حٕذ  ٚحٙب ٢پزٚردٌبر ػبِٓ  ٚخبِك جٟبٖ ٞست ٚ ٣سالْ  ٚدرٚد فزاٚاٖ ثٔ ٝحضز أبْ سٔبٖ(ػج) ٚ
٘ب٤ت ثز حمص أبْ خٕ ٚ ٣ٙ٥درٚد ث ٝرٚاٖ پبن ضٟذا ٢ثشري اسالْ .اٙ٤جب٘ت حس ٗ٥دِخٛا ٜو ٝثب ٔ ٚ ُ٥اراد٠
خٛد  ٚثب ضٙبخت وبُٔ چٙذ ٗ٤ثبر ٕٞزا ٜدٍ٤ز رسٔٙذٌبٖ در جج ١ٟاسالْ ػّ ٝ٥وفز ضزوت وزد ٚ ٜثٔ ٝضٕٖٛ
آ« ١٤ا٘ب هلل  ٚا٘ب اِ ٝ٥راجؼ »ٖٛوبٔالً آٌب٥ٕٞ ٚ ٓٞط ٝآٔبد ٜثٛدٜاْ در ٞزجب  ٚدر ٞز ِحظٝا ٢ؤ ٝمذر ضذ ٜثبضذ
جبٖ ٘بلبثُ خٛد را در را ٜخذا ثذ ٚ ٓٞثزا ٗٔ ٢ثشرٌتز ٗ٤افتخبر  ٚسزثّٙذ ٚ ٢سؼبدت  ٗ٥ٕٞاست و٥ِ ٝبلت
ضٟبدت ٘ػ٥جٓ ضذ ٜثبضذ ،س٤زا ض٥ٟذ تٕبْ ٌٙبٞب٘ص ثخط٥ذ٣ٔ ٜضٛد  ٚدر جٛار لزة اِ ٣ٟلزار ٔ٥ٌ٣زد  ٚجب٘ص
را خذا٘ٚذ در ٔمبثُ ثٟطت ٔؼبٚض٣ٔ ٝوٙذ« ...اِّ ٟٓارسل »... ٣ٙچٙذ رٚس دٍ٤ز ػّٕ٥بت ٔ ٣ٕٟدر پ٥ص است.
ا٘طبءاهلل ٚاحذ ٔب در ا ٗ٤ػّٕ٥بت ضزوت خٛاٞذ وزد .ثٟتزِ ٗ٤حظٞٝب ٢ػٕزْ را ٌٔ٣ذار٘ٓ  ٚثس٥بر سؼبدتٕٙذْ
وِ ٝجبس پزافتخبر سزثبس اسالْ را در سزاپب ٢خٛد ٔ٣ث .ٓٙ٥خذا٤ب ت ٛرا ضىز ٔ ٓ٤ٌٛ٣و ٝا ٕٝٞ ٗ٤افتخبر ٘ػ٥جٓ
وزد .٢سٍٙزٞب ٢ضّٕچ ٝثزا ٓ٤ػبِ٥تز ٚ ٗ٤س٤جبتزٔ ٗ٤ىبٟ٘ب  ٚخبوز٤شٞب ٢پز اس ٌُ ،ثٟتزٙٔ ٗ٤بظز د٘٥ب را دارد.
ٕٞسٍٙزا٘ ٣و ٝاس ٔػبحجت آٟ٘ب ِذت ٔ٣ثزْ  ٚػغز دْ آٟ٘ب ث ٢ٛثٟطت را ثزا٣ٔ ٓ٤آٚرد .ثبرخذا٤ب ت ٛرا ضىز
ٔ٣و .ٓٙػمُ ٘بتٛاٖ  ٚسثبٖ اِىٗ ٔٗ تٛا٘ب ٣٤سپبسٍشار ٢ت ٛرا ٘ذارد  ٚخٛد ٔ٣دا٘ ٚ ٣دا٘ب ٣٤ثز آ٘چ ٝث ٝضٕ٥ز
ٌ٣ٔ ٕٝٞذرد« .ا٘ ٝػّ ٓ٥ثذات اِػذٚر»  ١ٕٞثزادراٖٕٞ ،زسٔبٖ ٕٞ ٚسٍٙزاٖ ججٟٞٝب  ٚسٍٙزداراٖ ٔذرسٚ ٝ
دث٥زستبٖ  ٚدا٘طٍب ٚ ٜثزادراٖ د ٣ٙ٤را سفبرش ٔ٣و ٓٙث ٝتمٛا  ٚأز ثٔ ٝؼزٚف  ٣ٟ٘ ٚاس ٔٙىز  ٚتٛجٞ ٝزچ ٝث٥طتز
ث ٝدستٛرات رٞجز ا٘مالة .اس وٛچىتز٘ ٗ٤ىت ٝدر ٔسبئُ دفبع اس اسالْ ٍ٘ذر٤ذ  ٚاس ٔبد٤بت ٞزچ ٝسز٤ؼتز
ثٍذر٤ذ تب ٥ٕٞط ٝآسٛد ٜخبعز  ٚفبرؽاِجبَ ثبض٥ذ .اس رفتبر ٔٙبفمب٘ ٚ ٝحزفٟب ٢پٛچ  ٚث٣اسبس دٗ٤فزٚضبٖ د٘٥بدار
سخت ثز حذر ثبض٥ذٔ .حجت د٘٥ب سزچطٕ ١ٕٞ ١ا٘حزافٟب  ٚثذثختٟ٥ب است٘ .ؼٕتٟب ٢د٘٥ب را و ٝپزٚردٌبر ثزأ ٢ب
آفز٤ذ ٜاست ،عجك دستٛرات اسالْ ٔٛرد ثٟزٜثزدار ٢لزار د٥ٞذ ٞ ٚزٌش ٔبد٤بت  ٚسرق  ٚثزق د٘٥ب را ٞذف خٛد
٘ذا٘٥ذ .ث ٝثزادر ػش٤شْ جٛاد سفبرش ٔ٣و ٓٙاس درس  ٚتحػ ُ٥غفّت ٘ى٥ٙذ .خٛاٞزاٖ ػش٤شْ راث ٝتمٛا  ٚحفظ
حجبة تٛغ٣ٔ ٝ٥و .ٓٙپذر ثشرٌٛارْ ٔ ٚبدر دِسٛس  ٚثبغجزْ ،اٚالً اس ٔٗ راض ٣ثبض٥ذ و ٝرضب٤ت ضٕب اٗ٥ِٚ
ضزط ثزا ٢رس٥ذٖ ث ٝلزة اِ ٚ ٣ٟضٟبدت در را ٜاٚست .ضٕب ٔزا ثشري وزد٤ذ  ٚچ ٝر٘جٟب و٘ ٝىط٥ذ٤ذ ٗٔ ٚ
ث ٝضٕب ٔذٞ ٖٛ٤ستٓ  ٚخذا٘ٚذ اجز سحٕبت  ٚفذاوبرٟ٤ب ٢ضٕب را ثذٞذ .جشاءوٓ اهلل خ٥زاً .پذر ٔ ٚبدر ٟٔزثب٘ٓ
اٌز ٔٗ ث ٝفٛس ػظ ٓ٥ضٟبدت ٘ب ُ٤آٔذْ ثذا٘٥ذ و ٝسحٕبت ضٕب در لجبَ تزث٥ت فزس٘ذتبٖ ٔٛرد لج َٛخذا٘ٚذ ٚالغ
ضذ ٜاست .اٌز جٙبسٜاْ را پ٥ذا ٘ىزد٤ذ ٍ٘زاٖ ٘جبض٥ذ .در رٚس حسبة ،رٚس ٢و ٝتٕبٔ ٣ثٙذٌبٖ ٔحطٛر ض٘ٛذ ثٝ
استمجبَ ضٕب خٛا ٓٞآٔذ .اس خٛا٘ذٖ لزآٖ ٚدػب غفّت ٘ى٥ٙذ .سزٔب ١٤ثشري ٔب إ٤بٖ ث ٝخذا٘ٚذ  ٚاتىبَ ثٝ
لذرت ال٤شاَ اٚست .اس ضٕب ٔزدْ غٛ٥ر ٔ٣خٛا ٓٞو٥ٕٞ ٝط٤ ٝبٚر أبْ  ٚا٘مالة ثبض٥ذ و ٝضٕب پ٥زٚس٤ذٚ .اِسالْ
حس ٗ٥دِخٛا .ٜد ْٚدٔ ٢ب ٜسبَ ضػت  ٚپٙج – ضّٕچٝ

خبعزات ٔبدر حسٗ٥
تبس ٜاس جج ٟٝرس٥ذ ٜثٛد ٔٗ پزدٜٞب ٢جذ٤ذ ٢دٚخت ٝثٛدْ  ٚاس ا ٚخٛاستٓ و ٝدر ٘ػت آٖ وٕه وٙذ .ثب
حٛغّ ٝس٤بد  ٕٝٞرا ٘ػت وزد ٚلت ٣وبرش تٕبْ ضذ پزس٥ذْ خٛة ضذ؟ ٍ٘ب ٜوزد ٌ ٚفت :فىز ٔ٣و٣ٙ
خب٘ٛاد ٜض٥ٟذ ػذاِتج ٛا ٖ٦در چ ٝحبَ ٛٞ ٚاٞ ٣٤ستٙذ؟ ث ٝا ٗ٤چ٥شٞب فىز ٔ٣وٙٙذ؟ ٌفتٓٔ :ب و ٝدر ٕٝٞ
ثز٘بٔٞٝب ٢آٟ٘ب ٕٞىبرٕٞ ٚ ٢ذِ ٣داضت ٣ِٚ .ٓ٥حس ٗ٥در حبَ ٛٞ ٚا ٣٤دٍ٤ز ثٛد  ٚدر ٛٔ ٕٝٞارد دٍ٤زاٖ ثزا٤ص
ٔ ٟٓتز ثٛد٘ذ .اغال دٚست ٘ذاضت ِجبسٟب٤ص ٘ ٛثبضذٔ .خػٛغب سؼ٣ٔ ٣وزد سز ٚ ٚضؼص اس سب٤ز دٚستب٘ص
ثٟتز ٘جبضذ  ٚاس آ٘جب و ٝثؼض ٣اس دٚستب٘ص اس خب٘ٛادٜٞبٔ ٢ستضؼف ثٛد٘ذ سؼ٣ٔ ٣وزد ٚلت ٣ث ٝخب٘ٔ ٝب
ٔ٣آٙ٤ذ اس اتبقٞب ٢سبدٜتز ٤ب س٤زسٔ ٗ٥ثزا ٢پذ٤زا ٣٤اس آٖ ٞب استفبد ٜوٙذ.
ٔطغٕ٘ َٛبس ٔغزة ٤ب ػطب ثٛدْ و ٝحس ٗ٥اس جج ٟٝثزٌطت ثب پٛتٞ ٗ٥ب٤ص پب ٢تّفٗ رفت  ٚث ٝخبِٝاش سً٘ سد.
ٚلتٕ٘ ٣بسْ تٕبْ ضذ ٛٙٞس ٔطغ َٛغحجت تّف ٣ٙثٛد .ثٙبثزا ٗ٤تؼم٥جبت ٕ٘بس را  ٓٞخٛا٘ذْٔ .ختػز ٢ثب اٚ
احٛاِپزس ٣وزدْ و ٝسً٘ در ٔٙشَ ث ٝغذا درآٔذ؛ دٚستب٘ص و ٝا ٚرا د٤ذ ٜثٛد٘ذ ثزا ٢ثبس ٢فٛتجبَ د٘جبِص
آٔذ٘ذٛٙٞ .س خستٍٍ٘ ٣زفت ،ٝرفت  ٚثؼذ اس چٙذسبػت ٣ثزٌطتٌ ،فت ٌُ سدْ  ٚا ٗ٤صاوت را جب٤شٌ ٜزفتٓ.
ثؼذ اس لج ٣ِٛدر دا٘طٍبٌ ٜفت ٔ ٣خٛا ٓٞث ٝجج ٟٝثز ٚ ْٚدر ٔمبثُ اغزار ٔٗ وٌ ٝفتٓ :درس ٣و ٝضٕب
ٔ٣خٛا٘(٣پشضى ٓٞ )٣ثس٥بر ارسضٕٙذ است ٣ٔ ٚتٛا٘ ٣ثزأ ٢زدْ  ٚدر را ٜخذا خذٔت وٌ ،٣ٙفت ٝ٘ :در
ضزا٤ظ فؼّ ٣جج ٟٝضزٚر٢تز است  ٚخٛدش را آٔبد ٜرفتٗ وزد .لجُ اس ظٟز رٚس ٢و ٝاػشاْ ثٛد وٙبر اتبق
خٛاث٥ذ ٜثٛد چطٕٟب٤ص را ثبس وزد ٚلتٔ ٣زا د٤ذ ِجخٙذ سد ٌ ٚفت٣ٔ :دا٘ ٣چ ٝخٛاث ٣د٤ذْ؟ خٛاة د٤ذْ آلب٢
ػذاِتج ٛاس داخُ وب٘بَ ثب دستص ث ٗٔ ٝاضبر٣ٔ ٜوٙذ و ٝث٥ب ٗٔ .ث ٝاٌ ٚفتٓ وٛٙٞ ٝ٘ ٝس ٘ ٣ِٚ ،ٝا ٚثبس اضبر ٜوزد
ٌ ٚفت ث٥ب .سبػت اػشاْ رس٥ذ ٤ ٚى ٣اس دٚستب٘ص ثب ٔٛتٛر د٘جبِص آٔذٛٔ ،لغ خذاحبفظٌ ٣فتٓ :حسٗ٥جبٖ ث٥ب
٤ه ثبر دٍ٤ز ر٤ٚت را ثجٛسٓ سزش را پب ٗ٥٤آٚرد تب ٔٗ ثتٛا٘ٓ پ٥طب٘٥ص را ثجٛسٓ  ٚثزا٥ٕٞ ٢ط ٝخذاحبفظ٣
وزد  ٚثزا٥ٕٞ ٢ط ٝرفت.
خبعز ٜا ٢اسپسزدا ٣٤حسٗ٥
ٔٗ  ٚحس ٗ٥در ٚاحذ اعالػبت ػّٕ٥بت جش٥٘ ٚزٞٚب ٢خظ ضىٗ ثٛد .ٓ٤جٛاد ثزادر وٛچه حس ٓٞ ٗ٥ثٚ ٝاحذ
ٔب آٔذ .حس ٗ٥اظٟبر ٘براحت ٣ٔ ٣وزد ٌ٣ٔ ٚفت :چ ٖٛد ٚتب ثزادر ٓ٤ضب٤ذ ٍ٘ذار٘ذ ٞز دٔٚبٖ درػّٕ٥بت
ضزوت و٘ .ٓ٥ٙشد٤ه ػّٕ٥بت جٛاد ٔجزٚح ضذ  ٚحس ٗ٥ث ٝضٛخٌ ٣فت :حبالو ٝجٛاد ٔجزٚح ضذ ،ٜدٍٝ٤
خ٥بِٓ راحت ٝو ٝثذ٥ٞ ٖٚچ ٔطىّ ٣ٔ ٣ت ٓ٘ٛت ٢ٛػّٕ٥بت ضزوت و.ٓٙ
ٞبضٓ ٔمذس

