
 » ادخ مان هب «

زیزع يزابهش ياقآ و روضح جنگ نارای تمدخ مارتحا و بدا ضرع و مالس اب"#$%& 

 

 :هنارایشه درد ؛یصخش يهبرجت

 

 هیبشت ،دننکیم لمحت دایتعا كرت زا دعب ناداتعم هک يدرد نامه ای يرامخ درد هب ار هنارایشه درد هشیمه نم

 هب و دنوش دوخ دایتعا كرت هب قفوم هرخالب ات دنشکب ار درد نیا هناهاگآ اههام و اههتفه دیاب اهنآ هک .منکیم

  .دنسرب شمارآ و یگدوسآ

 ار دوخ ياهدرد زا یکی میناوتب هرخألب ات میشکب هنارایشه درد اهلاس یتح ای و اههام تسا نکمم مه ام

 ام هب ار شدوخ تیدبا و تیاهنیب و قشع و رون و یناوارف و تمعن و شیاسآ و شمارآ يور ،یگدنز و میزادنیب

 هچ نیبب ار مدرم ؟یچ هک بوُخ دیوگب و دیایب نامغارس هب ینهذنم یتدم زا دعب دیاش اما .دهدب ناشن

 و اهمارتحا و اهقشع هچ ،دننادیم دنمشزرا و مهم دوخ يارب ار ییاهزیچ هچ ،دنراد دوخ يارب ییاهشزرا

 زیچ چیه ًالصا ،ياهدنز هک راگنا هن راگنا ؟هچ وت اما ،دننکیم تفایرد دوخ رسمه ای و اههتساوخ زا ییاهتذل

 هک دیآیم مدای هک تسا هظحل نامه رد اما .دمهفیم رتشیب و رتهب وت زا تابر ای ینهآمدآ ،تسین مهم تیارب

 دوجو رطاخهب مدیشک ییاهدرد هچ ،موش صالخ دوخ يذوم ینهذنم ّرش زا مناوتب ات مدیشک ار ییاهدرد هچ

 ار نیا یلو ،هنوگچ منادیمن .دنکیم ییامنمولظم و هدز یگدرمشوم هب ار شدوخ نآلا هک ینهذنم نیمه

 انالوم و یگدنز ددم هب ،دنک رارصا یلیخ رگا یتح مدرگرب یلبق ياهتلاح هب مهاوخیمن زگره رگید هک منادیم

  .دسرب دوخ دیلپ و موش فادها هب هک دش دهاوخن قفوم هللاءاشنا يزابهش ياقآ و روضح جنگ و

 

 نک اوعد وا اب نهذ هب ورب ،نزب داد ترسمه رس رگید تسا هظحل کی ،دوشیم هچ رگم الاح دیوگیم ینهذنم

 ،روضح يرایشوه تلاح هب يدرگیمرب هرابود ادرف ،رگید تسا زور کی دوشیم هچ رگم ،نک رهق مه دعب و

 هاگن روضح جنگ ادرف زا هرابود ،ینکیم دوخ لد دراو ار ببسیب يداش هرابود و ینکیم راک تدوخ يور هرابود

 يروطنیا ،هن اما .يوشیم هدنز دنوادخ روضح هب مه زاب و ینکیم كاپ دوخ لد زا ار اهنیا يهمه و ینکیم

 ًاعقاو ،ماهدرک ناحتما اهراب نم ،میراذگب هالک نامدوخ ِرس میوگب تسا رتهب ای و ادخ ِرس میناوتیمن ام !تسین

 تخس تدش هب نآ زا ندمآ نوریب نوچ ،دینکن ناحتما ار ینهذنم ًافطل ،يزابهش ياقآ لوق هب ،تسین روطنیا

 تلاح نآ هب اههام ای اههتفه زا سپ هرابود ات دیشکب هنارایشه درد دیاب زاب ردقچ ،تسا رابتقشم و راوشد و

 هک تقوره دییوگب دیناوتیمن امش رگید ،دشِکیم شدوخ اب ار امش ،نهذ یتقو .دیدرگزاب ببسیب يداش نیریش

 نهذ اب .تسین ناتدوخ تسد رگید نوچ ،مروآیم نوریب ملد زا ار یگدینامه نآ و مدرگیمرب تساوخ ملد

 ناتدوخ اب ناتندمآ نوریب رگید و دیوریم نیلفاّسلالفسَا ِرعق هب و ینهذنم هاچ قامعا هب و دیوشیم هدیشک

 و یگدنز کمک هب هتبلا ،منکن ار راک نیا رگید مه مدوخ مراودیما ،دینکن ناحتما ار ینهذنم ًاشهاوخ .تسین

  .هللاءاشنا انالوم



 

 :ییازفاراک زا ییاههنومن

 

 ندش هدنز ياجهب ،نورد ياضف نتسب و دوخ ندرک مرگرس و يزاجم ياضف و یشوگ رد ندرک فلت تقو -1

 .روضح يرایشه و یگدنز هب

 

 یگدنز یعیبط تلاح و تسا يداع ًالماک راک نیا هک مینکیم رکف ینهذنم رد ام :رسمه اب یتشآ و رهق -2

 راب کی یتح یگدنز و ادخ نوناق رد هک مینادیمن ار نیا یلو .مینک یتشآ و رهق دوخ رسمه اب شاهمه هک تسا

 ثحب وا اب ات مینکیم فلت يژرنا ردقچ ،مینکیم رهق یتقو ًالوا نوچ .مینک یتشآ و رهق دوخ رسمه اب دیابن مه

 هدنیآ رد نم هک هدشن یگدنز ِیگدنز و میزادنیب هلت هب ار یگدنز و میجنرب وا زا دعب و مینک اوعد و لدج و

 هب هدنیآ رد ات مزادنایم هلت هب ار یگدنز نیا نم و تسا مک يزیچ کی نآلا ینعی ،مسرب یگدنز هب مهاوخیم

 زا لبق تلاح هب هرابود ات مینک فرصم دیاب يژرنا و نامز ردقچ ،مینک یتشآ میهاوخیم یتقو ًامود .مسرب نآ

 اهنیا يهمه .میسرب يداع تلاح هب و مینک یتشآ و میدنخب و مییوگب و میوشب بوخ مه اب زاب و میسرب رهق

  .مینادیم یعیبط ار نیا ام تقو نآ ،تسا ییازفاراک

 

 و باتک ندناوخ ای و ناگرزب بلاطم ندینش و ندید ماگنه ،هظحل هب ندرکن هجوت و نتفر هدنیآ و هتشذگ هب -3

  .مناوخب ار بلطم نآ ای و منک هجوت داتسا هب ون زا هرابود هکنیا هب ندوب روبجم هجیتنرد و دیفم بلاطم

 

رکشت اب ،يزابهش داتسا و زیزع ناتسود امش يارب یتمالس يوزرآ اب'()* 

  

 سانشان


