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 دَوُب راب وا رب هماج ،دَوُب رابوج هب هک ره

 ارم راتسد و هقرخ ،نارگ و تسا نایز دنچ

 39 هرامش لزغ ،سمش ناوید

 

 2960 تیب ،يونثم مراهچ رتفد رد انالوم .مینک هبرجت تسرد میناوتیمن ار »تقو هللا عم یل« تاظحل ام ارچ

 :دیامرفیم

 

 ارم مد نآ دوب تقو هللا عم یل

 یبتجم ّیبن ِهیف عَسَیال

 

 هار مه ادخ هدیزگرب ربمایپ یتح هک ییاج .دوب یگدنز اب نم ندش یکی تقو )تسا هظحل نیمه هک( مد نآ ینعی

 .دنکیمن ادیپ

 

 زاب الماک نورد ياضف هک ییاج .مینک هبرجت ار ادخ اب دوخ ندش یکی تاظحل میناوتب دیاب یعیبط روط هب ام همه

 .یگدنز و میتسه ام طقف هک ییاج .درادن هار نآ رد یگدنز و ادخ زج رگید زیچ چیه و ،تسا

 

 توکس و یلاخ ياضف نیا ،تسا زاب اضف يدودح ات و میریگیم رارق یبسن نوکس و توکس تلاح رد یتقو ارچ اما

 .دزیرگیم ام زا یشحو دیص کی لثم .دنامیمن ام اب دایز نوکس و

 

 نک اهر دیص و شمخ ،نک اقِل گنهآ همه

 تشوحو دیص نآ دوش رّسیم تیشومخ هب

 404 لزغ ،سمش ناوید

 

 دیص لابند هب ام هدرتسگ يارحص کی رد رگا .یشحو يابیز يوهآ کی لثم ،تسا یشحو دیص کی لثم یگدنز

 نامه ،میشاب هتشاد رارق و نوکس و میشاب تکاس ،میتسه هک اج نامه رد رگا اما .دنکیم رارف ام زا وا ،میودب

 .دریگیم رارق ام رانک رد و دوشیم کیدزن ام هب مارآ مارآ یشحو يوهآ

 

 ام زا یگدنز ،میودیم یگدنز نتفرگ لابند نهذ اب ات .تسا تروص نیمه هب زین ام ندش لصو و یگدنز ندمآ

 .دریگیم رب رد ار ام دوجو مامت و دیآ یم شدوخ ،میوشیم شوماخ یتقو اما .دمریم



 

 مارآ اتبسن و میا هدوشگ ار اضف هک یتاظحل رد رگا ؟دنتسه هاتوک ردقنیا یشوماخ و لصو تاظحل نیا ارچ اما

 اهرکف لابند هک یتقو ات .دنشکب دوخ هب ار ام دنهاوخیم و دنیآ یم اهرکف هک دید میهاوخ ،میشاب رظان ،میتسه

 .میتسه اهنآ فارطا ياضف تروص هب مه ام و دنتسه اهرکف .دنناسرب ام هب دنناوتیمن یبیسآ چیه اهرکف نیا ،میورن

 هک اج نامه دنناوتیم .دنتسه مرف .دنتسه يژرنا ياه هتسب اهرکف .تسین رکف نتشادن يانعم هب ،یشوماخ الصا

 تسا نیمه ناسنا یکیزیف بلاق رد يرایشه ناونع هب ام هبرجت زا یتمسق .درادن مه يداریا جیه و دنشاب دنتسه

 ،دنتسین یگدنز اب ام ندش یکی يارب یعنام اتاذ اهرکف ندید و ،دنیبب ار يژرنا ياه هتسب و اهرکف نیا دناوتب هک

 لسلست و دشکیم ار ام رکف کی هک دوشیم زاغآ ییاج زا لکشم .میشاب اهرکف فارطا ياضف ام هک ینامز ات هتبلا

 مسج کی هب لیدبت رکف لثم مه ام و ،تسا هدرک دوخ سنج زا ار ام رکف هک مینیبیم وهکی .دوشیم داجیا يرکف

 ،اهرکف نیا و میوشیم نییاپ و الاب رکف اب .میا هدش رکف دوخ هکلب ،میتسین رکف فارطا ياضف رگید و میا هدش

 .دنوشیم ،دب هچ و بوخ هچ ،ام رد تاناجیه داجیا ثعاب

 

 ام يور يدایز رثا نینچ دناوتیم ،تسا ریقح و کچوک مرُف کی اهنت هک رکف کی روطچ هک تساجنیا لاوس اما

 نوریب ادخ اب ییاتکی ياضف نآ زا ار میتسه مدع و یلاخ ياضف سنج زا هک ار ام یتح هک يا هنوگ هب ،دراذگب

 ؟دشکب

 

 اما .داب ربارب رد تسا هاک لثم ،یگدنز تمظع و تردق ربارب رد رکف .دنرادن ییورین و تردق دوخ يدوخ هب اهرکف

 مه يزیچ اب هک میهدیم ماجنا ار راک نیا یعقوم ام .مینکیم قیرزت ورین و تردق اهرکف هب دوخ يرایشه اب ام

 تیوه نآ زا و ،میروآ یم دوخ لد زکرم هب هک دوشیم مهم ام يارب ردقنیا یجراخ زیچ کی یتقو .میوشیم تیوه

 دشکب دوخ هب تدش هب ار ام دناوتیم زیچ نآ رکف .دنکیم ادیپ هرطیس و هطلس ام رب زیچ نآ رکف تقو نآ ،میریگیم

 .ددنبب ار ام نورد ياضف و

 

 نایز ام هب و ،دنتسه نارگ و نیگنس )ام ياهیگدینامه ینعی( راتسد و هقرخ ،دیوگیم انالوم هک تسا نیمه يارب

 .دننزیم

 

 دَوُب راب وا رب هماج ،دَوُب رابوج هب هک ره

 !ارم راتسد و هقرخ ،نارگ و تسا نایز دنچ

 

 سابل دیاب ،دوریم بآ رد هک یسک .میراد رارق یگدنز ِرابیوج رد ،دوخ یعیبط تلاح رد و لیصا روط هب ام سپ

 هک مه ام .دنک انش دازآ دراذگیمن و دنکیم نیگنس ار وا سابل ندیشوپ .دنک انش تحار دناوتب ات دروآ رد ار دوخ

 یناور و ،دوشیم لصاح یگدنز هب ام لصو زا ام نوکس .میوشب »ناور ِنکاس« نآ دیاب ،میتسه ییاتکی ياضف رد



 رد نایرج و تکرح هب ار ام یگدنز يژرنا و میهدیم ماجنا لصو ماگنه رد ایند رد هک تسا ییاهراک نیمه مه ام

 .دوشیم يراج یکیزیف يایند رد ام قیرط زا یگدنز قشع و درخ و دروآ یم

 

 رد هک دوشیم یسابل کی لثم ،رکف نامه تقو نآ .دیایب ام ِلد ِزکرم هب نآ رکف و یگدینامه کی تسا یفاک اما

 .دریگیم ار ام يانش و تکرح هزاجا ،میا هدیشوپ رابیوج

 

 یتح ار توکس یتقو .دیزادنیب ار دوخ ياهیگدینامه هک دنراد دیکات ردقنیا يزابهش ياقآ هک تسا لیلد نیمه هب

 نیا هک دنهدیمن هزاجا نآ ياهرکف و اهیگدینامه نیا ،مینکیم زاب ار اضف و ،مینکیم هبرجت یبسن تروص هب

 نیمه هجیتن رد و ،دنک ادیپ همادا یفاک هزادنا هب »تقو هللا عم یل« انالوم لوق هب و ،ادخ اب ام ندش یکی تاظحل

 .دنروآ یم نوریب اضف نآ زا عیرس ار ام هدینامه ياهرکف

 

 ،مارتحا اب

 اداناک زا اسیرپ


