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رابخالا بياجع
فيلات يرويپ لگ دوعسم د

 تموكح هتله ونارادرس يناغفا وا ،ئوس لېب ؤ هن هنت هل ناتسناغفا د ال تيالو روېپ د يچ تخو هغه
 ،هو ېلديل يك روېپ هپ ام ېئ هخسن يطخ هوي وا ،ئد ئوس فيلات يك روېپ هپ هبژ يسراف هپ باتك هغد هواك
 ئلدنژېپ ئد هن اچ باتك هغد هسوا رت يچ هك .موك يفرعم يك وتافيلات هپ رصع ينلوا د وزدمحم د ېئ هتلد يچ
.يراك هتار هرو ه هندنژېپ باتك ېد د يك وراثآ يملع هپ ناتسناغفا د ون

 هپ ذغاك پيكس لف د يك هخم )٤٦۷( هپ قيلعتسن اناوخ وا يلومعم هپ هخسن يطخ رابخالا بياجع د
.يرل يرك )۲۰( رت هخ )۱٥( هل ېئ خم ره وا ېوس ىليكل عيطقت

 همان هپ ركاذ هفيلخ د يك روېپ هپ ل دومحم ىوز هد د يچ هد طخ هپ ناطلس دومحم د هخسن هغد
 يچ ئد ىوز يروېپ نمحرلادبع ىضاق د ل دوعسم فلؤم باتك د.هو نروك يناحور روېپ د وا ،ؤ روهشم
 خيرات ؤايبنا د باتك اد ئد ئك عورش همان هپ ناخ ميظع دمحم رادرس د رابخالا بياجع ېگئ لاك )ـه ۱۲۲٦( هپ
 نايب ولتار د تمايق د وا لاوحا ونيدشار ىافلخ وا )ص( دمحم ترضح د وا دياقع وماوقا ورون وا وناودنه د وا
 وا يوك هعراشا مه هت ولاوحا رصع لپخ د وا وعياقو يخيرات يك وخم وني هپ هد يسراف هطسوتم ېئ هبژ .يرل
 باتك هغد د لدوعسم يد ديفم هراپل ولوك هراك د وعاضوا يعامتجا وا ىحور د رصع هغه د ېئ بلاطم يضعب
: يي يساد ذخام لپخ يك هنكيل هپ
: هخ وريسافت هل

.ىنيسح ريسفت ،ىواضيب ،ليزنتلا ملاعم ،ىطويس نيدلا لالج ريسفت ،نيدلا ناهرب ريسفت ،ريبك ريسفت
: هخ وثيداحا هل

.حيباصم ،تاكربلا عماج ،هيندل بعاوم ،راونالا قراشم ،ىراخب حيحص
 اباب هاشدمحا د ىس اد ( يوك يساد ركذ باتك هوي د ىنكمچ رمع دمحم خيش د يك وذخام ولپخ هپ

).ؤ داتسا وا ريپ
 نيدلا و هلملا ىماح ربكا ثوغ و رهظا بطق تافنصم زا هك ىلاما حرش زا ًاصوصخ دياقع ىاهباتك زا و "

 ترضح ناشيا كرابم مسا هك ىنكمچ عضوم بحاص نايم ملسو هلا ىلص مركا لوسر ترضح عرش ىازفا تنيز
".مدرك عمج ار هلاسر نيا تسا زيزعلا هرس هلا سدق ىدنبشقنلا ىسيوالا رمع دمحم خيش

: يياو يساد يك همدقم هپ باتك د
 هك ىرواشپ نامحرلادبع ىضاق نبا ل دوعسم دوبعملا بر هدنب ديوگيم ... راگدورپ ساپس و انث زا دعب"

 رهش رد ًاصوصخ دش اديپ ملاع فانكا و فارطا رد ىلاسطحق ديسر شش و تسيب و دص ود و رازهكي هنس نوچ
 هاردب ىراز و دايرفب و  لولم ىنت لد و  ىنسر زا ماوع و صاوخ زا نامدرم هك ديسر ىعونب هلغ نىار رواشپ
 بحاص ريبك ريما رابرد رد تاقوا مه نانز هويب و ناميتي و نافيعض و لوغشم عرضت و اعدب هناش الع و لج ىراب
 رادرس نارادرس رادرس ماخفلا ىاربكلا آوسا ماظعلا ءارمالا ريما تنطلس ريرس و جات ىازفا قنور تكوش و تمشح
 دنچ اب رادتقالا ريثك رادرس سپ ... دنتساوخيم هلغ ىنازرا و دندمآ ىم هثاغتساب ىئازكراب ىنارد ناخ ميظع دمحم



۲

 هاش زا دجسم نآ ىانب هك عماج دجسم بناج اقستسا زامن ىارب و ... دندرك تروشم ىرواشپ و ىنارد نيناوخ هزعا
 بسانم كي ره رواشپ ىاملع و لباك تاداس و ىنارد نيناوخ زا لضف لها و ... دندش تسا موحرم هاشدمحا نارد
 بغار لياسم نيا نتفش و نتفگ رد مامت هجوتب ار رادتقالا ريثك رادرس و دندرك نايب ... لاجم ردقب و لاح
 مدروآ فوصوم رادرس تمدخ رد هفحت هقيرطب راصتخا و زاجيا ناونعب ىسراف سابلب ار باتك آ رب انب ... مديدرت
.مداهن مان رابخالا بياجع ار هلاسر نيا و ... دنيامن هعلاطم ناسحا و فطل رظنب هك ديما

 وقلخ د ناتسنوتپ وا ىوداي هرس وناهكس هل نج ىعافد ناخ حتف ريزو د يك خم )٤٤۷( باتك د
: يي يساد هخ هلمح هل وناهكس د بارطضا وا شيوشت

 ود و رازهكي هنس رد هك ىرواشپ بستحم نامحرلادبع ىضاق نبا لدوعسم فيعض هدنب نيا دنيوگيم و"
 مدهنم هلق نيرد ار نيد مالعا و دنديسر  كتا هعلق ات دندرك جورخ دنه بناج زا ناهكس تشه و تسيب و دص
 و .... رواشپ رهش ىلاها .دسرفيم ريدكي بقاعتم هريثك جاوفا  مشچ روك مان تيجنر ناشيا سئير و ... هتخاس
 فيسلا بحاص ريظن ىب ريزو دنوريم ازغ ىارب جوف جوف و دنا نيتم نيد ىماح هكنآ هطساوب دننكيم گنج نايزاغ
 نيد تيامح ىارب نيگنس نوشق و  ىئازكراب ىنارد ناخ حتف دمحم دش ناهكس بناجب هجوتم ريمشك حتف زا دعب
 و رازس رازه تصش زا هدايز مارتحالاوذ خياشم و ماظع تاداس و ءاملع و ىئازفسوي و رواشپ هنغافا و ىنارد زا
 نايزاغ نوچ دننكيم لمكا هجوب دادما پسا و هكاشوپ و هكاروخ و هقفن زا ار نايزاغ عمج نيا و هدرك عمج هدايپ
 فقوت ايرد بل رب تسا كتا هنگرپ هك هچهچ دودح رد زور دنچ اذهل ديآ ىم فانكا و فارطا زا قوج قوج
".دروآ مهاوخ ملق ديق رد دنك افو ىنادنز را ديآ روهظب هچ ره نيا دعب دندومن

 لو هراپل عافد د ىكم د ناتسنوتپ د مه يك تخو هغه هپ يچ يراك هنايب هل رابخالا بياجع د
 د مه ناينارد راهدنك د هو كرتشم هرس تاردقم ونتپ ولو وا هواك داهج ه هپ هكا رت هلباك وا راهدنك هل وناناغفا
 وكلخ ولو د تيالو د روېپ وا ويرفنوسول وورو ولپخ د يچ هراپل ېد د لدېنج هرس ونيزواجتم هل هړاغ رپ كا
.)۱(يك يدنوخرو تاردقم كرتشم ونتپ د وا يتاسورو يدازآ
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