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( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  همان  یگدنز   ) مود نامسآ 

باتک تاصخشم 

.1330 یمیهاربا ، رفعج  مود / نامسآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.1378 ملق ، بارحم  نارهت : رشن : تاصخشم 

148 ص. يرهاظ : تاصخشم 
978-964-323-746-2 مراهچ : پاچ  لایر :  17000 مود ؛) پاچ   ) لایر  65000 8-098-323-964 ؛ لایر :  6000 کباش :

.1379 مود : پاچ  تشاددای :
.1386 مراهچ : پاچ  تشاددای :

(. (ع یبتجم نسح  ماما  همان  یگدنز  مود : نامسآ  دلج : يور  ناونع  تشاددای :
.148 ص . همانباتک : تشاددای :

(. (ع یبتجم نسح  ماما  همان  یگدنز  مود : نامسآ  دلج : يور  ناونع 
هیواعم اب  حلص  50ق --   - 3 مود ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنسح  عوضوم :

نرق 14 یسراف --  ياهناتساد  عوضوم :
نرق 14 -- یبهذم ياهناتساد  عوضوم :

PIR7943/ب54آ5 1378 هرگنک : يدنب  هدر 
3/62[ج] اف 8 ییوید : يدنب  هدر 

م23579-78 یلم : یسانشباتک  هرامش 

هودنا يوب 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
!« نیملسملا نم  نیتثف  نیب  هب  هللا  حلصیس  دیس  اذه  ینبا  نا  یتناحیر و  اذه  نا  »

!« درک دهاوخ  رارقرب  حلص  ناملسم ، هورگ  ود  نیب  وا ، تسد  هب  دناودخ  يدوز  هب  و  تساقآ ، مدنزرف  نیا  تسا و  نم  [ 1 ، ] نسح انامه  »
مرگ ياههرطق  لثم  ناشخرد  ياههراتـس  کیرات . هایـس و  هدزمتام و  دوب ؛ بش  تشاد . متام  هودـنا و  يوب  دوخ  اب  هک  يداب  دـیزویم . داب 

. تفریم نامسآ  هب  هفوک  ياههچوک  زا  مدرم  خلت  ياههیرگ  يادص  دندوب . هتسشن  هفوک  نامسآ  ياههنوگ  رب  کشا 
ربا دـننام  دـندرکیم ؛ هیرگ  متاـم ، هودـنا و  رد  قرغ  كدوک  ریپ و  ناوج و  درم و  نز و  دوب . يراز  نویـش و  رهـش ، ياـههچوک  ماـمت  رد 

نارابکشا بش ، نآ  هفوک  دوب . مغ  هیرگ و  متام ، زا  راشرس  اههظحل  دوب . متام  هودنا و  رد  قرغ  مه  نامـسآ  اهنآ ، يراوگوس  رد  يراهب .
... دوب

نوریب يدرم  دش و  هدوشگ  يرد  ناهگان  هفوک ، رهش  ياههچوک  زا  ياهچوک  رد 
هحفص 8] ]

. دندرک شاهرود  وا  ندید  اب  نیگمغ  نایرگ و  مدرم  دمآ .
؟ تسا روطهچ  میاقآ  لاح  ناج ! نسح  - 

؟ تسا هنوگ  هچ  میالوم  لاح  ناج ! نسح  - 
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... ای تسا ؟ بوخ  یلع  لاح  وگب  مناج ، نسح 
هک دومرف  نانمؤمریما -  یلع -  ناتریما  یلو  دیدرـسلد . نیگمغ و  همه  منادیم  بوخ  مدرم ! يا  : » تفگ شیادص  نیگنـس  ضغب  اب  نسح 

!« دیشابم نیگمغ  دیدرگرب و  شییوخ  ياههناخ  هب 
..... دندناوخ اعد  مه  اب  دنتسیرگ و  مه  اب  دنتشادرب . اعد  رذن و  هب  تسد  دندرک و  هیرگ  . دندنام هدزمغ  اما  مدرم 

رـس رب  هک  يدنبرـس  لثم  دوب ؛ هدـیرپ  گنر  شتروص  دـندوب . هتـسب  ار  شرـس  يدرز ، دنبرـس  اب  دوب . هداد  هیکت  یـشلاب  رب  هناـخ ، رد  یلع 
اعد ایوگ  بل  ریز  دادیم . ناکت  ار  شدوبک  ياهبل  دوب . هتفرگ  شتروص  زا  گنر  دوب ، هتفر  شرـس  فاکـش  زا  هک  يدایز  نوخ  تشاد .

. دناوخیم
هیرگ : » دومرف درک و  یهاگن  شنارای  هب  دوشگ . یمارآ  هب  ار  شیاهمشچ  نانمؤمریما  دـندرکیم . هیرگ  اجنآ  اـجنیا و  شکیدزن ، ناراـی 

!« مراد ور  شیپ  ار  ادخ  تشهب  نم  هک  اریز  دینکم !
شکرابم رـس  قرف  رد  هک  يریـشمش  رهز  دـش . هتـسب  هرابود  شنابرهم  ياهمشچ  تفر . لاح  زا  ياهظحل  يارب  دومرف و  ار  هلمج  نیا  یلع 

تـسد هب  ار  ریـش  فرظ  تسـشن . وناز  يور  ردپ ، رانک  دمآ . تسد  هب  يریـش  يهساک  اب  نسح  درکیم . ار  دوخ  راک  مکمک  دوب ، هتفرورف 
! دیربب يریش  فرظ  مه ، [ 2  ] نامحرلادبع يارب  : » دومرف داد و  سپ  ار  هساک  دیـشون . هعرج  هس  ود -  تفرگ . ار  ریـش  فرظ  یلع  داد . ردپ 

!« دینک یهاتوک  وا  ياذغ  بآ و  رد  هک  ادابم  ادابم ...
هک نانچ  نآ  ار  وا  میتسناوتن  میتسه ، یلع  نارای  هک  ام  ربکا ! هللا  : » تفگ بل  ریز  یکی  دـش . دـنلب  همه  يهیرگ  يادـص  یلع ، نخـس  نیااب 

وا یتسار  هب  میسانشب ! تسه ،
هحفص 9] ]

نیدیب لـتاق  ياذـغ  بآ و  رکف  رد  دـشاب ، دوخ  ياذـغ  بآ و  رکف  هب  هک  نآ  زا  شیب  یلع ، تسا !؟ شیوخ  لـتاق  نارگن  هک  وا  تسیک ؟
!« تسا شیوخ 

. دنتفر دنداد و  ییاهروتـسد  دـنتفگ . يزیچ  مادـک  ره  دـندمآ . نانمؤمریما  نیلاب  رب  دوب ، بیبط  میکح و  هچ  ره  هفوک  رد  بش ، نآ  يادرف 
میارب : » تـفگ سپـس  درک و  رکف  یمک  یلع ، كراـبم  رـس  فاکـش  ندـید  زا  سپ  تـشاد ، تراـهم  یحارج  رد  هـک  ناـبیبط  نآ  زا  یکی 

!« دیروایب يدنفسوگ 
نآ رد  شناهد  اب  سپس  تشاذگ . مخز  فاکش  رد  و  دیشک . نوریب  مرگ  هزات و  یگر  دنفـسوگ ، نآ  زا  بیبط  دندروآ . يدنفـسوگ  دوز ،
یلع نارای  نادنزرف و  هب  ور  دیود . شاهرهچ  يور  یمغ  ناهگان  درک . هاگن  نآ  رد  یتدـم  بیبط ، . دیـسر رـس  مخز  قمع  هب  ات  دـیمد  گر 

نانمؤمریما زغم  ات  نوعلم ، نآ  دولآرهز  ریـشمش  تسا . زغم  ياههملد  کشیب  مدید . مخز  فاکـش  رد  يدیفـس  ياههطقن  : » تفگ درک و 
!« دیآیمنرب يراک  چیه  نابیبط  رگید  ای  نم  زا  رگید  تسا . هدیسر 

رد يرییغت  ای  ینوگرگد و  هنوگچیه  اما  دوب ، هدـیمهف  بوخ  ار  حارج  روظنم  هدینـش و  ار  بیبط  ياهفرح  هچرگا  نانموم -  ریما  یلع – 
، یلع : » تفگ بیبـط  دـیچیپ . هناـخ  راـبمغ  ياـضف  رد  موـثلکما  بنیز و  شنارتـخد ، ياـههیرگ  يادـص  ناـهگان  دـشن . راکـشآ  شاهرهچ 

!« شاب هدامآ  تیصو  يارب  نانمؤمریما !
بنیز و ياههیرگ  يادـص  هیرگ . بش  ازمتام ؛ کیرات و  بش  دوب ؛ يروآدرد  بش  هفوک ، مدرم  یلع و  يهناـخ  لـها  يارب  زور  نآ  بش 

دراو یلع ، ندید  يارب  هورگ  هورگ  دندمآیم و  نانمؤمریما  يهناخ  هب  هفوک  مدرم  زا  ياهتـسد  هظحل ، ره  دـشیمن . عطق  ياهظحل  موثلکما 
شاهناـخ هب  ار  مدرم  دورو  هک  دوب  هدومرف  یلع  دریگب . ار  هتـسکش  لد  ناـیرگ و  مدرم  يولج  تسناوتیمن  یـسک  رگید  دـندشیم . قاـتا 

شاهناخ هب  هک  ار  یمدرم  دشیم ، رتدب  هظحل  ره  شلاح  هک  نآ  اب  یلع  دنراذگب . دازآ 
هحفص 10] ]
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ره مورب ، ناتنایم  زا  نم  هک  نآ  زا  شیپ  نارهاوخ ! ناردارب و  : » دومرفیم تفگیم و  نخـس  اهنآ  اـب  تفریذـپیم و  یمرگ  هب  دـندمآیم ،
!« دیسرپب دیراد ، یشسرپ  لاؤس و 

همه دندوب . هتسشن  شرب  رود و  شاهداوناخ ، ناتـسود و  ناوریپ و  مامت  دش و  رتدب  هاگان  یلع  لاح  دیـسر . ناضمر  هام  مکی  تسیب و  بش 
هیرگ يادـص  وـس  ره  زا  تشگیم و  اـههچوک  رد  مغ  دوـب . نیگمغ  هفوـک  نامـسآ  نیمز و  دـندوب . لاـح  ناـشیرپ  نیگمغ و  تحاراـن و 

. دمآیم
هدـنز هک  اهنآ  دـنتفر و  هکم  يوس  هب  دـنتخیرگ و  اهنآ  نارـس  دـندروخ ، یلع  زا  یتخـس  تسکـش  ناورهن  گنج  رد  [ 3  ] جراوخ یتقو 

، هنارهام هشقن  کی  قبط  جراوخ  نارـس  دنتـسویپ . مه  هب  اجنآ  رد  دنتـشاذگ و  هکم  يوس  هب  ور  رانک  هشوگ و  زا  جیردت  هب  دـندوب ، هدـنام 
فاکـش نت ، هس  نیا  هک  دنتـشاد  هدیقع  جراوخ  نارـس  دنرادرب . نایم  زا  نامز  کی  رد  ار  صاعورمع  هیواعم و  یلع ، هک  دنتفرگ  میمـصت 

. دیسر دنهاوخ  نما  شمارآ و  هب  ناناملسم  مالسا و  ناشتکاله ، اب  دناهتخادنا و  ناناملسم  نیب  یقیمع 
درم هس  هشقن ، يارجا  يارب  دننک . رورت  ار  صاعورمع  هیواعم و  یلع ، فلتخم ، رهـش  هس  رد  اما  تعاس ، کی  زور و  کی  رد  هک  دش  رارق 

: دندش بلطاود 
. - دوب هدش  هتشک  یلع  دوخ  تسد  هب  یلوق  هب  یلع و  رکشل  تسد  هب  ناورهن  گنج  رد  شردپ  هک  دارم -  هلیبق  زا  مجلم  نب  نامحرلادبع 

. دش هفوک  رهش  رد  نانمؤمریما  یلع ، نتشک  بلطواد 
. دش ماش  رد  هیواعم  نتشک  بلطاود  كرب ، هب  فورعم  هللادبع  نب  جاجح 

. دش رصم  رد  صاعورمع  نتشک  بلطاود  رکب  نبورمع 
. دندرک تکرح  ناشرظن  دروم  رهش  يوس  هب  مادک  ره  دنتفرگ و  رظن  رد  روظنم  نیا  يارب  ار  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  زور  نت ، هس  نآ 

. دنناسر نایاپ  هب  ناشراک  دجسم ، رد  زامن ، رس  رد  هک  دنداهن  نیا  رب  ار  رارق  اهنآ 
هحفص 11] ]

هک اج  نآ  زا  اما  دروآ . دورف  هیواعم  رس  رب  دیشک و  ریـشمش  مود ، يهدجـس  مود و  تعکر  رد  دش . زامن  فص  دراو  تفر و  ماش  هب  كرب 
رس تشپ  زا  ییادص  ندینش  اب  دوب ، يویند  ماقم  هاج و  یپ  رد  شرکف  حور و  هشیمه  درکیمن و  تبحص  ادخ  اب  شزامن  رد  زگره  هیواعم 

. دمآ دورف  هیواعم  نار  رب  كرب  تبرض  تشادرب و  هدجس  زا  رس  عقوم  زا  شیپ  دوخ ،
غاد هتخادگ  نهآ  اب  ار  مخز  فاکش  دندروآ . شیارب  رهام  قذاح و  نامیکح  نابیبط و  دنناسر  شخاک  هب  مه  ار  هیواعم  دنتفرگ . ار  كرب 

!« یتسر گرم  زا  دش ! فرطرب  رطخ  : » دنتفگ دندناروخ و  وا  هب  ییاهوراد  دندرک و 
ياهدژم یهد ، ناما  نم  هب  رگا  هیواعم ! : » تفگ تساوخ و  ناما  وا  دنزاس ، ادج  كرب  نت  زا  رـس  هیواعم  روضح  رد  دنتـساوخیم  هک  یتقو 

!« گرزب ياهدژم  داد . مهاوخ 
دوب رارق  مدمآ ، وت  نتـشک  يارب  نم  هک  يزور  نامه  : » تفگ كرب  داد . ناما  وا  هب  دنامیمن ، نامیپ  دـهع و  رـس  رب  تقو  چـیه  هک  هیواعم 

هب یلع  ندش  هتشک  ربخ  ات  نک  ربص  شکن و  ارم  دننزب . صاعورمع  یلع و  نتشک  هب  تسد  رصم  هفوک و  رد  نم ، زج  هب  رگید  درم  ود  هک 
نک اهر  دشن ، قفوم  مه  رگا  تفالخ . یعدمیب  نادیم  يزاتهکی و  ینامیم و  وت  دز ، یلع  رب  یتبرـض  دش و  قفوم  مجلمنبا  رگا  دسرب ، وت 
رگا نکب ! يراد ، لـیم  هک  هنوگنآ  ره  وا ، نتـشک  زا  سپ  مدرگرب . اـجنیا  مریگب و  ار  یلع  ناـج  موـش و  هفوـک  مزاـع  تعرـس  هب  اـت  ارم 

!« نک ادج  ار  مرس  ای  نک و  وفع  ای  یتساوخ 
يوس هب  ار  دوخ  رکم  هلیح و  زا  رپ  هاگن  دـش . هداز  شردام  زا  هرابرگد  ییوگ  هک  دـش  ناـمداش  ناـنچ  دینـش ، ار  نخـس  نیا  یتقو  هیواـعم 

[. 4 . ] دیسوب درک و  لغب  ار  وا  تخود و  كرب 
فـص رد  دـش و  دجـسم  دراو  وا  یتـقو  دـشن . قـفوم  كرب ، لـثم  دـشکب -  ار  صاـعورمع  رـصم ، رد  دوـب  رارق  هـک  مـه -  رکب  نـب  ورمع 
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، هدروخ شرس  قرف  هب  تبرض  هک  یسک  نآ  هک  دیمهف  دوز  یلو  دز ؛ صاعورمع  رـس  رب  یتبرـض  هدجـس  ماگنه  رد  تسـشن ، نارازگزامن 
. تسا هدوب  [ 5  ] رصم یضاق  ینعی  دوب ؛ يرگید  سک 

هحفص 12] ]
رای نیرتكاپ  دناوتب  مجلمنبا  اما  دنرادرب ؛ نایم  زا  ار  صاعورمع  هیواعم و  دـنناوتن  رکب  نبورمع  كرب و  هک  تساوخ  نینچ  ریدـقت  يرآ !

. دناسرب تداهش  هب  ار  ادخلوسر  روای  و 
، دوب هدجـس  هب  اهرـس  يهمه  هک  هاگنآ  مود ، يهدجـس  رد  مود و  تعکر  رد  تفرگ . اـج  زاـمن  فص  رد  هفوک ، دجـسم  رد  زین  مجلمنبا 

تبرض يادص  دروآ . دورف  کلهم  یتبرض  یلع ، كرابم  رـس  قرف  رب  دوخ  دولآرهز  ریـشمش  اب  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  ماگنه ، زا  شیپ 
نوخ وا ، زبس  يهمامع  ریز  زا  دندرک . هرود  ار  یلع  دندیمهف . نایعیش  تخیر . دجسم  ياضف  رد  تخیمآ و  مهرد  یلع  ربکا  هللا  اب  ریـشمش 

. دوب نوخ  زا  هدیشوپ  شیاههنوگ  یناشیپ و  دوب . هدش  يراج  مرگ  خرس و 
تـشز خر  ابیز  رتخد  نآ  ماطق -  جراوخ ، زا  شیب  یلو  دناسر ، تداهـش  هب  ار  یلع  هک  تشاد  تیرومأم  جراوخ  يوس  زا  هچرگ  مجلمنبا 

دوب هداد  تسدزا  ناورهن  هار  رد  ار  شناردارب  ردپ و  هک  تریسوید -  يوجهنتف  رتخد  نیا  دوب . هدرک  یلع  نتشک  هب  قیوشت  ار  وا  تریس - 
اب جاودزا  طرـش  ار  نانمؤمریما  نتـشک  دوب و  هتخاس  دوخ  قشاع  هتخابلد و  ار  مجلمنبا  یکریز ، اب  نیمه ، يارب  دوب . یلع  نوخ  يهنـشت  - 

. دوب هداد  رارق  وا 
ناگراچیب یماح  نآ  دز ؛ تبرـض  ار  راگزور  درم  نیرتكاپ  نیرتنمؤم و  تفر و  دجـسم  يوس  هب  ینیمز ، قشع  هداـب  زا  تسم  مجلمنبا ،

دوخ نیگنن  قشع  نآ  هب  زگره  هک  دـنادب  هک  نآیب  درک ، ار  دوخ  راک  مجلمنبا  ار . ادـخ  ریـش  ار ؛ نانموم  ریما  ناراـگزیهرپ و  يـالوم  ار ؛
. دش دهاوخ  صاصق  یلع ، دیشر  دنزرف  تبرض  اب  دیسر و  دهاوخن 

! ردارب يا  : » دیسرپ دوب ، يراج  شایناشیپ  تروص و  رب  نوخ  يوج  هک  یلاح  رد  یلع  دندرب . یلع  شیپ  دنتفرگ و  ناناملـسم  ار  مجلمنبا 
»؟ مدوب يدب  ریما  تیارب  ایآ  نم  يدرک ؟ نینچ  ارچ 

!« هن : » تفگ مجلمنبا 
»؟ يدرک نینچ  ارچ  سپ  : » دیسرپ یلع 

هحفص 13] ]
[. 6 . ] لال دنام ؛ شوماخ  تکاس و  مجلمنبا 

. دیـشون ياهعرج  دندروآ  تساوخ . ریـش  دوب . هدرک  تیارـس  شندب  ياضعا  يهمه  هب  رگید  ریـشمش  رهز  تخیریم  یلع  یناشیپ  زا  قرع 
!« روایب ذغاک  ملق و  مدنزرف ! : » دومرف نیسح  دوخ  گرزب  دنزرف  هب  ور  هاگنآ ،

!« سیونب میوگیم ، هچنآ  : » دومرف یلع  دمآ . ملق  ذغاک و  اب  تفر و  نسح 
: درپس شراوگرزب  ردپ  نانخس  هب  شوگ  نیگمغ ، ناشیرپ و  یبلق  اب  نایرگ و  ياهمشچ  اب  نسح 
: تسوا تبحصمه  رادرب و  رای و  هللالوسر و  مع  رسپ  بلاطیبا ، نب  یلع  همانتیصو  نیا ، سیونب  - 

... هللالوسر ادمحم  نا  دهشا  و  هللا ... الا  هلا  نا ال  دهشا  و  میحرلا ... نمحرلا  هللا  مسب 
زا ناشیاهلمع  يهرابرد  دنکیم و  هدنز  هرابود  دـناهدیمرآ ، اهروگ  رد  هک  ار  یناسک  نابرهم ، يهدنـشخب  دـنوادخ  هک  مهدیم  تداهش 

... دشابیم هاگآ  تسا ، ناهنپ  مدرم  ياههنیس  رد  هک  هچنآ  زا  دنوادخ  دسرپیم . نانآ 
باتک و منکیم و  نیشناج  یـصو و  ار  وت  ادخلوسر ، هدومرف  قبط  منک ، تیـصو  دیاب  تسا و  ییادج  تقو  هک  نونکا  نم ! دنزرف  نسح !

نم هب  ار  دوـخ  حالـس  باـتک و  دـناوخ و  شدوـخ  نیـشناج  ارم  ادـخلوسر  هک  هنوـگ  ناـمه  مراپـسیم . وـت  تسد  هب  ار  شیوـخ  حـالس 
. مراد رومأم  ار  وت  هک  داد  متیرومأم  تشاذگاو و 
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تسد هب  ار  حالس  نیا  باتک و  نیاو  هد ! رارق  دوخ  نیشناج  یصو و  ار  نیسح  تردارب  دش ، کیدزن  تگرم  نامز  یتقو  نم  دنزرف  نسح !
! راپسب وا 

: دومرف هرابود  توکس ، ياهظحل  زا  دعب  درک و  یثکم  ماما 
دینک و یکین  ناگراچیب  ناریقف و  نادنمتـسم و  هب  دیروآ ! محر  نامیتی  رب  مناوخیم ...، ارف  ادخ  تدابع  هب  يراگزیهرپ و  هب  ار  امـش  نم  - 

! دیناسر ناشيرای 
زا ار  ملاظ  هک  تسا  نیا  رد  ریخ  هار  و  دیورب ! ریخ  هار  یکین و  هار  هب  هراومه  و  ... 

هحفص 14] ]
! دیزاس دوبان  ار  رگمتس  دیرادرب و  نایم 

زا هدـب ... نامرف  یکین  ریخ و  هار  رد  طقف  طقف و  زیهرپب  یناـبز  دـب  زا  نک ! راـک  دـنوادخ  يارب  لاـح  همه  رد  هراومه و  مرـسپ ! نسح ، ... 
! هدب زین  ناریقف  نادنمتسم و  هب  يروخیم ، هک  ییاذغ  رهزا  زیهرپب ! اهيدب 

!... نک داهج  دوخ  سفن  اب  و  تسا .. ندب  يالب  رپس  هزور ، هک  رادب ! هزور  ناوخب و  زامن  ...
: دومرف شرافس  دنچ  زین  دوخ  لتاق  يهرابرد  نسح ، هب  شیاهتیصو  نتفگ  زا  سپ  یلع 

. مریگیم میمـصت  شاهرابرد  مدوخ  مدنام ، هدنز  نم  رگا  دینک . راتفر  یکین  یبوخ و  هب  وا  اب  و  دیهدب ... یندـیماشآ  كاروخ و  ملتاق  هب  - 
سک دیابن  نم ، يهدنشک  زج  دینزب و  وا  هب  تبرـض  کی  طقف  دیرتکیدزن . يراگزیهرپ  هب  دیـشخبب ، ار  وا  رگا  دیـشکب ! ار  وا  مریمب ، رگا 

! دوش هتشک  يرگید 
! تسا ناراگزیهرپ  ناراکوکین و  اب  دنوادخ  درکیم - : ادا  یتخس  هب  رگید  ار  اههملک  دشیم . رتهاتوک  هاتوک و  یلع  ياهسفن 

هلمج نیرخآ  دومرف . نایب  ار  شاهلمج  نیرخآ  تسب و  یمارآ  هب  ار  شیاهمشچ  گرم . قرع  تسشن ؛ یناشیپ  رب  يدرس  قرع  دش . تکاس 
: دوب نیا  ادخ  درم  نآ 

! هللالوسر ادمحم  نا  دهشاو  هللا ... الا  هلا  نا ال  دهشا  - 
. دش هتسب  ناراگزیهرپ  يالوم  نانمؤمریما و  یلع -  یناگدنز  باتک 

نانموم ریما  حور  هک  دندیمهف  یتقو  هفوک  مدرم  دنکفا . هیاس  هفوک  نامـسآ  نیمز و  رب  گرزب  یمتام  نایاپیب و  یهودـنا  مغ و  بش ، نآ 
. دندروآ موجه  شاهناخ  يوس  هب  نانزهنیس  رس و  رب  تسا ، هتفاتش  شراگدرورپ  شیپ  هب  بش  نآ  نایقتم  يالوم  و 

اب ار  شناوریپ  ناراـی و  هداوناـخ و  تسبورف و  ناـهج  زا  مـشچ  اـهیبوخ ، ماـما  تلادـع و  ماـما  نآ  تـفر . ادـخ  يوـس  هـب  بـش  نآ  یلع 
نامسآ نیمز و  دیلان . رحس  ات  بش  نآ  هفوک  مامت  تشاذگ . یقاب  ناشیرپ  نیگمغ و  ياهلد  اب  نایرگ و  ياهمشچ 

هحفص 15] ]
نآ هفوک  دجـسم  ياهراوید  دینـشن . هفوک  دجـسم  رد  ار  وا  نابرهم  يادص  سک  چـیه  رگید  دندیـشوپ . متام  هایـس  تخر  وا  يازع  رد  مه 

. دنداد رس  هحون  دندرک و  زاب  نابز  بش 
درک بورغ  هفوک  بش  یکیرات  رد  تلادع  داد و  دیشروخ  دیدن . هفوک  ياهنابایخ  اههچوک و  رد  ار  شاینارون  يامیـس  سکچیه  رگید 

راگدای یلع و  راگدای  نسح ، دوب . نسح  يوس  هب  ـالاح  هفوک ، مدرم  دـیما  مشچ  تسـشنورف . گرزب  یمتاـم  نیگنـس و  یمغ  ار  ناـهج  و 
. دندوب هفوک  مدرم  ياهدیما  ربمایپ و  نامشچ  رون  نیسح ، شردارب  وا و  دوب . ارهز 

: هک دنتسنادیمن  نانادان  نآ  دندش . نامداش  ترضح ، نآ  نانمشد  ناکاپان و  اما  دنتسیرگ ؛ نوخ  ناکین  ناکاپ و  یلع ، تداهش  اب 
[. 7 ... ] قشع هب  دش  هدنز  شلد  هک  نآ  دریمن  زگره 

هحفص 19] ]
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دیشروخ دنزرف 

یتماق اب  هدیـشک و  یندرگ  اب  دوب ؛ هناشراهچ  وا  راوتـسا . مارآ و  ییاهماگ  اب  راقواب ؛ هوکـشاب و  داـتفا ؛ هار  هب  هفوک  دجـسم  يوس  هب  نسح 
؛ دوب قارب  هدیـشک و  شندرگ  ینتـشادتسود . نیکمن و  تشاد ؛ اـبیز  باذـج و  ياهرهچ  یخرـس . اـب  هتخیمآ  دوب ؛ دیفـس  شتروص  اـسر .
یکاپ و زا  يدـنخبل  شتروص  رد  راومه . ییاههنوگ  اب  دوب ؛ هداشگ  تشرد و  هایـس و  شیاهمشچ  هرقن . زا  يریـشمش  لثم  قارب  فاـص و 

. دشیم هدید  قشع  تیموصعم و 
ره ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  دوب . ادخلوسر  شدج  هیبش  رـس ، ات  هنیـس  زا  تخادنایم . ادخلوسر  دای  هب  ار  هدننیب  دـمآیم ، رود  زا  هک  یتقو 

هک ره  دنامیم . هریخ  نسح  شاهون ، ینارون  يامیس  رد  دشیم . گنتلد  ترضح  نآ  يامیس  ندید  يارب  هک  سک 
هحفص 20] ]

!« هللالوسر شدج  هب  تسا  درف  نیرتهیبش  نسح  : » دناوخیم بل  ریز  دیدیم ، ار  وا 
هفوک دجسم  رد  قاتـشم  مدرم  دوشب . ناشماما  دیایب و  ات  دندوب  یلع  نب  نسح  راظتنا  رد  همه  دوب . مدرم  هوبنا  زا  رپ  دجـسم  نوریب  نورد و 

. دندرمشیم ار  اههظحل  نسح ، اب  تعیب  يارب  شفارطا ، و 
يهریت ياهربا  دوب . هتخادنا  هیاس  شاینارون  يهرهچ  رب  نیگنس  یمغ  دمآ . هار  زا  نیسح ، شردارب  اب  شکیدزن و  نارای  زا  یعمج  اب  نسح 

مرو خرس و  دندوب ؛ کشا  زا  رپ  بوطرم و  ردپ  گوس  متام و  رد  شهایس  تشرد و  ياهمشچ  دندیرابیم . شلد  روانهپ  نامـسآ  رد  مغ 
نابرهم ياهمشچ  نآ  دوب ؛ ادـخلوسر  شدـج  هاـگهسوب  دوب -  كدوک  یتقو  هک -  یهایـس  ياـهمشچ  ناـمه  داـیز ! ياـههیرگ  زا  هدرک 

ياهمشچ زا  یکشا  هک  يزور  رب  ياو  : » دومرفیم دوب و  شنارگن  هشیمه  ربمایپ  هک  ییاهمشچ  نامه  دندوب . دولآکشا  نیگمغ و  نونکا 
!« دزیر ورف  نیسح  نسح و 

تسـشنیم و ربمایپ  يوناز  کی  رب  هک  ینـسح  نامه  دربیم . دجـسم  هب  درکیم و  شراوس  دوخ  شود  رب  ربمایپ  هک  دوب  ینـسح  ناـمه  وا 
ار نیسح  نسح و  نم ، ایادخ ! راب  : » دومرفیم دیشکیم و  ردارب  ود  نآ  رـس  رب  شزاون  تسد  ربمایپ  شرگید و  يوناز  رب  نیـسح ، شردارب 

!« درادیم نمشد  ار  ود  نیا  هک  ار  نآ  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  ود  نیا  هک  ار  هک  نآ  رادب  تسود  سپ ، مرادیم ! تسود  رایسب 
مه ود  نآ  زا  یلع ، ناشردپ  دنتشهب . ناناوج  دیس  نیـسح ، نسح و  : » دومرفیم شردارب  وا و  هرابرد  ربمایپ  هک  دوب  ینـسح  نامه  وا  يرآ !

!« دنوادخ شیپ  رتزیزع  تسا و  رتهب 
یلع و ینامـسآ  تلـصو  هرمث  نیتـسخن  دوب . هللا  لوسر  شدـج  مشچ  روـن  زیزع و  نسح ، همطاـف . یلع و  زیزع  دوـب و  ربماـیپ  زیزع  نسح ،

. دوب ادخلوسر  يهون  نیتسخن  همطاف و 
اب تسـشنیم و  یلع  شراوگرزب  ردپ  نآ ، زا  شیپ  هک  يربنم  تفر . ربنم  يور  دش . دجـسم  دراو  وا  دـندرک و  زاب  وا  رب  هار  قاتـشم ، مدرم 

توکس شنابرهم  يادص 
هحفص 21] ]

. دوب توکس  تسشن . ربنم  يور  ردپ ، ياج  هب  نسح  لاح ، دیپتیم . نآ  رب  مدرم  بلق  هک  يربنم  تسکشیم . ار  دجسم 
وا یناروـن  يهرهچ  رب  مشچ  دـندوب . هتـسشن  تکاـس  همه  یلع . نب  نسح  يهبطخ  راـظتنا  رد  دـندربیم . رـس  هـب  راـظتنا  رد  رادهزور  مدرم 

ردـپ هرابرد  سپـس  درک . دای  ادـخلوسر  شدـج  زا  هاـگنآ  دروآ . ناـبز  رب  ار  ناـبرهم  يهدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  تسخن  نسح ، دنتـشاد .
تداهش غاد  زونه ، دوب . هتـشذگن  شیب  یبش  شردپ ، زیگنامتام  زادگناج و  تلحر  زا  زونه  تفگ . اهنخـس  بلاطیبا  نب  یلع  شراوگرزب 

تفرگ و ار  شیولگ  هار  ینیگنـس  ضغب  دـش ، يراج  شنابز  رب  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـن  هک  یتقو  دوب . هزاـت  هفوک ، مدرم  وا و  بلق  رد  یلع 
اب يراز و  هیرگ و  اـب  اـهنآ  يراـهب . ربا  لـثم  دـندرک ؛ هیرگ  تسکـش . مه  مدرم  ضغب  دـیزغل . ورف  شراومه  ياـههنوگ  رب  شیاـهکشا 
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: دندش تکاس  هرابود  دندروخ و  ورف  ار  ناشاهضغب  دندرپس . نسح  نانخس  هب  شوگ  نیگمغ ، ياهلد 
ارهز و دنزرف  نسح ، نم  هک  دـنادب  دسانـشیمن ، ارم  هک  تسه  ناتنایم  رد  یـسک  رگا  دیـسانشیم . یبوخ  هب  ارم  همه  امـش  هفوک ! مدرم  - 
یکیرات و زا  تیاده  يارب  و  دناوخارف ، نابرهم  هدنـشخب و  دنوادخ  يوس  هب  ار  امـش  هک  سکنآ  دنزرف  هللا ! لوسر  دـنزرف  و  متـسه ! یلع 
رب ناـهج و  رب  گرزب  یتـمعن  نینچمه  و  دوب . گرزب  یتـمحر  شايربماـیپ ، هک  یـسک  دـش . ناـتهار  غارچ  یهلا ، رون  يوـس  هب  یهارمگ 

نایناهج
! دوب

: داد همادا  نینچ  ار  شیاهفرح  درک و  مدرم  هب  ور  یهاگن  نسح  دنتفگ . ریبکت  همه  مدرم 
هارمه رای و  اج  همه  هراومه ، هک  یسک  درک . داهج  هناقشاع  ادخ  هار  رد  هک  سکنآ  دنزرف  یلع . دنزرف ، يرآ ، متسه . یلع  دنزرف  نم ، - 

. مبلاطیبا نب  یلع  دـنزرف  نم  درک . عافد  هللالوسر  زا  شکاپ  ناج  اـب  هک  یـسک  دوب . ادـج  یکاـپان  هنوگره  زا  هک  یـسک  دوب . ادـخلوسر 
ریما نایقتم و  يالوم  نادرمناوج و  درمناوج  هک  مدرم  نآ  دنزرف  دناوخ . دوخ  نیشناج  ردارب و  یـصو ، ار  وا  هللالوسر ، هک  سکنآ  دنزرف 

نانمؤم
هحفص 22] ]

. وا زا  سپ  هچ  وا و  زا  شیپ  هچ  دوب ؛ دهاوخن  تسا و  هدوبن  شاهیاپ  مه  تلادع  نامیا و  يرادیاپ و  رد  سک  چیه  هک  یسک  دوب .
: داد همادا  نسح  دوب . توکس  مه  زاب 

، ناگراچیب رکف  رد  هکنآ  رگم  تشاذـگن ، شلاب  هب  رـس  یبش  هک  یـسک  دوب . ناتـسرپرسیب  ناـمیتی و  ناـنزهویب ، راوخمغ  راـی و  یلع ، - 
سک چیه  تشاد . لدرد  ار  ادخ  رادید  قوش  مه  اههظحل  نیرخآ  رد  دوبن . لفاغ  شراگدرورپ  دای  زا  ياهظحل  و  دشاب . نامولظم  نامیتی و 

... هللا یلو  دوب ؛ دنوادخ  تسود  یتسار  هب  بلاطیبا  نب  یلع  دشن . عقاو  مولظم  وا  لثم  سک  چیه  . درکن تمدخ  مالسا  هب  مردپ  لثم 
شمارآ ياهلگ  داش  يوب  لثم  دوب ؛ یمیمـص  ناراس ، همـشچ  نحل  لثم  شنحل  تفگیم . نخـس  شیاسر  ناـیب  اویـش و  ناـبز  اـب  نیـسح 

يراج ناشاههنوگ  رب  کشا  هک  درکیم  رثا  هفوک  مدرم  رد  نانچ  شراـتفگ  درکیم . هزاـت  ار  ناـج  دادیم و  افـص  ار  اـهلد  دوب و  شخب 
رب یلع  مان  تفگیم و  نخـس  یتقو  تخادنایم . هللا  لوسر  شدـج  یلع و  شردـپ  دای  هب  ار  مدرم  شراتفگ ، رادرک و  راتفر و  تخاسیم .

. دنتسیرگیم دندیشیدنایم و  یلع  حور  لالج  هوکش و  تیمولظم و  هب  مدرم  دشیم ، يراج  شنابز 
ياهییاسران حالصا  يارب  دبایرد و  ار  ناملسم  هعماج  دریگب و  هدهع  رب  ار  ناشتماما  ات  دنتشاد  ترـضح  نآ  نیـشناج  هب  دیما  مشچ  اهنآ 

. دباتشب تکلمم 
مدرم دـناوخارف . یلع  نب  نسح  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  دـنلب ، يادـص  اب  تساخرب و  [ 8  ] سابع نب  هللادـبع  ، دـش مامت  نسح  يهبطخ  هک  یتقو 

ماما كرابم  ياهتسد  رد  تعیب  تسد  دـنتفریم و  شیپ  هتـسد  هتـسد  دـندوب ، راوگوس  نایرگ و  ناـشیالوم  تلحر  رد  هک  هفوک  نیگمغ 
دنتفگیم دـندرکیم ، تعیب  هک  یناسک  دـناوخیم . ریخ  ياـعد  شقح  رد  دادیم ، تسد  هک  یـسک  ره  اـب  ماـما  دنتـشاذگیم . ع )  ) نسح

ناـج شوگ  هب  ار  وـت  ناـمرف  رما و  میریذـپیم و  ناـمناج  لد و  اـب  یهد ، ناـمرف  هچنآ  ره  میتـسه . وـت  ربناـمرف  عـیطم و  اـم  ناـج ! نسح  »
!« میراپسیم ناج  وت  هار  رد  میتسه و  وت  یهن  رما و  يهدامآ  فک  رب  ناج  میرامشیم . بجاو  ار  وت  یهن  رما و  میریگیم و 

هحفص 23] ]
. دروآ ناغمرا  هب  یلع  قداـص  نیتسار و  ناوریپ  يارب  ار  دـیما  يداـش و  ياههفوکـش  زا  یغاـب  نسح ، اـب  هفوک  فارطا  هفوک و  مدرم  تعیب 
هب ياهناملسم  یضعب  لد  رد  ینارگن  سرت و  شیوشت ، داتفا و  مالسا  نانمشد  ياهلد  رب  هزادنایب  سرت  بارطـضا و  ، رگید يوس  زا  یلو 

ثراو ار  دوـخ  هک  یناملـسم  رهاـظ  رد  ياهناملـسم  ناـمه  تـخیگنارب . اـهنآ  رد  مـه  ار  ماـقتنا  مـشخ و  شتآ  تـخیر . ناملـسم  رهاـظ 
ماش و مکاح  هک  هیواعم  زا  اصوصخم  . تفرگ اهنآ  زا  ار  مارآ  رارق و  لـیابق ، ناـگرزب  هفوک و  مدرم  تعیب  دنتـسنادیم و  مالـسا  تموکح 
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اب دوخ  خاک  رد  دوب ، هدروآرد  ادخ  ربمایپ  نادـناخ  یلع و  نانمـشد  زا  ینوناک  تروص  هب  ار  ماش  هک  هیواعم  دوب . یلع  نانمـشد  هتـسدرس 
یلع زا  شاهنیـس  رد  هک  یماـقتنا  شتآ  رد  هیواـعم  دوب . شیوشت  مشخ و  اپارـس  تفریم . وس  نآ  وـس و  نیا  هب  نارگن  شیوـشت و  رپ  یلد 

هک تسنادیم  بوخ  تشاد و  ربـخ  هیواـعم  دوب . هدـییارگن  يدرـس  هب  شتآ  نیا  مه  ترـضح  نآ  تداهـش  اـب  یتـح  . تخوـسیم تشاد ،
یلع یلاخ  ياج  نسح  يدوز  هب  دنیچن ، ياهئطوت  دبنجب و  رید  رگا  هک  تسنادیم  بوخ  وا  دنراد . تسود  ردـق  هچ  ار  نسح  اهناملـسم ،
مایق اب  هک  درکیم  ساسحا  دوب ، یبلطتردـق  رگهلیح و  درم  هک  هیواـعم  دنیـشنیم . شردـپ  ياـج  ربو  دـنکیم  رپ  اهناملـسم  بلق  رد  ار 

هک دوب  هدـیمهف  شیاهسوساج  قیرط  زا  وا  تشاد . ار  هدـنیآ  شیوشت  هیواعم  داـتفا . دـهاوخ  رطخ  هب  ماـش  رد  شتموکح  یلع ، نب  نسح 
رادـنامرف یلو و  ناونع  هب  ار  سابع  نب  هللادـبع  هدز و  شیاـهورین  یهدـنامزاس  هب  تسد  وا ، اـب  مدرم  تعیب  زا  سپ  هلـصافالب  نسح ، ماـما 

يرایسب هک ، نیا  رتمهم  همه  زا  تسا . هدیزگرب  يرادنامرف  زین  دوخ  تموکح  لحم  زا  یـشخب  ره  يارب  تسا . هداتـسرف  راید  نآ  هب  هرـصب 
. تسا هتشاذگ  یقاب  ناشماقم  رد  دنتشاد ، یماقم  یلع  نامز  رد  هک  ار  یناسک  زا 

، دـیچیپیم شدوـخ  هب  یمخز  راـم  نوـچ  هک  دوـبن  لـیلدیب  دوـب . هدینـش  ار  اـهربخ  تسنادیم و  ار  اـهنیا  يهـمه  ماـش  رگهـلیح  مکاـح 
هک تسنادیم  بوخ  هیواعم  دـناوخیمارف . یـشیدنا  هراچ  هب  ار  اهنآ  تفرگیم و  هیانک  شین و  ازـسان و  داـب  هب  یپ  رد  یپ  ار  شناـیفارطا 

ماش يوس  هب  شمیظع  هاپس  اب  نسح  هک  دیشک  دهاوخن  زارد  ینامز 
هحفص 24] ]

هاـچ هب  ار  دوخ  دزاـبیم و  ار  گـنج  دـشیدنین ، ياهشقن  دـنیچن و  ياهئطوت  رگا  هک  تسنادیم  بوـخ  وا  دزاـسیم . ار  وا  راـک  دزاـتیم و 
. دزادنایم يریسا 

، ماما درذـگیم . اههچ  هیواعم  رـصق  رد  ماش و  رد  هک  تسنادیم  وا  دوب . عاضوا  بظاوم  دینـشیم و  ار  زیچ  همه  رودارود  زین  نسح  ماـما 
هچ لدروک  رفاک و  يهیواعم  يهنادرمناوجان  ياههلیح  زا  یلع ، شراوگرزب  ردـپ  هک  تسنادیم  بوخ  تخانـشیم و  یبوخ  هب  ار  هیواـعم 

ثعـشا و نب  سیق  لثم  یناـسک  یلع و  هدروخ  مسق  نانمـشد  زا  یهورگ  هئطوت ، ندـیچ  یـشیدنا و  هراـچ  يارب  وا  تشاد . لد  هب  اـهنوخ 
گنرین هلیح و  رد  صاعورمع  صوصخب  دوب . هدرک  عمج  دوخ  رود  دـندروآیمن ، مک  هیواعم  زا  يزیچ  يرگهلیح  رد  هک  ار  صاـعورمع 

. دندزیم لثم  ار  وا  هک  يرگهلیح ، رد  ار  هابور  هن  مدرم  تشادن و  ییاتمه 
« ندرک هزین  رس  رب  نآرق  ، » هلمج نآ  زا  دوب . هتسب  راک  هب  یلع  نآرق و  ، مالسا دض  رب  هیواعم  هک  دوب  ییاههئطوت  رتشیب  حارط  صاعورمع ،

ياهنادرمناوج ان  فیثک و  يهقح  هلیح و  ره  هب  ماقم ، لاـم و  بسک  رد  هک  دوب  ناـمدرمان  نآ  زا  وا  دوب . وا  يهنادـیلپ  ياههشیدـنا  زا  یکی 
نامه وا  دـیرخیم . ناج  هب  ار  یتسپ  يراوخ و  هنوگ  ره  شفیثک ، ناج  ظفح  ماـقم و  هاـج ، لاـم ، ندروآ  تسد  هب  يارب  وا  دزیم . تسد 
نایاپ هب  شفیثک  یناگدنز  هکنآ  سرت  زا  دمآ و  راتفرگ  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  هب  رفک ، اب  مالـسا  گنج  رد  راب  کی  هک  دوب  یثیبخ  درم 

، فیثک لمع  نیا  ماجنا  اب  صاـعورمع  داد . ناـشن  ار  شهاگمرـش  دروآ و  رد  نت  زا  يراوخ  تفخ و  اـب  یکی  یکی  ار  شیاـهسابل  ، دـسر
نآ یتقو  یلع  تفای . ییاهر  هتبلا  و  دـبای ؛ ییاهر  یمتح  گرم  زا  هکلب  ات  تخادـنا  تلذـم  هاچ  رد  ار  دوخ  تخاس . راوخ  نوبز و  ار  دوخ 
نیا ، رمع نایاپ  ات  مه  وا  دیـشخب . وا  هب  هرابود  ار  شریقح  رابتفخ و  یگدـنز  درک و  شیاـهر  دـید ، وا  رد  ار  یتمه  نود  تراـقح و  همه 

وا هیواعم ، نوچ  مه  شکیدزن  ناتسود  یتح  شنانمشد و  ناتسود و  یهاگ ، زا  ره  هک  يروط  هب  دیشک ؛ كدی  هب  دوخ  اب  يراوخ  تفخ و 
: تفگ دیشوپ و  مشچ  وا  نتشک  زا  یلع  درک و  راکشآ  ار  شتروع  گرم ، سرت  زا  صاعورمع  : » دنتفگیم دنتفرگیم و  رخسمت  داب  هب  ار 

رطاخ هب  ار  وت  هک  ورب 
هحفص 25] ]

!« مدیشخب [ 9  ] تتروع
ياههئطوت تسجیم و  دوس  ینامدرمان  نینچ  كاپان  ياههشیدـنا  رکف و  زا  ادـخلوسر ، یلع و  كاپ  ياههشیدـنا  اب  هلباـقم  يارب  هیواـعم 
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يهلیح گنرین و  اب  تساوخیم  زین  لاح  تسبیم . راک  هب  قح  يههبج  دـض  رب  دـندیچیم ، دندیـشیدنایم و  اهنآ  هک  ار  ياهنادرمناوجان 
فیثک و ياهفدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  اهناملـسم  نوخ  دزیخرب و  ادـخلوسر  زیزع  ناگداون  همطاف و  یلع ، دـنزرف  گنج  هب  نانامه ،

نیرتمک لد ، رد  و  دندوبن . نادرگور  یتیانج  چیه  زا  شیوخ ، دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  شنارای  هیواعم و  دزیرب . قحان  هب  دوخ ، عورـشمان 
وجتسج یناف  یکاخ و  يایند  نیا  رد  ار  تشهب  تسایند و  نیمه  رد  تسه  هچ  ره  هک  دنتشادنپیم  اهنآ  دنتـشادن . ادخ  زا  یمیب  فوخ و 

نوچ هک  دندوب  ینامدرم  هلمج  زا  اما  دندادیم ، ناشن  هشتآ  ود  ییاهناملسم  ار  ناشدوخ  دندناوخیم و  زامن  رهاظ  رد  هچرگا  دندرکیم .
[. 10 . ] دننکیم رگید  راک  نآ  دنوریم ، تولخ  هب  دجسم  زا 

دوخ نایادـخ  ار  [ 11  ] لبه تال و  تشاد و  ینمـشد  ادـخ  لوسر  اب  شرمع  رخآ  ات  هک  یـسک  نآ  دـنزرف  دوب . نایفـسوبا  دـنزرف  هیواـعم ،
زگره اما  تفریذپ ؛ ار  مالسا  هک  دوب  گرم  سرت  زا  رهاظ و  رد  رابجا ، هب  ناناملسم -  يهلیـسو  هب  هکم  حتف  زا  سپ  تبقاع -  تشادنپیم .

یلص  ) مرکا لوسر  تلاسر  دنوادخ و  هب  زگره  شلد ، رد  وا  . تشادنرب مالسا  ادخ و  هار  رد  مه  یمدق  تفگن و  مالـسا  زا  عافد  رد  یفرح 
رفک و رادـمچرپ  مدقـشیپ و  هشیمه  ادـخلوسر ، اب  رافک  ياهگنج  رد  هک  دوب  یـسک  نامه  هیواـعم  ردـپ  درواـین . ناـمیا  هلآو ) هیلع  هللا 
: تفگ هفیلخ  روضح  رد  دیسر ، تردق  هب  ناناملسم -  موس  يهفیلخ  ناونع  هب  نامثع -  یتقو  هک  دوب  یسک  نامه  هیواعم  ردپ  دوب . كرش 
هب ار  نآ  مهم  ياهتسپ  يهمه  دینک . یثوروم  دینادرگب و  دوخ  يهداوناخ  رد  ار  نآ  دـیریگب و  تسد  هب  ار  تفالخ  هیماینب ! ناناوج  يا  »

!« دیروآ تسد 
دراد دوجو  یتشهب  هن  تسوا ؛ ياهتسد  رد  نایفسوبا  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  : » تفگ درک و  شرگید  ماوقا  نامثع و  هب  ور  سپس 

شیور هک  تسا  یکاخ  نیمه  رد  ایند و  نیمه  رد  تسه ، هچ  ره  يزیخاتسر ! زور  هن  یخزود و  هن  و 
هحفص 26] ]
!« میاهداتسیا

تـشونرس رب  مکاـح  دریگب و  تـسد  هـب  ار  اهناملــسم  رب  تموـکح  تساوـخیم  ییاههشیدـنا -  ناـنچ  اـب  يدرم -  نـینچ  دـنزرف  لاـح ،
هاپس ربارب  رد  رابتفخ  تسکش  زا  سپ  دندوب و  هدیگنج  ادخ  ربمایپ  مالسا و  اب  دندوب ، هتسناوت  هک  اجنآ  ات  هیماینب  موق  دوش . اهناملـسم 

هدیگنج ناناملـسم  مالـسا و  اب  شردـپ ، ياپ  هب  اپ  هراومه  هک  هیواعم -  لاح  دـندوب . هدرک  هشیپ  قافن  ایر و  هدرک و  ضوع  گنر  مالـسا ،
ادـخ و اب  دوخ  تفلاخم  هب  وا  دیـشوکیم . دـیگنجیم و  شايدوبان  يارب  شیپ ، يدـنچ  ات  هک  دوش  یتموکح  يهفیلخ  تساوخیم  دوب - 

. تخورفیم رخف  هکم  رد  درکیم و  راختفا  ربمغیپ 
لام ناتـسرپایند و  يهمه  دوب . هتفای  تسد  یناطیـش  گرزب و  یتردـق  هب  گنزین ، هلیح و  اب  ماش  رد  وا  دوب . بلطتصرف  درم  کی  هیواـعم 
لایخ اب  وا  دوب ، تردـق  رـس  رب  هدـنز و  موس -  يهفیلخ  نامثع -  هک  ینامز  اـت  دوب . هدروآ  درگ  ماـش  رد  ار  ناربخیب  ادـخ  زا  ناتـسود و 

لاح دوب . هتفر  شیاهمشچ  زا  شوخ  باوخ  یلع ، تفالخ  عورش  اب  اما  درکیم . هشیش  رد  ار  اهناملـسم  نوخ  لماک ، يدازآ  اب  و  هدوسآ ،
. دوش شمشچ  راخ  مه  یلع  دنزرف  هک  دیسرتیم 

لثم دیرغیم ؛ تفریم و  وسنآ  هب  وسنیا  زا  تشادنپیم -  نیمز  تشهب  ار  نآ  هک  دوخ - خاک  رد  یگدـنامرد  یلاحناشیرپ و  اب  هیواعم 
ارچ : » دزیم بیهن  شدیلپ  نارواشم  رگید  صاعورمع و  رب  دیرغیم و  هدروخمخز  یگنلپ  لثم  هدنگ ، مکش  هبرف و  درم  نآ  یمخز . يربب 

دیاب دیشیدنین ، ياهراچ  هرصب  هفوک و  رد  نسح  نداد  تسکـش  يزادنارب و  يارب  رگا  تسا ؟ رطخ  رد  ماش  هک  دینادیمن  رگم  دیاهتـسشن ؟
. دینک نوریب  ناترس  زا  ار  اهناملسم  رب  تموکح  رکف  هشیمه ، يارب 

خاک نیا  رد  تسناوت  دیهاوخن  رگید  امش  هاگنآ  دوب . میهاوخ  وا  گرزب  تردق  دیدهت  دروم  هشیمه  دریگب ، الاب  هفوک  رد  نسح  راک  رگا 
دیشیدنیب و سپ  دیربب ! تذل  ورابیز  ناکزینک  صقر  زا  دیماشایب و  دیروخب و  دینیشنب ، رطاخ  یگدوسآ  اب  هوکشاب ،

هحفص 27] ]
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!« تسا رطخ  رد  مجع  برع و  رب  هیماینب  تموکح  يهدنیآ  نینچمه  ماش و  اریز  دیبایب ! گرزب  لکشم  نیا  يارب  ياهراچ  هار 
زا رتگرزب  یتردـق  هک  یلع  ناـمز  رد  رگم  : » تفگ دـشیمن ، لـفاغ  لـطاب  ياههشیدـنا  زا  ياهظحل  هـک  هدازمارح  نوـعلم و  صاـعورمع 

»!؟ ناه میدرکیم ؟ هچ  ام  تشاد ، هفوک  رد  نسح  تردق 
»!؟ ورمع تسیچ ، تروظنم  : » دیسرپ هدزتریح  هیواعم 

داد رس  دادیم -  رس  تیلهاج  رصع  رد  هک  ياه  ههدنخ  لثم  هنایـشحو -  یناطیـش و  ياه  هدنخ  داد . مل  دوخ  تفبرز  شلاب  رب  صاعورمع 
يارب راب  نیا  اما  میدـنبیم . راک  هب  هرابود  میدـشیم ، مه  قفوم  میتسبیم و  راک  هب  یلع  اب  هلباقم  يارب  هک  ار  ییاههئطوت  نامه  : » تفگ و 

ياهبلق نیمز  رد  میشکیم . هشقن  طقف  منیشنیم و  يرانک  دوخ  میبیرفیم و  ار  ياهدع  تسین ! یلکـشم  راک  هکنیا  یلع . دنزرف  اب  هلباقم 
وت هک  ار  نیا  مینک ! تموکح  میزادـنیب و  هقرفت  مه  زاب  دـیاب  میوگیم  نم  هک  تسا  نیمه  راک ، نیرتهب  میراکیم . هقرفت  رذـب  اهناملـسم 
هچ دـنراد ، دوجو  لدهداس  مدرم  نیا  لثم  یناهلبا  یتقو  ات  دنتـسه و  اـم  دـننام  ینارگهلیح  یتقو  اـت  دـیزیابا ! يا  ینادیم ، اـم  زا  رتهب  دوخ 

»!؟ میراد یمغ 
رـس هدـنخ  تیلهاج ، نارود  لثم  دنتـسویپ و  وا  هب  مه  نارگید  هیواعم و  راب  نیا  دـیدنخ . هنایـشحو  رگید  راـب  تفگ و  ار  نیا  صاـعورمع 

. دندروخ یم  دنداد و 
هحفص 31] ]

ماش موش  ياههشقن 

يهلیبق ود  زا  هدومزآراک  تسدربز و  سوساج  ود  هک  دوب  نیا  تسب ، راـک  هب  نسح  ماـما  دـضرب  هک  ياهلیح  نیتسخن  رگهلیح ، يهیواـعم 
ود نآ  نداتسرف  اب  نامزمه  داتسرف . هرصب  هب  مه  ار  يرگید  نآ  و  نسح -  تفالخ  زکرم  هفوک -  هب  ار  یکی  دیزگرب . ار  نیقلاینب  ریمح و 

قارع یلخاد  عاضوا  زا  ار  وا  ات  درک  هناور  يرگید  ياهرهـش  هب  یـسوساج  روظنم  نامه  اب  مه  ار  يرگید  ناسک  هدومزآ ، راـک  سوساـج 
. دنزب نسح  ماما  هیلع  شروش  بوشآ و  هئطوت ، هب  تسد  بسانم ، یتصرف  رد  دناوتب  وا  دننک و  ربخاب 

نیا اب  يراـکمه  يارب  ار  وا  شیپ ، زا  هک  تفر  یباـصق  يهناـخ  هب  دـش و  هفوک  رهـش  دراو  هناـیفخم  کـیرات ، یبش  رد  يریمح ، سوساـج 
هدامآ ییاسانش و  سوساج ،

هحفص 32] ]
دنچ دنک . زاغآ  ار  دوخ  یـسوساج  راک  دوش . مدرم  عمج  دراو  جیردت  هب  مکمک و  ات  دـنام  باصق  يهناخ  رد  سوساج  نیا  دـندوب . هدرک 

يرای هب  دـنک ، يراک  دـناوتب  هک  نآزا  شیپ  دوب ، داتـسا  شراکرد  كریز و  يدرم  هکنآ  اب  هدومزآراک  سوساـج  نآ  تشذـگ و  يزور 
. دش ریگتسد  ییاسانش و  هفوک ، رهش  یتاعالطا  ياهرومأم  ماما و  یفخم  ياهورین  يوس  زا  دنوادخ 

سپ درک و  وگتفگ  وا  اب  ماما  دریگب . ار  مزال  میمـصت  وا  يهرابرد  دوخ  ترـضحنآ  ات  دندرب  ماما  شیپ  هتـسبتسد  ار  سوساج  نآ  مدرم ،
فده نیا  اب  هتشاد و  ار  اهناملسم  دض  رب  یسوساج  تیرومأم  هیواعم ، رما  هب  وا  هک  دیمهف  تفای و  نانیمطا  شندوب  سوساج  هب  هکنآ  زا 

دوب هتفایرد  هک  ماما  دش . بآ  رب  شقن  ماش  موش  يهشقن  زا  یـشخب  وا ، ندش  هتـشک  اب  دنریگب . ار  شناج  ات  دومرف  هدـمآ ، هفوک  هب  ماش  زا 
هرصب يوس  هب  ییاپزیت  کیپ  اب  ار  نآ  تشون و  سابع  نب  هللادبع  يارب  ياهمان  تسا ، هداتسرف  هرـصب  يوس  هب  مه  يرگید  سوساج  هیواعم 
هرـصب رادـنامرف  تسد  هب  ماما  يهمان  هک  یتقو  . تسا هدز  ییاههئطوت  هچ  موش و  ياههشقن  هچ  هب  تسد  هیواعم  هک  داد  ربخ  وا  هب  داتـسرف .

سوساج اهرومأم ، هک  دیشکن  یلوط  دنزادرپب . سوساج  نآ  يوجتـسج  هب  دنوش و  راک  هب  تسد  ات  داد  روتـسد  شیاهرومأم  هب  وا  دیـسر ،
شیپ زا  يراک  دناوتیمن  مه  شکریز  ياهسوساج  قیرط  زا  هک  دید  نوچ  هیواعم  دندز . ار  شندرگ  دـندرک و  ریگتـسد  مه  ار  نیقلاینب 

رد هک  تفرگ  میمـصت  تفـص ، هابور  صاعورمع  داهنـشیپ  هب  انب  وا  رت . هنادرمناوج  ان  دـیلپ و  موش ، ياهئطوت  تخیر ؛ يرگید  هئطوت  دربب ،
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شیاهوزرآ یهام  دولآلگ ، بآ  زا  دنک و  دولآلگ  همـشچرس  زا  ار  بآ  ینعی  دزادنیب ؛ هقرفت  ناملـسم  مدرم  ماما و  هاپـس  ناهدنامرف  نیب 
دوـخ يوـس  زا  دـبیرفب و  هدـنبیرف  ياهدـیعو  هدـعو و  اـب  ار  مالــسا  هاپــس  ناهدـنامرف  شراـک  زاـغآ  رد  هـک  تـفرگ  میمــصت  دریگب . ار 

دنتسنادیم بوخ  صاعورمع ، شهارمه  رای  وا و  دوش . مدرم  نید  لد و  نزهار  شرصح ، دحیب و  يهدروآ  داب  تورث  اب  سپـس  . دناشکب
نیا دزادنایم . ماد  هب  ار  ناسنا  دبیرفیم و  ار  لقع  دنازرلیم ، ار  اهبلق  دنکیم ، تسس  ار  اهماگ  تورث ، ماقم و  هاج و  هک 

هحفص 33] ]
رـس رب  دیب  دننام  ياهدع  هک  دنوشیم  ثعاب  يویند  ياهدیعو  هدعو و  ماقم و  تورث و  هک  دنتـسنادیم  بوخ  ناطیـش  زاتمم  نادرگاش  ود 

ینانمؤم یتح  دناوتیم  شور  نیا  اب  هک  تسنادیم  بوخ  هیواعم  دنتفا . ورف  كرـش  رفک و  هاچ  رد  دنزغلب و  هار  زا  دـنزرلب ، شیوخ  نامیا 
لها هب  رادافو  یلع و  رادتـسود  میقتـسم و  طخ  رد  هراومه  و  تشاد ، مدرم  نیب  رد  ناشخرد  ياهقباـس  هک  ار -  ساـبع  نب  هللادـیبع  دـننام 

. دش مه  هنوگنیا  و  دناشکب . دوخ  يوس  هب  دبیرفب و  دوب - . ادخلوسر  تیب 
 - هیواعم راکتیانج  یماظن  ناهدنامرف  زا  یکی  ةاطرا -  نب  رسب  تسد  هب  یگنج  رد  شدنزرف  ود  تداهـش  رطاخ  هب  [ 12  ] سابع نب  هللادیبع 
اب دینـش ، ار  اهدیعو  هدعو و  نآو  دیـسر  شـشوگ  هب  هیواعم  يهدنبیرف  مایپ  نیا  یتقو  اما  تشاد . لد  رد  هیماینب  هب  تبـسن  دـیدش  ياهنیک 
هک دنچ  ره  دیرخ ؛ دوخ  يارب  هنادواج  گرزب و  یگنن  راک ، نیا  اب  وا  تسویپ . هیواعم  رکشل  هب  درک و  تنایخ  مهرد ، رازه  دصناپ  نتفرگ 

نمی و مکاح  تشاد . هدهع  رب  ییاهتیلؤسم  مه  یلع  نامز  رد  وا  دوب . هدرک  تعیب  نسح  اب  هفوک  دجـسم  رد  هک  دوب  ینانمؤم  نیتسخن  زا 
ادخلوسر هک  دوب  هلاس  هد  دوب . ادخلوسر  تمدـخ  رد  یگلاس  هد  نس  ات  یکدوک ، رد  وا  دوب . دیهـش  ود  ردـپ  نینچ  مه  دوب ؛ نآ  فارطا 

. دومرف تلحر 
یسک دیجنگیمن . اهناملسم  زا  کی  چیه  لایخ  رد  هیواعم ، رکشل  ماش و  هب  شندرب  هانپ  ماما و  قدیب  ریز  زا  یـسک  نینچ  زیرگ  تنایخ و 

اب دوب –  هتفرگ  هدـهع  رب  نسح  ماـما  يوس  زا  ار  رفن  رازه  هدزاود  یهدـنامرف  هک  وا -  لـثم  یتیـصخش  هک  درب  ناـمگ  یتـح  تسناوتیمن 
نیگنر ادخ  ناگدنب  نیرتهب  نوخ  اب  شیاهراوید  هک  یخاک  دیوجب . هیواعم  خاک  رد  ار  تداعس  دیوگ و  كرت  ار  شهاپـس  یتراقح  نانچ 

. دوب یتسرپتب  كرش و  رفک و  لحم  متس و  خاک  هک  یخاک  دوب . هدش 
شیپ نکسم  ياهنیمز  ات  دنک و  تکرح  تارف  طش  بناج  هب  شمیظع  هاپـس  اب  ات  تشاد  تیرومأم  نسح  ماما  يوس  زا  سابع  نب  هللادیبع 

دزاسب و یمکحم  دس  دروآ -  هلمح  قارع  هب  وس  نآ  زا  دوب  نکمم  هک  هیواعم -  هاپس  يور  هب  ور  سپس  دور .
هحفص 34] ]

یلو نامب . شربارب  رد  نینهآ  يدس  دننام  يدش ، ورهبور  هیواعم  هاپس  اب  هک  اج  ره  : » دوب هدومرف  وا  هب  ماما  دتـسیاب . نمـشد  هاپـس  ربارب  رد 
اب نک . ربخ  اب  ارم  دمآ ، شیپ  هک  یلکـشم  ره  دمآ . مهاوخ  وسنآ  هب  امـش  یپرد  مه  مدوخ  نوچ  میایب ؛ اجنآ  هب  دوخ  نم  ات  نکن  گنج 
وا اـب  درک ، یتسدـشیپ  گـنج  رد  هیواـعم  رگا  نک . تروشم  تیاـهراک  رد  دوب ، دـنهاوخ  وت  هارمه  هک  سیق  نب  دیعـس  هداـبع و  نب  سیق 

دزیخرب و سیق  نب  دیعـس  دیآرد ، اپ  زا  مه  سیق  رگا  دوب . دهاوخ  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  اب  یهدـنامرف  يدـش ، هتـشک  وت  رگا  و  گنجب !
! دنک یهدنامرف  ار  رکشل  دریگب و  تسد  هب  ار  دربن  ملع 

شرداچ زا  هنابش  تفرگ و  مهرد  رازه  دصناپ  تفریذپ . ار  هیواعم  زیمآ  هسوسو  داهنشیپ  شماما ، رما  زا  تعاطا  ياج  هب  سابع  نب  هللادیبع 
هب شنایهاپـس  یتقو  هنابـش ، وا  تفرگ . هزیاـج  وا  زا  زین  رگید  مهرد  رازه  دـصناپ  اـجنآ  رد  تخیوآ . ماـش  رد  هیواـعم  نماد  هب  تخیرگ و 

... دمآ و نوریب  شرداچ  زا  بش ، یکیرات  زا  هدافتسا  اب  دنتفر ، باوخ 
شرداچ زا  زامن  ندناوخ  يارب  سابع  نب  هللادیبع  ات  دندیـشک  راظتنا  هچ  ره  دـندوب ، هدامآ  حبـص  زامن  يادا  يارب  نایهاپـس  یتقو  هاگرحس 

. دنتفاین رداچ  رد  ار  وا  یلو  دـندش . رداچ  دراو  دـنتفر و  هتـسهآ  مارآ و  تساخن . رب  شرداچ  نورد  زا  ییادـص  یتح  دـماین . دـیایب ، نوریب 
نب سیق  تسا . هتفر  هتفریذپ و  ار  ماش  مکاح  زیمآ  هسوسو  توعد  هک  دنتسناد  دندرب و  یپ  ارجام  لصا  هب  دنتـشگ ، هک  ار  وسنآ  وسنیا و 
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هب ار  هللادـیبع  رارف  دـناوخ و  ياهبطخ  هاپـس ، ربارب  رد  دـش و  دـنلب  تعامج ، زامن  زا  سپ  دـناوخ . زامن  شمدرم  اب  راچان  هب  هدابع  نب  دـعس 
رـسب تقو ، نامه  رد  یلو  تفرگ ؛ هدهع  رب  ار  هاپـس  یهدنامرف  سیق ، يراب ، دناوخارف . يرادیاپ  ربص و  هب  ار  اهنآ  سپـس  داد . ربخ  اهنآ 

هیواـعم يوـس  زا  وا  دـمآ . شیپ  قارع ، مدرم  نیب  رد  ینکارپ  هعیاـش  يارب  دوـب -  هیواـعم  هاپـس  ملاـظ  ناهدـنامرف  زا  یکی  هک  ةاـطرا -  نب 
قارع مدرم  ماما و  رکشل  نایم  ار  ینیغورد  ياهربخ  ات  تشاد  تیرومأم 

هحفص 35] ]
، يدوس چـیهیب  هدوهیب و  ارچ  قارع ! نایرکـشل  يا  دروآرب » : داـیرف  داتـسیا و  قارع  هاپـس  يور  شیپ  وا  دـبیرفب و  ار  اـهنآ  دـنک و  شخپ 

نونکا تسویپ . ام  هب  داد  شوگ  نم  زردنا  دنپ و  هب  سابع  نب  هللادیبع  امـش  يهدـنامرف  دـیزادنا !؟ یم  یتسین  گرم و  ماک  هب  ار  نتـشیوخ 
اب امـش  ارچ  سپ  دمآرد  یتشآ  حلـص و  رد  زا  هیواعم  اب  یلع  نب  نسح  امـش ، ماما  هتـشذگ ، نیا  زا  هیواعم . دزن  تسام ؛ رکـشل  نیب  رد  مه 

ناتیارب يدوس  چیه  هک  يراک  یهار و  رد  ار  دوخ  دیهاوخیم  ایآ  دیهد ؟ نتشک  هب  ار  دوخ  هدوهیب  دیهاوخیم  دیراد و  گنج  رـس  هیواعم 
»!؟ دیناسرب تکاله  هب  درادن ،

دز و ةاطرا  نب  رـسب  هب  ور  يدـنخ  زوپ  دـش . هاگآ  هیواعم  يهداتـسرف  كاپان  تین  زا  اروف  دوب ، نمؤم  مه  شوهاب و  مه  هک  دعـس  نب  سیق 
! دیراد ور  شیپ  هار  ود  اجنیا ، رد  امـش  قح ! هاپـس  يا  قارع و  مدرم  يا  : » تفگ اسر  مکحم و  ییادـص  اب  درک و  شرکـشل  هب  ور  هاگنآ 

هاپـس هیواـعم و  يوس  هب  تعیب  تسد  اـی  دـینیزگرب ! ار  اـهنآ  زا  یکی  دـیاب  دیاهداتـسیا ، یهار  ود  نیا  رـس  رب  هک  ـالاح  دیـشیدنیب ! بوـخ 
یتسدود ار  ایند  دـینک و  اهر  ار  ترخآ  دیـشورفب و  شرذـگدوز  ياهتذـل  ناـتیایند و  هب  ار  دوخ  ناـمیا  نید و  دـینک و  زارد  شهارمگ 

هللادیبع هکنیا  رد  هتبلا  تسین . شیب  هنادرمناوجان  یغورد  ةاطرا  نب  رسب  ياهفرح  دیگنجب . مالسا  نانمـشد  اب  دینامب و  نم  اب  ای  دیبسچب ،
دساف و يهیواعم  اب  نسح  ماما  حلـص  يهرابرد  وا  فرح  یلو  میرادن ؛ یکـش  چـیه  تسا ، هتـسویپ  ماش  رد  هیواعم  هب  هدرک و  هشیپ  تنایخ 

ماما حلص  دننک . رواب  ار  نآ  تسا  نکمم  نانامیا  تسس  نازغم و  یهت  ای  ناحولهداس و  ناهلبا و  طقف  هک  تسا  ساسایب  ياهعیاش  هارمگ ،
یکی هک  یهار  ود  نیا  زا  دییوگب ، نم  هب  لاح  ددنویپب !؟ لطاب  هب  قح  هک  تسا  نکمم  رگم  دـیآیمن . رد  روج  یقطنم  چـیه  اب  هیواعم ، اب 

!؟ دینیزگیم رب  ار  هار  نیمادک  دوریم ، لطاب  يوس  يرگید  نآ  قح و  يوس 
درک و یتسدشیپ  سیق  یلو  دزادنا ، راک  هب  ار  شمرن  برچ و  نابز  مه  رگید  راب  کی  تساوخ  ةاطرا  نب  رسب  داتفا . همهمه  مدرم ، نیب  رد 

! قارع مدرم  : » تفگ
هحفص 36] ]

ام ماـما  هک  مریگ  تسا . هدروخن  اـم  شوگ  هب  وا  ناـبز  زا  یقح  فرح  زگره  هک  دـنچ  ره  دـشاب ؛ تسار  ةاـطرا  نب  رـسب  يهتفگ  هک  مریگ 
اب هک  نیا  ای  دینکیم و  حلـص  وا  هارمگ  رکـشل  هیواعم و  اب  امـش  ایآ  تسا . هدرکن  حلـص  کشیب  هک  دشاب ؛ هدرک  حلـص  هیواعم  اب  نسح ،

نیا زا  اهنوخ  هچ  یلع ، ناتماما  و  هدرک ؟ قارع  مدرم  هب  اهملظ  هچ  ماش ، دساف  مکاح  نیا  هک  دیاهدرک  شومارف  ایآ  دـیگنجیم ؟ شهاپس 
»!؟ تشاد لد  هب  دساف  راکدب و  درم 

ناوت ندـب و  رد  ناج  ات  مینکیمن . يوریپ  ناراکدـب  ناهارمگ و  زا  زگره  ام  : » دـندروآرب دایرف  ادـصکی  لدکـی و  همه  ، قارع ناـیهاپس 
. تسوا يهنیک  زا  رپ  هشیمه  ناماهلد  مینکیمن و  یتشآ  هیواعم  اب  زگره  ام  دیگنج . میهاوخ  دساف  راکمتس و  موق  نیا  اب  میراد ، ندیگنج 

یسرت چیه  گرم  زا  مه  قح  هار  رد  مینادیم . بجاو  نامدوخ  رب  ار  وا  اب  گنج  میرامشیم و  ادخ  ربمایپ  ادخ و  نید  نمشد  ار  هیواعم  ام 
!« میرادن

شنایهاپس دوب  هتسناوت  شیاسر  نایب  نآ  اب  هک  سیق  دش . بآ  رب  شقن  مه  هشقن  نیا  تشگرب و  هیواعم  يوس  هب  يدیماان  اب  ةاطرا  نب  رـسب 
زا ار  شرکـشل  وا  تخادرپ . هیواعم  اب  گنج  يارب  شرکـشل  يزاسهدامآ  هب  راوتـسا  يوق و  ياهدارا  اب  ینامداش و  اب  دراد ، زاب  شزغل  زا  ار 

، اـهنامک اـهریت و  دوب . لـطاب  قح و  نیب  گـنج  تفرگ ؛ رد  اـهنآ  نیب  یتخـس  گـنج  دروآرد . تکرح  هب  ماـش  هاپـس  بناـج  هب  وس  ود 
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هب تعاجـش  تداشر و  همه  نآ  زا  ماش  هاپـس  هک  دـندیگنج  یتداشر  نانچ  اب  مالـسا  هاپـس  دـنداتفا . راک  هب  اـهرجنخ  اـههزین و  اهریـشمش ،
. دندیراب كاخ  يور  هدزنازخ  ياهگرب  لثم  گنج ، زاغآ  نامه  رد  ماش  هاپس  زا  يدایز  يهدع  داتفا . تریح 

هک یتقو  دنتشادن ، لد  رد  يرگید  تین  چیه  یگنج  میانغ  ندروآ  تسد  هب  هیواعم و  زا  میس  رز و  نتفرگ  زج  گنج  زا  هک  ماش  نایرکشل 
هب شرکشل  هک  دینـش  یتقو  هیواعم  دنداهن . شیوخ  هاگرکـشل  هب  ور  دنداد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دندید ، دوخ  یمدق  دنچ  رد  ار  گرم 

یلیخ وا  رب  ماش ، یلاشوپ  هاپس  رب  سیق  يزوریپ  دش . نارگن  نیگمشخ و  تدش  هب  تسا ، هتسشن  بقع  هدروخ و  تسکش  سیق  تسد 
هحفص 37] ]

هک هنوگ  نامه  مرخیم ؛ مه  ار  وت  رخآ  یهد ؟ متسکش  یناوتیم  هک  ینکیم  نامگ  دعس ! نب  سیق  يا  هآ  : » تفگ شدوخ  اب  دمآ . نارگ 
مه ار  وت  يروخیم . ار  هاج  ماقم و  تورث و  لام و  بیرف  تبقاـع  مه  وت  هک  منادیم  مدرک . دوخ  دـیرخرز  يهدـنب  ار  ساـبع  نب  هللادـیبع 
وت هب  رز  میـس و  وربوخ و  ناکزینک  اب  یخاک  يهدعو  هک  یتقو  تفیرف . مهاوخ  زیمآ  هسوسو  ياههدعو  میـس و  رز و  ياههسیک  اب  تبقاع 

سابع نب  هللادیبع  ياهب  زا  رتشیب  یکدنا  وت  ياهب  تسا  نکمم  هک  دـنچ  ره  دـجنگن . مه  تروصت  رد  هک  يروخیم  بیرف  نانچ  مهدـب ،
دورف مربارب  رد  میظعت  رـس  مامت ، تراقح  اب  هک  دید  مهاوخ  دوز  يدوز  هب  ار  زور  نآ  يوشیم ! نم  مالغ  مار و  مه  وت  تبقاع  یلو  دشاب ،

!« يروآیم
يهداتسرف هک  دوب  شرکشل  عضو  هب  یگدیسر  لوغـشم  سیق  درک . هناور  وا  يوس  هب  ار  ياهداتـسرف  هناکدوک ، مهو  لایخ و  نیا  اب  هیواعم 

هیواعم هداتـسرف  يهرهچ  رد  زومرم ، یهاگن  اب  تکاس  ياهظحل  سیق  . داد وا  هب  ار  دوخ  ماغیپ  درک و  تولخ  سیق  اب  دـمآ . ماـش  زا  هیواـعم 
نیتسار دـنزرف  يا  هک : وگب  وا  هب  نم  نابز  زا  یتشگزاب ، تریما  دزن  هب  یتقو  : » تفگ وا  هب  رخـسمت  اب  دز و  يدـنخزوپ  سپـس  دـنام . هریخ 

رجنخ وت ، نم و  نیب  هک  نآ  رگم  درک ؛ یهاوخن  تاقالم  ارم  دوب و  دهاوخن  يرادید  وت  نم و  نیب  زگره  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  نایفسوبا !
!« دشاب ریشمش  و 

يدیما رگید  هک  تسناد  دش و  روهلعش  شلد  رد  ماقتنا  مشخ و  شتآ  دینـش ، دوخ  يهداتـسرف  نابز  زا  ار  سیق  مکحم  خساپ  نوچ  هیواعم 
يارب ياهمان  تسشن و  نیگمشخ  دش . هتـسخ  ات  تفر ، وسنآ  هب  وسنیا  زا  ردقنآ  دز . مدق  شخاک  رد  مشخ  اب  تسین . سیق  نتفیرف  يارب 
دهاوخ لقع  رـس  رب  ار  وا  تخادـنا و  دـهاوخ  سیق  لد  رد  تشحو  میب و  سرت و  همان ، نیا  هک  تشادـنپیم  لدروک  يهیواـعم  تشون . وا 

: تشون نینچ  ار  همان  دروآ .
هب ار  دوخ  يزاسیم و  هابت  ار  دوخ  یناگدنز  ياهناروسج ، ياهفرح  نینچ  اب  ینکیم ! شوخ  هدوهیب  هب  ار  تلد  دوهج ! رسپ  دوهج ، يا  »

وت هک  نآ  رگا  درادن . تیارب  ینایز  دوس و  چیه  هک  يراک  هار و  رد  مه  نآ  يزادنایم ! یتسین  گرم و  ماک 
هحفص 38] ]

ترانک رب  یهدنامرف  زا  درپس و  دهاوخ  یشومارف  تسد  هب  ار  وت  هک  شاب  نئمطم  دوش ، زوریپ  يراد ، دیما  شايوریپ  هب  يراد و  شتـسود 
یناگدنز رگا  دوش  زوریپ ، يراودیما ، شتـسکش  رب  يرادیم و  شنمـشد  هک  نآ  رگا  یتسین ! هدنامرف  شیب ، يزور  دنچ  وت  درک . دـهاوخ 

! يوشیم راتفرگ  يریسا  تبیصم  رد  راوخ و  یشاب ، هدادن  فک  زا  نامز  نآ  ات  ار  دوخ 
: داد نینچ  ار  وا  يهمان  خساپ  دش و  نیگمشخ  دناوخ ، ار  هیواعم  زیمآ  نیهوت  رسارس  يهمان  یتقو  سیق 

مالـسا و زا  لاس  ياهلاس  هکنآ  زا  سپ  هتبلا  دیتفریذپ . ار  مالـسا  رابجا  يراچان و  يور  زا  تردـپ  وت و  تسرپتب ! رـسپ  تسرپتب ، يا  »
ینمـشد هشیمه  شلوسر  ادخ و  اب  وت  ياهدشن ؛ كرـشم  قفانم و  مه  یگزات  هب  ياهدوبن و  ناملـسم  میدق  زا  وت  هیواعم ! دـیتفگ ! دـب  ربمایپ 

، ياهدوب ناکرـشم  ناقفانم و  هورگ  وزج  هراومه  وت  يزیخرب ! دنوادخ  گنج  هب  یناوتیم  يرادـنپیم  هک  ینادان  نانچ  يراد ! ياهتـشاد و 
رـس هب  یهارمگ  رد  هنادواـج  نت ، هس  امـش  درک و  نیرفن  نعل و  راـب  تفه  ار  تردارب  وت و  ردـپ  وت ، ربماـیپ ، اریز  دوـب ؛ یهاوـخ  یتـسه و 

تدوخ وت  تسین . شیب  هناـقمحا  یفرح  ياهدـیمان ، هداز  دوـهج  ارم  دوـهج و  ار  وا  ياهدرک و  داـی  يدـب  هب  ارم  ردـپ  هکنیا  درب . دـیهاوخ 
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، میاهدروآ نامیا  نادـب  هک  ار  ینید  میدـمآ و  نوریب  نآ  زا  هک  میدوب  ینید  نمـشد  مردـپ ، نم و  هک  دـننادیم  زین  مدرم  ینادیم و  بوخ 
! میاهدرک يرای 

سیق يارب  مه  يرگید  يهمان  تساوخ  تخوس . مشخ  شتآ  زا  شناج  تخورفارب و  مشخ  تدش  زا  دـناوخ ، ار  سیق  يهمان  نوچ  هیواعم 
هدـنامرد هتـسخ و  ار  تدوخ  هچ  يارب  : » تفگ وا  هب  رگهلیح  صاـعورمع  اـما  نیـشیپ . يهماـن  زا  رتزیمآ  نیهوـت  رتدـب و  ياهماـن  دـسیونب ؛

هک تسا  رتهب  سپ  تشون . دهاوخ  شاهمان  نیا  زا  رتتشز  رتدب و  ياهنخـس  تخـساپ  رد  یتسرفب ، شیارب  يرگید  يهمان  رگا  ياهدرک ؟
هب وا  يدـش ، راوس  دارم  رخ  رب  يدیـسر و  يزوریپ  هب  هک  یتقو  یناـمب . بساـنم  یتصرف  راـظتنا  رد  يراذـگب و  شتحار  ینک و  اـهر  ار  وا 

اب دیشک ، تلیم  هنوگ  ره  هک  يراد  رایتخا  یناوتیم و  تقو  نآ  درک . دهاوخ  يوریپ  وت  زا  ترگید ، تخسرس  نانمشد  لثم  راچان 
هحفص 39] ]

اب ار  یکی  ماقم ؛ هاج و  هب  دـیعو  هدـعو و  اب  ار  یکی  یـشکب . دوخ  يوس  هب  ار  وا  ینک و  راتفر  شهار  زا  دـیاب  یـسک  ره  اب  ینک ! راتفر  وا 
يریگب و ار  ناشناج  دـیاب  دـندماین ، هار  هب  اـههار  نیا  زا  کـی  چـیه  اـب  رگا  رجنخ . ریـشمش و  روز و  اـب  مه  ار  یـضعب  خاـک ؛ رز و  میس و 

!« يزاس هدوسآ  ناشرش  زا  ار  تدوخ 
هحفص 43] ]

یتشآ داهنشیپ 

دـصقم و زا  ار  وا  دـبیرفب و  ار  سیق  تسناوتن  دوب ، هدرک  عیاش  وا  اب  نسح  ماما  حلـص  يهرابرد  هیواعم  هک  یتسرداـن  ياـهربخ  اـههعیاش و 
. داد ربخ  ترضحنآ  هب  ار  زیچ  همه  تشون و  دوخ  ماما  يارب  ییاههمان  وا  دراد . زاب  تشاد ، لد  رد  هک  یتین 

ماما نایرکـشل  دوخ و  نایرکـشل  نایم  رد  هک  دوب  ساسایب  ياههعیاش  نامه  نسح ، ماـما  دـض  رب  هیواـعم  يهئطوت  نیرتموش  نیرتگرزب و 
روط هب  هعیاش  نیا  هک  دـش  ثعاب  سیق  يرادـیاپ  نامیا و  دوب . هیواعم  اب  ماما  حلـص  يهعیاـش  مه ، اـههعیاش  نآ  نیرتدـب  دوب . هدرک  شخپ 
مدرم نیب  رد  هیواـعم  ياـهسوساج  درک . شخپ  مدرم  نیب  رگید  ياهنوگ  هب  ار  هعیاـش  نیا  دـید ، نینچ  یتـقو  هیواـعم  دوش . رثایب  تقوـم 

داهنشیپ نیا  هیواعم  زونه  یلو  تسا ؛ هداد  هیواعم  هب  حلص  داهنشیپ  نسح  ماما  : » هک . دندرک عیاش 
هحفص 44] ]

.« تسا هتفریذپن  ار 
رد تشگ . نابز  هب  نابز  اج ، همه  نخـس  نیا  تفیرف . ار  يرامـشیب  يهدـع  لوا ، ياـهزور  ناـمه  زا  هنادرمناوجاـن  غورد و  يهعیاـش  نیا 

. دوب هدرک  حرطم  نسح  ماما  يارب  ار  حلـص  داهنـشیپ  رماع  نب  هللادبع  طسوت  رگید  راب  لفون و  نب  هللادبع  طسوت  راب  کی  هیواعم  هک  یلاح 
. دوب هدش  اهناملسم  يهدارا  ربارب  رد  هیواعم  طرش  دیقیب و  میلست  راتساوخ  دوب و  هدرک  در  ار  حلص  داهنشیپ  مامت  تیعطاق  اب  ماما  اما 

ماما هب  تبسن  لدهداس  ياهناملسم  زا  یضعب  رظن  دنشکب و  مهرد  يدح  ات  مالـسا  ناگدنمزر  يهیحور  هک  دش  ثعاب  رورم  هب  هعیاش  نیا 
یتح وا  درک . یگداتـسیا  ماش  رابج  تموکح  هیواعم و  ياههئطوت  ربارب  رد  دادـن و  ناشن  دوخ  زا  یتسـس  هنوگچـیه  ماما  اـما  دوش ؛ ضوع 

هرـصب هفوک و  هب  هیواعم  هک  یـسوساج  ود  مادعا  زا  دـعب  دـیبلط . هزرابم  هب  ار  اهنآ  درک و  گنج  هب  دـیدهت  ار  ماش  نامکاح  راب  نیدـنچ 
يارب ار  تاهدومزآ  راک  ياـهورین  زا  یـضعب  وت  نایفـسوبا ! دـنزرف  هیواـعم ، يا  : » دوب هتـشون  هیواـعم  يارب  ياهماـن  رد  ماـما  دوب ، هداتـسرف 
گنج نیا  يهدامآ  هظحل  ره  نم  تسین و  نیا  رد  یکـش  هتبلا  یگنجب . نم  اب  يراد  تسود  وت  هک  ایوگ  یتسرفیم ! ام  يوس  هب  یـسوساج 

.« دمآ مهاوخ  تیوس  هب  وت ، اب  گنج  يارب  ادخ  يرای  هب  نم  شاب . رظتنم  سپ  متسه .
قیوشت و يارب  نیادم  طاباس  يهقطنم  هب  ترـضحنآ  تکرح  دوب ، هدرک  دیدهت  گنج  هب  ار  هیواعم  اهنآ  رد  ماما  هک  ییاههمان  زا  ریغ  هب 
ات تسا  هتشادن  هیواعم  اب  حلص  هب  یلیم  الصا  ترضحنآ  هک  تسا  هاوگ  نیرتهب  هیواعم ، اب  گنج  يارب  اهنآ  يزاسهدامآ  مدرم و  بیغرت 
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ار لفون  نب  ةریغم  دوخ  يومع  رـسپ  وا ، اب  مدرم  تعیب  زاغآ  نامه  زا  نسح  ماما  دهدب . ماش  نامکاح  هب  وا  ادتبا  ار  حلـص  داهنـشیپ  دهاوخب 
نینچمه دـنامن . لفاغ  ياهظحل  نمـشد ، اب  گنج  داهج و  هب  مدرم  بیغرت  قیوشت و  رد  هک  درک  شرافـس  وا  هب  داد و  تیرومأـم  هفوک  رد 

سیق نب  دیعس  دعـس و  نب  سیق  دیزگرب و  هاپـس  نآ  یهدنامرف  هب  ار  سابع  نب  هللادیبع  درک ، هدامآ  تکرح  يارب  ار  قارع  هاپـس  هک  یتقو 
زا شیپ  درک . باختنا  وا  نانواعم  نارواشم و  ناونع  هب  مه  ار 

هحفص 45] ]
. درک هقردب  نامحرلادبع  رید  ات  ار  هاپس  دناوخ و  زامن  ناشنایم  رد  راب  هس  اهنآ ، ندرک  یهار 

ذوفن اـج  همه  رد  هک  دوخ  ياـهسوساج  يهلیـسو  هب  دریذـپیمن ، حلـص  يهراـبرد  ار  وا  ررکم  ياهداهنـشیپ  ماـما  هک  دـید  یتقو  هیواـعم 
هب نابز  دیچیپ و  اجنآ  اجنیا و  رد  تعرس  هب  هنادرمناوجان  هعیاش  نیا  هنافـسأتم  تسا . حلـص  ناهاوخ  نسح  ماما  هک  درک  عیاش  دنتـشاد ،
زاس دـندوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  دـندوب ، هدرک  رواب  ار  هعیاش  نیا  هک  یتاساسحا  وردـنت و  حولهداس ، یهورگ  هک  ییاج  ات  تشگ ؛ ناـبز 

. دندز نماد  هیضق  نیا  هب  هناضرغم  زین  یضعب  دندروآرد . ادص  هب  ار  ترضحنآ  اب  تفلاخم 
هیواعم درذگیم ، هک  زور  هب  زور  یلع ! نب  نسح  يا  : » دنتفگ دندمآ و  وا  دزن  یتعامج  دـنک ، تمیزع  هفوک  رهـش  زا  ماما  هکنآ  زا  شیپ 

سپ دناشکب . دوخ  يوس  هب  ات  دـهدیم  بیرف  یکی  یکی  ار  مالـسا  هاپـس  ناهدـنامرف  دـنزیم و  شیپ  زا  رتكانرطخ  ياههئطوت  هب  تسد 
مه ام  یتسه و  ام  قح  رب  ماما  هفیلخ و  وت  میزیرب . ار  سانـشنادخ  نانمـشد  نیا  نوخ  میزیخرب و  هیواـعم  اـب  گـنج  هب  يدـج  روط  هب  دـیاب 

!« مینکیم یناشفناج  ترانک  رد  ناج  ياپ  ات  مینکیم و  تعاطا  ام  یهد ، نامرف  هچ  ره  . میتسه وت  عیطم 
یـسک تنایخ  ییافویب و  زین  دوخ  تفالخ  نامز  رد  دوب ، هدرک  هبرجت  هدـید و  یلع  نامز  رد  ار  هفوک  مدرم  تنایخ  ییاـفویب و  هک  ماـما 

یتقو دنام . دـنهاوخن  رادافو  مه  وا  هب  دـنیوگیم و  غورد  افویب  مدرم  نیا  هک  تسنادیم  دوب ؛ هدـید  مشچ  هب  ار  سابع  نب  هللادـیبع  دـننام 
دندوب و هدمآ  هک  یتعامج  خساپ  رد  ماما  تفریم ؟ يراظتنا  هچ  نارگید  زا  دزیم ، تنایخ  هب  تسد  سابع  نب  هللادـیبع  دـننام  یتیـصخش 
! دیدرکن افو  دوب ، نم  زا  رتهب  هک  نم  ردپ  اب  امـش  دییوگیم ! غورد  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  : » دومرف دـندوب ، گنج  داهج و  نامرف  ناهاوخ 

ناهاوخ دـییوگیم و  تسار  اعقاو  رگا  منک ؟ رواب  ار  امـش  ياهفرح  يرطاخ  نانیمطا  هچ  اـب  نم  دـنام !؟ دـیهاوخ  راداـفو  نم  هب  هنوگچ 
سپ نیادم . هاگرکشل  رد  نایامش  اب  نم  داعیم  دیتسه ، داهج  گنج و 

هحفص 46] ]
!« دیریگب شیپ  رد  ار  نیادم  هار  تعرس ، هب  یگمه 

يرادافو ناحتما  هاگداعیم  ار  اجنآ  مه  نیمه  يارب  دـش . دـهاوخ  راکـشآ  نیادـم  رد  هفوک  مدرم  ییاـفویب  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  ماـما 
رتشیپ هک  هنوگنامه  دندرکن ؛ افو  ناشدهع  هب  دندروآ و  هناهب  اهنآ  دنداد . ناشن  ار  دوخ  ییافویب  ادـتبا  نامه  یهورگ  دـیزگرب . مدرم 

دـنزاس و راکـشآ  ار  ناشیاهییافویب  هار ، نیب  رد  ای  اجنآ و  رد  ات  دـندرک  تکرح  نیادـم  يوس  هب  زین  یهورگ  دـندوب . هدرک  یلع  اـب  مه 
. دنداتفا هار  هب  نیادم  يوس  هب  ماما  هارمه  هب  رگید  یهورگ 

بعک رید  رمع و  ماـمح  زا  دــندرک . چوـک  اـج  نآ  زا  نامحرلادــبع ، رید  رد  یمک  تحارتـسا  زا  سپ  شناوریپ ، ناراـی و  هارمه  هـب  ماـما 
یبوخ هب  اریز  دیامزایب ؛ ار  مدرم  تفرگ  میمصت  ماما  هک  دوب  اجنیمه  رد  دندمآ . دورف  طاباس  ياتسور  رد  هاگرحس ، کی  رد  دنتـشذگ و 

. دنراد ار  شناج  دصق  دندوب ، هدرک  رواب  ار  هیواعم  هب  وا  يوس  زا  حلص  داهنشیپ  ساسایب  تاعیاش  هک  وردنت  مدرم  زا  ياهتسد  تسنادیم 
نایوجگنج زا  رگید  ياهتسد  یعبر و  نب  ثبش  رجح و  نب  رجح  ثیرح ، نب  ورمع  يدنک ، سیق  نب  ثعشا  هب  هیواعم  هک  دوب  هدینـش  زین  و 

. دنناسرب تکاله  هب  ار  ماما  هک  تسا  هتساوخ  اهنآ  زا  هتشون و  هنایفخم  ییاههمان  فورعم ،
تسایر دیشخب . دهاوخ  مهرد  رازه  تسیود  دناسرب ، تداهش  هب  ار  نسح  دناوتب  هک  سکره  هب  : » دوب هتـشون  نایوجگنج  نآ  يارب  هیواعم 

.« درک مهاوخ  وا  رسمه  زین  ار  منارتخد  زا  یکی  هتبلا  داد . مهاوخ  وا  هب  مه  ار  ماش  ياهرکشل  زا  يرکشل 
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نارای ناظفاحم و  اب  زامن ، ماگنه  هب  درکیم و  نت  هب  [ 14  ] نشوج و  [ 13  ] عرد دوخ  تخر  ریز  رد  هشیمه  نسح  ماما  هک  دوب  نیمه  يارب 
نشوج هب  ریت  نآ  هناتخبـشوخ  یلو  دندوب ؛ هدرک  اهر  شیوس  هب  يریت  یهورگ ، یتح  راب  کی  دشیم . رـضاح  زامن  فص  رد  دوخ  قیدص 

. دوب هدیسرن  ترضح  نآ  دوخ  هب  ياهمدص  دوب و  هدروخ  ماما  نت 
ناحتما و فلتخم  ياههار  زا  ار  شرکشل  هک  تشاد  قح  یطیارش ، نینچ  رد  ماما 

هحفص 47] ]
سپ تفر و  ربنم  رب  ماما  دندش ، عمج  همه  یتقو  دننک . عمج  ار  مدرم  هک  داد  روتسد  طاباس ، هب  شدورو  زور  نیمود  حبص  دنک . شیامزآ 

: دومرف شردام -  ردپ و  همطاف -  یلع و  هللالوسر و  رب  مالس  دورد و  ادخ و  شیاتس  زا 
هب هک  يرامشیب  تمعن  همه  نیا  يارب  رکش  مروآ . اج  هب  ار  شرکش  منک و  شیاتـس  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  نم  يوزرآ  هک  هللا  هب  دنگوس  »

دینادب و قارع ! مدرم  يا  مهد . چوک  تسار  هار  هب  یهارمگ  لهج و  زا  ار  مدرم  امش  زردنا ، دنپ و  اب  هک  دهاوخیم  ملد  تسا . هدیشخب  ام 
دنوادخ دینزم . تفلاخم  زاس  نم  اب  سپ  دیهاوخیمن . ار  ناتریخ  دوخ  امش  مهاوخیم ، ار  ناتیبوخ  ریخ و  نم  هک  هنوگ  نآ  دیشاب ، هاگآ 

...« هللا ءاش  نا  دزرمایب . ار  ام  يهمه  دیامرف و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  يهمه 
نیازا : » تفگیم يرگید  هب  کی  ره  دندرکیم . هاگن  رگیدکی  هب  شیوشت  تریح و  اب  مدرم  دمآ . نییاپ  ربنم  زا  نانخـس ، نیا  زا  سپ  ماما 

»؟ تشاد يروظنم  هچ  شنانخس  نیا  زا  نسح  هک  یمهفب  یتسناوت  ایآ  يدیمهف ؟ هچ  نسح  نانخس 
نیب ار  حلـص  دنک و  یتشآ  ماش  راکمتـس  نامکاح  اب  هک  دراد  لیم  ایوگ  دیآیمرب ، نسح  ياهفرح  زا  هک  هنوگنیا  : » دنتفگیم یهورگ 

!« دراپسب هیماینب  تسد  هب  ار  تفالخ  بیترت ، نیا  هب  دزاس و  رارقرب  هیواعم  دوخ و 
دوخ دراذـگاو و  هیواعم  هب  ار  تفالخ  رما  هک  دراد  لیم  دـبال  دـهدیم . شزاـس  يوب  یلع  نب  نسح  ياـهفرح  : » دـنتفگیم مه  ياهدـع 

.!« دنیزگ ینیشن  هشوگ 
ناـشن تیب  لـها  رادتـسود  ار  دوـخ  رهاـظ  رد  هکلب  دـندوبن ، شنادـنزرف  یلع و  رادتـسود  دنتـشاد و  ار  جراوـخ  بهذـم  اـبلق  هک  یهورگ 
شزاس رذب  و  هتشاذگ ... مدق  كرـش  رفک و  هار  هب  شاهناراک  شزاس  نخـس  نیا  اب  درم  نیا  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  : » دنتفگیم دندادیم ،

!« تسا هتشاک  دوخ  لد  رد  ار  نآرق  ادخ و  نانمشد  اب 
رکشل زا  قارع  رکشل  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  ! قارع مدرم  يا  : » دروآرب دایرف  دنلب  يادص  اب  دیسر و  هار  زا  يدرم  ناهگان  نامز  نیمه  رد 

!« دش هتشک  ماش  نایهاپس  تسد  هب  دعس  نب  سیق  دروخ و  یتخس  تسکش  هیواعم 
هحفص 48] ]

. دـش شخپ  مدرم  نیب  رد  اروف  دوب ، هدـش  هتخادرپ  هتخاس و  ماش  رگید  نامکاح  هیواـعم و  يوس  زا  دوب و  غورد  هعیاـش  کـی  هک  ربخ  نیا 
ییاوسر هک  نآ  يارب  هیواعم  دوب . هداد  تسکـش  یتخـس  هب  ار  هیواعم  رکـشل  شهاپـس ، اب  سیق  هک  ارچ  دوب ؛ هعیاش  سکع  رب  ربخ ، لـصا 

لثم تخادنا و  گنچ  قارع  مدرم  لد  رب  يدیماان  سأی و  نآ  ندینش  اب  دوب . هتخاس  ار  غورد  هعیاش  نیا  دناشوپب ، مدرم  زا  ار  دوخ  تسکش 
داقتنا ضارتعا و  هب  هناخاتسگ  دنتشادرب و  شروش  بوشآ و  هب  رس  ناهگان  یهورگ  تخاس . هدرـسفا  هدرمژپ و  ار  ناشاهلد  غاب  نازخ  داب 

دنتـسکش و ار  شـسدقم  میرح  دـندرب ، موجه  ترـضحنآ  هاگتحارتسا  هب  هرابکی  مه ، اب  یگمه  اهنآ  دـندرک . زاب  ناـبز  موصعم  ماـما  زا 
، مامت یخاتـسگ  اب  دمآ و  شیپ  ياهنایـشحو  مشخ  اب  يدرم  دـندرب . دندیـشک و  شیاپ  ریز  زا  ار  ماما  [ 15  ] يالـصم یتح  دندرک و  تراغ 

یپ رد  شیپ  زا  ییوگ  هک  دـنداد  ماجنا  عیرـس  نانچ  ار  اهراک  نیا  اـهنآ  درب . دوخ  اـب  دیـشک و  شکراـبم  شود  زا  ار  ترـضحنآ  يادر 
شردپ ردق  رگم  اهنآ  دنهد . ناشن  ربمایپ  كاپ  دنزرف  هب  تبـسن  ار  ناشیبلق  ینمـشد  هنیک و  ات  دنتـسجیم  ياهناهب  طقف  دندوب و  یتصرف 

راوخ و تخادـنا و  گنچ  ناشیاهلد  رب  يدـبا  ینازخ  دنتـسنادن و  ار  لگ  يهعومجم  ردـق  اهنآ  دـننادب ! ار  وا  ردـق  هک  دنتـسناد  ار  یلع 
. تشادن شلابند  هب  يراهب  رگید  هک  ینازخ  تخاس . ناشلیلذ 
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زا دنتفرگ و  نایم  رد  ار  ماما  ياهدع ، دندرب . شروی  گنهرف  یب  خاتـسگ و  تعامج  نآ  رب  شنیتسار  ناوریپ  ماما و  کیدزن  نارای  ناهگان 
وا دنناسرب ، ترضحنآ  هب  یبیسآ  دنناوتب  هشیپتنایخ  تعامج  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دندیشخب . تاجن  نادان  نارگبوشآ  اهیـشروش و  تسد 

. دنتفرگ شیپ  رد  ار  نیادم  هار  دندرب و  طاباس  زا  یبسا  رب  راوس  ار 
نیب رد  دنناسرب . تداهش  هب  ار  ترـضحنآ  ات  دناهدرک  نیمک  هظحل  ره  اج و  همه  رد  نافلاخم  يهتـسد  هک  دنتـسنادیم  ماما  قداص  نارای 

! نسح يا  : » تفگ هناخاتـسگ  دـنلب و  ییادـص  اب  سپـس  . تفرگ ار  ماما  بسا  ماـگل  تسج و  نوریب  هاـگنیمک  زا  هاـگان  يدرم  نیادـم ، هار 
ادخ زا  نونکا  زین  وت  دش . رفاک  كرشم و  بلاطیبا ، نب  یلع  تردپ 

هحفص 49] ]
!« يدش رفاک  یتشگرب و 

مامت تدـش  اب  تشاد ، تسد  رد  هک  يزیت  يهشیت  اب  نخـس ، نیا  نتفگ  زا  سپ  تشاد ، مان  نانـس  نب  حارج  هک  بیجنان  راکدـب و  درم  نآ 
یکریز و اب  لاح  نامه  رد  ماما  دید . بیسآ  مه  شناوختسا  دروخ و  فاکش  ترـضح  نآ  نار  هک  نانچ  دروآ . دورف  ماما  نار  رب  یتبرض 

نارای زا  يرای  دنداتفا . نیمز  رب  مه  نابیرگ  رد  تسد  ود ، ره  هاگنآ  دز . راکدب  درم  نآ  رب  یتبرـض  دروآ و  رد  ار  دوخ  ریـشمش  تداشر ،
نیگنـس يرجآ  سپـس  . دـیرب ار  وا  ینیب  داـتفا و  وا  يور  يرگید  راـی  دیـشک . نوریب  نانـس  نب  حارج  تسد  زا  ار  هشیت  دـیود و  شیپ  ماـما 

. درک منهج  یهار  تشک و  ار  وا  شرس ، رب  هبرض  دنچ  ندز  اب  تشادرب و 
هب ناشهلمح  مدرم ، شروش  ربخ  دـنداهن . نیادـم  يوس  هب  ور  هراـبود  دـندناشن و  [ 16  ] يریرـس رب  دوب  هتـشادرب  یکلهم  مخز  هک  ار  ماـما 

رارق درک و  تروشم  شناتسود  اب  وا  دیسر . سیق  شوگ  هب  دوب ، هتشادرب  هک  یمخز  زین  ترضح و  نآ  یصخش  لاوما  تراغ  ماما و  رداچ 
هدوهیب گنج  تیعقوم ، نیا  اـب  دـشابیم و  رطخ  رد  ماـما  ناـج  هک  تفاـیرد  سیق  اریز  دـنادرگرب ؛ هفوک  يوس  هب  ار  هاپـس  هک  دـش  نیا  رب 

. تسا
هحفص 53] ]

قارع مدرم  ییافو  یب 

اهدعب وا  دوب . یفقث  راتخم  يومع  نیادم و  یلاو  دیعس ، دندرب . یفقث  دوعسم  نب  دیعس  يهناخ  هب  تشاد ، يدب  لاح  هک  ار  ماما  نیادم ، رد 
رب وم  زونه  دوبن و  شیب  یناوجون  راتخم  نامز ، نآ  رد  اما  دـناسر . تازاجم  هب  ار  البرک  نایناج  درک و  مایق  نیـسح  ماما  نوخ  ماـقتنا  يارب 

يوس زا  دیعـس  . درکیم یگدـنز  دیعـس  شیوـمع  اـب  وا  ناـمز ، نآ  زا  دوـب و  هدـش  هتـشک  یگنج  رد  راـتخم  ردـپ  دوـب . هتـسرن  شتروـص 
. دوب هتشاذگ  یقاب  شماقم  رد  ار  وا  زین  نسح  ماما  دوب . هدش  باختنا  نیادم  ینارمکح  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 

زور لاح و  نآ  هب  ار  ماما  هک  یتقو  راتخم  درک . اوادم  دید و  ار  شمخز  وا  دروآ . شنیلاب  رس  رب  یبیبط  درک . ماما  زا  یمرگ  ياریذپ  دیعس 
هب ور  دید ، دیدش  مخز  دب و 

هحفص 54] ]
!« داد دهاوخ  ام  هب  ار  قارع  تموکح  مهم ، تمدخ  نیا  ضوع  رد  وا  هدب . لیوحت  هیواعم  هب  ار  نسح  ایب و  ناج ! ومع  : » تفگ شیومع 

هچ نیا  وش . رود  نم  مشچ  شیپ  زا  : » هک دز  بیهن  شناوجون  هدازردارب  رـس  رب  دایرف  اب  سپ  دش . هتخورفارب  تدش  هب  نیگمـشخ و  دـیعس 
كاپ دنزرف  نم  هک  يراد  راظتنا  وت  یهاوخیم !؟ نم  زا  ياهنادرمناوج  ان  تشز و  تسپ ، راک  هچ  يراد !؟ رـس  رد  هک  تسا  یتشز  هشیدنا 

تشون نم  يارب  شدوخ  كرابم  طختسد  اب  ار  ماینارمکح  روتـسد  تشامگ و  ینارمکح  نیا  هب  ارم  شراوگرزب  ردپ  هک  ار -  ادخلوسر 
»!؟ مراپسب راکهانگ  دساف و  يهیواعم  تسد  هب  - 

شایناوجون هب  ار  وا  : » تفگ درک و  يرگیجنایم  دیعس  یلو  دنتفرگ . راتخم  نتـشک  هب  میمـصت  دندش ، ربخاب  ارجام  نیا  زا  یتقو  ماما  نارای 
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!« دیشخبب نم  رب 
[. 17 . ] دندیشوپ مشچ  وا  نتشک  زا  ماما  نارای  و 

ناشماما ناج  نارگن  وس  کی  زا  دننک . هچ  دنتـسنادیمن  دندوب و  عاضوا  نارگن  شنایعیـش  نارای و  . داتفا يرامیب  رتسب  رد  ماما  سپ ، نآ  زا 
هب بهو  نب  دـیز  اهزور ، نامه  زا  یکی  هاگحبـص  قارع . کـلم  ناناملـسم و  دـض  رب  هیواـعم  ياـههئطوت  نارگن  رگید ، يوس  زا  دـندوب و 

ناریح و هتـشگرس و  دنناشیرپ . مدرم  ادـخلوسر ! زیزع  دـنزرف  يا  : » درک ضرع  دـید ، دـنمدرد  حورجم و  ار  ماما  یتقو  دـمآ . ماما  ندـید 
»!؟ دییامرفیم يروتسد  هچ  دننارگن 

نیا تسد  زا  هکلب  تسادـخ ، نمـشد  هک  هیواـعم  تسد  زا  هن  نم  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  : » دوـمرف هاـگنآ  دیـشک و  هنادـنمدرد  یهآ  ماـما 
الثم اهنآ  مراد  هلان  نادان  تعامج 

. دـندرب دندیـشک و  مشود  زا  ار  میادر  دـندرب . تراغ  هب  ارم  سابل  تخر و  لاوما و  اهنآ  دـندنبیم . نم  نتـشک  هب  رمک  اما  دـننم ، ناوریپ 
هب نم  رگا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  ینیبیم ! هک  هنوگ  نیا  دـندرک . رامیب  حورجم و  هنوگ  نیا  ارم  دندیـشک و  میاـپ  ریز  زا  ار  ماهداجـس  یتح 

اهنآ يرآ ، هتـسب . اپ  تسد و  مه  نآ  دنراپـسیم ؛ هیواعم  تسد  هب  ارم  نم -  نایعیـش  مدرم -  نیمه  زا  یهورگ  مزیخرب ، هیواعم  اب  گنج 
یگنج ات  دوب ، دهاوخ  رتهب  منیتسار  نایعیش  نم و  تیب  لها  يارب  منک ، حلص  هیواعم  اب  رگا  دنرادن . ییافو 

هحفص 55] ]
تنم نم  رب  مندنام  هدنز  يارب  هیواعم  تروص ، نآ  رد  نمشد . تسد  ریسا  ای  دش و  مهاوخ  هتـشک  مگنجب ، رگا  دنراذگب . میاهنت  مدرم  هک 

!« تخورف دنهاوخ  رخف  ام  يهدرم  هدنز و  رب  وا  نادنزرف  تشاذگ و  دهاوخ 
»!؟ دنشاب نابشیب  نادنفسوگ  هک  هنوگنآ  يراذگیماو ؛ ناشدوخ  لاح  هب  ار  تنایعیش  ایآ  ادخلوسر ! دنزرف  يا  : » تفگ بهو  نب  دیز 
تین زا  نم  دـینادیمن . امـش  هک  منادیم  ییاـهزیچ  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  درک ؟ ناوتیم  هچ  دـیز ! يا  : » دوـمرف دیـشک و  يرگید  هآ  ماـما 

!« مهاگآ مدرم  نیا  ینورد 
رد هک  تسناد  دوب ، هدـید  دـندوب ، هتـسب  شلتق  هب  رمک  یتح  هک  ار  شناوریپ  ییافویب  شهاپـس و  ناهدـنامرف  زا  یـضعب  تناـیخ  هک  ماـما 
هب دندوبن و  ریذپحالـصا  هک  یمدرم  زا  ماما  ددنبب . مدرم  چوپ  یلاخ و  کشخ و  ییاههدـعو  هب  لد  دـناوتیمن  تساهنت و  هیواعم  اب  گنج 
اب گنج  هب  دناوتیمن  یمدرم  نینچ  یمرگتـشپ  اب  هک  تسناد  وا  دش . دـیماان  سویأم و  درک ، دامتعا  دـشیمن  ناشدـهعت  رادرک و  راتفگ و 

: دومرف مدرم  هب  باطخ  ياهبطخ  رد  هیواعم  اب  حلص  زا  سپ  دورب . هیواعم 
قداص ناهارمه  رگا  مورب . وا  اب  گنج  هب  ات  متفاین  ینارای  نم  هکلب  مدرکن ؛ هیواعم  میلست  ار  تفالخ  تموکح و  نم  دنگوس ، دنوادخ  هب  »

وا نم و  نیب  دنوادخ  ات  مدادیم  همادا  ردقنآ ، ار  وا  اب  گنج  مدنارذگیم . هیواعم  اب  گنج  هب  ار  دوخ  زور  بش و  متـشادیم ، یلدـکی  و 
اهراب اهراب و  ار  نانآ  متخانـشیم و  یبوخ  هب  ار  هفوک  مدرم  نم  اهنت . رایـسب  اهنت ؛ مدوب و  رواـی  راـییب و  هک  سوسفا  یلو  دـیامرفب . مکح 

هدعو و دهع و  هب  ناوتیمن  دنرادن . لد  رد  ییافو  هنوگچیه  نایفوک  مدنبب . لد  نایفوک  دهع  هب  مناوتیمن  هک  متـسناد  هبرجت  هب  مدومزآ و 
اب ام  ياهلد  : » دنیوگیم نایفوک  دنتـسین . لدکی  دنراد و  یگناگدنچ  فالتخا و  مه  ناشدوخ  نایم  رد  اهنآ  درک . شوخ  لد  ناشدـیعو 

[. 18 !« ] دنیام نتشک  هدامآ  دناهدیشک و  ام  يور  هب  ار  ناشاهریشمش  هک  نآ  لاح  تسامش »!
همادا دنک و  عورش  ار  گنج  شنیتسار  ناوریپ  كدنا  اب  رگا  هک  تسنادیم  ماما 

هحفص 56] ]
ار تیب  لها  نارادتـسود  قداص و  نایعیـش  يهمه  زین  هیواعم  داد . دهاوخ  هیواعم  تسد  هب  هناهب  تقو  نآ  دروخ و  دهاوخ  تسکـش  دهد ،

يارب ماما  زا  هک  شناوریپ -  زا  یکی  هب  راب  کی  تشاذگ . دهاوخن  یقاب  هدـنز  مه  ار  رفن  کی  یتح  نانآ  زا  دـنارذگ و  دـهاوخ  غیت  مد  زا 
دنهاوخ هیواعم  لیوحت  هتسب ، ندرگ  هب  تسد  ارم  درک و  دنهاوخن  مايرای  مدرم  هک  متسناد  نم  : » دومرف دوب -  هدرک  داقتنا  هیواعم  اب  حلص 
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یقاب ادخ  نید  زا  يرادساپ  ظفح  يارب  ینابهاگن  متـساوخ  حلـص ، نیا  اب  دوش . هدـنک  نیمز  يور  زا  اهناملـسم  يهشیر  هک  مدیـسرت  داد .
طاباس و رد  ماما  رکشل  شروش  ربخ  هیواعم  متشاذگاو »! رگید  یتصرف  هب  ار  گنج  مدید و  بسانم  ار  حلـص  نایعیـش ، ظفح  يارب  دننامب .
حلص و هب  ار  وا  تشون و  ترضح  نآ  هب  ییاههمان  یپ  رد  یپ  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دینـش ، ار  هفوک  يوس  هب  سیق  هاپـس  تکرح  زین 

: تشون ياهنامیمص  زیگنارهم و  نحل  اب  ياهمان ، رد  هک  نانچ  دناوخارف . یتشآ 
نیا زا  شیپ  هک  نانچ  دنتـسب . راک  هب  هلیح  دندیزرو و  رکم  دندنامن و  رادافو  وت  اب  مدرم  هک  يدید  دوخ  نکم ! محر  عطق  ومع ، رـسپ  يا  »

!« دندرک نینچ  یلع  تردپ  اب  مه 
، دـندوب هدرک  ینابنج  مد  هیواعم  يارب  دـندوب و  هتـشون  هیواعم  يارب  هک  ار  ماما  نایهاپـس  زا  ياهدـع  ياههمان  زا  يدادـعت  نینچمه  هیواعم 
! نک هلمح  ایب و  ام  يوس  هب  هیواعم ! يا  : » دـندوب هتـشون  هیواعم  يارب  ناشاههمان  رد  ماما  قفانم  ناوریپ  زا  یـضعب  درک . هماـن  نیا  يهمیمض 
میشکیم و وا  رب  غیت  یهاوخب ، رگا  ای  میتسرفیم و  تدزن  هب  هتـسب  ندرگ  هب  تسد  ار  نسح  ام  دیـسر ، ام  هاپـس  یکیدزن  هب  تهاپـس  یتقو 

!« شمیشکیم
هتـشاد یطرـش  ره  مـنکیم و  تعاـطا  یهدـب ، ناـمرف  هـچ  ره  يریذـپب ، ار  حلــص  رگا  نـسح ! يا  : » دوـب هدوزفا  شاهماـن  رخآ  رد  هیواـعم 

.« مریذپیم ، یشاب
زج هب  یهار  چـیه  یلو  درک ، دـهاوخن  لمع  دوخ  ياههدـعو  هب  وا  تسا و  ضحم  غورد  هیواـعم  ياـهفرح  هک  تسنادیم  هچ  رگا  ماـما 

مادک اب  وا  تشادن . حلص 
هحفص 57] ]

هیواعم هاپس  یتقو  هک  دندوب  هداد  هدعو  دندوب و  هتـشون  همان  هیواعم  يارب  هک  یهاپـس  نامه  اب  دورب ؟ هیواعم  اب  گنج  هب  تساوخیم  هاپس 
تشحو هب  ار  هیواعم  ادتبا  هک  میظع -  هاپـس  نآ  زا  نسح  ماما  يارب  دنهدب ؟ نمـشد  لیوحت  هتـسب  ندرگ  هب  تسد  ار  نسح  دوش ، کیدزن 

نآ هب  تساوخیم  ماما  رگا  دوب . هدنامن  یـسک  شدوخ ، کیدزن  نارای  باحـصا و  یلع و  باحـصا  زا  دودعم  ياهدع  زج  دوب - . هتخادنا 
نآ سپ ، دربیمن . رد  هب  ملاس  ناج  نت  کی  یلع ، نایعیـش  زا  تفریم و  ردـه  هب  ناشنوخ  هلمح ، زاغآ  ناـمه  رد  دزیخرب ، ربارباـن  گـنج 

ار اـهنآ  مه  راـب  نیرخآ  يارب  دـنک و  تجح  ماـمتا  مدرم  اـب  اـت  تساوخ  لاـح  نیا  اـب  یلو  تفرگ ؛ حلـص  هب  میمـصت  راـبجا  هب  ترـضح 
. دنوش عمج  مدرم  هک  درک  رما  سپ  دیامزایب .

تسه یتزع  هن  نآ ، رد  هک  تسا  هدناوخارف  يرما  هب  ارم  هیواعم  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  مدرم ! يا  : » دومرف ماما  دندمآ ، درگ  مدرم  یتقو 
نم ات  دییوگب  دیاهدامآ ، قح  هار  رد  هنادنمتفارـش  یگرم  ندـش و  هتـشک  يارب  امـش  رگا  مسرپیم . امـش  زا  راب  نیرخآ  يارب  یفاصنا ! هن  و 

!« منک در  ار  هیواعم  توعد 
تلذ و اب  هارمه  یگدنز  دیراد و  تسود  ار  ییایند  یگدنز  ایند و  رگا  : » داد همادا  ماما  دـماین . رد  یـسک  يادـص  دـندرک . توکـس  مدرم 

يدونـشخ منکیم و  ار  نامه  دییوگب ، امـش  هچ  ره  مریذپب . ار  وا  توعد  ات  دییوگب  دیهدیم ، حـیجرت  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هب  ار  يراوخ 
!« مروآیم تسد  هب  ار  امش 

!« یگدنز یگدنز ، یگدنز ، : » دنداد رس  دایرف  ادص  کی  افویب ، لهاان و  مدرم  نآ  يهمه  ناهگان  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد 
.« میهدیم حیجرت  ادخ  هار  رد  هنادنمتفارش  گرم  هب  ار  راب  تفخ  یگدنز  ام  : » هک دنداد  رس  دایرف  مامت  يراوخ  تلذ و  اب  مدرم  يرآ !

... دش و نوگرگد  شلاح  درک ، هنایشآ  شگرزب  نابرهم و  لد  رد  هودنا  مغ و  تسکش و  مدرم  راب  تفخ  موش و  يادص  نیا  زا  ماما  لد 
لدبودر هیواعم  وا و  نیب  يدایز  ياههمان  دریذپب ، ار  حلص  ماما  هک  نآ  زا  شیپ 

هحفص 58] ]
وت يارب  ار  نآ  مریگیم و  هراـنک  تفـالخ  رما  زا  نم  هیواـعم ! يا  : » دوـب هتـشون  هیواـعم  هب  باـطخ  ماـما  اـههمان ، نآ  زا  یکی  رد  هـک  دـش 
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هک نادـب  یلو  درک . دـهاوخ  تواـضق  دـنار و  دـهاوخ  مکح  وـت  نم و  نیب  دـنوادخ  تماـیق ، زور  رد  هلماـعم ، نـیا  دروـم  رد  مراذـگیم .
!« دراد دنچ  یطیارش  وت ، هب  تموکح  يراذگاو 

هحفص 61] ]

يراچان يور  زا  مالسلاهیلع  ماما  حلص 

: دوب هدش  هتشون  رطس  دنچ  نیا  طقف  دیفس ، ذغاک  رس  نآ  رب  داتسرف . ماما  يارب  دیفس  ياهمان  حلص ، دقع  يارب  هیواعم 
حالـص دـیهاوخیم و  هـک  یطرـش  ره  ماهدرک . رهم  ءاـضما و  ار  نآ  ماهداتـسرف و  حلـص  دـقع  يارب  ار  دیفـس  يهماـن  نـیا  هیواـعم ، نـم ، »
[. 19 . ] ماهدرک ءاضما  ماهتفریذپ و  ار  اهنآ  هدینشان  هدیدان و  نم  تسا و  نم  لوبق  دروم  ناتیاهطرش  يهمه  دیسیونب . نآ  رد  ، دینادیم

: تشون نینچ  همانحلص  رد  تساوخ و  ملق  دناوخ ، ار  هیواعم  ياهفرح  دید و  ار  دیفس  ذغاک  یتقو  ماما 
... تسا نایفسیبا  نب  هیواعم  اب  یلع ، نب  نسح  نیب  حلص  دادرارق  نیا  »

هحفص 62] ]
نیشیپ يهتسیاش  ياههفیلخ  شور  شربمایپ و  تنس  دنوادخ و  نامرف  قبط  هک  دوشیم  راذگاو  هیواعم  هب  ناناملسم  تموکح  یطرـش  هب  - 
ياروش هب  ار  دوخ  زا  دـعب  يهفیلخ  باـختنا  دـیاب  دـنیزگرب . شاینیـشناج  هب  ار  یـسک  شدوـخ ، زا  سپ  درادـن  قـح  هیواـعم  دـنک . لـمع 

. دراذگاو ناناملسم 
نایعیش دنرب . رـس  هب  لماک  تینما  رد  دیاب  نمی و ... هرـصب و  زاجح و  قارع و  ماش و  رد  هلیبق ، داژن و  ره  زا  دنتـسه ، هک  اج  ره  رد  مدرم  - 

رد دـیاب  نامیپ ، نیا  رد  هیواعم  دنـشاب . لماک  تینما  رد  دـیاب  ناشنانز  نادـنزرف و  لاوما و  دنـشاب . لماک  تینما  رد  دـیاب  بلاطیبا  نب  یلع 
. درامشیم بجاو  شناگدنب  زا  کی  ره  رب  ار  نآ  يارجا  دناودخ  هک  ینامیپ  نوچ  مه  دشاب . یهلا  يهدعو  ورگ 

دیابن ناهن . رد  هچ  راکشآ و  رد  هچ  دناسرب ؛ رازآ  ادخلوسر  نادنزرف  تیب  لها  نیسح و  شیمارگ  ردارب  نسح و  هب  دیابن  زگره  هیواعم  - 
، نامیپ نیا  رب  یعمج  دزادنا . تشحو  سرت و  هب  یمالسا  نیمزرس  رد  ار  سک  چیه  درادن  قح  دنیچب و  اهنآ  هیلع  ياهئطوت  نیرتکچوک 

[. 20 .« ] تسا نامیپ  دهع و  نیا  دهاش  هاوگ و  نیرتهب  دنوادخ  دناهداد و  تداهش  یهاوگ و 
زا نینچ  مه  دـمانب . دـناوخب و  نینمؤملاریما  ار  شدوخ  دـیابن  هیواعم  هکنیا  هلمج  زا  دوب ؛ هدروآ  همانحلـص  رد  زین  يرگید  ياهطرـش  ماما 

اهنآ و يارب  دنرازاین . ار  ترضح  نآ  ناوریپ  [ 21 [ ؛ دننکن دای  یتشز  هب  یلع  زا  ناشیاهزامن ، تونق  رد  مدرم  وا و  هک  دوب  هتـساوخ  هیواعم 
ررقم یقوقح  دندوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  دندوب و  هدـیگنج  نینمؤملاریما  باکر  رد  نیفـص  لمج و  گنج  رد  هک  ینادیهـش  ياههداوناخ 

. دراد هگن  ار  ناشمارتحا  درادب و 
زا شراوگرزب و  ردپ  زا  ترـضح  نآ  درک . دهاوخن  لمع  اهطرـش  نآ  زا  کی  چیه  هب  رگهلیح  يهیواعم  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  ماما  هتبلا 

دوب دـهاوخ  یمدرم  نآ  ریما  داـتفا و  دـهاوخ  هیماینب  تسد  هب  مالـسا  تموکح  : » دـندوب هدومرف  هک  دوب  هدینـش  ادـخلوسر  شزیزع  دـج 
، دروخب هچ  ره  هک  راوخ ؛ رایسب  هدنگمکش و  داشگولگ و 

هحفص 63] ]
ار ناهارمگ  درمش . دهاوخ  مارح  ار  لالح  لالح و  ار  مارح  داد . دهاوخ  هولج  قح  ار  لطاب  لطاب و  ار  قح  هک : تسا  یـسک  وا  دوشن . ریس 

لاملاتیب تخاس . دهاوخ  راوخ  لیلذ و  ار  ادخ  نادرم  نانمؤم و  دیـشخب . دهاوخ  لمع  نادیم  ناراکمتـس  هب  تخاس و  دهاوخ  تسديوق 
!« دش دنهاوخ  لیلذ  مدرم ، كرشم ، راکمتس و  ریما  نیا  تموکح  رد  درک . دهاوخ  میسقت  دوخ  شیوخ  موق و  نیب  رد  ار  ناناملسم 

اج همه  دراداو . حلـص  شریذپ  هب  ار  ترـضحنآ  دزاس و  هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  ار  قارع  مدرم  گنرین  هلیح و  اب  دوب  هتـسناوت  هک  هیواعم 
داهنشیپ ماما  ادتبا  هک  دنتـشادنپیم  دندوب و  تسردان  رواب  نیارب  مدرم  رتشیب  داد . حلـص  داهنـشیپ  نسح  ماما  تسخن  هک  دوب  هدرک  عیاش 
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. تفریذپ ار  حلص  ماما ، اب  يراگنهمان  اهتدم  زا  سپ  مه  هیواعم  هداد و  هیواعم  هب  حلص 
دراو مه  ماما  دـننک . تعیب  وا  اب  دـنیوگب و  کیربت  وا  هب  ار  قلطم  تفالخ  ات  دـندرک  عامتجا  دجـسم  رد  مدرم  دـمآ ، هفوک  هب  یتقو  هیواعم 

دنکیم لایخ  هیواعم  هفوک ! مدرم  يا  : » دومرف اسر  مکحم و  ییادص  اب  راگدرورپ ، شیاتس  ساپـس و  زا  سپ  تفر و  ربنم  رب  دش و  دجـسم 
یتسار هب  شناوریپ  زا  يرایـسب  هیواعم و  منیبیمن . رما  نیا  راوازـس  ار  دوخ  منادیم و  اهناملـسم  يربهر  تفـالخ و  هتـسیاش  ار  وا  نم  هک 

هدمآ و ادـخ  باتک  رد  هچنآ  رب  انب  هک  دـینادیم  امـش  مه  هیواعم و  مه  دـنادیم و  ادـخ  مه  هک  یلاح  رد  تسا . نینچ  هک  دـناهدرک  رواب 
دنگوـس دـنوادخ  هب  منیرت . هتـسیاش  نیرتراوازـس و  تفـالخ ، تموـکح و  يارب  نـم  تـسا ، هدـش  يراـج  ادـخلوسر  ناـبز  رب  نآ  تاـیآ 

زا دوبیم ، یکی  ناشنابز  اب  ناشلد  دنتـشادیم ، تقادـص  دوخ  تعیب  رد  دـندرکیم ، تعیب  نم  اـب  یتسار  هب  قارع  مدرم  رگا  هک  مروخیم 
یگدـنز رب  ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  دـندروخیمن ، ار  تسردان  ساـسایب و  تاـعیاش  بیرف  دـندادیم ، مايراـی  دـندرکیم ، تعاـطا  نم 

اهنآ هب  ار  يزوریپ  دـنوادخ  دـشیم و  لزان  نانآ  رـس  رب  نیمز و  رب  نامـسآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  ياـهتکرب  دـندادیم ، حـیجرت  راـبتفخ 
ادخلوسر مدج  درکیمن . عمط  امش  تموکح  رد  مه  هیواعم  هتبلا  تشادیم . ینازرا 

هحفص 64] ]
ناشنایم رد  وا  زا  رتهتسیاش  رتاناد و  هک  یلاح  رد  درک ، دهاوخن  راذگاو  يدرف  هب  ار  دوخ  تیالو  تماما و  یتما ، چیه  یتلم و  چیه  دومرف :

ار هلاسوگ  هک  دمآ  دنهاوخ  راتفرگ  یتلم  نامه  تشونرـس  هب  دـنروآ ، راک  رـس  رب  ار  یقیالان  درف  دـننک و  نینچ  رگا  دـشاب . هتـشاد  دوجو 
[. 22 .« ] دنداتفا رود  یتسرپادخ  یتسرپاتکی و  زا  سپ ، دندرک . شتسرپ  دنداد و  رارق  دوخ  يادخ 

ناتـسود و یفاک  يهزادـنا  هب  نم  رگا  هیواعم ! يا  : » دومرف مکحم  دـنلب و  ییادـص  اـب  درک و  هیواـعم  هب  ور  دـناوخ ، هک  ار  هبطخ  نیا  ماـما 
متـشادن و ینارای  هک  سوسفا  یلو  مدرکیمن . تعیب  ییوت  نوچمه  اب  زگره  نم  دیماجنایمن و  حلـص  هب  ام  راک  زگره  متـشاد ، یناکیدزن 

!« مدرک ار  نیتسار  ياهناملسم  نوخ  هظحالم 
هک ینیغورد  ساسایب و  تاعیاش  نتـشاد  رواب  اهنآ ، يهدارا  یتسـس  نامیا و  فعـض  نسح ، ماـما  اـب  هفوک  مدرم  تعیب  يرادـیاپان  يرآ !

هیواعم و اب  گنج  هب  دـیاب  هک  ییاههظحل  رد  تسرد  ماما  هک  دـش  ثعاب  یگمه  تخاس ، هدـنکرپ  ناشنایم  رد  گـنرین  هلیح و  اـب  هیواـعم 
راک نامه  اهنآ  دـش و  رارکت  رگید  راب  کی  نایفوک  ییافویب  دـنام . اهنت  تفرگیم ، تسد  هب  ار  تفالخ  تساـخیمرب و  ماـش  تموکح 

مامت دگنجب ، هیواعم  اب  دهاوخب  رگا  هک  دید  ماما  دندرک . زین  وا  اب  دـندوب ، هدرک  نسح -  ردـپ  بلاطیبا -  نب  یلع  اب  هک  ار  ياهنامرـشیب 
هب رادافو  نمؤم و  ياهدع  اهنت  هجیتن  رد  درب . دـنهاوخ  هانپ  هیواعم  رکـشل  هب  ای  داد و  دـنهاوخ  حـیجرت  رارقرب  ار  رارف  نامیا  تسـس  نایفوک 

هدنکرب نیمز  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  یعقاو  نایعیـش  يهشیر  دیـسر و  دنهاوخ  تداهـش  هب  ادـخ  لوسر  یلع و  كاپ  نادـناخ 
يهباحص کیاکی  دنکیم و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  وا  دگنجب ، هیواعم  اب  شکدنا  يورین  اب  رگا  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  ماما  دش . دهاوخ 

يارب تشاذگن  درک و  ظفح  ار  دوخ  ياهورین  ناج  حلـص ، لوبق  اب  ماما  دنارذگیم . غیت  مد  زا  ار  یلع  نیتسار  نایعیـش  ادخلوسر و  زیزع 
رگهلیح صاعورمع  روطنیمه  رگمتـس و  لدروک و  يهیواعم  تسد  هب  هناهب  مالـسلاهیلع  یلع  قداـص  ناوریپ  نایعیـش و  راتـشک  تشک و 

. دتفیب
هارمه رای و  هک  نابرهم ، يردارب  اهنت  هن  ماما  يارب  نسح -  یمارگ  رادرب  نیسح - 

هحفص 65] ]
قفاوم نادنچ  هیواعم  اب  حلص  يهرابرد  یلو  دادیم ؛ يرای  ار  وا  یلکشم  ره  رد  دوب و  نسح  رانک  رد  اج  ره  هراومه و  نیـسح  دوب . رادافو 

: دیسرپ تفر و  شردارب  دزن  نایرگ ، نامشچ  اب  نیگمغ و  یلد  اب  نیـسح  دش ، رارقرب  ماش  نامکاح  ماما و  نیب  حلـص  هک  نآ  زا  سپ  دوبن .
!« يدرک حلص  هانگ  داسف و  راکشآ  رهظم  نیا  اب  ارچ  ردارب ! يا  »

دنخبل تسین و  شاهرهچ  رد  یمغ  رگید  هک  دـندید  مدرم  دـمآ ، نوریب  ماما  قاـتا  زا  یتقو  نیـسح  درک . وگتفگ  شردارب  اـب  یتدـم  نسح 
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شیپ هچ  یلع ، نب  نیـسح  : » دندیـسرپ دـنداتفا و  تریح  هب  شداش  دـنخبل  نآ  نیـسح و  ندـید  اب  مدرم  تسا . هتـسشن  شنابل  يور  يداـش 
تسا هتفر  تاهرهچ  زا  مغ  يدرگیمرب ، وا  دزن  زا  هک  نونکا  یلو  يدوب ؛ شیوشت  رپ  نیگمغ و  ینیبب ، ار  تماما  یتفر  یم  هک  یتقو  دمآ ؟

»!؟ يدش ضوع  نینچ  نیا  هک  تفگ  هچ  تردارب  رگم  دشخردیم ؟ تنابل  رب  دنخبل  و 
ار حلـص  ارچ  هک  منک  داـقتنا  وا  زا  تحیـصن و  ار  وا  هک  متفر  نسح  شیپ  نم  : » دومرف درک و  مدرم  هب  ور  بل ، رب  دـنخبل  ناـمه  اـب  نیـسح 
هک تسا  هدـش  ثعاـب  هچ  ردارب ! يا  مدیـسرپ : وا  زا  مدـش ، دراو  یتـقو  متـشذگ . مداـقتنا  زا  مدـش و  تحیـصن  دوـخ  یلو  تـسا ! هتفریذـپ 

؟ ینک راذگاو  هیواعم  هب  ار  تموکح  یهاوخیم 
. دراذگاو نارگید  هب  تسخن  زا  ار  تفالخ  ات  تشاداو  ار  نامیمارگ  ردپ  هک  يزیچ  نامه  دومرف : نسح  مردارب 

ردـپ اهنآ  هکنآ  تسخن  مدرک . ناشیاهر  متفگ و  ناشکرت  نم  درک و  رود  هفوک  مدرم  زا  ارم  زیچ  هس  دومرف : هفوک  مدرم  يهراـبرد  زین  و 
نم يوس  هب  اهنآ  هک  نآ  رگید  دنتـشک . دـندز و  تبرـض  هدجـس  لاح  رد  تدابع و  لاح  رد  هنادرمناوجاـن  ار  نینمؤملاریما  ناـمراوگرزب 

کلهم مخز  ارم  اهنآ  هکنآ  رگید  دندیـشک . میاپ  ریز  زا  ار  ماهداجـس  مشود و  زا  ار  میادر  دندرب و  تراغ  هب  ار  ملاوما  دندروآ و  موجه 
نم اب  ناشنابز  دنهدب . هیواعم  لیوحت  هتـسب ، ندرگ  هب  تسد  ارم  دنتـساوخیم  نایفوک  دندیچ . هئطوت  دـندرک و  هشیپ  تنایخ  اهنآ  دـندز .

»؟ نایفوک نیا  ییافویب  زا  میوگب  هچ  رگید  هیواعم . اب  ناشیاهلد  دوب و 
ریز هب  رس  نیگمرش  یلع ، نب  نیسح  نابز  زا  نانخس  نیا  ندینش  اب  مدرم 

هحفص 66] ]
. لال دنتفگن ؛ چیه  دنتخادنا و 

گنج رـس  هیواعم  اب  زونه  هک  دیعـس -  نب  سیق  دزن  یکیپ  هیواعم  دـندرک ، تعیب  هیواـعم  اـب  لـیابق  ناـگرزب  هفوک و  هرـصب و  مدرم  یتقو 
 - دشیمن تعیب  هب  رضاح  تشاد و 

اب زگره  هک  ماهدروخ  مسق  نم  : » تفگ سیق  دش . دـهاوخ  هتـشک  هنرگ  و  دـنک ؛ تعیب  دـیایب و  شوخ  نابز  اب  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و 
!« دنک تواضق  رجنخ  ریشمش و  ام  نیب  رد  رگم  موشن ، ورهبور  هیواعم 

ماما روضح  رد  و  دناوخ . دوخ  دزن  ار  وا  سپـس  دشیدنیب . يریبدـت  دـش  روبجم  ددرگیمنرب ، دوخ  دـنگوس  زا  سیق  تسنادیم  هک  هیواعم 
. دنهد رارق  سیقو  وا  نیب  يریشمش  هک  داد  روتسد  هیواعم  دنکشن ، ار  دوخ  دنگوس  سیق  هک  نآ  يارب  دنک . تعیب  هک  تساوخ  وا  زا  نسح 
دـش و مخ  هیواعم  سپ  تشاذـگ . وا  نار  رب  تسد  هیواعم ، اـب  نداد  تسد  ياـج  هب  یلو  تفر . شیپ  شماـما  رما  هب  دـید ، نینچ  هک  سیق 

طرـش هب  ات  درک  رما  وا  هب  ، دناهرب هیواعم  تسد  هب  ندش  هتـشک  زا  ار  سیق  هکنآ  يارب  ماما  تفرگ . دوخ  تسد  رد  روز  هب  ار  سیق  تسد 
! یلع نب  نسح  : » تفگ درک و  ماما  هب  ور  هیواعم  دش ، مامت  سیق  تعیب  راک  هک  یتقو  دـنک . تعیب  هیواعم  اب  ود  نآ  نیب  رد  ریـشمش  دوجو 

!« يریگب میارب  مه  ار  نیسح  تردارب  تعیب  دیاب 
وا هک  نوچ  ناوخم ! اجنیا  هب  تعیب  يارب  ار  وا  نزم و  نیـسح  تعیب  زا  یفرح  : » دومرف هاگنآ  تخادـنا و  هیواعم  رب  ینیگمـشخ  هاگن  ماما 

دنوش و هتـشک  وا  تیب  لها  هکنآ  رگم  دش  دهاوخن  هتـشک  وا  دوش . هتـشک  هار  نیا  رد  هکنآ  رگم  داد . دـهاوخن  وت  هب  تعیب  تسد  زگره 
!« دنوش هتشک  ماش  لها  مامت  هک  نآ  رگم  دش ، دنهاوخن  هتشک  وا  تیب  لها 

. درواین نایم  هب  ار  نیـسح  زا  نتفرگ  تعیب  فرح  زگره  مه  نآ  زا  دـعب  دزن . یفرح  رگید  دینـش ، نسح  ماما  زا  ار  خـساپ  نیا  یتقو  هیواعم 
، نیسح زا  نتفرگ  تعیب  يارب  درگن و  نیسح  درگ  زگره  : » درک شرافس  هیواعم  نب  دیزی  دوخ  دنزرف  هب  گرم ، ماگنه  رد  مه  اهدعب  یتح 

!« راذگن راشف  رد  ار  وا 
هحفص 67] ]

زا شیپ  درکیمن ، دـیدهت  ار  شتموکح  ترـضحنآ  يوس  زا  يرطخ  رگید  دوب و  هدـش  رطاـخ  هدوـسآ  ماـما  بناـج  زا  رگید  هک  هیواـعم 
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مدرم يا  : » تفگ وا  تخاس . راکـشآ  مدرم  يارب  ار  دوخ  یلـصا  تین  نآ  رد  هک  دـناوخ  ماش  مدرم  يارب  ياهبطخ  هفوک ، يوس  هب  تکرح 
سمخ تاکز و  ای  دـیدروآ و  اج  هب  جـح  مسارم  دـیریگب و  هزور  دـیناوخب و  زامن  هک  مدرکن  گنج  امـش  اـب  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  ماـش !

تحاران و عوضوم  نیا  زا  امش  درک ، اطع  نم  هب  دنوادخ  ار  تفالخ  نیا  منک . تباث  امش  رب  ار  دوخ  يهطلس  ات  مدیگنج  امش  اب  نم  دیهدب .
ار ییاهدهعت  مداد و  وا  هب  ییاهلوق  متسب ، نسح  اب  هک  یحلص  دادرارق  رد  نم  مشاب . امش  يهفیلخ  نم  هک  دیتشاد  هارکا  دیدوب و  یضاران 

اهرارق لوق و  نیا  هب  هک  متسین  یـسک  نم  دینادب  نونکا  مدرک . لوبق  ار  همه  دوب ، هدش  لیاق  حلـص  يارب  وا  هک  مه  ار  ییاهطرـش  متفریذپ .
هفوک هب  هک  مه  یتقو  درک »! مهاوخن  افو  اهنآ  زا  کی  چـیه  هب  مراذـگیم و  میاـپ  ریز  ار  اهطرـش  اـهلوق و  نآ  يهمه  نم  مناـمب . دـنبیاپ 

. درک رانکرب  ناشیاهماقم  زا  ار  نیـشیپ  ناماقم  بحاص  داد و  رارق  نیـشیپ -  دارفا  ياج  هب  مهم -  ياـهتسپ  رـس  رب  ار  يدوخ  دارفا  دـمآ ،
وا داد . تبسن  ( مالسلاهیلع  ) نسح ماما  هب  یتشز  رایـسب  ياهفرح  نآ ، رد  دناوخ و  ياهبطخ  تفر و  ربنم  هب  هفوک  مدرم  روضح  رد  يزور 

یمرـشیب و هیواـعم  دنتـشاد . روـضح  مه  نیـسح  شردارب  ماـما و  سلجم ، نآ  رد  درک . داـی  یتـشز  يدـب و  هـب  مـه  ناـنمؤم  ریما  یلع  زا 
ياهفرح نآ  یتقو  نیـسح  تفگ . دـب  ناشیمارگ  ردـپ  اـهنآ و  زا  ناراوگرزب ، نآ  روضح  رد  هک  دـناسر  تیاـهن  هب  ناـنچ  ار  یخاتـسگ 

ربص هب  ار  وا  ماما  اما  دـهدب ؛ وا  هب  ینکـش  نادـند  دـنت و  خـساپ  تساوخ  تساخرب و  اج  زا  رایـسب  مشخ  اب  دینـش ، ار  زیمآ  نیهوت  تشز و 
نامیـشپ دوخ  تشز  ياههتفگ  زا  ار  وا  هک  داد  هیواعم  ییوگهوای  هب  مدرم  روضح  رد  یمکحم  خـساپ  ناـنچ  تساـخرب و  دوخ  دـناوخارف .

. درک
تشز ياهفرح  باوج  یقطنم ، مکحم و  ياهلیلد  اب  هاگنآ  داتـسرف و  رایـسب  تنعل  نیرفن و  هیماینب  باحـصا  ناردپ و  رب  تسخن  ماما 

اما دـش ، دـنلب  هیواعم  هیلع  ناشـضارتعا  يادـص  دـندرک و  تیامح  نسح  ماما  زا  مدرم  زا  يدایز  يهدـع  اههظحل  نآ  رد  هچرگا  داد . ار  وا 
راک زا  راک  اریز  تشادن ؛ ياهدیاف  اهنآ  تیامح  رگید 

هحفص 68] ]
يارب يزیچ  نادجو ، باذع  ینامیـشپ و  سوسفا و  هآ و  زج  هک  نانچ  دوب ؛ هدیـسر  تساوخیم ، هک  هچنآ  هب  رگهلیح  يهیواعم  هتـشذگ و 

. دوب هدنامن  هفوک  مدرم 
نیـسح و شردارب  ماما و  يارب  اما  دوب ؛ یـشوخ  ياهزور  ماش  رد  شنارای  هیواعم و  يارب  هیواعم ، اـب  ماـما  حلـص  دادرارق  زا  سپ  ياـهزور 

ربارب رد  هیواعم  دوب . نیگمغ  نارگن و  تدش  هب  ماما  دب . رابمغ و  ياهزور  دوب ؛ يزیگنامغ  تخس و  ياهزور  ماما  نیتسار  ناوریپ  نارای و 
يراک نینچ  هب  يزور  وا  هک  تسنادیم  شیپ  زا  ماما  درک . دـهاوخن  لمع  شیاـه  لوق  زا  کـی  چـیه  هب  هک  دوب  هدرک  مـالعا  امـسر  مدرم 

. دنکشب ار  دوخ  نامیپ  یخاتسگ  هنوگنآ  اب  يدوز و  نیا  هب  هک  درکیمن  نامگ  اما  دز ؛ دهاوخ  تسد 
ار ماما  نیا ، و  دـنزب . یعورـشم  ان  فالخ و  راک  ره  هب  تسد  هک  درکیم  زاجم  ار  وا  مدرم ، ربارب  رد  دوخ  ینکـشنامیپ  هب  هیواعم  فارتعا 
هب هک  نآ  نودـب  اـهنآ  زا  یهورگ  دوب . هدـش  رتشیب  حلـص ، لوبق  رطاـخ  هب  شناوریپ  ضارتـعا  داـقتنا و  رگید ، يوس  زا  درکیم . نارگن 

ار مالـسا  رکـشل  دیاب  سپ  تسا . یفتنم  حلـص  دادرارق  نیاربانب  ، هدرک ینکـشنامیپ  هیواعم  هک  لاح  : » دـنتفگیم دـننک ، رکف  ماما  تیعقوم 
!« دیشک ریز  هب  تردق  جوا  زا  ار  ماش  يوگروز  نامکاح  تفر و  نارفاک  اب  گنج  هب  درک و  هدامآ 

شناراب لاؤس  دـندمآیم و  وا  شیپ  مدرم  زا  یهورگ  زور  ره  دزیم . فرح  شتیـصخش  هب  هجوت  اب  ياهدـننک  داقتنا  ضارتعا و  ره  اب  ماما 
»؟ ياهدرک لوبق  ار  هیواعم  اب  حلص  ارچ  : » هک دندرکیم 

. دندادیم ترضحنآ  هب  يزیمآ  نیهوت  ياهبقل  یتح  یضعب  . دندزیم دنت  ياهشین  هیانک و  یپ  رد  یپ  و 
. دنتشاد بلق  رد  ار  مالـسا  نید  مهبم  يهدنیآ  شیوشت  دوب و  ریخ  اهنآ  زا  یـضعب  تین  دندوب . هنوگ  دنچ  ناگدننک  ضارتعا  داقتنا و  نیا 

يزاب شقن  رگید  یهورگ  اما  دوب . مک  دارفا  هنوگنیا  دادعت  هتبلا  دنتشاد . رارصا  هیواعم  اب  گنج  رب  نیمه  يارب 
هحفص 69] ]
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هرفط گنج  يارب  اهنامه  شیپ ، يدنچ  ات  دـندوبن . نینچ  هک  یلاح  رد  دـندرکیم ؛ دادـملق  مالـسا  زوسلد  یماح و  ار  دوخ  دـندرکیم و 
یتین .و  دنتشاد رـس  لد و  رد  ار  ماما  رازآ  دصق  اهنت  اهنآ  دندوب . كرـشم  راکایر و  قفانم ، زین  یهورگ  دندرکیم . یلاخ  هناش  دنتفریم و 
يدرم وا  دوب . لیل  یبا  نب  نایفـس  ناسک ، نیمه  زا  یکی  دنتـشادن . ناشکاپ  ناوریپ  نیـسح و  شردارب  ماما و  يهیحور  نتـسکش  مهرد  زج 

اب تفلاـخم  هب  زین  یلع  تموکح  ناـمز  رد  وا  دوب . ناـنمؤم  ریما  یلع  هدروـخ  مسق  نانمـشد  زا  جراوـخ و  ناـیماح  زا  هیاـمورف و  ثیبـخ و 
، دوب شکاپان  بلق  دـیلپ و  حور  يهدـنهد  ناشن  هک  ییاههملک  اب  دـمآ ، نسح  ماـما  دزن  یتقو  روظنم  نیمه  هب  دوب . هتـساخرب  ترـضحنآ 

[. 23 !« ] نینمؤملا لذم  ای  کیلع  مالسلا  : » تفگ ماما  هب  باطخ 
هتخورفارب نیگمـشخ و  ياهرهچ  اب  دـش و  نیگمـشخ  دوب ، ربخاب  شایناطیـش  كاپان و  تشرـس  زا  تخانـشیم و  یبوخ  هب  ار  وا  هک  ماـما 

شیپ هیواعم  اب  حلـص  ات  دـش  ثعاـب  هک  هچنآ  اریز  نزم ! فرح  تنوشخ  اـب  هنوگنیا  نم  اـب  نک و  مرـش  یجراـخ ! يا  وت  رب  ياو  : » دومرف
! دیتشک ار  مردپ  هک  دیدوب  امـش  دیدرک . لیمحت  نم  رب  ار  حلـص  نیا  وت  لثم  یناسک  دوب . امـش  يهناقفانم  دنـسپان و  رادرک  راتفر و  دـیایب ،

!« دیدرک تراغ  ار  مهاگودرا  دیدیشک و  ریشمش  نم  يور  هب  سپس 
؟ منک دامتعا  هفوک  نامیا  تسس  مدرم  هب  متسناوتن  نم  هک  ینادیمن  رگم  نایفس ! يا  وت  رب  ياو  : » دومرف سپس  درک و  ثکم  ياهظحل  ماما 
لدکی و مه  اب  نایفوک  زا  نت  ود  یتح  دـش . دـهاوخ  ورهبور  یمتح  یتسکـش  اب  دـسرب ، يزوریپ  هب  هفوک  مدرم  يرای  هب  دـهاوخب  سک  ره 

نید رد  شمدرم  اریز  دوشیم ؛ ناریو  يدوز  هب  هفوک  نیا  دروخ ؟ لد  نوخ  مک  افویب  مدرم  نیا  تسد  زا  ایآ  مردـپ  دنتـسین . گنر  کـی 
!« دندیرخ دوخ  يارب  ار  تفخ  تلذ و  دنتفاتش و  ناهارمگ  هورگ  يوس  هب  و  دندش ؛ قرفتم  مه  زا  دندنکفا و  هقرفت  ادخ 

زا وت  یلع ! نب  نسح  : » تفگ ماما  هب  وا  داد . رارق  داقتنا  ضارتعا و  دروم  ار  ماما  دـمآ و  هک  دوب  ماما  نانمـشد  هلمج  زا  زین  ریبز  نب  هللادـبع 
حلص هیواعم  اب  ینوبز  سرت و 

هحفص 70] ]
؟ يدمآ رانک  ماش  راکمتس  اب  يدرک و 

؟ مدرک حلـص  هیواعم  اب  ینوبز  يور  زا  ای  تراسا و  گرم و  سرت  زا  نم  هک  ینکیم  لایخ  هللادـبع ! وت  رب  ياو  : » دومرف وا  هب  باطخ  ماـما 
، همطاف هک  ینادیمن  رگم  مسرتب !؟ برع ، درم  نیرتعاجش  نآ  دنزرف  نم ، هک  تسا  نکمم  رگم  تتـشز ! غورد و  نخـس  نیا  اب  وت  رب  ياو 
سرت و زگره  هک  ینادیم  بوخ  وت  ییوگیم . نخس  قافن  غورد و  هب  هک  وت  رب  ياو  تسا ؟ هداد  ریش  هدییاز و  ارم  ملاع  ناوناب  رورس  نآ 

یتسود زا  فرح  دیتسشنیم و  میوربور  هک  دوب  وت  لثم  ینوبز  نارای  دوجو  ماش ، اب  نم  حلص  لیلد  درادن . یهار  نم  لد  رد  یناوتان  میب و 
!« دیدرکیم ارم  گرم  يوزرآ  دیدوب و  مايدوبان  راتساوخ  لد ، رد  دیدیچیم و  هئطوت  رس ، تشپ  اما  دیدزیم ؛

دنریگب شلد  يهناخ  زا  ار  شمارآ  ات  دنتفگیم  ترضحنآ  هب  ار  ییاهفرح  نینچ  وا  نادنزرف  یلع و  اب  ینمشد  رطاخ  هب  دارفا  هنوگ  نیا 
یبلق تین  ندوب  كاپان  اهنآ ، هب  دوخ  خـساپ  رد  ماما  دـندشیم . اوسر  تفریم و  ناـشوربآ  دـنتفرگیم ، نکـشنادند  خـساپ  یتقو  اـما  و 

. تخادنایم وربآ  رابتعا و  زا  مدرم  شیپ  ار  اهنآ  تخاسیم و  شاف  مدرم  يارب  ار  اهنآ 
نارای و زا  هرمـض ، نب  کلام  هلمج ، نآ  زا  دندوب . نینمؤملاریما  یلع  زوسلد  نیتسار و  ناوریپ  نارای و  زا  ناگدننک  ضارتعا  زا  یـضعب  اما 
هک مدیـسرت  نم  کلام ! : » دومرف ماما  دش . ایوج  هیواعم  اب  ار  ماما  حلـص  تلع  دـمآ و  ماما  شیپ  یتحاران  اب  وا  دوب . يرافغ  رذوبا  ناهارمه 
ات منک  ظفح  ار  یعقاو  ياهناملسم  ناج  متساوخ  حلص  اب  مه  نیمه  يارب  دنامن . نانآ  زا  یـسک  دوش و  هدنک  نیمز  زا  اهناملـسم  يهشیر 

هیواعم میدروخیم و  تسکـش  اعطق  میتشاد ، ام  هک  یکدـنا  يورین  اب  دریگرد ، گنج  رگا  هک  مدوب  نئمطم  اریز  دـنامب ؛ یقاب  مالـسا  نید 
!« تشاذگیمن هدنز  ار  مردپ  ناوریپ  زا  نت  کی 

زیمآضارتعا و نحل  اب  دش ، دراو  یتقو  وا  تشاد . ضارتعا  هیواعم  اب  ماما  حلـص  هب  هک  دوب  ماما  قیدـص  نارای  هلمج  زا  زین  يدـع  نب  رجح 
ناج وت  رانک  رد  ام  يهمه  مدرمیم و  هک  متشادیم  تسود  دنگوس ، دنوادخ  هب  : » تفگ نیگمغ 
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هحفص 71] ]
ام نانمـشد  اـما  میاهدـیزخ ؛ دوخ  ياـههناخ  هب  میبـیرغ و  هدزمغ و  هدروـخ ، تسکـش  اـم  ـالاح  . میدـیدیمن ار  يزور  نینچ  میدرپـسیم و 

!« دنلبرس زوریپ و  دندرگیمرب . ماش  هب  زوریپ  نامداش و 
نم هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب  رجح ! يا  : » دومرف دیـشک و  تولخ  ياهشوگ  هب  ار  وا  هاگنآ  درـشف . هنامیمـص  تفرگ و  ار  رجح  تسد  ماـما 

يارب ار  لماک  تسکش  دوبن و  مالسا  عفن  هب  گنج  نیا  لاعتم . دنوادخ  يهدارا  امـش و  یناگدنز  ياقب  رطاخ  هب  رگم  مدشن  اریذپ  ار  حلص 
ندیگنج هب  یقایتشا  لیم و  دنرازیب و  گنج  زا  مدرم  هک  مدید  نم  : » دومرف متاح  نب  يدـع  خـساپ  رد  و  دروآیم »!. راب  هب  ام  يارب  هشیمه 

، ادخ هار  رد  گنج  منک . لیمحت  اهنآ  رب  ار  گنج  هک  متساوخن  نیاربانب  دنتشاد . حلـص  يرارقرب  يارب  يدایز  قایتشا  ضوع ، رد  دنرادن .
. منک لوکوم  رگید  ینامز  هب  العف  ار  گنج  هک  تسا  نآ  رتبسانم  مدید  دوب . دـهاوخ  هدوهیب  دـشابن ، ینطاب  لیم  صالخا و  يور  زا  رگا 

ادـخ يهدارا  تسا . ياهنوگ  هب  زور  ره  ادـخ  يهدارا  اریز  دـنهد ؛ ناشن  تبغر  دوخ  زا  ناراکمتـس  اـب  ندـیگنج  يارب  مدرم  هک  یناـمز  هب 
!« میریذپب ار  حلص  هک  تسا  نیا  رد  زورما 

رارق باطخ  دروم  ار  ترضحنآ  دندوب ، هداد  قح  درم  نآ  هب  نانمشد  هک  یتشز  ییاهبقل  نامه  اب  یتح  مه  ماما  قیدص  نارای  زا  یـضعب 
راوخ يا  وـت  رب  مالـس  : » تفگ دـید ، ار  ماـما  هنیدـم  رد  هک  یتـقو  ینادـمه  نب  رـشب  هلمج ، نآ  زا  دـندرکیم . ضارتـعا  وا  هب  دـندادیم و 

!« نانمؤم يهدننک 
!« ردارب نیشنب  : » دومرف داد و  ار  وا  مالس  باوج  شمارآ  لامک  رد  ماما 

حلـص زا  دـصق  مدرک . ظفح  ار  ناشناج  مداد و  نانآ  هب  يراوگرزب  تزع و  هکلب  مدرکن ؛ راوخ  ار  ناـنمؤم  نم  : » دومرف ماـما  تسـشن و  وا 
، گـنج يهحوبحب  رد  دنتـسین و  دربن  يهداـمآ  میاـفویب  ناراـی  هک  مدـیدیم  اریز  مهد ، یـصالخ  یمتح  گرم  زا  ار  امـش  هک  دوب  نیمه 

يدوخ هاپـس  تسد  هب  کی  هب  کی  یعقاو ، نانمؤم  يهمه  داد . دنهاوخ  هیواعم  تسد  هب  هتـسب ، تسد  ار  نم  درک و  دـنهاوخ  هشیپ  تنایخ 
مدرمان مدرم  نیا  يافو  يدیدن  ایآ  دوش ؟ نینچ  یتساوخیم  وت  ایآ  دش . دنهاوخ  رامورات 

هحفص 72] ]
»!؟ ار هفوک 

حلص يداد و  ناشن  دوخ  زا  یتسس  هیواعم ، ربارب  رد  ارچ  مرکایبن ! رسپ  يا  : » تفگ تفر ، ماما  تمدخ  هب  یتقو  مه  یمیتاصیصع  دیعسوبا 
!« تسا رگمتس  دساف و  هارمگ ، يدرف  هیواعم  تسوت و  اب  قح  هک  دنادیم  مه  ادخ  دننادیم و  همه  ینادیم ، بوخ  دوخ  وت  یتفریذپ ؟ ار 

متسین مناناملسم ؟ ماما  نینمؤملاریمأ ، یلع  زا  دعب  و  متـسه ؟ شنمؤم  ناگدنب  رب  دنوادخ  تجح  نم  هکنآ  هن  رگم  دیعـسوبا ، : » دومرف ماما 
»؟ ایآ

!« يدومرف هک  تسا  نینچ  یتسه . : » تفگ یمکحم  نحل  اب  دیعسوبا 
دننک و مایق  هچ  دنیامش ، ماما  اوشیپ و  ود  ره  نیـسح ، نسح و  هک  دومرفن  نیـسح  مرادرب  نم و  يهرابرد  ادخلوسر  رگم  : » دومرف زاب  ماما 

»!؟ دنگنجب دننامب و  تکاس  هچ 
!« دوب هتفگ  نینچ  نیا  نیسح  وت و  يهرابرد  ادخلوسر  تسا ! نینچ  يرآ  : » تفگ یگدنمرش  اب  دیعسوبا 

يهیواعم اب  لیلد  نامه  هب  نم  دیعسوبا ! منک  حلـص  يو  اب  هچ  مگنجب و  هیواعم  اب  هچ  میامـش ! ماما  اوشیپ و  مه  زونه  نم  سپ  : » دوزفا ماما 
هب اـهنآ  درک . حلـص  هیبیدـح  رد  هکم  مدرم  عجـشاینب و  يهلیبـق  هرمـضینب و  يهلیبـق  اـب  ادـخ  لوـسر  هک  مدرک  حلـص  ربـخیب  ادـخ  زا 
زا نم  یتقو  دننآرق ! حیحص  حرـش  ریـسفت و  هب  نارفاک  وا ، نارای  هیواعم و  لاح ، دندش . رفاک  نآرق  هب  تبـسن  دندرواین و  نامیا  ادخلوسر 
هک ارچ  دـننک . ینوبز  ینادان و  سرت و  هب  مهتم  ارم  گنج ، رد  ای  حلـص و  رد  دـیابن  سپ  میامـش ، ماما  نابرهم  يهدنـشخب  دـنوادخ  يوس 

.!« دنورب هابتشا  اطخ و  هار  هب  دننادن و  ارم  ياهراک  یعقاو  لیلد  تسا  نکمم 
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ریمعت ار  يراوید  تشک ؛ ار  يرسپ  درک ؛ خاروس  ار  یتشک  رضخ  یتقو  هک  ياهدناوخن  ادخ  باتک  رد  رگم  دیعسوبا ! يا  : » دومرف سپـس  و 
!« درک تریح  دش و  نیگمشخ  تشادن ، یهاگآ  ملع و  اهراک  نآ  هب  تبسن  هک  یسوم  تخاس ، هرابود  درک و 

.« ادخلوسر زیزع  دنزرف  يا  ماهدناوخ  ارچ ، : » تفگ دیعسوبا 
هحفص 73] ]

اطخ و همه  نآ  هب  یپ  دـش و  مارآ  ترـضحنآ  داد ، حرـش  یـسوم  يارب  ار  شیاهراک  لـیلد  رـضخ  یتقو  هک  ینادیمن  رگم  : » دومرف ماـما 
ناـنچ نینچ و  ارچ  هک  دـینکیم  داـقتنا  ضارتـعا و  نم  هب  دـینادیمن ، ار  شلیلد  هک  يراـک  رد  امـش  يهـمه  نوـنکا  درب ؟ شیوـخ  هابتـشا 
یقاـب نیمز  يور  ادـخلوسر ، يهباحـص  یلع و  مردـپ  نم و  نایعیـش  ناراـی و  زا  نت  کـی  یتح  مدرکیمن ، ار  راـک  نیا  نم  رگا  ماهدرک .

.« دندشیم هتشک  یهانگ  مرج و  چیهیب  هناهبیب ، ارچ و  نوچیب و  یگلمج  دنامیمن و 
هحفص 77] ]

رازآ نامهم  نابزیم 

اپ ریز  ار  ماما  اب  حلـص  يهماندـهع  ماـش ، يوگروز  راکمتـس و  يهفیلخ  داـتفا و  هیواـعم  تسد  هب  زاـجح  قارع و  تموکح  هکنآ  زا  سپ 
يوس هب  سپـس  دنام و  هفوک  رد  ار  يدـنچ  ماما  تفرگ ، هدـیدان  ار  ماما  ياهطرـش  دز و  اپ  تشپ  دوخ  ياهرارق  لوق و  مامت  هب  تخادـنا و 

رود و ياههار  زا  ماـما ، شناد  ملع و  يهنـشت  یهورگ  زور  ره  هفوک ، رد  دورب ، هنیدـم  هب  ترـضح  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  درک . چوک  هنیدـم 
دیلو صاعورمع ، هلمج  زا  هیواعم ، نارای  دندربیم . اهدوس  دـنتفرگیم و  اهسرد  شکرابم  روضح  زا  دـندمآیم و  شتمدـخ  هب  کیدزن 

ياههشیدنا ادابم  هک  دنداتفا  تشحو  هب  دندرب و  دـب  نامگ  دـشیم ، ماما  يهناخ  هب  هک  ییاهدـمآ  تفر و  هب  نایفـسوبا  نب  هبتع  هبقع و  نب 
ياهمتس ملظ و  زا  ار  اهنآ  دراذگب و  ریثأت  مدرم  نآ  رب  ماما  كاپ 

هحفص 78] ]
ترـضحنآ دنزادنیب و  مدرم  رظن  زا  ار  ماما  دننیچب و  ياهئطوت  هک  دـندرکیم  راداو  ار  هیواعم  یپ  رد  یپ  نیمه ، يارب  دزاس . هاگآ  هیواعم 

يهمه هدـب و  بیترت  یگرزب  هناهاش و  ینامهم  دـیزی ! ابا  يا  : » دـنتفگیم هیواعم  هب  اـهنآ  دـننادرگ . لـیلذ  راوخ و  اهناملـسم  ربارب  رد  ار 
نیا رد  ام  دـیوج . تکرـش  گرزب  ینامهم  نیا  رد  اـت  ناوخب  مه  ار  نسح  نک و  توعد  یناـمهم  نیا  هب  ار  هفوک  ناـگرزب  لـیابق و  نارس 
یلع شردپ  وا و  هک  مینکیم  يراک  اهوگتفگ  نیب  رد  مینکیم . لدج  ثحب و  مینیـشنیم و  وگتفگ  هب  وا  اب  هدـش ، هدامآ  شیپ  زا  سلجم 

هتـساک مدرم  نیب  رد  وا  یگرزب  مارتحا و  زا  میوش ، قفوم  راک  نیا  ماـجنا  رد  رگا  دـنوش . یفرعم  یناـمثع  لـتاق  مدرم ، نیب  رد  بلاـطیبا  نب 
، تهبا هشیمه ، يارب  تسـشن و  دهاوخن  اهلد  رب  قباس  لثم  زین  شراتفگ  تشاد . دـهاوخن  گنر  مدرم  شیپ  شیانح  رگید  دـش و  دـهاوخ 

!« تسکش دهاوخ  مدرم  نیب  رد  وا  هوکش  تمظع و 
تسنادیم یبوخ  هب  تشاد و  ییانشآ  ماما  گرزب  تیـصخش  اب  شنایفارطا  زا  شیب  دوب ، كریز  شوهاب و  رادمتـسایس ، يدرم  هک  هیواعم 

يارب هللالوسر . يهون  دوب و  همطاف  یلع و  دنزرف  وا  هک  ارچ  تسین . یـسکان  سک و  ره  راک  ترـضحنآ ، اب  هلداجم  ثحب و  وگتفگ و  هک 
ثحب هب  دینک و  وگتفگ  وا  اب  رگا  امش  دراد !؟ اسر  ینایب  ایوگ و  ینابز  نسح ، هک  دیاهدرک  شومارف  : » تفگ شنایفارطا  هب  باطخ  نیمه ،

ار وا  هک  دوب  مهاوخ  روبجم  نابزیم  ناونع  هب  مناوخب ، ینامهیم  هب  ار  وا  رگا  هوالع ، هب  دیروخیم . تسکـش  امتح  دینیـشنب ، يو  اب  لدج  و 
!« دیوگب امش  هب  دیتسه ، نآ  راوازس  هک  هچ  ره  ات  مهد  نادیم  وا  هب  مراذگب و  دازآ  شنانخس  نایب  رد 

»!؟ دوش زوریپ  ام  قح  رب  وا  لطاب  هک  يراد  میب  یتسار  هب  وت  ایآ  دیزی ! ابا  : » دیسرپ بجعت  اب  صاعورمع 
شنزرس ار  تیب  لها  دیناوتیمن  امـش  هک  دینادب  دینادیمن ، رگا  اهقمحا ! هآ  : » تفگ زیمآ  هیانک  لاح  نیع  رد  ینابـصع و  ینحل  اب  هیواعم 

هب ار  نامثع  ندش  هتـشک  هک  دیـشوکب  دـیاب  طقف  امـش  دـیهد ! تبـسن  نانآ  هب  ار  يراوخ  تلاذر و  گنن و  دـییوگب و  دـب  اهنآ  زا  دـینک و 
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رگید راب  دیاب  نیمه . طقف  دیهد . تبسن  وا  یلع و  شردپ 
هحفص 79] ]

دیاب ار  نیا  دخرچب و  عوضوم  نیمه  يور  دیاب  ناتیاهفرح  يهمه  دیبای . تسد  يزوریپ  هب  دـیناوتب  دـیاش  ات  دـینک  ملع  ار  نامثع  نهاریپ 
!« نامثع رمع و  رکبوبا ، زا  ینعی  دوب ؛ یضاران  دوخ  زا  شیپ  يهفیلخ  هس  زا  یلع  هک  دیزادنیب  اج  مه  مدرم  نیب  رد 

نتفر زا  شیپ  هک  دـننک  یـضار  ار  هیواعم  ات  دندیـشوکیم  هیواـعم  ناراـی  دـیوگ . كرت  هنیدـم  دـصق  هب  ار  هفوک  هک  دوب  هدرک  مزع  ماـما 
ناگرزب يهمه  وا  داد . بیترت  یگرزب  ینامهم  درک و  لوبق  هرخالاب  هیواـعم  دـهدب . بیترت  ار  ییاذـک  یناـمهم  نآ  هفوک ، زا  ترـضحنآ 

. دناوخارف ینامهم  هب  مه  ار  ترضحنآ  ات  داتسرف  نسح  ماما  يوس  هب  مه  یکیپ  درک و  توعد  ینامهم  نیا  هب  ار  هفوک 
سرت و نیرتمک  هک  اـجنآ  زا  زین  دـنراد و  یفیثـک  تین  فدـه و  هچ  یناـمهم  نـیا  نداد  بـیترت  زا  اـهنآ  تـسنادیم  شیپ  زا  هـک  ماـما 
ار شیاهسابل  ترضح  هک  ینامز  رد  دنک . تکرش  ینامهم  نآ  رد  هک  تفرگ  میمـصت  تشادن ، لد  رد  اهنآ  اب  لدج  ثحب و  زا  ياهمهاو 
وت هب  اهنآ  رـش  زا  موش . زوریپ  اهنآ  رب  وت  يورین  اب  ات  میوجیم  يرای  وت  زا  یهلا ! راب  : » درک همزمز  بل  ریز  دـشیم ، هداـمآ  دیـشوپیم و 
يا ، نـک ناـمه  ، ینادیم حالــص  دوـخ  هـک  هنوـگ  ره  نـک و  ظـفح  نادـیلپ  نآ  ربارب  رد  ارم  سپ  مهاوـخیم . يراـی  وـت  زا  مربیم و  هاـنپ 

!« نانابرهم نیرتنابرهم 
یهاگن ماما  تفگ . دـماشوخ  درک و  یـسرپلاوحا  مالـس و  ترـضحنآ  اب  تساخرب ، اج  زا  هیواعم  دـش ، یناـمهیم  سلجم  دراو  یتقو  ماـما 

يارب تمالـس  تینما و  تمالع  نامهم ، هب  ندرک  مالـس  نتفگ و  دـماشوخ  : » دومرف زیمآ  هیاـنک  ینحل  اـب  تخادـنا و  هیواـعم  هب  راد  ینعم 
!« تسا نامهم 

ینامهم نیا  يرازگرب  زا  فدـه  ناـتیاه و  هئطوت  زا  : » ینعی هک  دز  شناراـی  هیواـعم و  رب  یگرزب  يهبرـض  دورو ، يهظحل  ناـمه  رد  ماـما 
!« مراد ربخ  ناتییاذک 

هاگن رگیدکی  هب  هدزتریح  تسا و  هاگآ  زیچ  همه  زا  ماما  هک  دنتسناد  اهنآ  تسیچ ؟ ماما  روظنم  هک  دنتسناد  یگمه  مه  شنارای  هیواعم و 
، تعامج نیا  شهاوخ  تساوخرد و  هب  انب  نم  یلع ! نب  نسح  : » تفگ ياهناخاتسگ  نحل  اب  هیواعم  دندرک .

هحفص 80] ]
اهناملـسم موس  يهفیلخ  نامثع ، هک  دنریگب  فارتعا  وت  زا  دنهاوخیم  سلجم  نیا  رد  دنراد و  ییاهاعدا  اهنیا  ماهدناشک . اجنیا  هب  ار  وت 

ياهفرح سپ ، منکیمن . یتواضق  اهنآ  وت و  ياهفرح  يهرابرد  نم  دوخ  تسا . هدـش  هتـشک  وت  بلاـطیبا و  نب  یلع  تردـپ  تسد  هب 
مهدیمن هزاجا  مراد ، روضح  سلجم  نیا  رد  منابزیم و  هک  نم  اریز  شابم ! مه  زیچ  چیه  نارگن  هدب ! خساپ  ونشب و  ار  یعدم  تعامج  نیا 

!« ینیبب اهنآ  يوس  زا  يرازآ  دنزگ و  چیه  هک 
رب اهلدج  ثحب و  نیا  يهجیتن  زا  ار  دوخ  تساوخیم  یکریز  اب  وا  دهد . بیرف  ار  ماما  دناوتیم  نانخس  نیا  اب  هک  درکیم  نامگ  هیواعم 

مداد و تبثم  باوج  اهنآ  تساوخرد  هب  طقف  نم  متـسین و  تعامج  نیا  اب  نم  هک  دیوگب  وا  دـش ، دنلبرـس  زوریپ و  ماما  رگا  ات  دراد  رانک 
تشادـن و ربخ  یفاک  هزادـنا  هب  نسح  ماما  سدـقم  دوجو  يهرهوج  زا  شهارمگ ، نارای  دـننام  زین  هیواعم  مدرک . رازگرب  ار  یناـمهیم  نیا 

لوـسر دـنزرف  و  تفریمن ... روز  فرح  راـب  ریز  زگره  هک  یـسک  دـنزرف  تسا . یلع  دـنزرف  نسح  هـک  دوـب  هدرک  شوـمارف  زین  وا  اـیوگ 
نامیا ییانـشور  هب  یهارمگ ، یکیرات  زا  ار  مدرم  دروآ و  هیده  ناتـسبرع  یهارمگ  تملظ و  لباقم  رد  ار  رون  هک  یـسک  دنزرف  تسادخ .

. دومرف تیاده 
ره هزاجا  تسوت ! يهناخ  هناخ ، نیا  نایفـسوبا ! رـسپ  هیواعم  يا  : » دومرف هیواعم  زیمآ  رکم  ياهفرح  نآ  خـساپ  رد  دز و  يدـنخزوپ  ماـما 

نانآ اب  مه  وت  هک  تسین  نیا  زج  شاینعم  ياهدرک ، لوبق  ار  تناـیفارطا  شهاوخ  وت  رگا  تسوت . اـب  هناـخ ، نیا  رد  یفرح  يراـک و  هنوگ 
زوریپ و وت  رب  اهنآ  ياهدوبن و  یـضار  راک  نیا  هب  ییوگب  رگا  مراد . مرـش  ياهدـش ، بکترم  وت  هک  یتشز  راـک  نیا  زا  نم  یناتـسادمه و 
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هب وگب  نم  هب  لاح  مراد . مرـش  تناتـسد  ریز  ربارب  رد  وت  یگراچیب  یناوتان و  نیا  زا  دنتـشاداو ، راـک  نیا  هب  روز  اـب  ار  وت  دـندش و  بلاـغ 
همه دنتـسه و  تاینامهم  سلجم  رد  يدارفا  نینچ  هک  متـشاد  ربخ  متـسنادیم و  رگا  نم  ینکیم ؟ فارتعا  تلاح  ود  نیا  زا  کی  مادـک 

زگره نم ، هک  نادب  یلو  مدروآیم . بلطملادبع -  نیب  زا  اهنآ -  يهبترم  فیدر و  رد  ار  یناسک  زین  نم  دناهدش ، جیـسب  نم  هیلع  رب  مه 
نیا وت و  زا 

هحفص 81] ]
هک دوبن  مزال  هنرگ  و  دنراد ؛ تشحو  میب و  نم  زا  یگلمج  اهنیا  هک  منادیم  هکلب  مرادن ؛ لد  هب  یمیب  سرت و  ینیریـش ، درگ  ياهسگم 

، اتکی دنوادخ  اریز  دنـسرتب ؛ دننک و  تشحو  هک  مهدیم  قح  نانآ  هب  هتبلا  دننک . هدامآ  ار  دوخ  نم ، اب  لدـج  ثحب و  يارب  دارفا  همه  نیا 
!« دومرف لزان  تسا -  نم  دج  هک  شایمارگ -  لوسر  رب  ار  نآرق  هک  يراگدنوادخ  نامه  تسا . نم  یلو  نابرهم ، هدنشخب و 

رگیدکی اب  دندوب و  هدیـشیدنا  هتـسشن و  مه  رود  اهبش  اهزور و  هیواعم  نارای  دنکفا . هیاس  هیواعم  سلجم  رب  هدنـشک  رابگرم و  یتوکس 
رب ار  ساسایب  درومیب و  ياهماهتا  نآ  دنتساوخیم  لاح  هک  دندوب  هتخادرپ  هتخاس و  شیپ ، زا  ار  ییاهماهتا  اهنآ  دندوب . هدرک  تروشم 

. دندنبب نسح  ماما 
شوگ اهنآ  ياهفرح  هب  تقد  هلصوح و  اب  ماما  دنداد و  تبسن  مالـسلاهیلع )  ) یلع شردپ  ماما و  هب  ار  یماهتا  بیترت ، هب  کی  ره  اهنآ 
شیپ زا  اهنآ  هک  ییاهماهتا  نیرتمهم  دـنک . اوسر  ار  اهنآ  کی  کی  مکحم ، یقطنم و  بوخ ، ياهخـساپ  اـب  راـک ، ماجنارـس  رد  اـت  داد 

: دندوب نینچ  دندوب ، هدیشیدنا 
اهنآ تیب  لهازا  دادـعت  نامه  هب  تفرگ و  ماقتنا  مشاـهینب  زا  دـیاب  اههتـشک  نآ  تباـب  هک  داد  هتـشک  هدـفه  ردـب  گـنج  رد  هیماینب ، - 

! تشک
؛ ینایفـسوبا دنزرف  هیواعم ، زا  رتراوازـس  تفالخ ، رما  يارب  وت  هک  ياهتفگ  اجنآ -  اجنیا و  اهراب -  يراد و  اعدا  وت  یلع ! نب  نسح  يا  - 

! ار مدرم  رب  ندرک  تفالخ  ییاناوت  هن  يراد و  ار  راک  نیا  شناد  درخ و  هن  وت  هک  یلاح  رد 
تکرـش وا  ندـش  هتـشک  رد  درکیم و  رایـسب  ياهداقتنا  موس ، يهفیلخ  نامثع ، زا  یبلط ، تنطلـس  یتسرپاـیند و  رطاـخ  هب  یلع  تردـپ  - 
کشیب رفن ، کی  نآ  مینک ، باختنا  لوؤسم  لتاق و  ار  رفن  کی  اهناملسم  موس  يهفیلخ  نامثع ، ندش  هتشک  رد  میهاوخب  ام  رگا  تشاد .

! بلاطیبا نب  یلع  وت  ردپ  ینعی  تسین ؛ يرگید  سک  یلع ، زج 
هک دـنچ  ره  میهدـب . دـینآ -  راوازـس  هک  یتشز -  دـب و  ياهمانـشد  یلع ، تردـپ  وت و  هب  اـت  میاهدـناوخ  ارف  اـجنیا  هب  ار  وت  اـم  نسح ! - 

يازس هب  ار  تردپ  لاعتم ، دنوادخ 
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، يوش هتشک  ام  تسد  هب  وت  رگا  یلو  تخادنا . شناج  هب  ار  جراوخ  يالب  تخاس و  زاینیب  وا  زا  ندیشک  ماقتنا  زا  ار  ام  دناسر و  شلامعا 
! دیلطاب رب  امش  میقح و  رب  ام  هک  دننادیم  همه  اریز  درک ؛ دنهاوخن  شنزرس  ار  ام  مه  مدرم  دوب و  دهاوخن  ام  رب  یهانگ  زگ  ره 

زین مود -  يهفیلخ  باـطخ -  نب  رمع  لـتق  يهعقاو  رد  درک و  مومـسم  ار  اهناملـسم -  لوا  يهفیلخ  رکبوبا -  یلع ، تردـپ  نسح ! يا  - 
! میهاگآ یبوخ  هب  هیضق  نیا  رب  ام  يهمه  تشاد . تسد 

ایوگ یناـبز  دـنلب و  يریـشمش  وا  تشاد . ینمـشد  همه  اـب  وا  تشاد . هنیک  ینمـشد و  مه  ادـخلوسر  اـب  یتـح  یلع ، تردـپ  نسح ! يا  - 
! تخاسیم مهتم  ار  ناگدنز  ناگدرم و  شنابز  اب  تشکیم و  ار  اههدنز  شریشمش  اب  تشاد .

رمع تموکح  رد  دیدرکن . تعیب  بلق  میمص  زا  یتسرد و  هب  رکبوبا ، اب  دیتشاد ! تکرش  نیـشیپ  ياههفیلخ  لتق  رد  تردپ ، وت و  نسح ! - 
، نونکا .و  دـش هتـشک  هنامولظم  رایـسب  نامثع  دـیتخیر ! نآرق  يور  ار  شنوخ  دـیتشک و  هناـمحریب  ار  ناـمثع  دـیدرک ! رایـسب  ینکـشراک 

! دریگب وت  زا  ار  شماقتنا  دیاب  هانگیب ، مولظم و  لوتقم  نآ  یلو  ناونع  هب  هیواعم ،
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رگا هک  دـشیم  هدروآ  یلطاب  لیالد  نانچ  ساسایب  ياهماهتا  نآ  تاـبثا  يارب  دـندشیم و  حرطم  هناخاتـسگ  هناروسج و  ناـنچ  اـهماهتا 
دربیم نامگ  تفرگیم و  شاهدـنخ  ساسایب ، ياهغورد  نآ  ندینـش  زا  دوبیم ، عمج  نآ  رد  لقاع  فاصنااب و  لداع و  ناـسنا  رفن  کـی 
تـشپ ماهتا  شیمارگ  ردپ  وا و  رب  اهنآ  هک  یتدم  يهمه  رد  ماما  دنیوگیم . نخـس  هدیجنـسن  دـنراد و  ياهرخـسم  حازم  دـصق  اهنآ  هک 

ار ناشفرح  دـنزیرب و  نوریب  ار  ناشهایـس  رامیب و  بلق  ياههدـقع  اهنآ  ات  دادیم  هزاـجا  دوب و  روبـص  تکاـس و  دـندرکیم ، دراو  ماـهتا 
زیت و یهاگن  تساخرب . اج  زا  ماـما  دـش ، ماـمت  رـسهریخ  ناـهلبا  نآ  ربخیب و  ادـخ  زا  نـالدروک  نآ  يهناـقمحا  ياـهفرح  یتقو  دـننزب .

تعامج نآ  کیاکی  هرهچ  زا  باقن  دوخ ، يایوگ  هدنبوک و  نابز  اسر و  مکحم ، نایب  اب  هاگنآ  تخادـنا و  نانامهم  کیاکی  هب  هدـنبوک 
ار ناشوربآ  تشادرب و 
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سپ دندوب و  هدش  بکترم  رتشیپ  هک  ار  یگرزب  ياههانگ  اهتنایخ و  تخاس و  لیلذ  راوخ و  اهنامهم  رگید  شیپ  ار  ناشمادک  ره  درب .

، دنتـشادن ماما  نانخـس  ربارب  رد  یلیلد  رگید  نوچ  نادرمناوجان  نآ  دروآ . ناشدای  هب  دـندوب ، هتفر  اهدای  زا  ینالوط  اتبـسن  ینامز  رذـگ  زا 
. دنوش وربآیب  هنوگنیا  ات  دندز  ماما  هب  ار  اهتمهت  نآ  الصا  ارچ  هک  دندیزگ  ینامیشپ  تمادن و  تشگنا  یگلمج  دندش و  لیلذ 

ام نیرخآ  نیلوا و  هدـهع  رب  ار  امـش  نیرخآ  نـیلوا و  ییاـمنهار  تیادـه و  هـک  میوـگیم  رکـش  ار  ادـخ  : » دوـمرف هیواـعم  هـب  ادـتبا  ماـما 
!« تشاذگ

ار شیاهنادند  دش و  هتخورفارب  شاهرهچ  هک  تخاس و  نیگمشخ  نیگمرش و  نانچ  ار  هیواعم  ماما ، ياویش  رابرپ و  یلو  هاتوک  نخس  نیا 
اـسر دنلب و  ییادص  اب  ماما  دش . لیلذ  دنامن ، شلیلد  نوچ  دنام ؛ تکاس  تشادن ، یباوج  نوچ  یلو  درـشف . مه  رب  مرـش  مشخ و  تدـش  زا 

نم هب  هک  دندوبن  لدروک  ناهلبا  نیا  دنتفگن و  ازسان  نم  هب  نادان  قمحا و  هورگ  نیا  هیواعم ! يا  : » دومرف دنونـشب ، دنناوتب  عمج  يهمه  هک 
نم و هب  ار  اهتمهت  نآ  یتفگ و  نم  هب  ار  اهازـسان  نآ  هک  يدوب  وت  نیا  هکلب  دـندز ؛ هنادرمناوجان  اوراـن و  ياـهتمهت  مراوگرزب  ردـپ  و 

قالخا ياهتفاتـش و  لطاب  يوس  هب  تناردپ  هارمه  یکدوک  زا  ياهتفای . تیبرت  ياهدش و  گرزب  يدیلپ  یتشز و  اب  وت  هک  اریز  يدز ! مردپ 
. يزرویم ینمـشد  شفیرـش  نادناخ  هللالوسر و  دـمحم  اب  هراومه  وت  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . هدـناود  هشیر  تحور  ناج و  رد  دـساف 

ربمایپ دجـسم  رد  نونکا  مه  ام  رگا  هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب  هیواـعم ! يا  يزرلیم . ناـبوخ  ماـن  ندینـش  اـب  یتسه ، نادـب  يهرمز  زا  نوچ 
یخاتـسگ تراـسج و  نینچ  وت  ناراـی  نیا  وت و  دـندوبیم ، عـمج  اـم  فارطا  رد  مه  [ 24  ] راـصنا نیرجاـهم و  میدوبیم و  مالـسا  یمارگ 

نینچ مه  رگا  دیدناریمن . نابز  رب  مردپ  نم و  يهرابرد  ار  یتشز  ياهمانـشد  نانچ  دنیزب و  ام  هب  اوران  ياهتمهت  هنوگنیا  هک  دـیتشادن 
!« دیتفریمن نوریب  دجسم  زا  هدنز  کشیب  دیدادیم ، ناشن  ناتدوخ  زا  یخاتسگ  تراسج و 

هک ار  یـسک  نآ  ینادیم  ایآ  ییوگب  هک  مهدیم  دنگوس  دـنوادخ  هب  ار  وت  هیواعم ! يا  : » دومرف سپـس  درک و  یهاتوک  ثکم  نسح  ماما 
يدب هب  وا  زا  دیداد و  مانشد 
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[25  ] يزع تال و  ياهدوب و  رفاک  هلبق  ود  ره  هب  تبسن  وت  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدناوخ  زامن  ادخ  هلبق  ود  ره  يوس  هب  دیدرک ، دای  یتشز  و 

»؟ يروآیم دای  هب  ایآ  ناتنارای ! و  تردپ ! وت و  يدرکیم ! تدابع  ار 
ار اهنآ  کی  کی و  الاح  نسح  ماما  هک  دنتسنادیم  نوچ  دندرک . سبح  هنیـس  رد  ار  اهسفن  همه ، درک . هیواعم  نارای  هب  ور  سپـس  ماما 

امش زا  مهدیم و  ناتدنگوس  دنوادخ  هب  دیراد ، داقتعا  وا  هب  دیـسانشیم و  اعقاو  ار  ادخ  رگا  : » تفگ اهنآ  هب  ور  ماما  درک . دهاوخ  اوسر 
، هیواعم نیمه  ایآ  تفرگ ؟ شود  رب  ار  مالـسا  مچرپ  ردب ، گنج  رد  هک  دوبن  یـسک  نیتسخن  نم ، ردپ  بلاطیبا ، نب  یلع  ایآ  هک  مسرپیم 
؟ درمـشیم بجاو  شدوخ  رب  ار  مالـسا  ربمایپ  اـب  گـنج  دربیم و  شیپ  دوخ  اـب  تشاد و  شود  رب  ار  رفک  ملع  هک  دوبن  نایفـسوبا  دـنزرف 
دحا و گنج  رد  یلع  هک  دیوش  رکنم  دیناوتیم  دروآ ؟ نامیا  مالـسا  ربمایپ  هب  هک  دوبن  یـسک  نیتسخن  هجیدخ  زا  دعب  یلع ، ایآ  دـییوگب !
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تسا هتسشن  تردق  دنـسم  رب  هک  هیواعم -  نیمه  هک  دیوش  رکنم  دیناوتیمن  تشاد ؟ شود  رب  ار  مالـسا  مچرپ  دوب و  ربمایپ  هارمه  بازحا 
مامت رد  درکیم و  شیاعد  دوب و  دونـشخ  مردـپ  زا  اـهگنج  يهمه  رد  ربماـیپ  دوب ، هتفرگ  شود  رب  ار  رفک  ملع  دوب و  رفک  يههبج  رد  - 

!« درکیم ناشتنعل  درکیم و  ناشیرفن  دوب و  نیگمشخ  نایفسوبا  شردپ  هیواعم و  تسد  زا  اهگنج 
ربمایپ ادـخ و  نانمـشد  هک  شنارای -  نایفـسوبا و  هک  ار  یبش  دـیاهدرک  شومارف  ایآ  : » دومرف هاگنآ  دـنام و  تکاس  هاتوک  ياهظحل  ماـما 

 - رکبوبا شرای  هارمه  ربماـیپ  دـیباوخ و  ترـضح  نآ  رتسب  رد  یلع  مردـپ  دـندرک و  ار  ربماـیپ  ندـناسر  تداهـش  هب  دـصق  دـندوب -  ادـخ 
نیمه يهرابرد  ياهیآ  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  هک  دـیاهدرک  شومارف  ایآ  دیـشخب !؟ تاـجن  ناکرـشم  تسدزا  ار  شدوخ  لوا -  يهفیلخ 

هب ار  دوخ  ناج  دنکب و  یمیظع  راک  نینچ  هک  دشیم  ادیپ  اهزور  نآ  رد  یلع  زج  یسک  ایآ  دش ؟ لزان  ربمایپ  تاجن  يارب  مردپ  يراکادف 
هرـصاحم ار  ریـضنینب  هظیرقینب و  یتقو  ربمایپ  هک  دیروآیم  دای  هب  ایآ  دنگوس ، دنوادخ  هب  ار  امـش  دزادـنا !؟ رطخ  رد  ادـخلوسر  رطاخ 

شرکنم دیناوتیمن  دیراد . دای  هب  امتح  تسه ؟ ناتدای  دومرف ؟ هچ  درک ،
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زا يراک  دـندوب  هتـسناوتن  اهنآ  دوب و  هدرپس  رمع و - ... رکبوبا ، دوخ -  نارای  زا  یـضعب  تسد  هب  ار  گنج  مچرپ  البق  هک  ربمایپ  دـیوش !
ار وا  مه  شربمایپ  ادـخ و  دراد . تسود  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  درپس  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ادرف  ار  گـنج  مچرپ  : » دومرف دـنربب ، شیپ 

!« ددرگیمنرب يزوریپ  اب  زج  دزیرگیمن و  گنج  زا  دنکیمن . نمشد  هب  تشپ  زگره  هک  تسا  ییوجگنج  وا  دنراد . تسود 
: دومرف هاگنآ  دنادرگ و  عمج  نیب  رد  ار  شهاگن  درک و  یثکم  ماما 

. دندوب هدروخ  تسکش  راک  نیارد  نوچ  دندوبن . هک  ناشدوخ  تسا ؟ یـسک  هچ  درم  نیا  هک  دندوب  نارگن  همه  نارگید ، رمع و  رکبوبا ، »
هچ ادخ  درم  نآ  سپ  دـندروآیمن . باسح  هب  دوبن ، ندـید  هب  رداق  دوب و  هدـش  التبم  يدـیدش  درد  مشچ  هب  هک  تهج  نآ  زا  مه  ار  یلع 
ادخ درم  نآ  هک  دنتسناد  نارگید  رکبوبا و  رمع و  زور ، نآ  يادرف  هک  روطنامه  دوب ! یسک  هچ  وا  هک  دینادیم  بوخ  امش  و  دوب ؟ یسک 

ضرع ربمایپ  تمدخ  دنداتفا و  تریح  هب  نارگید  رکبوبا و  رمع و  دـنروایب . ار  یلع  هک  داد  روتـسد  ربمایپ  زور ، نآ  يادرف  تسا . هدوب  هک 
هب دسر  هچ  دیایب ؛ نوریب  دناوتیمن  وا  تسا . هدش  نیـشنهناخ  هتفرگ و  يدیدش  دردمشچ  یلع  هک  دیرادن  ربخ  رگم  هللالوسر ! ای  : » دندرک

[. 26 !« ] دیایب ات  دینک  ربخ  ار  وا  لاحنیا ، اب  یلو  منادیم . : » دومرف ربمایپ  دیوج ». تکرش  گنج  رد  هک  نآ 
دوبهب الماک  هظحل  نامه  رد  مشچ  درد  دـیلام  مردـپ  مشچ  هب  دوخ  كرابم  ناـهد  بآ  زا  ربماـیپ  دـمآ . وا  دـندرک و  ربخ  ار  یلع  دـنتفر و 

اب تفر و  یلع  درک . هناور  ار  وا  تشاذـگ و  وا  شود  رب  ار  مالـسا  مـچرپ  ربماـیپ ، تـسا . هتـشادن  يدردمـشچ  الـصا  هـک  ییوـگ  تفاـی و 
ادـخ هاپـس  اب  يدـیزرویم و  رارـصا  ادـخ  ربمایپ  ادـخ و  اـب  ینمـشد  رب  هکم  رد  زور  نآ  وت  هیواـعم ! يا  تشگزاـب .. يزوریپ  يدـنلبرس و 

؟ میوگب مه  زاب  يرآ ؟ میوگب ؟ مهزاب  ادخلوسر  اب  ناتی  اهینمشد  تردپ و  وت و  زا  ایآ  يدیگنجیم !
...« هک نیا  ای 

هجح رد  ادـخ  ربمایپ  هک  دـیدروآیم  دای  هب  ایآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف ماما  دـنکفا . ریز  هب  رـس  نیگمرـش  دزن و  یفرح  هیواعم 
نیرخآ زا  تشگزاب  رد  عادولا و 

هحفص 86] ]
درکن نینچ  ربمایپ  هک  دینک  راکنا  دیناوتیم  ایآ  دومرف ؟ هچ  بلاطیبا  نب  یلع  يهرابرد  ناناملـسم  هب  باطخ  مخ ، ریدغ  رد  شجح  مسارم 
تـسد تفر و  نآ  يالاب  مالـسا  ربمایپ  دـیتخاس و  يربنم  اهرتش  زاهج  زا  هک  تسه  ناتدای  هب  امتح  دومرفن ؟ نانچ  یلع  مردـپ  يهراـبرد  و 

.« تسا اهناملسم  امش  يالوم  نم و  نیشناج  یلع  نم  زا  دعب  : » دومرف درک و  شدنلب  تفرگ و  ار  یلع  شیومع  رسپ 
!« تسوا يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ار  سکره  درادب . تسود  ار  یلع  دراد ، تسود  ارم  یسک  ره  : » دومرفن ایآ  و 

.« ار یلع  نانمشد  درادب  نمشد  ار و  یلع  رادتسود  رادب  تسود  ایادخ ! : » دومرف زاب  و 
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دیهاوخ یخساپ  هچ  ناتی  اهرادرک  اهراتفر و  نیا  يارب  تمایق  زور  رد  دیدرک ؟ لمع  ادخلوسر  راکشآ  نشور و  تیـصو  نیا  هب  امـش  ایآ 
شوماخ هدنکفارس  مه  زاب  شنارای  هیواعم و  داد »؟ دیهاوخ  خساپ  هچ  دوش ، یگدیسر  ناتلامعا  هب  دیوش و  ورهبور  ربمایپ  اب  یتقو  تشاد ؟

یماقم هچ  تسیک و  یلع  هک  دنتـسنادیم  دـندروآیم و  دای  هب  دومرفیم ، نسح  ماما  هک  ار  هچنآ  يهمه  اریز  دـندرکن ؛ زاب  بل  دـندنام و 
... تسیک و دنزرف  تسیک ، هیواعم  هک  دنتسنادیم  مه  یبوخ  هب  اهنآ  دراد . ادخلوسر  شیپ 

یلع ینیشناج  ادخلوسر ، روضح  رد  زور  نآ  ربمایپ ، نارای  باحصا و  هک  دیروآیمن  دای  هب  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  : » داد همادا  ماما 
.« دنتفگ کیربت  ار  مردپ  ینیشناج  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  زا  مردپ ، زا  شیپ  ياههفیلخ  دنتفگ ؟ کیربت  وا  هب  ار 

تردـپ بازحا ، گنج  رد  هک  يراد  داـی  هب  یبوخ  هب  اـمتح  هیواـعم ! يا  وت  اـما  و  : » دومرف هنوگنیا  تشگرب و  هیواـعم  هب  ور  سپـس  ماـما 
يدناریم ار  وا  رتش  وت  هک  یلاح  رد  درکیم . قیوشت  ناناملسم  ادخلوسر و  هیلع  گنج  هب  ار  مدرم  دوب و  راوس  خرس  يرتش  رب  نایفـسوبا 

نم رگا  دـینک ؟ راـکنا  ار  بلطم  نیا  دـیناوتیم  اـیآ  دیـشکیم . ار  رتـش  راـهم  دراد ، روضح  سلجم  نیا  رد  نوـنکامه  هک  هبتع  تردارب  و 
، میوگیم غورد 
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نیرفن مامت  بضغ  مشخ و  اب  ار  ناتهس  ره  دـید ، ار  خرـس  رتش  نآ  نت و  هس  امـش  ادـخلوسر  یتقو  هک  دـیدروآیم  دای  هب  امتح  دـییوگب !

»؟ تسه تدای  ایآ  نادرگ »! رود  دوخ  تمحر  زا  ار  رتش  نیا  يهدنریگ  راهم  هدننار و  هراوس ، ایادخ ! : » دومرف درک و 
تنعل نیرفن و  دوخ  ناراـی  دوخ و  رب  دـیاش  دینـشن . یـسکره  هک  تفگ  ياـهزیچ  دوخ  اـب  بل  ریز  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  هدزمرـش  هیواـعم 

ار وا  میدمآ  یطلغ ! بجع  میدرک و  ییاطخ  بجع  : » تفگیم شلد  رد  دبال  دندوب و  هداد  بیترت  ار  ییاذـک  ینامهم  نآ  هک  داتـسرفیم 
!« میدش نامیشپ  لیلذ و  راوخ و  میدش . بارخ  دوخ  مینک ، بارخ  ار  نسح  میدمآ  . میدش وربآیب  دوخ  مینک ، وربآیب 

: داد همادا  نینچ  دوخ  نانخس  هب  ماما 
هک دـیروآیم  دای  هب  ایآ  مهدیم ، ناتدـنگوس  ادـخ  هب  دـیتسه ! کیرـش  وا  ياـههانگ  اـهاطخ و  رد  هک  هیواـعم  راداـفو  ناراـی  يا  امـش  - 

راکنا ار  عوضوم  نیا  دـناوتب  هک  تسه  یـسک  ایآ  درک ؟ شنیرفن  داتـسرف و  تنعل  نایفـسوبا  رب  ناـکم ، تفه  رد  راـب و  تفه  ادـخلوسر 
قافتا یک  اجک و  رد  نایفـسوبا ، رب  تنعل  راب  تفه  نآ  هک  مرواـیب  ناـتدای  هب  دـیهاوخیم  اـیآ  دـنربخاب ! نآ  زا  همه  هک  یعوضوم  دـنک ؟

دوب و فیقث  ینب  هلیبق  زا  ياهدـع  اب  تبحـص  لوغـشم  ربماـیپ  هک  یناـمز  فئاـط . یکیدزن  رد  هکم و  زا  نوریب  راـب  کـی  میوگیم ! داـتفا ؟
نآ داد و  مانشد  ادخ  ربمایپ  هب  دمآ و  شیپ  ناهگان  نایفسوبا  هک  دوب  اههظحل  نآ  رد  دناوخیمارف . مالسا  رهم  رپ  ناماد  هب  ار  اهنآ  تشاد 
هب ياهمدص  دبای و  تسد  ترضح  نآ  هب  دشن  قفوم  یلو  درب ؛ هلمح  ادخلوسر  يوس  هب  یتح  درک . باطخ  وگغورد  هناوید و  ار  ترضح 

!« نایفسوبا يا  اب  وت  رب  شربمایپ  تنعل  ادخ و  تنعل  : » دومرف داتسرف و  تنعل  نایفسوبا  رب  مدرم  نآ  روضح  رد  ربمایپ  دنزب . وا 
زا اـهنآ  هک  ییاـهلام  ضوع  رد  دـننک و  فیقوت  دـمآیم ، ماـش  زا  هک  ار  شیرق  ناوراـک  دوب  هداد  ناـمرف  ربماـیپ  یتـقو  رگید  راـب  کـی 

ندروآ درگ  اـب  دـعب  داد و  يرارف  هکم  يوس  هب  ههاریب  زا  ار  ناوراـک  نایفـسوبا  دـنریگب ؛ ار  ناوراـک  نآ  لاوما  دـندوب ، هتفرگ  اهناملـسم 
شنیرفن ادخلوسر  دید . كرادت  ار  ردب  گنج  هکم ، نارفاک  نادنمتورث و 

هحفص 88] ]
. داتسرف شتنعل  درک و 

ام : » تفگ تسین »! یتسرپرس  یلو و  ار  امـش  تسام و  یلو  دنوادخ ، : » هک ربمایپ  شیامرف  نیا  ربارب  رد  نایفـسوبا  هک  دحا  گنج  رد  زین  و 
گنج رد  دنداتـسرف . تنعل  وا  رب  ود -  ره  ربمایپ -  مه  دنوادخ و  مه  زور ، نآ  رد  دـیرادن »! یگرزب  تب  نینچ  امـش  میراد و  ار  يزع  تب 

زا عنام  تفرگ و  ار  اهناملسم  ولج  نایفسوبا  هیبیدح ، حلـص  زور  رد  نینچ  مه  داتـسرف و  تنعل  وا  رب  درک و  نیرفن  ار  وا  ربمایپ  زین  بازحا 
ناملـسم هب  يدیما  ایآ  : » دندیـسرپ ربمایپ  زا  ياهدع  یتح  داتـسرف . تنعل  وا  هارمگ  ناوریپ  نایفـسوبا و  رب  مه  ربمایپ  دش . جح  مسارم  ماجنا 
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»؟ دیراد نایفسوبا  نادنزرف  ناوریپ و  زا  کی  چیه  ندش 
!« دش دنهاوخن  راگتسر  زگره  اهنآ  نارادمامز  اما  دسریمن . اهنآ  نمؤم  نادنزرف  هب  تنعل  نیا  : » دومرف ربمایپ 

مکح ینامهم  نآ  رب  رابگرم  یتوکس  تشادن . نتفگ  نخس  تأرج  سکچیه  دوب . هدنکفا  هیاس  ینامهم  سلجم  رب  نیگنس  خلت و  یتوکس 
ار تردپ  ربمایپ  زین  يرگید  ياهاج  رد  هیواعم ! يا  : » داد همادا  ماما  دوب . هدز  نارفاک  نآ  کیاکی  ناهد  رب  توکـس  رهم  دنوادخ  دناریم .

يراـی ار  ربماـیپ  دوـب و  ناملـسم  نم  ردـپ  هک  یلاـح  رد  يدرکیم . يراـی  ار  تردـپ  يدوـب و  رفاـک  كرـشم و  وـت  درک . نـیرفن  تـنعل و 
»!؟ هیواعم ای  یلع  دندوب ؟ ربمایپ  نمشد  نایفسوبا  ای  یلع  کی ، مادک  هک  دییوگب  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امش  الاح  . درکیم

: داد همادا  نینچ  ار  دوخ  نانخس  درک و  هیواعم  نارای  هب  ور  دید ، ار  سلجم  رابتلذ  خلت و  توکس  یتقو  ماما 
زا یعمج  روضح  رد  هفیلخ ، نیموس  ناونع  هب  نامثع  اب  مدرم  تعیب  زا  دعب  درم ، نیمه  ردپ  نایفسوبا ، هک  دینادیم  ایآ  هیواعم ! نارای  يا  - 

سک هیماینب ، زا  ریغ  ایآ  هداز ! ردارب  يا  : » دیسرپ نامثع  زا  تسخن  وا  تفگ ؟ هچ  نامثع  هب  باطخ  دنتـشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک  هیماینب 
»؟ تسه عمج  نیارد  يرگید 

هحفص 89] ]
!« دناهیماینب زا  یگمه  تسین ! هن ! : » تفگ نامثع 

دیریگ و تسد  هب  ار  یتموکح  مهم  ياهتسپ  همه  دـیوش و  بحاص  ار  تفالخ  هیماینب ! ناناوج  يا  : » تفگ عمج  نآ  هب  ور  نایفـسوبا  و 
!« دینک یثوروم  هیماینب  يهداوناخ  رد  ار  تفالخ 

یتشهب هن  تسوا ، ياهتسد  رد  نایفـسوبا  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  : » تفگ دـشاب ، هداد  تأرج  لد و  اهنآ  هب  هک  نآ  يارب  سپس 
!« تسایند نیمه  رد  تسه ، هچره  یتمایق ! زور  هن  یخزود و  هن  دراد و  دوجو 

تردـپ وت و  هتـشذگ  تسا  نیا  هیواعم ! : » دومرف وا  هب  باطخ  مکحم ، ینحل  اب  دـنادرگرب و  هیواـعم  يوس  هب  ار  شیور  ماـما  هظحل  نیا  رد 
درز دعب  خرس و  هیواعم  ینکب »؟ یعافد  متفگ ، تردپ  وت و  يهرابرد  هک  ییاهفرح  زا  یناوتیم  ایآ  ییوگب ؟ يراد  ینخـس  ایآ  نایفـسوبا .

هک یلاـح  رد  طـقف  دـنک . يراـج  ناـبز  رب  ینخـس  ياهملک و  یتح  تسناوتن  دـنام . تکاـس  شوماـخ و  یلو  دـش ؛ گـنر  هب  گـنر  دـش ،
هتـشاداو ار  وا  هک  اهنامه  تخادنا . شنارای  رگید  صاعورمع و  هب  كانبـضغ  یهاگن  دندیزرلیم ، یتحاران  مشخ و  تدـش  زا  شیاهبل 

شردپ هیواعم و  باسح  هب  دیفم -  رـصتخم و  لماک -  روط  هب  هکنآ  زا  سپ  ماما  دهد . بیترت  ماما  هیلع  ار  ییاذـک  ینامهم  نآ  ات  دـندوب 
خـساپ رد  ماما  دـندوب . شاهتـسیاش  هک  هنوگنآ  داد ؛ مه  ار  اهنآ  کی  کی و  خـساپ  درک و  هیواعم  ناراـی  يوس  هب  ور  دیـسر ، نایفـسوبا 

دندرکن تأرج  ناشمادک  چیه  هک  دز  ییاهفرح  نانچ  دندوب ، هدز  شراوگرزب  ردـپ  وا و  هب  تبـسن  ار  اوران  ياهتمهت  نآ  هک  ییاهنآ 
نارگید زا  شیب  درکیم و  تنطیـش  همه  زا  شیب  هک  صاعورمع -  هب  ور  تسخن  ماما  دـننک . عافد  دوخ  زا  اـی  يراـج و  ناـبز  رب  ياهملک 

ناـمه وت  ینارگید . زا  رتهارمگ  رتهیاـمورف و  ، رتتسپ هک  صاـع  نب  ورمع  يا  وت  اـما  و  : » دومرف وا  هب  باـطخو  درک  دوب -  هدرزآ  ار  ماـما 
نارگید رب  صاع  رفن ، جنپ  نیا  زا  دنتـسه و  تردپ  هک  دنتـشاد  اعدا  شیرق  نادرم  زا  رفن  جنپ  دوب و  سانـشان  تردپ  هک  یتسه  ياهیامورف 

نیرتتسپ و رفن ، جنپ  نآ  نیب  رد  صاع  يدش . هدیمان  وا  رسپ  وت  تفای و  هبلغ 
هحفص 90] ]

اب ناهنپ  اراکـشآ و  وا  دوب . يدرم  هنوگچ  تردپ  هک  تسین  هدیـشوپ  سکچیه  رب  تشاد . ار  وت  يردپ  ياعدا  هک  دوب  یـسک  نیرتهیامورف 
سکچـیه رب  یتساخرب و  هزرابم  هب  ربمایپ  اب  اهگنج  مامت  رد  زین  دوخ  وت  تشاد . ینمـشد  ادـخ  اب  تشاد . ینمـشد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 

ینامه وت  یتسکـش . ار  شکاـپ  بلق  يدرزآ و  ار  ترـضحنآ  ردـق  هچ  یتفگ و  ادـخلوسر  هب  یتشز  ياهنخـس  هچ  هک  تسین  هدیـشوپ 
رد ادخ  نانمـشد  نارفاک و  امـش  دنزگ  زا  ات  دـندوب  هتفر  هشبح  هب  ناشربمایپ  نامرف  هب  ناهارمه  رایط و  رفعج  ندـنادرگرب  يارب  هک  یتسه 

نیبدب اهناملسم  هب  تبسن  ار  یشاجن  هک  يدیشوک  رایسب  یتفگن و  اهناملسم  دض  رب  هک  اهفرح  هچ  یتفر و  یشاجن  دزن  وت  دنشاب . ناما 
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ییانتعا نیرتکچوک  یشاجن  لاعتم ، دنوادخ  يهدارا  تساوخ و  هب  یلو  دراپسب . وت  تسد  هب  ار  اهناملـسم  هک  یتساوخ  وا  زا  یتح  ینک .
هکم هب  مامت  یگدنکفارـس  يراوخ و  تفخ ، اب  مه  وت  درک . تیامح  اهنآ  زا  داد و  هانپ  ار  اهناملـسم  درکن و  وت  شزرایب  ياـهفرح  هب 

!« یتشگزاب
يدنلب رعـش  هک  ینامه  وت  صاعورمع ! : » دومرف سپـس  . تخادـنا صاعورمع  هب  زیمآریقحت  یهاگن  ودرک  ثکم  هاتوک  ياهظحل  يارب  ماما 
نیرفن تنعل و  ادنوادخ ! : » دومرف تاهرابرد  ادخ  ربمایپ  یتفگ و  دـب  ترـضحنآ  زا  نآ ، رد  يدورـس . ادـخلوسر  وجه  رد  تیب  داتفه  رد 

!« تسرفب وا  رب  تنعل  راب  رازه  شرعش ، تیب  ره  ربارب  رد  تسرفب . صاعورمع  رب  ار  دوخ 
يهفیلخ نامثع ، لتق  رد  یلع ، نم  راوگرزب  ردـپ  هک  یتسه  یعدـم  وت  صاعورمع ! : » داد همادا  سپـسو  درک  یهاتوک  ثکم  مه  زاـب  ماـما 

. يدش نیگمغ  نیگمشخ و  شندش  هتـشک  زا  هن  يدرک و  يرای  ار  نامثع  راب  کی  هن  وت  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  تسا . هتـشاد  تسد  موس 
نامثع ناج  زا  عافد  يارب  ار  نیـسح  مردارب  نم و  مردپ ، هک  یلاح  رد  یتفر . يدرک و  شیاهر  یتخادنا و  هنتف  شتآ  رد  ار  وا  هک  دوب  نیا 

هب ار  بآ  مدرم ، هک  ياهدرک  شومارف  ایوگ  دـش . هتـشک  ناـمثع  میریگب و  ار  مدرم  مشخ  يولج  میتسناوتن  اـم  یلو  داتـسرف . وا  يهناـخ  هب 
وا و دندوب و  هتسب  نامثع  هناخ  يور 
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رد هک  یلاح  رد  داتـسرف . شاهناخ  هب  بآ  نامثع  يارب  هک  دوب  یلع  مردپ  نیا  هک  دنک  راکنا  دناوتیمن  یـسک  دندوب ! هنـشت  شاهناخ  لها 

نیگمـشخ مدرم  راب  دنچ  دوش ، هتـشک  نامثع  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  هتفرن  تدای  دـبال  تشادـن . يراک  نینچ  تأرج  یـسک  اههظحل ، نآ 
. داد تاجن  مدرم  مشخ  تسد  زا  ار  نامثع  درک و  يرگیجنایم  مردپ  دندرک و  ار  وا  نتشک  دصق 

ار مدرم  دناوخارف و  ییابیکشو  ربص  هب  ار  مدرم  هک  دوب  مردپ  نیا  دمآرد ، نیگمـشخ  مدرم  يهرـصاحم  هب  نامثع  يهناخ  هک  ینامز  زاب  و 
، وگب نم  هب  دوب . هدرک  يرای  مدرم  مشخ  ربارب  رد  ار  نامثع  راـب  دـنچ  مه  ـالبق  هک  روطناـمه  دـیناسرت . داد و  رادـشه  ناـمثع  نتـشک  رد 

میدق زا  وت  صاعورمع ! دنراد ؟ ار  شایهاوخنوخ  ياعدا  نونکا  دندوب ، موس  يهفیلخ  لتق  راتساوخ  هک  ییاهنامه  هک  تسا  هدش  هنوگچ 
هنیک و نیا  یتشاکیم . ینمـشد  هنیک و  رذـب  ام ، هب  تبـسن  تاهنیـس  رد  هراومه  یتشاد و  ینمـشد  مشاهینب  اـب  مه  مالـسا  زا  شیب  یتح  و 

شک مزیه  وت  صاعورمع ! دـش . هدـیزگرب  يربمایپ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هللالوسر ، دـمحم  مدـج  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  یناـمز  ینمـشد 
هک یتسه  ینامه  وت  يزوسیم . اهشتآ  نیا  رد  دوخ  تبقاع  هک  نادـب  یلو  يزورفایم . رب  ار  هنتف  ياهشتآ  هراومه  هک  یتسه  ياهراچیب 

مامت تراقح  یگیامورف و  اب  يدنک و  تنت  زا  ار  دوخ  ياهسابل  گرم ، زا  سرت  تدش  زا  يدش ، ورهبور  یلع  مردـپ  اب  یتقو  یگنج ، رد 
دوخ هب  بضغ  مشخ و  زا  دـش . درز  دـعب  خرـس و  هیواعم  دـننام  زین  صاـعورمع  تشذـگرد ». وت  نتـشک  زا  مه  مردـپ  يدرک . وفع  بلط 

. دوب هدش  لال  دندوب ؛ هتخود  ار  شنابل  هدیرب و  ار  شنابز  ییوگ  دوب . هدنام  تکاس  هتفرگ و  نادند  هب  ار  شنابز  اما  دیچیپیم ؛
يارب ار  وت  مردپ  اریز  يراد ؛ ینمـشد  مردپ  اب  وت  هکنیا  زا  منکیمن  بجعت  نم  دـیلو ! يا  : » دومرف درک و  هبقع  نب  دـیلو  هب  ور  ماما  سپس 

ار يزور  نآ  حبص  تسا !؟ هدنام  هک  تدای  نامثع . مدرم و  زا  یعمج  يور  شیپ  مهنآ  تسا . هدز  هنایزات  هبرض  داتـشه  بارـش ، ندروخ 
مه رتشیب  دیهاوخیم  : » یتفگ مدرم  هب  ور  يدناوخ و  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  يدش و  دجسم  دراو  یتسم  لاح  رد  هک  میوگیم 
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مکش ياهدنگ . مکش  يدرم  وت  يدولآ . ار  ادخ  دجسم  يدرک و  غارفتسا  دجسم  بارحم  رد  یتسمدب ، تدش  زا  هک  يدوب  يریما  نامه  وت 
رـسارس تایناگدـنز  يرادـن . رـس  رد  يرگید  يهشیدـنا  ینارتوهـش  يراوخبارـش و  زج  هک  یتسرپتوهـش  هیاـمورف و  تسپ ، هدـنگ ،

! تسا یفاک  هزادنا  نیمه  ات  میوگب . تاهرابرد  نیا  زا  شیب  هک  منیبیمن  ار  یگتسیاش  نآ  وت  رد  نم  تسا . تلذ  يراوخ و 
وا یتقو  ماما  درک . رایتخا  قلطم  توکـس  دیزگ و  نادند  هب  ار  دوخ  ياهبل  بضغ ، مشخ و  تدش  زا  صاعورمع ، هیواعم و  لثم  زین  دیلو 
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، اهنآ يارب  داد و  دندوب ، هتسب  ترضح  نآ  هب  ییاهماهتا  هک  ار  یناسک  يهمه  خساپ  تفر و  يرگید  غارـس  هب  درک ، راوخ  لیلذ و  مه  ار 
داد و ار  شیاهدیدهت  اهتمهت و  باوج  ماما  هک  دوب  یسک  نیرخآ  هبعـش ، نب  ةریغم  تشاذگن . یقاب  يرگید  ياهنامهم  نیب  رد  ییوربآ 
يدرزآ و ار  ادـخ  ربماـیپ  یمارگ  رتـخد  همطاـف ، مرداـم  هـک  یتـسه  یــسک  وـت  هریغم ! : » دوـمرف وا  هـب  ور  درب . عـمج  نـیب  رد  ار  شیوربآ 

هانگ هک  ینادیم  وت  دوش . طقس  شمحر  رد  دوب -  نتسبآ  هک  ادخلوسر -  دنزرف  هک  يدش  ثعاب  دوخ  راک  نیا  اب  یتخاس و  شحورجم 
ادـخ ربماـیپ  هک  ناـمه  يدرزآ . ار  شایمارگ  رتـخد  یتسکـش و  ار  ادـخلوسر  سدـقم  میرح  وت  تسا ؟ داـیز  هزادـنا  هچ  اـت  تراـک  نیا 

.« دوب یلع  رسمه  نمردام و  هک  يرتخد  نامه  [ 27 ! ] یتشهب نانز  يهمه  رورس  وت  ! مرتخد : » دومرف شاهرابرد 
ربمایپ اـب  مردـپ  اـیآ  ینکیم ؟ نیرفن  ار  وا  یهدیم و  مانـشد  یلع  مردـپ ، هب  ور  هچ  زا  وت  هریغم ! يا  : » دیـسرپ هریغم  زا  درک و  یثکم  ماـما 

ای و  دروآ ؟ راب  هب  اهناملـسم  مالـسا و  يارب  یهرگ  لکـشم و  نیرتکچوک  شرمع ، لوط  رد  ایآ  تشادـن ؟ تبـسن  وا  اب  اـی  و  دوب ؟ هناـگیب 
رد ارچ  تسا ، هتـشک  ار  نامثع  یلع  يراد ، اعدا  هک  وت  درک ؟ هشیپ  متـس  درکن و  ارجا  ار  تلادـع  تشادرب و  یماگ  یهلا  ماکحا  فالخرب 

»؟ يدشن نیگمغ  و  یتسیرگن ؟ شگرم  رد  ارچ  و  يدرکن ؟ يرای  ار  وا  نامثع ، ندوب  هدنز  نامز 
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ابیز و ییادص  اب  ار  هیآ  نیا  دـیوگ ، كرت  ار  هیواعم  ییاذـک  سلجم  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  تساخرب  درک ، مامت  ار  شیاهفرح  ماما  یتقو 
نادرم نآ  زا  كاپ ، نانز  و  ار . ثیبخ  نانز  تری ، ستشز  نادرم  دنباییمرد . ار  ثیبخ  نادرم  تریـس ، تشز  نانز  : » درک توالت  نابرهم 

، یهلا شزرمآ  ناشیارب  دـنیاربم و  دـنهدیم ، اهنآ  هب  ناکاپان  هک  ییاوران  ياهتبـسن  زا  اهنیا  كاپ . نانز  نآ  زا  كاـپ ، نادرم  دـنکاپ و 
[. 28 ! ] تسا یشزرا  رپ  يزور 

!« تسا ترضح  نآ  نایعیش  نارای و  بلاطیبا و  نب  یلع  ناکاپ ، زا ، روظنم  هیآ ، نیا  رد  : » دومرف و 
تـشاد هگن  شلد  رد  ماما  ینارنخـس  تدـم  رد  هک  ار  یمـشخ  يهمه  هیواعم  دـش . اپ  رب  هیواعم  ینامهیم  رد  ياهمهمه  ماما ، نتفر  زا  سپ 

هـشقن نیا  اب  ناتزغمیب ، ياهرـس  نآ  رب  ملاع  كاـخ  يا  : » دز داـیرف  شناراـی  رگید  صاـعورمع و  رـس  رب  تخیر و  نوریب  هراـبکی  هب  دوب ،
!« ناتیاهندیشک

نـسح مینکیم . نامهب  مینکیم و  نالف  ییاهاعدا ! هچ  : » داد همادا  هیواعم  دندرواین ، رب  مد  دنتخادنا و  ریز  هب  رـس  نیگمرـش  هیواعم ، نارای 
نآ دش  هچ  سپ  میدـنبیم . تمهت  میهدیم و  مانـشد  میزادـنایم . شردـپ  وا و  ندرگ  رب  مه  ار  نامثع  لتق  مینکیم و  رد  هب  نادـیم  زا  ار 
يا نم  زا  دـیوش  رود  : » دروآرب دایرف  بضغ  مشخ و  اب  هیواعم  دـنتخادنا . ریز  رـس  نیگمغ  هدزمرـش و  مه  زاب  هیواعم  نارای  ناـتیاهاعدا »؟

هلداجم ثحب و  یلع  نب  نسح  اب  دیناوتیمن  اههضرعیب  امش  هک  متفگ  امـش  هب  مه  لوا  زا  نم  دینک . مگ  ار  ناتروگ  دیوش و  رود  ناهلبا !
. تخیگنارب ار  ناتمـشخ  تخیر و  ناتیاهتسد  يور  یکاپ  بآ  درب و  ار  ناتیوربآ  بوخ  تسا ! یمتح  شیپاـشیپ  امـش  تسکـش  دـینک و 

امـش مشچ  زا  ار  اـهنیا  همه  نم  تفر . تخیر و  ناـگچروم  هگباوـخ  رد  بآ  ار . امـش  مه  ارم ، مـه  درک . ناـتلیلذ  دـنامن ، ناـتلیلد  نوـچ 
!« دسانشب ار  ناتفیرح  دیتسناوتن  زونه  هک  ییاهقمحا  امش  مشچ  زا  منیبیم . اهقمحا 
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، ینامهم نآ  لیکـشت  داهنـشیپ  نداد  يارب  نانامهم ، زا  کی  ره  وا ، نتفر  زا  سپ  درک . كرت  یتحاران  اب  ار  سلجم  تفگ و  ار  نیا  هیواـعم 

دنتسنادیم بوخ  هک  یلاح  رد  دنزادنیب ؛ يرگید  ندرگ  رب  ار  ییوربآیب  نیا  هانگ  دنتساوخیم  مادک  ره  درک . دادملق  رـصقم  ار  يرگید 
. دنتفرگیم هیانک  شین  هب  ار  رگیدکی  دندیچیپیم و  شیوخ  درگ  هب  هک  دندوب  یمخز  ییاهرام  لثم  اهنآ  دنرصقم . یگمه  هک 
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هنیدم يوس  هب  رفس 
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؛ دیوگ كرت  هنیدم  دصقم  هب  ار  هفوک  شاهداوناخ ، نارای و  اب  هک  دید  نآ  رد  ار  تحلصم  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  حلص ، دادرارق  زا  سپ 
، دنک تکرح  هنیدم  يوس  هب  دهاوخیم  وا  هک  ربخ  نیا  اما  تسین . شناوریپ  وا و  حالـص  هب  رگید  هفوک ، رد  ندنام  هک  درکیم  سح  اریز 
هب نتفر  زا  ار  ترضحنآ  دندیشوکیم  دندمآیم و  ماما  تمدخ  هتـسد  هتـسد  دیماان ، نیگمغ و  مدرم  درک . مغ  هودنا و  رد  قرغ  ار  هفوک 
ریز هیواعم  هک  لاح  : » دنتفگیم دزیخرب . هیواعم  اب  گنج  هب  دنک و  مهارف  یهاپس  هرابود  هک  دندرکیم  داهنشیپ  یهورگ  دنراد . زاب  هنیدم 

دیآیم و باسح  هب  هدش  وغل  دوخ  يدوخ  هب  دادرارق  نیا  تسا ، هتشاذگ  اپ  ریز  ار  حلـص  دادرارق  ياهطرـش  همه  هدز و  شیاهرارق  لوق و 
هک دراد . مه  قح  . دزیخرب هیواعم  اب  گنج  هب  هرابود  دیاب  ماما 

هحفص 98] ]
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دندرکن و شايرای  دـندیگنجیم ، دـندرکیم و  شايرای  دـیاب  هک  نامز  نآ  مدرم ، تسین . شیب  یفراعت  اهفرح  نیا  هک  تسنادیم  ماما 
زا ماما  هاپـس  دوب و  هتفای  تسد  لماک  تردـق  هب  دوب و  راوس  دارم  رخ  رب  هیواعم  رگید  هک  لاح  دـندرک . اهر  اهنت  ار  ناشماما  دـندیگنجن و 

. دوب ندز  نادنس  رب  تشم  ندیبوک و  نواه  رد  بآ  لثم  نتفگ ، گنج  زا  فرح  دوب ، هدش  هدیشاپ  مه 
ار سکچیه  داهنشیپ  ماما  اما  دنامب . هفوک  رد  نانچ  مه  هک  دندرک  داهنشیپ  ترضحنآ  هب  دندمآ و  ماما  دزن  زین  هفوک  ناگرزب  زا  يرایـسب 

شردارب هارمه  هب  بیترت ، نیا  هب  درب . رـس  هب  شدج –  رهـش  هنیدم -  ار  شکرابم  رمع  یقاب  هک  دوب  هدرک  مزج  ار  شمزع  اریز  تفریذپن ؛
رـس تشپ  شنیریـش ، خـلت و  ياـههرطاخ  يهمه  اـب  ار  هفوک  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هنیدـم  هار  شکیدزن ، ناتـسود  شاهداوناـخ و  نیـسح و 

. دوب هدنامن  نآ  زا  یلاخ  کشخ و  یمان  زج  لاح  اما  دوب ، یلع  تموکح  زکرم  داد و  لدع و  رهش  ینامز ، هک  ار  هفوک  تشاذگ ؛
درک و عادو  اهنآ  يهمه  اب  ماما  دندرک . هقردب  ینالوط  یتفاسم  ات  ار  ماما  ناشرابکشا ، ياهمشچ  اب  هتفرگ و  متام  نیگمغ و  هفوک ، مدرم 

دنادرگرب رس  داتسیا . ماما  دندش ، رود  هفوک  زا  هک  یکدنا  تشاذگ . یقاب  ترسح  مغ و  زا  راشرس  ياهلد  رابکشا و  ياههاگن  اب  ار  اهنآ 
!« دوردب منارای ! يهناخ  يا  دوردب  هفوک  يا  دوردب  : » دومرف نینچ  تخادنا و  رس  تشپ  هب  یهاگن  و 

ریپ ناوج و  درم و  نز و  دنتفاتش . شلابقتسا  هب  ناوارف  يداش  اب  دیآیم ، وسنآ  هب  مالـسلاهیلع )  ) نسح ماما  هک  دندینـش  یتقو  هنیدم  مدرم 
ياهلد رد  هرابود  رهـش ، نآ  هب  ار  ادخ  ربمایپ  دورو  نیریـش  يهرطاخ  هک  دـندرک  نسح  زا  یمرگ  لابقتـسا  نانچ  هنیدـم  مدرم  كدوک ! و 

... دندوب ماما  دورو  راظتنا  رد  هتسشن و  ای  داتسیا و  هداج  رانک  يرارقیب ، اب  يربصیب و  اب  مدرم  درک . هدنز  مدرم 
. دوب هدرک  ضوع  ار  ناشرهش  يهرهچ  ناشماما ، ندید  يارب  مدرم  مرگ  قایتشا 
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تبقاع دـیماجنین و  لوط  هب  نادـنچ  مدرم  راظتنا  دندیـشکیم . راظتنا  دندرمـشیم و  ار  اههظحل  ماما  ندـید  يارب  قاتـشم ، هتخابلد و  مدرم 

دندرشف و ناشمرگ  رهمرپ و  شوغآ  رد  ار  همطاف  زیزع  نادنزرف  ریظنمک ، یتیمیمص  ینابرهم و  اب  مدرم  دندیسر . هار  زا  ناشزیزع  نارفاسم 
هناربصیب مه  دنتـشاد و  لد  رد  ار  نیـسح  نسح و  ینارون  يامیـس  رادـید  قوش  مه  هنیدـم ، مدرم  دـندیراب . ناشناگدـید  زا  قوش  کـشا 

ار اهنآ  هکنآ  يارب  ماما  دنونشب . اهنآ  نابز  زا  دوب ، هتشذگ  شنارای  شردارب و  ترـضحنآ ، رب  هفوک  رد  هک  ار  یتاقافتا  ات  دندوب  رظتنم 
زا فعض  دندیزرل و  شیوخ  نامیا  رـس  رب  دندیزرو و  یتسـس  نم  نایهاپـس  هنیدم ، فیرـش  مدرم  : » دومرف دروآ ، نوریب  خلت  راظتنا  نآ  زا 

ياههلیح تخاس . ناشهدنکارپ  جیردت  هب  درک و  تسـس  ناشمزع  رد  ار  نارگید  مهاپـس ، ناهدنامرف  زا  یـضعب  تنایخ  دـنداد . ناشن  دوخ 
ار حلـص  دادرارق  مدـش  روبجم  نم  دنتـساخرب . نم  هیلع  ینمـشد  هب  مدرم  هک  دـیناود  هشیر  مدرم  نیب  نانچ  وا  ساسایب  تاعیاش  هیواعم و 
دیوجب و ياهناهب  ات  تسا  نآ  رب  هیواعم  هک  مدید  نوچ  مدـیزگرب . نم  هک  تسا  یهار  نیمه  رد  ناملـسم ، تما  حالـص  ریخ و  منک . لوبق 

هدیـشوپ سک  چیه  رب  یلع ، مردـپ  ربمایپ و  اب  شاینمـشد  تسا و  یکانرطخ  دوجوم  وا  درادرب . كاخ  يهنحـص  زا  ار  یلع  ناوریپ  يهمه 
!« دیهدن راوخنوخ  نمشد  تسد  هب  هناهب  ات  دینک  هشیپ  يرابدرب  ربص و  دیشاب و  هتشاد  ادخ  هب  لکوت  سپ  تسین .
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یلع نینمؤـملاریما  هک  یناـمز  زا  هنیدـم  مدرم  دـیراب ، رهـش  نآ  رب  تـکرب  تـمحر و  ناراـب  هـک  ییوـگ  هنیدـم ، رهـش  هـب  ماـما  ندـمآ  اـب 
ياهتسد رب  هسوب  دندوب و  هدیسر  ناشیوزرآ  هب  لاح ، دندوب و  ادخلوسر  نادناخ  رادید  يهنشت  دوب ، هتفگ  كرت  ار  هنیدم  مالسلاهیلع ) )

! تسا هتشاد  ینازرا  نانآ  رب  ار  ارهز  يهداز  ود  نآ  رادید  تمعن  هک  دنتفگیم  رکش  ار  ادخ  دندزیم و  همطاف  یلع و  نادنزرف  كرابم 
هنیدم رهـش  نامولظم  ناگدیدمتـس و  هانپ  درک و  تیاده  ار  مدرم  زوسلد ، يردپ  نابرهم و  یملعم  لثم  دنام . هنیدم  رد  لاس  هد  تدم  ماما 

ره هک  یلاس  هد  دش .
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ره زا  تسا ، هدمآ  رهش  هب  نسح  ماما  هک  دندینـش  یتقو  شناد  ملع و  ناگنـشت  ناهوژپ و  شناد  دوب . گرزب  یتمعن  هنیدم  يارب  شاهظحل 
شناد هدنـشخب  يهمـشچ  زا  هدافتـسا  رد  دـشونب و  ياهعرج  ماـما ، شناد  مـلع و  يهمـشچ  زا  اـت  دـندش  هـناور  رهـش  نآ  يوـس  هـب  فرط 

. دنشوکب ترضحنآ 
هک ناشخرد  ياهراتس  لثم  نسح  ماما  دش . قالخا  شناد و  ملع و  ناگنشت  يارب  گرزب  یهاگشناد  هب  لیدبت  نسح ، ماما  روضح  اب  هنیدم 

رظن ریز  ات  دندش  راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  فرط  ره  زا  یلع  نارای  درک . نشور  هنیدم  رد  ار  مالـسا  بتکم  دوب ، هتفرگ  رون  شدـج  بلق  زا 
رگید ناراکمتـس  هیواعم و  هیلع  درـس  گنج  هب  عورـش  ماـما ، نآ  ياـهيربهر  اـب  دـنوش و  عمج  مه  درگ  هراـبود  یلع ، ناـشیالوم  دـنزرف 
هنیدم رد  دندوب ، یضاران  هیواعم  اب  حلص  زا  دندوب و  هداد  رارق  ماقتنا  دروم  ار  ماما  حلص ، دادرارق  دقع  نامز  رد  هک  یناسک  دننک . هیماینب 

هک یهار  تسا و  قح  رب  ماما  یلع ، زا  دعب  وا  هک  دنتسناد  دندرب و  شیوخ  ياههابتشا  هب  یپ  مکمک  نسح ، ماما  بتکم  زا  نتفرگ  سرد  اب 
. تسا هدوب  یلع  نیتسار  ناوریپ  ناملسم و  تما  حالص  هب  هدیزگرب ، وا 

رب ناـشمان  دـندش و  یناـگرزب  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  ینادرگاـش  درک . تیبرت  يداـیز  نادرگاـش  هنیدـم ، رد  شتماـقا  لاـس  هد  یط  ماـما 
نیازا یـضعب  دندوب . نسح  ماما  يایر  یب  نارای  زا  رگید  یـضعب  یلع و  نارای  زا  نادرگاش ، نیا  زا  يرایـسب  دنام . رادـیاپ  ناهج  يهحفص 

دننام ینادرگاش  هلمج  زا  دنداتـسیان ؛ زاب  ناراکمتـس  متـس و  اب  هزراـبم  زا  ياهظحل  دـنداد و  يراـی  ار  نیـسح  شردارب  ماـما ، زا  دـعب  دارفا 
اب هک  دوب  ینادرم  هلمج  زا  نینچمه  وا  دیـسر . تداهـش  هب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  باکر  رد  البرک و  رد  اهدـعب  هک  رهاـظم  نب  بیبح 

نیرخآ ات  هک  دوب  یسک  بیبح  دنشاب . وا  یگشیمه  ناوریپ  زا  ترضح و  نآ  اب  گرم  يهظحل  ات  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  مالسلاهیلع )  ) یلع
. دنام رادیاپ  دوخ  نامیپ  رد  سفن 

رد دندشیم ، تیبرت  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  كرابم  رضحم  رد  هک  ینایوار  نادرگاش و 
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هیواعم و ياههلیح  يرگاشفا  هب  تسد  دـندرکیم و  شـالت  یمالـسا  هعماـج  رد  ناـشیالوم  ياههشیدـنا  یمالـسا و  لیـصا  گـنهرف  رـشن 
لیـصا گنهرف  رـشن  . دـندناوخیمارف ادـخ  هار  قح و  هار  يوس  هب  ار  مدرم  دـندرکیم و  داقتنا  وا  متـس  ملظ و  زا  اهنآ  دـندزیم . شناراـی 

ار مالـسا  لیـصا  گنهرف  هک  دـندوب  ددـصرد  شراکبان  نارای  هیواعم و  اریز  دوب ؛ نسح  ماما  نادرگاـش  ياـههفیظو  نیرتمهم  زا  یمالـسا 
نیا دـناریم -  نامرف  تشاد و  رارق  اهنآ  سأر  رد  هیواـعم  هک  يوما -  ناـمکاح  یگنهرف  مجاـهت  دـنناشکب و  ههاریب  هب  دـننک و  فیرحت 

یلع و ادخ ، ربمایپ  هک  یهار  زا  ار  مالسا  تساوخیم  هیواعم  دوش . ضوع  مالسا  یعقاو  يهرهچ  یتدم ، زا  سپ  هک  تشاد  ار  گرزب  رطخ 
نامکاح رگید  هیواعم و  یناطیـش  تین  زا  هک  نسح  ماـما  لـیلد ، نیمه  هب  دـناشکب . ههاریب  هب  دـندوب ، هداد  ناـشن  ار  نآ  ناـشنیتسار  ناراـی 

ربارب رد  ار  مالـسا  ياهرگنـس  ات  تخاس  هدـنکارپ  اج  همه  ار  شنارای  دز و  اهنآ  یگنهرف  مجاهت  هیلع  هزرابم  هب  تسد  تشاد ، ربخ  يوما 
. دنزاس هاگآ  هیواعم  ياههلیح  اههنتف و  زا  ار  مدرم  دننک و  مکحم  مجاهت  نیا 

ینید و ماکحا  زا  یـضعب  رد  اـت  دیـشوکیم  دربیم ، راـک  هب  مالـسا  ندرک  نوگرگد  يارب  ار  دوخ  مغ  مه و  تردـق و  يهمه  هک  هیواـعم 
شلد هک  روطنآ  دـناوتب  ات  دـهاکب  اهنآ  زا  ییاهزیچ  ای  دـیازفیب و  اهنآ  رب  ییاـهزیچ  اـی  دروآ ؛ دوجوب  هب  یتارییغت  یمالـسا ، ياـهنییآ 
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رد زور  لهچ  تدم  شتفالخ ، نامز  رد  الثم  دنک . هدامآ  دیزی  شدـنزرف  يهناملاظ  تموکح  يارب  ار  هنیمز  دـنک و  تموکح  دـهاوخیم ،
ربمایپ دای  هلیـسو ، نیا  هب  تشاد . دـصق  وا  درواین . نایم  هب  ربمایپ  زا  يدای  تفرگ و  هدـیدان  ار  ادـخ  ربمایپ  رب  دورد  تاولـص و  هعمج ، زامن 
ربمایپ رب  تاولص  ارچ  : » دندیـسرپ وا  زا  شناکیدزن  زا  یـضعب  یتقو  دنک . هدایپ  هعماج  رد  ار  دوخ  هاوخلد  مالـسا  دیادزب و  اهلد  زا  ار  ادخ 

»؟ يدرک فذح  هعمج  زامن  زا  ار  ادخ 
، مدرم نیب  رد  وا  تیب  لها  ات  مدرکن  يراج  نابز  رب  ار  ربمایپ  مان  تهج  نیا  هب  : » درک يراج  شکاـپان  ناـبز  رب  ار  هناخاتـسگ  خـساپ  نیا  وا 

!« دنهدب تسد  زا  ار  ناشتلزنم  جرا و  هتفر ، هتفر  دنوشن و  دنمجرا  گرزب و 
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یلع و تیناقح  دای  هب  رتشیب  مدرم  دربیم ، مدرم  روضح  رد  ار  ربمایپ  مان  تعامج ، زامن  هعمج و  زاـمن  ره  رد  یتقو  هک  تسنادیم  هیواـعم 
هک دوب  نیمه  يارب  دوشیم . ادیپ  ناشرـس  رد  تسا »! هدز  هیکت  ماقم  نیا  رب  گنرین  بیرف و  اب  هیواعم  : » هک هشیدـنا  نیا  دـنتفایم و  نسح 

. دنک فذح  هعمج  ياهزامن  رد  ار  ربمایپ  مان  تفرگ  میمصت 
مارح يهرابرد  اهراب  اهراب و  ربمایپ  دنتـسنادیم  مدرم  يهمه  هک  یلاح  رد  درک . مالعا  زیاج  مدرم  ياـههلماعم  رد  ار  اـبر  نینچمه  هیواـعم 

وا شیپ  مشخ  اب  دینـش ، هیواعم  يوس  زا  ار  ابر  ندرمـش  زیاج  ربخ  یتقو  دوب ، قشمد  رهـش  یـضاق  هک  ءادردوبا  دوب . هتفگ  نخـس  ایر  ندوب 
!« درادن یعنام  مالسا  رظن  زا  ابر  ياهتفگ  هک  ماهدینش  هیواعم ! يا  : » تفگ تفر و 

!« ماهتفگ روطنیمه  ياهدینش . تسرد  يرآ ! : » تفگ مامت  یخاتسگ  يدرسنوخ و  اب  هیواعم 
یلاح رد  ییوگب ، ینخس  نینچ  يدرک  تأرج  روط  هچ  : » تفگ هیواعم  هب  باطخ  دیچیپیم ، دوخ  هب  مشخ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  ادردوبا 

هک يدوس  تسا و  یتسردان  لمع  ابر  دومرفیم : دناسرتیم و  ابر  زا  ار  مدرم  هک  مدینش  مالسا  ربمایپ  كرابم  نابز  زا  اهراب  اهراب و  نم  هک 
!« تسا مارح  دیآ ، تسد  هب  ابر  قیرط  زا 

هب داد و  افعتـسا  دوخ  ماقم  زا  دید ، نینچ  یتقو  ادردوبا  دش . رود  وا  زا  ادردوبا  ضارتعا  هب  ییانتعا  نیرتمک  نودب  دز و  يدنخزوپ  هیواعم 
: تفگ دـندش  ایوج  ار  شیافعتـسا  تلع  مدرم  یتقو  قشمد ، زا  تکرح  ماـگنه  ددـنویپب . نسح  شیـالوم  هب  اـت  دـش  راپـسهر  هنیدـم  يوس 

ياهنییآ دراذـگیم و  اـپ  ریز  ار  ادـخلوسر  ياـهنامرف  وا  اریز  منیبیمن . هیواـعم  يهناـملاظ  هاگتـسد  رد  ندرک  راـک  يارب  یلیلد  رگید  »
هنادبتسم و ياهفده  هب  تقیقح  رد  منک ، راک  وا  هاگتسد  رد  رگا  دنکیم . ریبعت  ریسفت و  دوخ  يهنارفاک  شور  هقیلس و  هب  انب  ار  یمالسا 

!« مورب نسح  ماما  میالوم  يوس  هب  مهدب و  افعتسا  هک  مدید  نیا  رد  ار  حالص  نیاربانب ، ماهدرک . کمک  وا  يهنادحلم 
زا یضعب  نداد  رییغت  دز ، رس  هیواعم  زا  هک  ياهنارس  دوخ  ياهراک  رگید  زا 
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زیاج هجو  چیه  هب  مارحا ، ماگنه  هب  يراک  نینچ  هک  یلاح  رد  درکیم ؛ هدافتـسا  وبـشوخ  ياهرطع  مارحا ، ماگنه  هب  الثم  دوب . جح  ماکحا 

: دوب هدومرف  دیکأت  ربمایپ  هک  دنتسنادیم  نانمؤم  يهمه  هک  یلاح  رد  دناوخ ؛ هماقا  ناذا و  نابرق ، دیع  رطف و  دیع  زامن  رد  نینچمه  تسین .
.« دنوش هدناوخ  دیابن  تسین و  مزال  نابرق  دیع  رطف و  دیع  ياهزامن  رد  ناذا  هماقا و  ندناوخ  »

ربمایپ و داد . همادا  نانچمه  ار  شور  نیا  دناوخ و  زامن  زا  شیپ  ادخلوسر ، تنـس  فالخ  رب  ار  رطف  دیع  زامن  ياههبطخ  نینچمه  هیواعم 
و دـشاب . هتـشاد  ياهداـس  یگدـنز  دـیاب  دوشیم ، مدرم  مکاـح  ریما و  هک  یـسک  : » دـندوب دـقتعم  ع ،)  ) یلع ترـضح  وا  قـح  رب  نیـشناج 

اما دـندرکیم . راـتفر  شور  نیمه  هب  زین  رمع -  رکبوـبا و  مود -  لوا و  ياـههفیلخ  دـنکیم ». نت  هـب  مدرم  رگید  هـک  دـشوپب  ییاـهسابل 
رد دیـشوپیم و  تمیقنارگ  یفارـشا و  دوـب -  مارح  نادرم  يارب  هک  ریرح -  ياـهسابل  هکلب  تشاد ، ياهناـهاش  یگدـنز  اـهنت  هن  هیواـعم 

. دوب هدش  یهن  تدش  هب  مرکا  لوسر  يوس  زا  لامعا  نیا  يود  ره  هک  یتروص  رد  دروخیم ؛ اذغ  دیشونیم و  بآ  هرقن  الط و  ياهفرظ 
هب يرگید  ياهثیدح  و  دنهد . رییغت  ار  ادـخ  ربمایپ  ياهثیدـح  ات  تفیرفیم  میـس  رز و  ياههسیک  اب  ار  یناسک  اهنیا ، رب  هوالع  هیواعم 
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يهرابرد هک  مه  ار  ییاهثیدـح  اهنآ  دوب . هدرک  ریجا  مه  ار  يدایز  ناگدنـسیون  ناـبیدا و  نادنمـشناد ، راـک  نیا  يارب  دـندروآ . دوجو 
ياهتخورف دوخ و  ناریما  هب  ییاههمان  رد  هیواعم  دندرکیم . گنرمک  ای  دندادیم و  رییغت  دوب ، هدـنام  یقاب  تیب  لها  )و  مالـسلاهیلع  ) یلع

يهمه یلعج ، دیدج و  ياهثیدـح  نتخادرپ  نتخاس و  اهثیدـح و  رییغت  هب  تبـسن  هک  تشونیم  دوب ، هتـشامگ  اهماقم  رـس  رب  دوخ  هک 
: تشون اهنآ  هب  ياهمان  رد  دنریگ . راک  هب  ار  ناششالت  یعس و 

ارف ار  اهنآ  دـینک و  ییاسانـش  دـنیوگیم ، نخـس  دنیارـسیم و  رعـش  وا  يهراـبرد  دـننامثع و  رادـفرط  هک  ار  ینارعاـش  ناـیوار و  يهمه  »
هچ ره  دینک و  ناشمارتحا  دیناوخب و 
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ات دـینک  دای  مارتحا  اب  یگرزب و  یبوخ و  هب  اهنآ  زا  مدرم  نیب  رد  دـینک . ناـشزاینیب  تورث  لاـم و  رظن  زا  دـیهدب و  اـهنآ  هب  دنتـساوخ ،

لوبق دروم  ناشیاهفرح  اـت  دـینک  هدافتـسا  تسا ، مزـال  مدرم  نیب  رد  اـهنآ  تیبوبحم  يارب  هک  یغیلبت  ره  زا  دـنوش . بوبحم  دـنمجرا و 
نم دوخ  نم و  ردـپ  نامثع و  يهرابرد  هک  ار  ییاهثیدـح  اهتیاور و  روطنیمه  نارعاش و  ناـیوار ، نیا  ماـن  دوش . عقاو  مدرم  ياـهبلق 

.« دیتسرفب نم  يارب  دیسیونب و  ار -  همه  دنکیم -  لقن 
يویند تسپ  ياهوزرآ  ندروآ  تسدهب  يارب  دـندرکیم و  راک  ایند  لام  ماـقم و  هاـج ، رطاـخ  هب  طـقف  هک  یـسانشنادخ  ناـیوار  هنوگنیا 

یگتخاس یلعج و  ياهثیدح  نتخاس  اهتیاور و  نتـشون  اب  دـندش و  بذـج  هیواعم  يوس  هب  مکمک  دـندزیم ، تشز  راک  نیا  هب  تسد 
تورث راـک  نیا  هک  دـندید  یتقو  زین  نارگید  دـندروآ . تسد  هب  ینـالک  تفگنه و  ياـهتورث  هیواـعم ، نایفـسوبا و  ناـمثع و  يهراـبرد 

؛ تفای همادا  هیواعم  روتـسد  هب  يدایز  تدم  ات  دـش و  ریگارف  اج  همه  رد  راک  نیا  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  دراد ، هارمه  هب  دوخ  اب  ياهدروآداب 
: درک رکف  داتفا و  ساره  میب و  هب  مه  هیواعم  دوخ  هک  دـش  دایز  ردـق  نآ  ناـمثع  هب  طوبرم  یلعج  ياهثیدـح  اـهتیاور و  هک  يروط  هب 

!« دنرببیپ اهثیدح  اهتیاور و  نیا  دندوب  یبالق  هب  مدرم  ادابم  »
زین ربماـیپ  يهباحـص  رگید  رمع و  رکبوبا ، يهراـبرد  اـت  داد  روتـسد  شاهتخورف  دوخ  نارعاـش  ناگدنـسیون و  ناگدـنیوگ ، هب  نیمه  يارب 

یگتخاس نیغورد و  ياهتیاور  اهثیدح و  نیا  ناگدنزاس  ناگدنیوگ و  ناگدنسیون ، هب  ياهمان  رد  وا  دنـسیونب . دنزاسب و  ییاهثیدح 
: تشون

رد یثیدح  دیزادنیب و  ملق  زا  ار  یثیدح  ادابم  دیزاسب . نآ  در  يهرابرد  یثیدح  دیدینش ، دیدید و  [ 29  ] بارتوبا يهرابرد  هک  یثیدح  ره  »
!« دنزاسن نآ  در 

ییاهثیدح در  رد  يدایز  یبالق  ياهثیدح  دندش و  راک  هب  تسد  تفـص ، ناطیـش  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  هیواعم ، نامرف  نیا  قبط 
لها رگید  نیسح و  نسح و  يارب  هک  ییاهثیدح  در  رد  نینچ  مه  دنتخاس . دوب ، هدنام  مالسلاهیلع )  ) یلع هرابرد  ادخ  ربمایپ  نابز  زا  هک 

ثیدح نیا  ربارب  رد  الثم  دندرک . نینچ  تشاد ، دوجو  ربمایپ  تیب 
هحفص 105] ]

!« دنتشهب ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  : » دوب هدومرف  هک  ربمایپ  فورعم 
[. 30 ! ] دنتشهب ناناوج  رورس  ود  رمع  رکبوبا و  : » دنتخاس رکبوبا  رمع و  يهرابرد  ار  یلعج  ثیدح  نیا 

!« دننکیم ایح  نامثع  زا  کئالم  : » هک دنتخاس  نامثع  يهرابرد  ار  یلعج  ثیدح  نیا  زین  و 
تـسد هب  يریگمـشچ  تیقفوم  تسناوتن  درک ، تیب  لها  نتخاس  ریگهشوگ  ربماـیپ و  تنـس  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  یـشالت  همه  اـب  هیواـعم 

نینچ هب  تسد  دراد ، هـک  یثـیبخ  تیـصخش  اـب  هیواـعم  هـک  تـسنادیم  درکیم و  ینیبشیپ  ار  ییاـهزور  ناـنچ  نـسح  ماـما  اریز  دروآ ؛
ییاهتکرح نینچ  ربارب  رد  شنیتسار  نارای  کمک  هب  هنیدـم  رد  نیمه ، يارب  دز . دـهاوخ  ياهناراک  تنایخ  تشز و  كانرطخ ، ياهراک 

ریثات شیاسر ، ابیز و  نایب  نآ  اب  وا  تخاس . همیب  اههئطوت -  نآ  ربارب  رد  دوخ -  رابرپ  نانخـس  اب  ار  مدرم  داد و  ناـشن  تمواـقم  تدـش  هب 
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ینید تسرد  ماکحا  هک  دنتفایرد  دنتسناد و  ناملـسم  مدرم  نامز ، رورم  هب  جیردت و  هب  هک  يروط  هب  تشاذگ ؛ مدرم  ياهبلق  رب  یتفگش 
شردارب یبتجم و  نسح  ماـما  بتکم  رد  ینعی  تخومآ ؛ ناوتیم  هنیدـم  رد  ربماـیپ  زیزع  نادـنززف  ناـبز  زا  طـقف  ار  مالـسا  هقف  لـیاسم  و 

. نیسح
مدرم ياهراک  هب  ات  داتـسرفیم  فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  یناسک  وا  درکیم . شـالت  بش  زور و  تشادـن . رارق  مارآ و  ياهظحل  نسح  ماـما 
ماماو دوخ  نیب  دناوتیمن  هک  دید  یتقو  هیواعم  دـنزاس . هاگآ  يوما  ماکح  رگید  هیواعم و  موش  ياههئطوت  زا  ار  اهنآ  دـننک و  یگدیـسر 

زا هدنامیقاب  ياهثیدـح  نتخاس  رابتعایب  قیرط  زا  ات  تفرگ  میمـصت  دـنک ، عمق  علق و  ار  اهنآ  دزادـنیب و  هار  یگنج  یلع  نارای  نسح و 
زیزع یمارگ و  ار  هیماینب  دنادرگ و  لیلذ  راوخ و  مدرم  نیب  رد  ار  تیب  لها  دـیدج ، یلعج  ياهثیدـح  نتخادرپ  نتخاس و  ادـخلوسر و 

، قباس لثم  نانچ  مه  دربب و  شیپ  زا  يراک  تسناوتن  وا  شقیدص ، نارای  نسح و  ماما  يزورهنابش  ياهشالت  اب  ادخ و  يرای  هب  اما  درادب ؛
. دناسرب تداهش  هب  ار  ترضحنآ  دناوتب  ات  دوب  یتصرف  یپ  رد  هراومه  وا  تشاد . تشحو  سرت و  هنیدم  رد  ترضحنآ  فیرش  دوجو  زا 
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يهشقن نیمه ، يارب  دراد . رارق  طوقـس  رطخ  ضرعم  رد  وا  یلاشوپ  تموکح  تسا ، هدـنز  نسح  یتقو  ات  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  هیواـعم 

، نسح ماما  تداهـش  اب  هکنیا  زا  لفاغ  دناشوپب . لمع  يهماج  ار  شموش  يهشقن  ات  دوب  یتصرف  لابند  هب  دیـشکیم و  ار  ترـضحنآ  لتق 
وا هار  دس  هک  نادنچ  درک ؛ دهاوخ  لابند  ار  وا  هار  نسح ، ردارب  نیسح ، دنامیم و  هدنز  مدرم  ياهبلق  رد  ترضحنآ  رابرپ  دنلب و  راکفا 

! دش دهاوخ  يوما  ماکح  رگید  وا و  مشچ  راخ  یناطیش و  ياهوزرآ  یناسفن و  ياهفده  هب  ندیسر  رد 
درکیم یگدنز  مدرم  نیب  رد  يروط  اهنآ ، هب  یهقف  یبهذم و  لیاسم  شناد و  ملع و  نتخومآ  مدرم و  شرورپ  شزومآ و  رب  هوالع  ماما 

کـین و ياـهراک  ماـجنا  رد  ماـما  تفاـییم . شیازفا  زور  هب  زور  تیبوـبحم  نـیا  دوـب . هدـش  ناـنمؤم  بوـبحم  مدرم و  ياـهلد  زیزع  هـک 
زا کیچیه  زا  اما  دنتـشاذگیمن ، یقاب  وا  يارب  یتصرف  چـیه  تشاد و  هک  يدایز  ياهراک  دوجو  اب  ماما  دوب . مدرم  قشمرـس  هنادنـسپادخ 
وا زا  تشذـگیم و  شاهناـخ  رد  زا  هک  يدـنمزاین  ياـهفرح  هب  یتح  دـشیمن . لـفاغ  شمدرم  هداوناـخ و  ربارب  رد  دوخ  هک  ياـههفیظو 

. تخاسیم هدروآرب  دوب ، هدرک  تساوخرد  هچنآ  زا  شیب  ار  شزاـین  هاـگنآ  دادیم و  شوگ  ماـمت  تقد  اـب  درکیم ، کـمک  تساوخرد 
یتسار هب  درکیم . هدنز  مدرم  ياهبلق  رد  ار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  مسبتم  هراومه  نابرهم و  يامیـس  ، ترـضح نآ  ییورـشوخ  ینابرهم و 
يریقف زگره  . تسبیم راک  هب  یگدنز  رد  ار  وا  شور  هار و  درکیم و  یگدـنز  وا  نوچ  مه  دوب و  ادـخلوسر  شدـج  لثم  نسح  ماما  مه 

صاخ دزنابز  نادنمزاین ، نادنمتسم و  زا  يریگتسد  ینابرهم و  یگدنشخب ، رد  ترـضحنآ  تشگیمن . رب  یلاخ  تسد  اب  وا  يهناخ  رد  زا 
. دوب هدش  ماع  و 

»؟ ددرگیمن رب  تاهناخ  رد  زا  دیماان  يدنمزاین ، چیه  هک  تسا  روط  هچ  یلع ! نب  نسح  يا  : » دندیسرپ ترضحنآ  زا  يزور 
لیم نم  هک  هنوگنامه  میادـخ . هاگرد  دـنمزاین  نارگید ، دـننام  مه  نم  میدنمتـسم . دـنمزاین و  یعون  هب  ام  يهمه  : » دومرف خـساپ  رد  ماما 

دنوادخ هاگرد  زا  مرادن 
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ام هب  تمعن  همه  نیا  دنوادخ  منادرگرب . ماهناخ  رد  زا  یلاخ  تسد  دیماان و  ار  يدنمزاین  دـهاوخیمن  ملد  مدرگرب ، یلاخ  تسد  دـیماان و 
ار يدـنمزاین  زاین  رگا  هک  مراد  میب  مسرتیم و  هشیمه  نم  میـشخبب . مه  نارگید  هب  اهتمعن  نیا  زا  هک  تسام  رب  سپ  تسا . هدومرف  اـطع 

!« دنارب شهاگرد  زا  یلاخ  تسد  ارم  مه  دنوادخ  دورب ، ماهناخ  رد  زا  یلاخ  تسد  وا  منکن و  هدروآرب 
يارب تسا  یتداعـس  نیا  دوش . بلط  يزاین  وا  زا  دوش و  عقاو  تساوخرد  لاؤس و  دروم  هک  تسا  درمناوج  یتقو  ناـسنا  : » دوزفا هاـگنآ  و 

ار منهج  ، نالیخب يارب  تسا و  هداد  هدعو  ار  تشهب  شاهدنـشخب  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  دزاس . هدروآرب  ار  يدـنمزاین  زاین  دـناوتب  هک  ناسنا 
زا هن  تسا و  ناملسم  هن  دنکن ، هدروآرب  ار  يدنمزاین  زاین  دشاب و  هتشادن  هدنـشخب  تسد  دشاب و  هتـشاد  هک  سک  نآ  تسا . هتخاس  هدامآ 
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.« ام
نآ زا  مییوگب و  ساپـس  مینک و  رکـش  ار  ادخ  دـیاب  مینکیم ، هدروآرب  ار  نآ  ام  دروآیم و  ام  شیپ  ار  شزاین  یـسک ، یتقو  : » دومرف زاب  و 

تسا نآ  یعقاو  ریخ  ششخب و  هک  دینادب  تسا . هداد  رارق  ششخب  لذب و  ریخ و  راک  نیا  يهتـسیاش  ار  ام  هک  میـشاب  رکـشتم  مه  دنمزاین 
ربارب رد  ار  شـشخب  نآ  یهدیم ، وا  هب  دـنمزاین  تساوخرد  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  نوچ  دـشاب . دـنمزاین  درف  تساوخرد  لاؤـس و  نودـب  هک 

!« ياهتخادرپ وا  يوربآ 
زارد نارگید  يوس  هب  زاین  تسد  یتایح ، مهم و  دراوم  رد  زج  هک  دادیم  دـنپ  زین  ار  نادـنمزاین  هراومه  اما  یگدنـشخب ، همه  نیا  اـب  ماـما 

يراکهدـب تلاح : هس  رد  زج  تسین ، هتـسیاش  کمک  تساوخرد  ناملـسم ، يارب  : » دومرفیم وا  دـنزیرن  راک  نیا  اب  ار  ناشیوربآ  دـننکن و 
اب زج  دشاب و  هدنامرد  نآ  تخادرپ  رد  ناسنا  هک  يراکهدـب  ای  اهبنوخ و  تتخادرپ  دـناشنب ؛ تلذـم  كاخ  هب  ار  ناسنا  هک  يرقف  نیگنس ؛

!« دنک لح  ار  دوخ  لکشم  دناوتن  نارگید ، کمک 
اب رتاـهبنارگ و  ياهیدـه  اـب  دیـشوکب  دـهدیم ، امـش  هـب  ياهیدـه  یـسک  یتـقو  : » دوـمرفیم نداد  هیدـه  نـتفرگ و  هیدـه  دروـم  رد  ماـما 

اب ار  یکین  دینک ! ناربج  ار  وا  راک  رتدنمشزرا ،
هحفص 108] ]

! دیهد خساپ  رتشیب  یکین 
فرح یتقو  . دیزرلیم شندب  ندب  دنب  داتسیایم ، زامن  هب  یتقو  دوب . ناناملسم  يارب  گرزب  یقشمرس  ماما ، راتفگ  رادرک و  راتفر و  يهمه 

مه هب  ناشناوختـسا  ياهدـنب  تفرگیم ، وضو  زامن  يرازگرب  يارب  یتقو  تسیرگیم . تدـش  هب  دـمآیم ، نایم  هب  تمایق  زور  گرم و  زا 
هاگـشیپ ربارب  رد  ناـسنا  یتـقو  : » دومرفیم دندیـسرپیم ، ار  شلاـح  رییغت  تلع  یتـقو  دـیرپیم . شکراـبم  يهرهچ  زا  گـنر  دروـخیم و 

!« دیرگب راگدرورپ  فوخ  زا  درپب و  شگنر  دیاب  دوشب . روطنیمه  دیاب  دتسیایم ، گرزب  دنوادخ 
کی رـس  رب  ناگراچیب  نایادگ و  اب  یتح  دیزرویمن . ربکت  تخورفیمن و  رخف  یـسک  رب  تقوچیه  دوب و  عضاوتم  نتورف و  تدش  هب  ماما 

هتـسشن نیمز  رب  هک  دـید  ار  ناریقف  ناتـسدگنت و  زا  یعمج  تشذـگیم ، ییاج  زا  هراوس  هک  راب  کی  دروخیم . اذـغ  تسـشنیم و  هرفس 
ياههکت دندوب و  هتسشن  نیمز  يور  یتخرد  يهیاس  ریز  رد  نادنمتـسم  نآ  دوب . مرگ  اوه  دوب . ناتـسبات  دنتـشادن . مه  يزادناریز  دندوب و 

تسا نکمم  دنکب ، ار  راک  نیا  رگا  هک  درک  سح  اما  دورب ، درذگب و  تساوخ  ماما  دندیوجیم . دنتشاد ، ور  شیپ  رد  هک  ار  یکـشخ  نان 
نیا دوش . کیدزن  اهنآ  هب  هک  تسناد  دوخ  نأش  رـسک  دـش و  رود  ناشرقف  رطاخ  هب  وا  هک  دـنرب  نامگ  دنکـشب و  وا  زا  نادنتـسم  نآ  لد 

رد ایب و  نییاپ  بکرم  زا  هک  دـندرک  فراعت  وا  هب  اهنآ  درک و  مالـس  اهنآ  هب  تفر ، رتولج  یتقو  دـنار . نانآ  يوس  هب  ار  شبکرم  هک  دوب 
! روخب نان  نیشنب و  ام  رانک 

رتخد رسپ  يا  : » دنتفگ اهنآ  تسشن . اهنآ  رانک  رد  تفر و  دش و  هدایپ  شبکرم  زا  تفریذپ . ار  اهنآ  يهناقداص  هنامیمص و  فراعت  ماما 
!« روخب هناحبص  ام  اب  امرفب و  ادخلوسر !

تشادرب ار  یکشخ  نان  هکت  تفریذپ و  ار  اهنآ  توعد  اما  تشادن ، ندروخ  هب  مه  یلیم  ماما  دوب و  هتشذگ  هناحبص  تقو  زا  هک  دنچ  ره 
[. 31 .« ] نیربکتسملا بحیال  هللا  نا  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  درک . ندروخ  هب  عورش  و 

کشخ نان  اهنآ  اب  تسشن و  كاخ  يور  هراچیب  نادنمتسم  نآ  لثم  تسرد  ماما 
هحفص 109] ]

اهنآ دـننامب . شاهناخ  رد  راهان  فرـص  يارب  هک  تساوخ  اهنآ  زا  درک و  توعد  شاهناخ  هب  ار  اـهنآ  هناحبـص ، ندروخ  زا  سپ  دروخ .
لوپ سابل و  اهنآ  يهمه  هب  سپـس  درک . ییاریذـپ  یمرگ  هب  اهنآ  زا  هناخ  رد  ماـما  دـندنام . راـهان  يارب  دـنتفریذپ و  ار  ماـما  توعد  مه 

هک یتسار  هب  : » دومرف درک و  شناکیدزن  هب  ور  ماما  دنتفر ، نوریب  ماما  يهناخ  زا  دونشخ  یضار و  دنـسرخ ، اهنآ  يهمه  یتقو  داد . یفاک 
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، نان هکت  دنچ  نآ  زا  ریغ  هب  دندرک و  توعد  دنتشاد ، هک  هچنآ  يهمه  هب  ارم  اهنآ  اریز  دوب . نم  راک  زا  رتگرزب  رترب و  رایسب  اهنآ  راک 
ام راک  تسا و  راثیا  اهنآ  راک  باسح ، نیا  اب  سپ  میراد . مه  زاـب  میدیـشخب ، اـهنآ  هب  هک  هچنآ  زا  شیب  اـم  یلو  دنتـشادن . يرگید  زیچ 

!« تسین
هحفص 113] ]

اهوزرآ رهش  هنیدم ،

هدروآ تسد  هب  قارع  رب  شلماک  طلـست  هدـش و  تحار  ترـضحنآ  فرط  زا  شلایخ  رگید  هک  هیواعم  تفر ، هنیدـم  يوس  هب  ماـما  یتقو 
هب زور  دروآیم  دوجو  هب  یهلا  ماکحا  رد  هک  یتارییغت  اـب  وا  درک . مالـسلاهیلع  یلع  نارادـفرط  قح و  نادرم  تیذا  رازآ و  هب  عورـش  دوب ،

شنامرف ریز  هدرک و  تعیب  هیواعم  اب  هک  یناسک  یتح  قح و  نادرم  زا  يداـیز  دارفا  هک  يروط  هب  دوزفایم ؛ دوخ  ناـفلاخم  دادـعت  رب  زور 
نآ زا  دنـشکب . سفن  مالـسا  قریب  ریز  رد  ات  دندش  راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  دندیرب و  وا  زا  دندرکیم ، تمدخ  يوما  هاگتـسد  رد  دندوب و 
متس ملظ و  زا  هک  سک  ره  دمآرد و  یسایس  ناگدنهانپ  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  هنیدم  مکمک  دوب . قشمد  فورعم  یضاق  ادردوبا ، هلمج 

نسح ماما  هانپ  رد  تفریم و  هنیدم  يوس  هب  دمآیم ، گنت  هب  هیواعم 
هحفص 114] ]

هب هیماینب و  طوقـس  يوزرآ  هک  یناسک  يهمه  دادیم . ناشهانپ  درکیم و  تیامح  دارفا  هنوگنیا  زا  شناوت  مامت  اب  ماما  تفرگیم . رارق 
. دوب هدش  ادخ  نادرم  ياهوزرآ  رهـش  هنیدم  دندشیم . راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  دندنارورپیم ، لد  رد  ار  تقیقح  قح و  ندـمآ  راک  يور 

رون اـهنآ  يهنـشت  ياـهبلق  رب  شگرزب  حور  بلق و  اـب  ماـما  دـندیخرچیم و  ماـما  دوجو  عمـش  درگرب  قشاـع ، ياـههناورپ  لـثم  اـهنآ 
نب دیعـس  دوب ، هتفرگ  رارق  نسح  ماما  تیامح  ملع  ریز  رد  هدروآ و  هانپ  هنیدـم  هب  هک  یناـسک  زا  یکی  دادیم . دـیما  روش و  دیـشخبیم و 
نب دایز  بضغ  دروم  تشاد ، هیواعم  تموکح  اب  هک  يدـیدش  ياهتفلاخم  رطاخ  هب  وا  دوب . تیب  لـها  نارادتـسود  زا  یفوک ، حرـس  یبا 
هدش هدـنهانپ  هنیدـم  هب  هتخیرگ و  هفوک  زا  وا  اما  دـننک . ریگتـسد  ار  وا  هک  دوب  هداد  روتـسد  دایز  دوب . هتفرگ  رارق  هفوک -  رادناتـسا  هیبا - 

دمآ و يدصاق  هاگان  تفگیم . نخس  دوب ؛ هتفر  هفوک  مدرم  وا و  رب  هک  ییاهمتس  ملظ و  زا  دوب و  هتـسشن  ماما  شیپ  دیعـس  زور  کی  دوب .
ار شنادـنزرف  نز و  هدرک ، ناسکی  كاخ  اب  هدز و  شتآ  ار  شاهناخ  هدرک ، هرداصم  ار  دیعـس  لاوما  لام و  هفوک ، رد  دایز  هک  دروآ  ربخ 

. تسا هداد  رارق  هفوک  هب  دیعس  میلست  تشگزاب و  مه  ار  اهنآ  يدازآ  طرش  . تسا هدرک  ینادنز  ریگتسد و  زین 
هفوک رهـش  يرادناتـسا  هب  ار  وا  هدناوخ و  دوخ  ردارب  سپـس  هداد ، تبـسن  نایفـسوبا  دوخ  ردپ  هب  ار  وا  هیواعم  هک  دوب  یـسک  هیبا  نب  دایز 

مه يدایز  ياهتفلاخم  اب  داد و  ماجنا  شتفالخ  نارود  رد  هک  دوب  وا  یـسایس  تشز  رایـسب  ياهتکرح  زا  هیواعم  راک  نیا  دوب . هدرامگ 
هب هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  زین  نیـسح  شردارب  نسح و  ماما  دندرک . ضارتعا  ادـیدش  نآ  هب  ربمایپ  يهباحـص  زا  یهورگ  دـش . ورهبور 
هب زیمآضارتعا  ياهمان  رد  ربماـیپ  يهباحـص  زا  یهورگ  دنتـساخرب . ضارعا  تفلاـخم و  هب  هیواـعم  یـسایس  تشز  تکرح  نیا  اـب  تدـش 

: دنتشون هیواعم 
شردام مان  هب  دـیاب  تسا ، هدازانز  کی  هک  دایز  دوش . راسگنـس  دـیاب  راکانز  تسا و  ردام  هب  قلعتم  هدازانز ، ادـخلوسر ، شیاـمرف  قبط  »

هن دوش و  هدیمان  هیمس  نب  دایز 
هحفص 115] ]

!« تشاد عورشمان  يهطبار  هیمس  اب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  نایفسوبا  اریز  نایفسوبا ؛ نب  دایز 
ضارتعا روآمرش  بلطم  نیا  هب  دنتـشون و  هیمـس  نب  دایز  هیواعم و  يارب  ياهناگادج  ياههمان  مادک  ره  زین  نیـسح  شردارب  نسح و  ماما 

رب هک  تسا  هیمـس  رـسپ  دایز  يراد ؟ ار  هیمـس  نب  دایز  اب  يردارب  ياعدا  وت  ایآ  هیواعم ! يا  : » تشون هیواعم  هب  شاهمان  رد  نیـسح  دندرک .
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رب دـنزرف  هک  تسا  هدومرف  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  یتروص  رد  تسوت . ردـپ  رـسپ  وا  هک  ینکیم  نامگ  وت  تسا . هدـمآ  ایند  هب  انز  رتسب 
يوریپ دوخ  سوه  اوه و  زا  يداهن و  اپ  ریز  ار  ربمایپ  تنـس  وت  دوش . راسگنـس  دـیاب  راکانز  تسا و  ردام  هب  قلعتم  هدـمآ ، ایند  هب  انز  رتسب 

!« یتخاس طلسم  هفوک  هرصب و  ناملسم  مدرم  رب  ار  دایز  يدرک و 
ار شاهناخ  هدرک ، هرداصم  ار  دیعـس  لاوما  دوب . هدرک  تیب  لـها  نارادتـسود  تیذا  رازآ و  هب  عورـش  هفوک  رد  هیبا  نب  داـیز  نیمه  لاـح ،
اب دـش . نارگن  تحاراـن و  تدـش  هب  داـیز ، تشز  تکرح  نیا  ربـخ  ندینـش  زا  ماـما  دوـب . هدرک  ینادـنز  مـه  ار  شاهداوناـخ  هدز و  شتآ 

دروم ار  دایز  مکحم ، راوتـسا و  یمالک ، اب  شاهمان  رد  ماـما  تشون . داـیز  هب  باـطخ  ياهماـن  دروآ و  ذـغاک  ملق و  تساـخرب ، تینابـصع 
تردـق عـضوم  زا  وا  اـب  شاهماـن  رد  دـناوخارف و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـب  ار  داـیز  دیعـس ، زا  تیاـمح  نمـض  دادرارق و  باـطخ 

: دوب نینچ  دایز  هب  باطخ  ماما  يهمان  درک . دروخرب 
ررض ناناملسم و  دوس  وا  دوس  هک  یلاح  رد  ياهدیـشوک ! وا  رازآ  رد  هداد و  رارق  دوخ  بضغ  مشخ و  دروم  رد  ار  ناناملـسم  زا  یکی  وت  »

نادـنز هب  مه  ار  شاهداوناـخ  هک  دوـبن  سب  اـهنیا  ياهدرک . هرداـصم  ار  شلاوـما  ناریو و  ار  شاهناـخ  تـسا . ناناملـسم  هـب  ررـض  وا  هـب 
نیلوا رد  مه  ار  شاهداوناخ  نادرگزاب . وا  هب  ار  شلاوما  نک و  تسرد  ار  دیعـس  يهناخ  اروف  دـسریم ، وت  هب  همان  نیا  یتقو  ياهتخادـنا !؟

!« دسرب وت  هب  کین  يازج  شاداپ و  ات  ریذپب  وا  يهرابرد  ارم  يرگیجنایم  نک . دازآ  تصرف 
کی هب  هیواعم  يوس  زا  دوب و  ترطف  تسپ  يدرم  هکلب  هدازانز ، اهنت  هن  هک  دایز 

هحفص 116] ]
ربک تسا . هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  هتشون و  همان  وا  يارب  یمهم  تیصخش  هچ  هک  درک  شومارف  دوب ، هدیـسر  يویند  دنلب  عیفر و  ماقم 

تیصخش تسا . هتشون  همان  شیارب  یتیـصخش  هچ  هدروآ و  يور  وا  هب  یتداعـس  هچ  هک  دمهفب  ات  تشاذگن  يویند  بذاک  ماقم  رورغ و  و 
عـضوم زا  هک  ماما -  يهمان  نحل  زا  دایز  دوب . هداد  کین  يازج  يهدـعو  وا ، دـننام  يدـساف  درف  يارب  یتح  شاهمان  نایاپ  رد  هک  ینابرهم 

دش و نیگمشخ  تدش  هب  دنک ، لمع  ترضحنآ  يهدومرف  هب  هبوت ، زا  سپ  دیایب و  لقع  رس  رب  هک  نآ  ياج  هب  دوب -  هدش  هتـشون  تردق 
دوخ يارب  ار  ادـخ  يدـبا  تنعل  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  دـیلپ  تاذ  نآ  رد  هک  یباوج  تشون . ماـما  يارب  ياهناخاتـسگ  تشز و  باوج 

: دوب نینچ  ماما  هب  باطخ  دایز  يهمان  تفریمن . راظتنا  مه  نیا  زج  راکبان  يهداز  انز  کی  زا  دیرخ .
. همطاف نب  نسح  هب  نایفسیبا  نب  دایز  زا  »

وت اما  متردـق ؛ ماقم و  رـس  رب  نم  هک  یلاح  رد  يدوب ؟ هتـشون  نم  مان  زا  لبق  ار  دوخ  ماـن  ارچ  مدـناوخ . ار  نآ  دیـسر و  متـسد  هب  تاهماـن 
لثم یتأرج  هچ  اب  یقح و  هچ  هب  یتسه ، یلومعم  يداع و  مدرم  زا  هک  وت  ياهدرک . ار  دیعس  شـشخب  ياضاقت  نم  زا  هک  یتسه  يدنمزاین 

ایآ ینکیم !؟ تیاـمح  ياهداد  شهاـنپ  وـت  تسا و  هدروآ  هاـنپ  وـت  هب  هک  ینئاـخ  درم  زاو  یهدیم  ناـمرف  نم  هـب  دـنمتردق  مکاـح  کـی 
تسوپ و نایم  رد  ار  دیعـس  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ییآیم ؟ باـسح  هب  مرجم  وا ، هب  نداد  هاـنپ  تیاـمح و  اـب  زین  دوخ  وت  هک  ینادیمن 
درک و مهاوخن  ار  زیچ  چیه  يهظحالم  مبای ، تسد  وت  هب  رگا  نم  هک  نادـب  ینک . تظفاحم  وا  زا  یناوتیمن  ینک ، ناهنپ  مه  دوخ  تشوگ 

وت يرگیجنایم  رطاخ  هب  مشخبب ، ار  وا  رگا  نک . اهر  ار  دیعس  رتدوز  هچ  ره  سپ ، منادیم . ندروخ  يارب  تشوگ  نیرتذیذل  ار  وت  تشوگ 
!« تسوت ردپ  اب  وا  تبحص  مرج  هب  مشکب ، ار  وا  رگا  تسین و 

هناگی یتفعیب  ربکت و  یگیامورف و  یتسپ و  رد  هک  دوب  ياهدازانز  وا  داد . ناـشن  ار  دوخ  ثیبخ  حور  ياهماـن ، نینچ  نتـشون  هیبا  نب  داـیز 
وا الاب  تردق و  هاگیاج  زا  هتشون و  هنوگنآ  ار  شاهمان  مه  نیمه  يارب  تخانشیم . یبوخ  هب  ار  وا  ماما  دوب و 

هحفص 117] ]
. دوب هتفرگن  يزیچ  هب  ار  وا  تیصخش  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار 

رسارس يهمان  تشون و  هیواعم  يارب  ياهمان  تشادنرب . حرس  یبا  نب  دیعس  تیامح  زا  تسد  دناوخ ، ار  دایز  زیمآ  نیهوت  يهمان  یتقو  ماما 
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وا هب  ار  دیعـس  تینما  دریگب و  ار  دایز  یگتخیـسگ  راسفا  ولج  ات  تساوخ  وا  زا  داتـسرف . وا  يارب  درک و  همیمـض  نآ  هب  مه  ار  دایز  نیهوت 
نداتفا رد  هک  تسنادیم  تخانشیم و  یبوخ  هب  مه  ار  ماما  تیـصخش  دوب و  رادمتـسایس  كریز و  ، شوهاب يدرم  هک  هیواعم  دنادرگزاب .

: تشون دایز  يارب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  تسین ، شتموکح  وا و  دوس  هب  ترضحنآ  اب 
دروخرب نیا  زا  نم  تسا . هدرک  شاهمان  يهمیمض  يدوب ، هتشون  وا  يارب  وت  هک  مه  ار  ياهمان  تسا و  هتشون  میارب  ياهمان  یلع ! نب  نسح  »

هتـشاد نآ  رب  ار  وت  اهتلـصخ  نامه  ياهدرب و  ثرا  هب  هیمـس  تردام ، زا  ار  اهتلـصخ  نیا  وت  هک  منادیم  هتبلا  متفگـش . رد  وت  هناـقمحا 
رد وت  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  هک  یتروص  رد  یهدـب . مانـشد  شردـپ  هب  نآ  رد  یتسرفب و  یلع  نب  نسح  يارب  ياهمان  نانچ  نآ  هک  تسا 

شیپ ار  دوخ  مان  وا  رگا  دراد . ییالاو  ماقم  وا  دراد ؛ قح  تسا ، هتشون  وت  مان  زا  شیپ  ار  دوخ  مان  نسح  هکنیا  يرتراوازـس . داسف ، هانگ و 
هب شاهمان  رد  دراد ، قح  وا  هک  يوشیم  هجوتم  يزادـنیب ، راک  هب  بوخ  ار  تلقع  رگا  دوشیمن . مک  يزیچ  وت  ماقم  زا  دـسیونب ، وت  مان  زا 
زا ار  یگرزب  راختفا  ياهتفریذـپن ، ار  وا  يرگیجنایم  تعافـش و  وت  رگا  دـهد . رارق  هطـساو  دیعـس  يدازآ  يارب  ار  دوخ  دـهدب و  ناـمرف  وت 

شاهناخ نک ؛ دازآ  ار  دیعـس  يهداوناخ  دیـسر ، تتـسد  هب  همان  نیا  ات  تسا . وت  زا  رتالاو  تهج ، ره  زا  رظن و  ره  زا  وا  اریز  ياهداد ؛ تسد 
، هماـن نیا  زج  هب  نم  وشم ! شمحازم  شاـب و  هتـشادن  وا  راـک  هب  يراـک  رگید  نادرگزاـب . وا  هب  مه  ار  شلاوما  هدـب . شلیوـحت  زاـسب و  ار 
هب دناوتیم  هنرگ  و  دنامب ، هنیدم  رد  تساوخ ، شلد  رگا  ماهتفگ  هداد و  ربخ  وا  هب  ار  شايدزآ  نآ ، رد  ماهتشون و  دیعس  يارب  مه  ياهمان 

. ددرگرب شدوخ  رهش 
؟ یهدیم تبسن  ردام  مادک  هب  ار  وا  وت  ياهتشاد . یخاتسگ  تراسج و  دصق  ياهداد و  تبسن  شردام  هب  ار  نسح  هک  وت  رب  ياو  دایز ! يا 

لقاع و هاگآ ، وت  رگا 
هحفص 118] ]

رسپ ار  وا  ياهتشون و  وا  هب  ندرک  نیهوت  يارب  تدوخ  رظن  هب  وت  هک  تبسن  نیا  هک  یتسنادیم  دیاب  يدوب ، ملاس  يهشیدنا  رکف و  بحاص 
»؟ ینادیمن ار  نیا  ایآ  تسادخ . لوسر  رتخد  همطاف ، وا ، ردام  اریز  تسا ؛ وا  يارب  راختفا  نیرتالاو  نیرتگرزب و  ياهدیمان ، همطاف 

هحفص 121] ]

شیم سابل  رد  گرگ 

تیذا رازآ و  هب  دـشیم -  تاـماش  ناریا و  زاـجح ، قارع ، لامـش  هک  یمالـسا -  رواـنهپ  روشک  راـنک  هشوـگ و  ره  رد  هک  نآ  اـب  هیواـعم 
رانک رب  گرزب  هچ  کچوک و  هچ  یتکلمم ، ياهراک  زا  ار  تیب  لها  نارادتسود  هک  دادیم  روتـسد  تخادرپیم و  تیب  لها  نارادتـسود 

وا اب  ماما  يهنایم  هک  دنرب  نامگ  مدرم  ات  درکیم  راتفر  نانچ  رهاظ ، رد  اما  دنزاس ، بارخ  ناشرس  رب  ار  یلع  نارادتسود  ياههناخ  دننک و 
ماما اما  درکیم . هراشا  هیواعم  نسح و  هیماینب ، مشاهینب و  نیب  یتسود  هب  اهنآ  رد  تخاسیم و  ییاههعیاش  وا  تسا . هنامیمص  بوخ و 

. درکیم بآ  رب  شقن  کی  هب  کی  ار  وا  موش  ياههشقن  تخیریم و  مه  رد  ار  هیواعم  ياههئطوت  کی  کی  وا  دوب . رایـشه  رادیب و  نسح 
میقتسم و هچ  هیواعم  هنادبتسم  تموکح  هب  تبسن  ار  دوخ  تفلاخم 

هحفص 122] ]
تـشز ياهراک  دوشگیم و  ضارتعا  هب  نابز  دیدیم ، ار  هیواعم  يهتخورف  دوخ  ناییادف  نارای و  هک  اج  ره  دادیم  ناشن  میقتـسم  ریغ  هچ 

. دادیمن ناشن  دوخ  زا  هراب  نیا  رد  مه  ياهظحالم  نیرتمک  درکیم . دزشوگ  ار  نانآ 
ناورم تسا ، بوخ  مشاهینب  نسح و  ماما  اب  وا  طابترا  هک  دزادنا  نامگ  نیا  رد  ار  اهنآ  دـبیرفب و  ار  لدهداس  مدرم  هک  نآ  يارب  هیواعم 

بوخ هیواعم  درک . يراگتساوخ  هیواعم -  رسپ  دیزی -  يارب  ار  وا  رتخد  داتـسرف و  رفعج  نب  هللادبع  شیپ  ار  هنیدم -  رادنامرف  مکح -  نب 
رتمکحم زین  هیماینب  تموـکح  ياـههیاپ  دوـشیم و  ضوـع  وا  هب  تبـسن  یلک  هب  مدرم  رظن  دریگب ، رـس  جاودزا  نـیا  رگا  هـک  تـسنادیم 

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  همان  یگدنز   ) مود www.Ghaemiyeh.comنامسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 64زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ و دوس  هب  عـضوم  نیا  زا  هک  تفرگ  میمـصت  مکح  نب  ناورم  دوـب . جاـتحم  تشاد و  يداـیز  ياهیهدـب  رفعج  نب  هللادـبع  دوـشیم .
ردپ هک  ردـق  ره  دوشن و  لیاق  ياهزادـنا  دـح و  رتخد  يهیرهم  دروم  رد  وا  هک  دوب  هدرک  شرافـس  وا  هب  هیواعم  دـنک . يرادربهرهب  هیواعم 
دیزی جاودزا  هب  ار  شرتـخد  رگا  هک  داد  لوـق  هب  وا  درک و  تبحـص  رفعج  نب  هللادـبع  اـب  مکح  نـب  ناورم  دـهدب . وا  هـب  تساوـخ ، رتـخد 

. دهد بیترت  شاهداوناخ  وا و  يارب  ياهناهاش  بوخ و  یگدنز  دزادرپب و  وا  ياهیهدب  مامت  دروآرد ،
رظن یمهم  نیا  هب  يرما  رد  ییاهنت  هب  مناوتیمن  نم  : » تفگ سپس  دیـشیدنا و  یمک  ناورم  يهدنبیرف  ياههدعو  ربارب  رد  رفعج  نب  هللادبع 

!« منک تروشم  یبتجم  نسح  ماما  ینعی  مشاهینب ، گرزب  اب  دیاب  . مهدب
نییعت سلجم  ردص  رد  ار  یلع  نب  نسح  ياج  دـناوخارف و  سلجم  نآ  هب  ار  مشاهینب  هیماینب و  ناگرزب  تسارآ . یگرزب  سلجم  ناورم 
دیدیم شايویند  ياهمشچ  اب  ار  زیچ  همه  هک  مکح  نب  ناورم  تسشن ، شیوخ  هاگیاج  رد  زین  نسح  ماما  دندش و  عمج  همه  یتقو  درک .
یسایس جاودزا  نیا  هب  نت  مشاهینب  هکنیا  زا  رطاخ  نانیمطا  اب  تسا ، تالکـشم  يهمه  لالح  ماقم ، تورث و  لوپ و  هک  درکیم  نامگ  و 

رفعج نب  هللادبع  رتخد  بنیز -  زا  يراگتساوخ  يهرابرد  ار  دوخ  داهنشیپ  داد ، دهاوخ 
هحفص 123] ]

سورع شرتـخد ، دـنکن  وزرآ  هک  تـسا  یـسک  هـچ  : » درکیم رکف  دوـخ  شیپ  ناورم  درک . حرطم  سلجم  رد  هیواـعم ، نـب  دـیزی  يارب  - 
.« دوشب یمالسا  روشک  يهفیلخ 

نییعت دراد ، لیم  هک  ردـق  ره  ار  شرتخد  يهیرهم  دـناوتیم  رتخد  ردـپ  هیواعم ، صخـش  روتـسد  هب  انب  : » دوزفا شداهنـشیپ  حرط  یپ  رد  وا 
ار رفعج  نب  هللادبع  ياهیهدب  همه  هک  تسا  هدرک  لوبق  هیواعم  هک  نآ  نمض  درادن . دوجو  هراب  نیا  رد  یتیودحم  لکـشم و  چیه  دنک و 

اههنیک تشگ ، دهاوخ  رارقرب  مشاهینب  هیماینب و  نیب  یگشیمه  یشمارآ  حلص و  دریگب ، رـس  جاودزا  نیا  رگا  هک  دینادب  یگمه  دزادرپب .
!« دش دهاوخ  لیدبت  افص  رهم و  اهیتسود و  هب  اهینمشد  و 

هک داد  هزاجا  وا  دادـن . یخـساپ  تفر و  ورف  رکف  هب  دوب ، هدرب  یپ  وا  هزاـت  يهقح  هیواـعم و  موش  هئطوت  ناورم و  روظنم  هب  هک  نسح  ماـما 
هب ندیـسر  يارب  هک  مکح  نب  ناورم  درب . راـک  هب  دـیزی  يارب  بنیز  يراگتـساوخ  تهج  رد  ار  دوـخ  شـشوک  يهمه  مـکح ، نـب  ناورم 

هجیتـن رد  درک . یبـعت  رما  نیا  رد  مشاـهینب  ناـگرزب  تقفاوـم  هب  ار  سلجم  توکـس  دوـخ  لاـیخ  هـب  تـشاد ، هـلجع  یلیخ  دوـخ  فدـه 
. درک هیواعم  نب  دیزی  یحادم  هب  عورش  دش و  رتخاتسگ 

. دنزاسیم روراب  ار  نیمز  دنرابیم و  وا  دوجو  تکرب  هب  نامسآ  ياهربا  تساتمهیب ، انعر و  یناوج  هیواعم ، نب  دیزی  هک  دینادیم  همه  - 
نیا درک . دـهاوخ  شنادـناخ  دوخ و  بیـصن  یگـشیمه  گرزب و  يراختفا  دـنک ، جاودزا  یکاپ  انعر و  ناوج  نینچ  اـب  هک  يرتخد  يرآ !

! دش دهاوخ  مشاهینب  بیصن  رتخد و  نیا  بیصن  هک  تسا  گرزب  يراختفا  یتسار  هب  جاودزا 
يهلمج دـنچ  اب  وا  درک . تبحـص  هب  عورـش  تساخرب و  ياج  زا  دـمآیمرب ، وا  زا  طقف  هک  یتناـتم  شمارآ و  اـب  نسح  ماـما  هظحل  نیا  رد 

تخاس و شاف  سلجم  رد  عمج  يارب  یسایس ، يراگتساوخ  نیا  رد  ار  وا  هیواعم و  دیلپ  تین  درک و  هبنپ  ار  ناورم  ياههتشر  يهمه  رابرپ ،
. داد دیزی  يهرابرد  ناورم  ياهحدم  اهفرح و  هب  مه  ینکش  نادند  باوج 

دهاوخ هیواعم  دشاب ، هک  ردق  ره  بنیز  يهیرهم  هک  یتفگ  وت  مکح ! نب  ناورم  يا 
هحفص 124] ]

مینکیم و يوریپ  ادخلوسر  كاپ  تنس  زا  نامیاهجاودزا  رد  ام ، هک  تسا  هتفر  تدای  رگم  ینادیمن و  تسیچ ؟ راک  نیا  لیلد  تفریذپ .
نییعت هیرهم  يارب  مهرد  دـصناپ  غـلبم  ادـخلوسر  مینکیمن ؟ زواـجت  تسا ، هدوـمرف  نـییعت  هـیرهم  يارب  ادـخلوسر  هـک  يدـح  زا  زگره 

. میریگیم هن  میهدیم و  هن  رتشیب  نآ  زا  ياهیرهم  میترضح ، نآ  تنس  وریپ  هک  ام  و  تسا ، هدومرف 
: داد همادا  هنوگنیا  سپس  تخادنا و  عمج  هب  یهاگن  ماما 
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رگم میزادرپب !؟ نامنارتخد  يهیرهم  اب  ار  نامدوخ  ياهیهدب  نایمـشاهینب  ام  تسا ، هتـشادن  هقباس  زگره  هک  ینادیمن  رگم  وت  ناورم ! - 
!؟ جاودزا سدقم  رما  هب  نیهوت  تسا و  تشز  راک  نیا  هک  ینادیمن 

هک درکیم  نامگ  ماما  يهیلوا  نانخس  ندینـش  اب  تخود . مشچ  ماما  هب  بجعت  زا  زاب  ناهد  اب  مکح  نب  ناورم  درک و  ثکم  ياهظحل  ماما 
ینکـش تنـس  مشاهینب  دهاوخیمن  هک  تسا  هیرهم  نازیم  هب  طقف  شداقتنا  درادن و  یتفلاخم  دـیزی  بنیز و  جادوزا  لصا  اب  ترـضحنآ 

: داد همادا  ماما  دراذگب . يدب  تعدب  دنک و 
يارب هک  اـیند  لاـم  يارب  هن  دراد ، دوجو  هیماینب  مشاـهینب و  نیب  ياهنیک  ینمـشد و  رگا  هک  نادـب  ینادیمن ، رگا  مکح ! نب  ناورم  يا  - 

، جاودزا نیا  رد  یتـفگ  هک  نیا  درک . میهاوخن  حلـص  یتـشآ و  هیماینب  اـب  اـم  ییاـیند ، ياههدـعو  نینچ  رطاـخ  هب  سپ  تسادـخ . قـح و 
يرترب توبن  رب  تفالخ  رگا  تسا . توخن  ربک و  ینادان ، رـس  زا  هدیجـسن و  هدوهیب و  یفرح  دوشیم ، مشاهینب  بیـصن  راختفا  نیرتشیب 

توبن هک  مینادیم  ام  يهمه  مه  ینادیم و  وت  مه  اما  دشیم ؛ مشاهینب  بیـصن  راختفا  نیرتشیب  تروصنآ ، رد  دوب و  وت  اب  قح  تشاد ،
هیماینب بیـصن  تزع  راـختفا و  جاودزا ، نیا  رد  سپ  تسا . هدیـسر  هیماینب  هب  قحاـن  هب  هک  یتفـالخ  رب  مـه  نآ  دراد . يرترب  تفـالخ  رب 

. داد دهاوخ  تسد  زا  مه  ار  شتزع  یتح  مشاهینب  عقاو ، رد  مشاهینب . هن  دوشیم و 
تسین و شیب  یحازم  تسا و  یکحضم  فرح  درابیم ، راوخبارش  دیزی  رطاخ  هب  ناراب  یتفگ  هک  نیا  : » دومرف هاتوک  یثکم  زا  سپ  ماما 

تیب لها  رطاخ  هب  ناراب 
هحفص 125] ]

!« ینادیم مه  وت  دنادیم . یبوخ  هب  زین  هیواعم  دوخ  ار  نیا  درابیم . ادخلوسر 
شیاهتسد ماما  دندرک . ضارتعا  یتحاران  اب  دندوب ، هدـمآ  هیماینب  يوس  زا  هک  یناسک  تفرگرد . سلجم  عمج  نیب  رد  ياهمهمه  هاگان 

رسپ دقع  هب  ار  بنیز  ام  . میاهتشاد شیپ  زا  يراگتساوخ  بنیز ، يارب  ام  : » دومرف سپـس  درک . توعد  توکـس  هب  ار  عمج  نآ  درب و  الاب  ار 
. میاهدروآ رد  رفعج  نب  دمحم  نب  مساق  شیومع 

تـساوخیم هیواعم  هک  تسا  ياهعرزم  نامه  هعرزم  نیا  ماهداد . رارق  وا  يهیرهم  ناونع  هب  هنیدم  رد  ار  مدوخ  یتعارز  ياهنیمز  زا  یکی 
فرط رب  ار  شاهداوناخ  تالکشم  روطنیمه  شرسمه و  بنیز و  زاین  هعرزم ، نیا  کش  یب  متخورفن . نم  درخب و  نم  زا  رانید  رازه  هد  هب 

.« درک دهاوخ 
نیا رد  هک  داتـسرف  ماغیپ  هیواعم  يارب  سپـس  درک . هقردب  ار  نانامهم  سویأم ، هتـسکش و  یبلق  اب  هتخیوآ و  ياهشوگ  اب  مکح  نب  ناورم 

تمدخ هب  ار  جیدخنبا  مان  هب  یصخش  راب  نیا  دیشک . رگید  ياهشقن  تسـشنن و  اپ  زا  هیواعم  اما  دروخ . تسکـش  یـسایس ، يراگتـساوخ 
ماما تمدخ  هب  تفر ، هنیدم  هب  جیدخنبا  دنک . يراگتـساوخ  دـیزی  يارب  ار  ترـضحنآ  ياهرهاوخ  ای  اهرتخد و  زا  یکی  ات  داتـسرف ، ماما 

اب دهد ، ناشن  شدوخ  زا  یتحاران  ای  تفلاخم و  نیرتمک  هکنآ  نودـب  ماما  تشاذـگ . نایم  رد  ترـضح  اب  ار  بلاطم  نیا  دیـسر و  نسح 
هک یـسک  ره  اب  دـنناوتیم  اهنآ  میراذـگیم . دازآ  رهوش  باـختنا  رد  ار  ناـمدوخ  ياـهرهاوخ  اـهرتخد و  اـم  : » دومرف ماـمت  يدرـسنوخ 

!« دننک جاودزا  دنهاوخب ،
رما تفر و  ترضحنآ  رتخد  شیپ  درک ، دهاوخن  یتفلاخم  ماما  دشاب ، قفاوم  جاودزا  نیا  اب  ماما  رتخد  رگا  هکنیا  زا  لاحشوخ  جیدخنبا 

؛ دش دهاوخن  ماجنا  زگره  راک  نیا  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  : » تفگ جیدخنبا  خساپ  رد  ماما  رتخد  درک . حرطم  ار  وا  زا  دیزی  يراگتـساوخ 
...« دشکیم و ار  نمؤم  نادرم  وا  دنکیم  يوریپ  نوعرف  زا  رادرک ، راتفر و  رد  تسا و  نوعرف  لثم  ناناملسم ، ام  نیب  رد  هیواعم  اریز 

، تفریذپن ار  دیزی  يراگتساوخ  اهنت  هن  ترتخد  ادخلوسر ! دنزرف  يا  : » تفگ تشگرب و  ماما  دزن  عطاق ، خساپ  نیا  زا  هدزتریح  جیدخنبا 
دیزی هیواعم و  زا  هکلب 

هحفص 126] ]
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!« دیمان نوعرف  وریپ  ار  وا  درک . هیبشت  نوعرف  ياهراک  هب  ار  هیواعم  ياهراک  تفگ و  دب 
شرتخد شیپ  ار  جیدخنبا  داد ، دهاوخ  دیزی  راگتساوخ  هب  یخساپ  نینچ  وا  هک  تسنادیم  تخانشیم و  یبوخ  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  ماما 

هب ماما  دـنفلاخم . هیماینب  اب  جاودزا  اب  هک  دنتـسه  مشاهینب  نادرم و  اـهنت  هک  دـننکن  رکف  شناراـی  هیواـعم و  تساوخیم  وا  دوب  هداتـسرف 
ادخلوسر هک  روایب  هیواعم  دای  هب  نینچمه  زیهرپب ! ام  ینمشد  زا  هیواعم ! يا  وگب : هیواعم  هب  ورب و  جیدخنبا ! : » دومرف درک . ور  جیدخنبا 

رثوک ضوح  زا  نیـشتآ  ياههنایزات  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  درازایب ، ار  اهنآ  دزروب و  ینمـشد  ام  نادناخاب  هک  یـسک  ره  دومرف :
! تخاس دهاوخ  رود 

مه شموش  يهشقن  نیا  رد  هیواعم  داد . ربخ  وا  هب  يراگتـساوخ  نیا  رد  ار  دوخ  تسکـش  تشگرب و  هیواعم  شیپ  يدـیماان  اـب  جـیدخنبا 
. دروآ تسد  هب  یتیقفوم  تسناوتن 

يهفیلخ باختنا  دنکن و  باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  ینیشناج  شدوخ ، زا  سپ  هیواعم  هک  دوب  نیا  حلـص  هماندهع  رد  ماما  ياهطرـش  زا  یکی 
هک تفرگ  میمصت  دوب ، هداهن  اپ  ریز  ار  حلص  يهماندهع  ياهطرش  اهلوق و  اهدهع ، يهمه  هک  هیواعم  دراذگب . مدرم  يهدهع  رب  ار  دیدج 

يارب اهنآ  زا  عقاو  رد  دجنـسب . دـیزی  شرـسپ  يهرابرد  ار  مدرم  رظن  ، یمومع یـسرپ  همه  کی  رد  دریگب و  هدـیدان  زین  ار  مهم  طرـش  نیا 
اب ار  دوـخ  ياههتـساوخ  وا  درکیم . لـمع  شدوـخ  لـیم  هب  اـنب  دادیمن و  مدرم  يأر  رظن و  هـب  یتـیمها  هیواـعم  هـتبلا  دریگب . تـعیب  دـیزی 

یتافیرـشت یـسرپ  همه  کی  ، تسا هدـش  هک  مه  رهاظ  رد  تساوخیم  طقف  صاخ  دروم  نیا  رد  اما  درکیم . لیمحت  مدرم  هب  یهاوخدوخ 
نتفرگ تعیب  هک  تسنادیم  اما  دوب ، هتشادرب  اپ  شیپ  زا  تشاد ، دوجو  شتموکح  هار  رـس  رد  هک  ار  یعناوم  يهمه  هچرگا  وا  دهد . ماجنا 

نیا اب  مدرم  زا  يداـیز  يهدـع  هک  تسنادیم  وا  تفرگ . دـهاوخن  ماـجنا  یگداـس  هب  تسین و  یناـسآ  ینادـنچ  راـک  دـیزی ، يارب  مدرم  زا 
عنام نیرتگرزب  نیرتمهم و  درک و  دنهاوخ  تفلاخم  وا  میمصت 

هحفص 127] ]
. دنتسه ربمایپ  تیب  لها  یلع و  نارادتسود  هاگنآ  یلع و  نب  نیسح  شردارب  سپس  یلع و  نب  نسح  راک ، نیا  ربارب  رد  مه 

نیرتمک مدرم  شگرم ، زا  سپ  دـنک ، یفرعم  شدوخ  زا  دـعب  يهفیلخ  ناونع  هب  ار  دـیزی  رگا  هک  دوب  هاگآ  تسنادیم و  یبوخ  هب  هیواعم 
یکریز و تسایـس ، هن  دـیزی  اریز  دروآ ؛ تسد  هب  لـماک  روط  هب  ار  تفـالخ  ماـقم  دـناوتیمن  وا  درک و  دـنهاوخن  دـیزی  ماـقم  هب  یهجوـت 

دوخ یناوجون  یکدوک و  هدمآ و  راب  هدورپزان  یکدوک ، نارود  زا  وا  دوب . انشآ  تموکح  مسر  هار و  اب  هن  تشاد و  ار  شردپ  يدنمشوه 
دوب بلطترـشع  یناوج  زین  نونکا  دشیم . ماجنا  شیاهتفلک  نارکون و  يهلیـسو  هب  شیاهراک  يهمه  دوب . هدنارذگ  تمعن  زان و  رد  ار 

هک تشذگیم  يدـساف  نارعاش  اب  ینراذگـشوخ  ندروخ و  یم  ناتـسود ، اب  ترـشع  شیع و  راکـش و  يزابگس و  هب  شتقو  يهمه  هک 
هار ترشع  شیع و  مزب  شناتسود  اب  وا  هک  دوبن  ياهظحل  دندیکلپیم . وا  رب  رود و  ابترم  هیواعم -  يهناخ  تمعن  يهرفس  زا  هدافتـسا  يارب 
ایر زامن  ندـناوخ  نتفر و  دجـسم  هب  ندروآ ، رد  ار  نمؤم  ياهمدآ  يادا  تفالخ ، دوب ، هدرکن  رکف  زگره  هک  ییاـهزیچ  اـهنت  هب  دزادـنین .
یلو تشادن . راک  نیا  هب  مه  ياهقالع  دادیمن . ناشن  دوخ  زا  یتکلمم  رما  هب  یهجوت  نیرتمک  دیزی  ناناملـسم  يهفیلخ  دوب . شردپ  دننام 

زگره رگید  دادیم ، تـسد  زا  ار  تفـالخ  رگا  نوـچ  دریگب ؛ هدـهع  رب  ار  تفـالخ  شردـپ ، گرم  زا  دـعب  هـک  دــیدیم  روـبجم  ار  دوـخ 
اب هک  تسنادیم  هیواعم  دزادنا . هار  هب  شون  شیع و  مزب  ای  و  دشاب ، هتـشاد  ناوارف  ياهزینک  مالغ و  دـنک ؛ یگدـنز  خاک  رد  تسناوتیمن 

ندیـسر تردق  هب  يارب  ار  وا  دنکیمن و  یهجوت  دـیزی  هب  یـسک  یلع ، نب  نیـسح  شردارب  یلع و  نب  نسح  دـننام  ياهتیـصخش  دوجو 
وا هب  ار  راک  نیا  هاچ  هار و  دزاس و  دـنمهقالع  تفالخ  راک  هب  ار  شدـساف  دـنزرف  ات  دوب  شالت  رد  تخـس  وا  ور ، نیا  زا  دـهدیمن . يراـی 

. دزومایب
رفعج و نب  هللادبع  ریبز ، نب  هللادبع  سابع ، نب  هللادبع  هلمج  زا  نت و  دنچ  هب  ییاههمان  هنایفخم  ادتبا  دوصقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  هیواعم 

ایوج ار  اهنآ  رظن  درک و  هراشا  دوخ -  زا  دعب  دیزی -  ینیشناج  هب  نآ  رد  تشون و  یلع  نب  نیسح 
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هحفص 128] ]
رگید ياهباوج  زا  رت  نکشنادند  رتدنت و  یلع  نب  نیسح  باوج  دنداد . وا  هب  ینکـشنادند  دنت و  ياهباوج  دارفا  نیا  زا  کی  ره  دش .

: تشون وا  دوب .
، راتفر يهمه  دنوادخ  هک  نادب  زیهرپب ! دوخ -  زا  دعب  دیزی -  ترسپ ، نداد  رارق  نیشناج  زا  سرتب و  ادخ  زا  نایفـسوبا ! رـسپ  هیواعم ، يا  »
اب هک  تسین  مدرم  لثم  دنوادخ  تسین . یفخم  لاعتم  دنوادخ  دـید  زا  يراک  چـیه  دونـشیم و  دـنیبیم و  ار  ام  دایز  مک و  راتفگ  رادرک و 
هک وت  دنزرف  ینکیم ! ینادنز  اهلاچهایس  رد  ریگتسد و  ار  ياهدع  یهدیم و  ناشنتشک  هب  روتسد  يدرب ، اهنآ  هب  هک  یکش  نیرتکچوک 

اهنت هن  وا ، يارب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  اب  وت  تسا ! بلطترـشع  زاـبگس و  راوخبارـش ، یناوج  ، یناورپیم رـس  رد  ار  شتفـالخ  يوزرآ 
.« درب یهاوخ  نیب  زا  ار  ادخ  نید  مدرم و  تخاس و  یهاوخ  دوبان  ار  نآ  هکلب  درک ، یهاوخن  رتمکحم  ار  تدوخ  تموکح 

هحفص 131] ]

وجهنیک هدعج 

ورین مامت  اب  ماما  اما  دنک . هدافتسا  ءوس  دوخ  اب  وا  یتسود  زا  دناشکب و  دوخ  يوس  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  ات  دیـشوک  رایـسب  هیواعم 
دنک کچوک  راوخ و  نامدرم  رظن  رد  ار  ماما  ات  دیشوک  رایسب  هیواعم  داد . همادا  شاهنارگمتس  تموکح  هیواعم و  اب  تفلاخم  هب  شناوت  و 

يرگید زور  تشذگیم و  هک  يزور  ره  دـبای . تسد  دوخ  یناطیـش  ياهفدـه  هب  تسناوتن  مه  زاب  یلو  دزادـنیب ؛ مدرم  مشچ  زا  ار  وا  و 
تـسکش اب  دیچیم ، تیب  لها  نسح و  ماما  دض  رب  هک  ياهئطوت  ره  هیواعم  دـشیم . هدوزفا  ناناملـسم  نیب  رد  ماما  تیبوبحم  رب  دـمآیم ،

ون و زا  زور  مه  زاب  سپ  تخیریم ؛ ار  شیوربآ  دـشیم و  وا  دوخ  نایز  هب  اـههئطوت  اریز  تفرگیم ؛ سوکعم  يهجیتن  دـشیم و  ورهبور 
رگید و یتنطیش  رگید و  ياهئطوت  دشیم و  ون  زا  يزور 

هحفص 132] ]
. دوب رگید  يرکم  هلیح و 

قیرط زا  رودارود و  وا  دوب . هدـش  یگرزب  رطخ  شاهنایوگروز  هناملاظ و  تموکح  هیواعم و  يارب  رگید  الاح  نسح ، ماما  دوجو  اب  هنیدـم 
نـسح ماـما  هاـنپ  رد  دـنوشیم و  راپـسهر  هنیدـم  بناـج  هـب  وـس  ره  زا  زور  ره  تـقیقح  قـشع و  ناگنـشت  هـک  دینـشیم  شیاـهسوساج 

. دوشیم هدوزفا  ماما  نیتسار  نارای  رب  یهورگ  درذگیم ، هک  زور  ره  دنسریم . یحور  شمارآ  هب  دنباییم و  رارق  مالسلاهیلع ) )
نایم زا  ار  وا  هکنآ  زج  دـنرادن  یهار  چـیه  ربمایپ  دیـشر  دـنزرف  اب  هلباقم  يارب  هک  دـندید  دندیـشیدنا و  رایـسب  شراکبان  نارای  هیواعم و 
همادا دوخ  يهناملاظ  تموکح  هب  تحار  لایخ  اب  هاگنآ  دـننک . هدوسآ  ترـضحنآ  يوس  زا  هشیمه  يارب  ار  ناـشدوخ  لاـیخ  دـنرادرب و 

. دنناسرب تداهـش  هب  ار  ماما  ات  دندرک  يدایز  ياههئطوت  ندـیچ  هب  عورـش  سپ ، دـننزب . ناناملـسم  ياپ  تسد و  رب  تراسا  ریجنز  دـنهد و 
درکن رثا  رهز  اما  دندرک ، مومسم  ار  ماما  اهراب  اهراب و  دشن . قفوم  یلو  دیشک ؛ ار  ترضحنآ  ندرک  مومسم  يهشقن  اهراب  اهراب و  هیواعم 

... راب نیرخآ  رد  هک  نیا  ات  درب ؛ رد  هب  تمالس  هب  ناج  ماما  و 
ياـهتفلاخم تسد  زا  دـناوتیمن  ماـما ، تداهـش  قـیرط  زا  زج  هک  تسنادیم  وا  دز . هنادرمناوجاـن  ياهئطوـت  هب  تـسد  مـه  زاـب  هیواـعم 

نب ناورم  تسد  هب  ار  نآ  دیـشک و  شنیـشیپ  ياههشقن  يهمه  زا  رت  هنادرمناوج  ان  هنارهاـم و  ياهشقن  راـبنیا  دـنامب . هدوسآ  ترـضحنآ 
ات تساوخ  مکح  نب  ناورم  زا  یـصوصخ  هنامرحم و  الماک  يهمان  کی  رد  هیواعم  تشاذگ . ارجا  يهلحرم  هب  هنیدـم -  رادـنامرف  مکح - 

يهجیتـن دـشیدنیب و  ياهـشقن  ترـضحنآ  تداهـش  يارب  دـهد . رارق  شیاـهراک  يهـمه  تیوـلوا  رد  ار  نـسح  ماـما  ندرک  مومـسم  راـک 
. دهدب ربخ  وا  هب  مه  ار  شاهشیدنا 

وجتسج ار  یفلتخم  ياههار  ترضحنآ  ندرک  مومسم  يارب  ناشیناج ، ناراکمه  تروشم  اب  هنیدم  رد  مکح  نب  ناورم  ماش و  رد  هیواعم 
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نسح و ماما  زا  یـشوخ  لد  نادنچ  هدـعج  هک  تسنادیم  رگهلیح  يهیواعم  داتفا . ماما -  رـسمه  هدـعج -  دای  هب  هیواعم  هکنآ  ات  دـندرک .
سیق نب  ثعشا  رتخد  وا ، درادن . ربمایپ  تیب  لها 

هحفص 133] ]
ادـخ ربمایپ  هب  يرایـسب  ياهرازآ  هک  دوب  دـساف  يدوجوم  ادـخلوسر ، ناـمز  رد  وا  ردـپ  دوب . رکبوبا  رهاوخ  هورفما -  شرداـم  يدـنک و 

ات دروایب . نامیا  مالـسا  نید  هب  هک  دـش  راچان  ترجه  مهد  لاس  رد  وا  دوب . هدرک  باطخ  رگوداـج  وگغورد و  ار  ربماـیپ  وا  دوب . هدـناسر 
هب هرابود  یتدم  زا  سپ  دش و  جراخ  مالسا  نید  زا  ادخلوسر ، تلحر  زا  سپ  تشاد و  ياهناقفانم  یگدنز  وا  دوب ، هدنز  ربمایپ  هک  ینامز 

ندش هتشک  زا  دعب  دوب . هدش  هدیزگرب  ناجیابرذآ  يرادنامرف  هب  نامثع  نامز  رد  هدرک و  جاودزا  رکبوبا  رهاوخ  اب  وا  دیورگ . مالسا  نییآ 
شقن نآرق  ندرک  هزین  رـس  رب  يهئطوت  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  نیفـص  گنج  رد  وا  درک . راـنکرب  راـک  زا  ار  وا  نینمؤملاریما  ناـمثع ،

. درک تکرش  البرک  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  تداهش  رد  نینچمه  تشاد . یمهم 
. دنک مومسم  ار  نسح  ماما  وا ، يهلیسو  هب  ات  دوب  هدیزگرب  دوخ  دیلپ  يهشقن  هب  ندیسر  يارب  ار  يدرم  نینچ  رتخد  هیواعم 

هتسهآ وا  دید . ار  نسم  اتبسن  ینز  و  تفر . رد  رانک  هب  هدعج  دراد . راک  وا  اب  تسا و  هدمآ  ینز  دنداد  ربخ  هک  دوب  هتـسشن  هناخ  رد  هدعج 
رایـسب : » تفگ تسب و  ار  اهرد  درب و  یتولخ  هب  ار  وا  هدـعج  دراد . هنامرحم  یماـغیپ  مکح  نب  ناورم  يوس  زا  هک  تفگ  هدـعج  شوگ  رد 

!« تسین ام  بظاوم  یسک  اجنیا  رد  وگب . ار  تماغیپ  بوخ ،
یماغیپ دروآیم . ناغمرا  هب  تداعس  یتخبشوخ و  وت  يارب  تسا و  ناناملـسم  يهفیلخ  هیواعم ، يوس  زا  عقاو  رد  ماغیپ  نیا  : » تفگ نز  نآ 

!« دنکیم زاب  تیور  هب  ار  تشهب  رد  هک  تسا 
»؟ تسیچ تروظنم  : » تفگ هناقاتشم  دوب ، هدنام  زاب  شناهد  نز ، نآ  ياهفرح  زا  هک  هدعج 

جنرآ ات  چم  زا  تیاهتسد  دنشاب و  ناراکتمدخ  نازینک و  زا  رپ  تفارطا  ینک و  یگدنز  گرزب  يرـصق  رد  يراد  تسود  ایآ  : » تفگ نز 
الط ياهدنبتسد  زا  رپ 

هحفص 134] ]
»؟ يزیوایب دیراورم  ياههراوشوگ  تیاهشوگ ، زا  دنشاب و 

يور هک  درک  ساسحا  هظحل  کی  دیدنخ و  یلاحـشوخ  تدش  زا  دـشاب ، هدـمآ  قوش  هب  یـشوخ  ربخ  ندینـش  زا  هک  یکدوک  لثم  هدـعج 
یلو : » دیــسرپ شیپ  زا  شیب  یقاـیتشا  اـب  وا  دــید و ... ـالط  رد  قرغ  ار  شیاـهتسد  گرزب و  يرــصق  رد  ار  دوـخ  وا  دوریم . هار  اـهربا 

»؟ هنوگچ
هب اریز  ياهدش ؛ ناناملسم  يهفیلخ  رسمه  تروص ، نآ  رد  نوچ  یسریم ، متفگ ، هک  هچنآ  يهمه  هب  يوشب ، دیزی  رسمه  رگا  : » تفگ نز 

...« يوشب دیزی  رسمه  ینک و  اهر  ار  یلع  نب  نسح  رگا  دش . دهاوخ  شردپ  نیشناج  دیزی  يدوز 
»؟ هنوگچ : » دیسرپ بجعت  اب  دید . شیوخ  یمدق  هس  ود  رد  ار  رطخ  وا  داتفا . هدعج  تروص  هب  ینارگن  مغ و  زا  ياهیاس 

وت دعب ، دروخیمن . ناکت  بآ  زا  بآ  یتح  دتفایمن . یقافتا  چیه  ینک ، لمع  میوگیم ، هک  هچنآ  هب  ینک و  دامتعا  نم  هب  رگا  : » تفگ نز 
!« يوشیم دیزی  رصق  يوناب 

تـسرد دـیهاوخیم ، نم  زا  یکانرطخ  گرزب و  راک  امتح  منکب ؟ دـیاب  يراک  هچ  نم  يداد ، هک  ییاهلوق  نیا  ربارب  رد  : » دیـسرپ هدـعج 
؟ تسا

هاـنپ رد  وت  نوچ  درادـن . وـت  يارب  يرطخ  چـیه  تسین . كاـنرطخ  اـما  تسا ، گرزب  یلیخ  وـت  راـک  هتبلا  تسا . تسرد  يرآ  : » تفگ نز 
!« تشاد دهاوخن  ار  وت  هب  ندز  همدص  تأرج  سکچیه  دوب و  یهاوخ  هیواعم 

!« نک مصالخ  وگب و  هرابکی  : » تفگ دوب ، هدش  هتسخ  ینارگن  تدش  زا  دشیم و  نیگمشخ  تشاد  مکمک  هک  هدعج 
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وا یتقو  دروخب . ات  یهدیم  وا  هب  يزیریم و  ریش  رد  ار  رهز  مهدیم . ار  رهز  هیهت  بیترت  نم  ینک . مومـسم  ار  ترـسمه  دیاب  : » تفگ نز 
!« ینکیم تفایرد  هیواعم  زا  مهرد  رازه  دص  هزیاج  ناونع  هب  ییآیم و  رد  دیزی  يرسمه  هب  یتشک ، ار 

.« منک رکف  دیاب  هدب . تلهم  نم  هب  : » تفگ تبقاع  دنام . تکاس  ینالوط  یتدم  دیزرل . شتشپ  تسشن . هدعج  یناشیپ  رب  يدرس  قرع 
هحفص 135] ]

هب درک و  رکف  دـیزی  رـصق  هب  وا ، گرزب  تیـصخش  هـب  درک و  رکف  شرـسمه  یناروـن  يهرهچ  هـب  دیـشیدنا . حبـص  اـت  ار  بـش  نآ  هدـعج 
اهنیا دوب . هدـش  داهنـشیپ  ماما  ندرک  مومـسم  يارب  هک  یتفگنه  يهزیاج  تبقاـع ، دـیزی و  رـصق  رد  یگدـنز  يهسوسو  ـالط ، ناـکزینک ،

. دنک لمع  هیواعم  روتسد  هب  ات  درک  مزج  ار  دوخ  مزع  وا  دنتفیرف و  ار  نامیا  تسسس  يهدعج 
يهداتسرف خساپ  رد  مور  هاشداپ  درک . هدنشک  يرهز  ياضاقت  وا  زا  داتسرف و  مور  هاشداپ  شیپ  یکیپ  هدنـشک ، يرهز  يهیهت  يارب  هیواعم 

تکرـش دـنکیمن ، ینمـشد  ام  اب  درادـن و  گنج  ام  اـب  هک  یـسک  نتـشک  رد  هک  تسا  نیا  رب  مسر  اـم ، نییآ  نید و  رد  : » تشون هیواـعم 
!« مینکن

رد هک  تسا  يدرم  نامه  دـنزرف  میـشکب ، هدنـشک  رهز  نیا  اب  میهاوخیم  هک  یـسک  : » تشون مور  هاشداپ  يارب  ياهمان  رد  هرابود  هیواـعم 
منیچب ياهئطوت  مهاوخیم  نم  دریگب . سپ  زاب  ار  دوخ  ردپ  تنطلـس  دـهاوخیم  تسا و  هدرک  مایق  کنیا  وا  درک و  جورخ  هماهت  نیمزرس 

!« مزاس هدوسآ  وا  دوجو  رش  زا  ار  اهرهش  مدرم و  مناروخب و  وا  هب  وا  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  يهلیسو  هب  ار  رهز  و 
ماما نتـشک  يارب  ار  هدنـشک  رهز  اـت  تشاداو  ار  وا  هرخـالاب  داتـسرف و  مور  هاـشداپ  يارب  ییاـهبنارگ  يایادـه  هماـن ، نیا  هارمه  هب  هیواـعم 

هب ار  رهز  دوب ، هدرک  یگنهامه  هدعج  اب  هدیشک و  شیپ  زا  هک  ياهشقن  قبط  زین  وا  داتسرف و  مکح  نب  ناورم  يارب  ار  رهز  هیواعم  دتسرفب .
هناخ هب  تفرگ و  یلاحشوخ  اب  ار  هدنشک  رهز  درکیم ، ریس  هدنیآ  نیریش  ياهایؤر  رد  هک  هدعج  دزیرب . نسح  ماما  ياذغ  رد  ات  دناسر  وا 

و دوب ، هدـشن  مالـسلاهیلع )  ) نسح ماما  زا  يدـنزرف  بحاص  هک  اجنآ  زا  زین  دوب و  هیامورف  ترطف و  تسپ  ياههداوناخ  زا  اتاذ  هک  وا  درب .
. دروخ بیرف  دـش و  هسوـسو  هیواـعم  يهدـنبیرف  ياهدـعو  ندینـش  اـب  نیمه  يارب  تشاد . لد  رد  ياهدـقع  هنیک و  ترـضحنآ  هب  تبـسن 
زا هیواعم  گرزب . موش و  ياهشقن  دوب ؛ هدیزگرب  شاهنادرمناوجان  يهشقن  يارجا  يارب  ار  یـسک  بوخ  یتسار  هب  تفـص ، هابور  يهیواعم 

. تسا ماما  ندرب  نیب  زا  يارب  درف  نیرتبسانم  وا  هک  تسنادیم  دوب و  هاگآ  یبوخ  هب  راکبان  نئاخ و  نز  نیا  نورد 
هحفص 138] ]

تفر ناهج  دیشروخ 

دیـشروخ بلق  زور  نآ  ییوگ  هدرک . مد  مرگ و  يزور  دیرابیم ؛ هنیدم  كاخ  رب  نامـسآ  زا  شتآ  ییوگ  دوب ، مرگ  رایـسب  اوه  زور ، نآ 
. دیـشاپیم هنیدـم  رب  رابهودـنا  ییامرگ  زور ، نآ  دیـشروخ  دـنازوسب . ار  نامـسآ  نیمز و  تساوخیم  شنیـشتآ  هآ  اب  دوب و  هتفرگ  شتآ 

... اوه دنتشاد و  یبیجع  یخلت  اههظحل ،
هنیدم دولآكاخ  ياههچوک  رد  مه  زونه  شیامرگ  اما  دش ، دیدپان  اهرظن  زا  نازوس  دیشروخ  هچرگا  هنیدم ، برغ  رد  باتفآ  نتفرورف  اب 

درگ و ییوگ  درکیم . هیرگ  اهنامـسآ  ياهتنا  رد  یـسک  ییوگ  تشاد . يرگید  ياوه  لاح و  هنیدم  ياههچوک  زور  نآ  درکیم . دادـیب 
يوب دمآیم ؛ اوه  زا  هئطوت  يوب  دوب . هدـنزغل  زومرم و  مرگ و  زیچ  همه  دـندوب . هدیـشاپ  رهـش  ياههچوک  اضف و  رب  مغ  هودـنا و  زا  يرابغ 

؛ هودنا
. دوب زیگنامغ  گرزب و  ياهعجاف  نتسبآ  بورغ ، متام . يوب 

لمحت ینازوس  يامرگ  نانچ  رد  ار  یگنـشت  نتـشاد و  هزور  رگید . ياهزور  بلغا  لثم  تشاد ؛ هزور  زور ، نآ  مالـسلاهیلع )  ) نسح ماـما 
برغم ناذا  دوب . راطفا  يهظحل  دـمآ . هناخ  هب  نوریب  زا  کـشخ ، هنـشت و  ياـهبل  اـب  ماـما  دوب . اـسرفتقاط  تخـس و  هک  یتسار  هب  ندرک ،
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هناخ هب  اپ  ات  دوب . هنسرگ  هنشت و  تدش  هب  ماما  دوب . هدمآ  هناخ  هب  راطفا  يارب  نونکا  دوب . هدروآ  اج  هب  ار  شزامن  مه  ماما  هدش و  هدناوخ 
ریش وا  هک  تسنادیم  تشاد و  ییانـشآ  ماما  تداع  اب  هک  تفـص  ناطیـش  راکبان و  هدعج  دنک . راطفا  ات  تساوخ  ریـش  ياهساک  تشاذگ ،

[. 32 . ] دوب هتخیر  ریش  هساک  رد  ار  هدنشک  رهز  شیپ  زا  دنکیم ، راطفا  ریش  اب  بلغا  دراد و  تسود 
. دـش نوگرگد  شلاح  هلـصافالب  درب . یپ  ریـش  ندوب  مومـسم  هب  اروف  اما  دیـشک ؛ رـس  تفرگ و  ار  ریـش  يهساک  رادهزور  بلهنـشت و  ماما 

دوب هدنشک  يوق و  نانچ  رهز  . دیچیپ شمکش  هنیس و  هیحان  رد  ياهدنـشک  دیدش و  درد  دیرپ . شهام  نوچ  كرابم  يهراسخر  زا  شگنر 
. دوب هدنازوس  ار  شدبک  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  ترضح  نآ  ياههدور  اروف  هک 

راک تبقاع  راکبان ! نوعلم  يا  ادخ ! نمشد  يا  : » دومرف هدعج  هب  ور  هتسهآ  دیلانیم ، دیچیپیم و  دوخ  هب  درد  تدش  زا  هک  یلاح  رد  ماما 
!« درذگن وت  زا  دشکب و  ار  وت  دنوادخ  یتشک ؟ ارم  يدرک و  ار  تدوخ 

هچنآ هب  نم ، زا  سپ  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  : » دومرف هاگنآ  دنک . لمحت  ار  شمکـش  دیدش  درد  دیـشوک  دـیچیپ و  دوخ  هب  ياهظحل  ماما 
هب ندیـسر  يارب  وت  زا  ناـگیار  دـنداد و  بیرف  ار  وت  درک . دـهاوخ  راوخ  لـیلذ و  ار  وـت  دـنوادخ  دیـسر و  یهاوـخن  یـسرب ، یتـساوخیم 

هراچیب ار  وت  راک  نیا  اب  هیواعم  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  دیسر . دهاوخن  وت  هب  يدوس  چیه  راک  نیا  زا  دندرک . هدافتسا  ناشفیثک  ياهفده 
!« تخاس راوخ  لیلذ و  زین  ار  دوخ  و  درک . تخبدب  و 

...« نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف بل  ریز  دشکب ، زارد  دیشوکیم  هک  یلاح  رد  هاگنآ 
هحفص 140] ]

ماـما يراـی  هب  دـندیمهف و  هناـخ  لـها  يدوز  هب  تخیرگ . هناـخ  زا  دوش ، هجوـتم  یـسک  هکنآ  زا  شیپ  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  هدـعج 
. دنتفاتش

یتقو یلع  نب  نیـسح  . گرم يرامیب  داتفا : يرامیب  رتسب  رد  ماما  دـندرک و  هداـمآ  شیارب  يرتسب  اروف  دـشیم . رتدـب  هظحل  ره  ماـما  لاـح 
شوغآ رد  وا  درک و  نتسیرگ  هب  عورش  تفای ، يراز  لاح  نانچ  رد  ار  ترضحنآ  یتقو  تفاتش . ردارب  نیلاب  رب  همیـسارس  دینـش ، ار  هعقاو 

. درک هسوب  قرغ  درشف و 
هک هیما  نب  ةدانج  تشادن . ترـضحنآ  ندنام  هدنز  هب  يدـیما  یـسک ، رگید  دـشیم . رتدـب  رتدـب و  ماما  لاح  تشذـگیم ، هک  هظحل  ره 

هجلاعم ار  تدوخ  ارچ  ادخلوسر ! دنزرف  يا  : » تفگ هاگنآ  دیـسرپ و  ار  شلاح  تفر . ماما  تاقالم  هب  دوب ، ادخ  ربمایپ  باحـصا  نارای و 
»!؟ دنروایب یقذاح  بیبط  تاهجلاعم  يارب  هک  یهدیمن  روتسد  ارچ  ینکیمن ؟

ار گرم  ناوتیم  هنوگچ  هجلاعم ؟ : » دومرف تشادـن ، هراسخر  هب  گنر  دـیچیپیم و  دوخ  هب  یتحاران  درد و  تدـش  زا  هک  یلاح  رد  ماـما 
»؟ درک هجلاعم 

!« نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ هدانج 
ایند زا  یعیبط  لاح  هب  ام  زا  کیچیه  تسا و  هتـشاذگ  دوخ -  نیـشناج  هدزاود  ام -  يهدـهع  رب  ار  تماـما  ادـخ  ربماـیپ  : » داد همادا  ماـما  و 

!« دیسر میهاوخ  تداهش  هب  نمشد  ریشمش  رجنخ و  غیت و  اب  ای  دش و  میهاوخ  مومسم  ای  تفر . میهاوخن 
رگج ياههراپ  هکت  هب  هیبش  هک  دـشیم  هدـید  نآ  رد  ياهوهق  هایـس و  ياههتخل  دوب . هدـش  نوخ  زا  رپ  تشاد ، رارق  ماما  ربارب  رد  هک  یتشت 

.« نک یتحیصن  ارم  هدب و  نم  هب  يدنپ  تیادف ! مناج  ادخلوسر ، دنزرف  يا  : » تفگ تخیریم ، کشا  هک  یلاح  رد  هدانج  [ 33 . ] دوب
ناسنا هک  نادب  ار  نیا  نک ! هدامآ  يریمب ، هک  نآ  زا  شیپ  ار  ترخآ  يهشوت  شاب و  هدامآ  ترخآ  رفـس  يارب  هشیمه  هدانج ، : » دومرف ماما 

تسد هب  ایند  لام  زا  هچ  ره  تسوا . لابند  هب  هشیمه  گرم  هک  یلاح  رد  تسایند ؛ يوجتسج  رد  هشیمه 
هحفص 141] ]

. تشاد دهاوخ  لابند  هب  دیدش  یباذع  دوش ، جرخ  مارح  هار  رد  ایند  ییاراد  رگا  نک ! جرخ  لالح  هار  رد  شخبب و  ادخ  هار  رد  يروآیم ،
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ایند زا  ادرف  ییوگ  هک  شاب  نانچ  ترخآ  ياهراک  يارب  تسیز و  یهاوخ  لاس  نارازه  ییوگ  هک  شاب  اـشوک  ناـنچ  اـیند  ياـهراک  يارب 
!« تفر یهاوخ 

ماما ادابم  دندیـسرت  شنایفارطا  هک  دش  دایز  نانچ  شاهرهچ  يدرز  دش و  رتدب  شلاح  مکمک  اما  داد ، هدانج  هب  مه  يرگید  ياهدنپ  ماما ،
دمآرد و یشوهیب  تلاح  هب  دهدب . همادا  شراب  رپ  نانخـس  هب  تسناوتن  رگید  دش و  هدیرب  هدیرب  شیاهسفن  دورب . ایند  زا  هظحل  نامه  رد 

. درک زاب  ار  شیاهمشچ  دمآ و  اج  شلاح  هرابود  دعب  هظحل  دنچ  داتفا . رتسب  رد 
تلاح ناج ! ردارب  : » دیـسرپ تسـشن و  ترـضح  نآ  رتسب  راـنک  رد  دـش و  دراو  نیـسح  شردارب  هک  دوب  ماـما  تیمومـسم  زور  نیمود  رد 

»؟ يرتهب تسا ؟ روطچ 
دراو لاح  رد  متـسه و  مايایند  رمع  زا  زور  نیرخآ  رد  نونکا  : » دومرف شیولگ  رد  نیگنـس  یـضغب  اب  شیاهمـشچ و  رد  یهودـنا  اب  ماـما 
تدش هب  دتفایم ، ییادـج  متیب  لها  ناتـسود و  رگید  وت و  نم و  نیب  هکنیا  زا  ردارب ! ، مربیم رـس  هب  مترخآ  يایند  زا  زور  نیلوا  هب  ندـش 

!« متحاران نیگمغ و 
ردام ادخلوسر و  مزیزع  ردـپ  يدوز ، هب  نوچ  مدنـسرخ . لاحـشوخ و  یلیخ  مه  یتهج  زا  اما  : » دومرف سپـس  درک و  ثکم  ياهظحل  ماما 

!« دید مهاوخ  ار  نادیهش  رگید  هزمح و  رفعج ، روط  نیمه  درک . مهاوخ  تاقالم  ار  میمارگ 
نیرخآ رد  ماما  درک . اوجن  شردارب  شوگ  رد  مارآ  ار  ییاههملک  داهن و  شردارب  شوگ  رد  رـس  هاگنآ  درک . ثکم  رگید  ياهظحل  ماـما 

مالــسا و یمارگ  ربماـیپ  زا  هـک  ار  هـچنآ  اـیوگ  دـنادیم . ادـخ  طـقف  ار  نـیا  تـفگ !؟ اـههچ  نیــسح  شردارب  هـب  شیگدــنز  ياـههظحل 
مد نیرخآ  رد  مرکا  ربماـیپ  تسا ، تیاور  هک  هنوگناـمه  درک . لـقتنم  شردارب  هب  دوـب ، هدیـسر  ثرا  هب  وا  هـب  ع )  ) یلع شراوگرزبردـپ 

هب ار  یهلا  یقیاقح  داهن و  یلع  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  تساوخ و  دوخ  رتسب  ریز  رد  ار  یلع  یگدنز ،
هحفص 142] ]

. دوب هدیسر  ترضحنآ  هب  ادخ  زا  هک  یقیاقح  تخومآ ؛ وا 
!« سیونب رادرب و  ملق  ذغاک و  منک . تیصو  مهاوخیم  ردارب ، : » دومرف تشادرب ، شردارب  شوگ  زا  رس  یتقو  ماما 

یلو یلع  نا  دهشا  هللالوسر و  ادمحم  نا  دهشا  هللا . الا  هلا  نا ال  دهشا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : » دومرف ماما  دروآ و  ملق  ذغاک و  نیـسح 
. هللا

يوس هب  ام  يهمه  تشگزاب  هک  ار  يدنوادخ  میوگیم . ساپس  ار  دنوادخ  تسا . یلع  نب  نیـسح  شردارب  هب  یلع  نب  نسح  تیـصو  نیا 
ییاـشخبب و دوـخ  يراوـگرزب  اـب  ار  ناراـکاطخ  متیب ، لـها  ناگدـنامزاب و  ناـیم  رد  منکیم  شرافـس  ار  وـت  مرادرب ! نیـسح ! يا  تـسوا .

. ناناملسم يهمه  يارب  نابرهم  يردپ  یشاب ؛ اهنآ  يارب  ینابرهم  ردپ  نیشناج و  نم ، زا  دعب  یهد . شاداپ  ار  ناراکوکین 
هزات يرادید  وا  اب  ات  ربب  ادخلوسر  مدج  ربق  يوس  هب  ار  متوبات  راذگب و  توبات  رد  نک ! نفک  هدـب و  لسغ  ارم  متفر ، ایند  زا  نم  هک  یتقو 
گنج یسک  اب  هک  مهدیم  تدنگوس  گرزب ، دنوادخ  هب  دندش ، ربمایپ  رانک  رد  نم  نفد  عنام  رگا  نک ! نفد  ربمایپ  ربق  رانک  رد  ارم  منک .

رد ربب و  اجنآ  زا  ارم  دندش  راک  نیا  عنام  یناسک  رگا  دوش . هتخیر  دیابن  نوخ  ياهرطق  یتح  يزیرن . ار  یسک  نوخ  نم ، رطاخ  هب  ینکن و 
!« نک نفد  مردام  هاگمارآ  رانک  رد  عیقب ،

هب تسبورف و  یتـسه  ناـهج  زا  مشچ  یگلاـس  تشه  لـهچ و  نـس  رد  مهاـجنپ  لاـس  [ 34  ] رفـص متـشه  تسیب و  هبنـشجنپ ، زور  رد  ماـما 
. دمآرد زاورپ  هب  شراوگرزب  دج  ردام و  ردپ و  شیپ  شراوگرزب  حور  دیسر . تداهش 

دندرک و اهر  ار  ناشیاهراک  مدرم  يهمه  دمآرد . یلیطعت  تلاح  هب  هرـسکی  هنیدم  رهـش  درک . اپرب  هنیدـم  رد  ییاغوغ  ماما ، تداهـش  ربخ 
تلحر زا  سپ  دوبن . نتخادنا  نزوس  ياج  هک  دوب  دایز  نانچ  ناگدننک  عیـششت  هوبنا  تیعمج  دنتفاتـش . ترـضحنآ  يهزانج  عییـشت  يارب 
یگدنز اهنآ  رد  ماما  نارای  هک  هنیدم -  فارطا  ياهاتسور  اهرهـش و  يهمه  هب  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  مشاهینب  يهلیبق  دارفا  نسح ، ماما 
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مدرم هب  ار  ماما  تداهش  ربخ  متام ، هودنا و  مغ و  زا  راشرس  یلد  اب  دندوب و  هتفر  دندرکیم 
هحفص 143] ]

يراوگوس هب  هدرک و  لـیطعت  ار  ناـشیاهراک  نانزهنیـس ، رـس و  رب  دـندوب ، هدینـش  ار  ترـضحنآ  تداهـش  ربخ  یتـقو  مدرم  دـندوب . هداد 
هب ار  یتیعمج  زور  نآ  هنیدم  دـندروآ . موجه  هنیدـم  يوس  هب  ترـضحنآ  يهزانج  عییـشت  زور  رد  مدرم  نیا  زا  يرایـسب  دـندوب . هتخادرپ 

. دشن رارکت  رهش  رد  زگره  نآ  ریظن  هک  دید  دوخ 
دوب و هدـش  رگید  ياهفوک  هنیدـم ، لاح ، دوب . هتـسب  رب  تخر  ناهج  زا  یلع  رگید  راـب  ییوگ  دـندزیم . ناشرـس  رب  دنتـسیرگیم و  مدرم 

نیـسح ماما  دوب  هدیمهف  هک  مکح  نب  ناورم  تسیرگیم . نوخ  دوب و  نیگمغ  هنیدم  نامـسآ  نیمز و  دندوب . ناشیالوم  راوگوس  شمدرم 
ات درک  قیوشت  ار  وا  داد و  ربخ  رکبوبا –  رتخد  ربمایپ و  رـسمه  هشیاع -  هب  دـنک ، نفد  ربمایپ  كرابم  ربق  راـنک  رد  ار  شردارب  دـهاوخیم 
ربق يوس  هب  زابرـس  يدادـعت  اب  زین  دوخ  دوش . هدرپس  كاـخ  هب  شدـج  ربق  راـنک  رد  نسح  يهزاـنج  دراذـگن  دریگب و  ار  راـک  نیا  يولج 

. دریگب ار  راک  نیا  يولج  ات  داتفا  هار  هب  ربمایپ 
رد مرادیمن ، تسود  هک  ار  یـسک  دـیهاوخیم  : » دزیم داـیرف  تخاـتیم و  وسنآ  وسنیا و  هب  دوب و  هدـش  راوـس  [ 35  ] يرتسا رب  هشیاـع 

!« دینک نفد  نم  يهناخ 
مالسا یمارگ  ربمایپ  نابز  زا  اهراب  اهراب و  وا  دوب . هدومرف  هچ  نیسح  نسح و  يهرابرد  ، ادخ ربمایپ  شرهوش  هک  دوب  هدرک  شومارف  هشیاع 
نمـشد ار  نیـسح  نسح و  هک  ار  سک  ره  رادـب و  تسود  ، درادـب تـسود  ار  نیـسح  نـسح و  هـک  ار  سک  ره  ایادـخ ! : » هـک دوـب  هدـینش 

!« رادب نمشد  ، درادب
»؟ دینک نفد  نم  يهناخ  رد  مرادن ، تسود  نم  هک  ار  یسک  دیهاوخیم  : » دزیم دایرف  راختفا  اب  دنلب و  يادص  اب  وا  لاح 

نآ دوش و  نفد  اهاج  نیرترود  رد  شتمظع  نآ  اب  نامثع  دـینکب ؟ دـیهاوخیم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  : » دزیم دایرف  زین  مکح  نب  ناورم 
!« دریگب تروص  راک  نیا  هک  تشاذگ  مهاوخن  مراد ، تسد  رد  ریشمش  نم  ات  دوش ؟ هدرپس  كاخ  هب  ربمغیپ  رانک  نسح  تقو 

مشخ دنک . یگداتسیا  اهنآ  ربارب  رد  تساوخن  شرادرب  تیصو  قبط  نیسح 
هحفص 144] ]

: دز دایرف  تینابصع  اب  تفر و  مکح  نب  ناورم  يولج  سابعنبا  اما  دوش . راتشک  تشک و  هب  رجنم  هک  تفگن  ینخس  دروخ و  ورف  ار  دوخ 
میتساوخیم رگا  دنک . هزات  يرادید  شدج  اب  ات  ماهدروآ  ار  ترضحنآ  مینک . نفد  ربمایپ  رانک  رد  ار  نامیاقآ  میرادن  دصق  ام  ! ناورم يا  »

!« يریگب ار  ام  راک  يولج  یتسناوتیمن  وت  مینکب  ار  راک  نیا 
ياهرطق تسا  هدرک  تیـصو  مردارب  هک  مروخیم  سوسفا  نم  ! يریگب ار  ام  يولج  هک  ینآ  زا  رتناوتاـن  وت  ناورم ! : » دومرف نیـسح  ماـما  و 

...« هنرگ و  دوشن ، هتخیر  نوخ 
ینوخ هک  دوبن  مردارب  تیصو  رگا  : » دومرف نیـسح  ماما  تفرگرد . ماما  نارای  وا و  نیب  يدیدش  يوگم  وگب  دش و  هکرعم  دراو  زین  هشیاع 

!« درک دهاوخ  تواضق  نم  امش و  نیب  ادخ  ریشمش  هک  دیتسنادیم  هاگنآ  دوشن  هتخیر 
رد مه  هرخـالاب  دزیرب . نوخ  دزادـنیب و  هار  هب  يدروخ  دز و  اـت  تشگیم  ياهناـهب  لاـبند  هب  دوب ، هدروآ  دوخ  اـب  راوس  لـهچ  هک  هشیاـع 

يوما ماکح  هیواعم و  تسد  يهچیزاب  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  ، يدـنچ زا  ره  وا  تخادـنا . مه  ناج  هب  ار  مدرم  دـش و  قفوم  دوخ  يهسیـسد 
رادافو یلع  هب  هظحل  نیرخآ  ات  رکبایبا -  نب  دـمحم  نز -  نیمه  ردارب  هک  یلاـح  رد  دزیم ؛ نیتسار  ناناملـسم  هب  ییاههبرـض  دـشیم و 

. دیسر تداهش  هب  یعیجف  زرط  هب  هار  نیا  رد  مه  تبقاع  دنام و 
كاـپ رکیپ  نفد  ناـمز  رد  هـک  تـسا  تـیاور  دـندرک . ترـضحنآ  كراـبم  رکیپ  يوـس  هـب  يزادـناریت  هـب  عورـش  ماـما  نانمـشد  يراـب !

وت هشیاع ! یتخبدـب  هراچیب و  هچ  وت  : » دز دایرف  درک و  هشیاع  هب  ور  ساـبعنبا  دندیـشک . نوریب  شکراـبم  ندـب  زا  ریت  داـتفه  ، ترـضحنآ
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ناتـسود اب  ینک و  شوماخ  ار  ادـخ  رون  یهاوخیم  و  لمج ) گـنج  رد   ) يدوب يرتشا  رب  راوس  زور  کـی  یتسه و  يرتسا  رب  راوس  زورما 
. يدناسر نایاپ  هب  تیقفوم  اب  ار  دوخ  تشز  تیرومأم  يداد و  ماجنا  یبوخ  هب  دنتساوخیم ، نارگید  هچنآ  هک  ورب  درگرب و  یگنجب ! ادخ 

!« دومرف دهاوخ  يرای  ار  تیب  لها  دنوادخ 
گرم رد  دندادیم و  رس  هحون  مدرم  دوب . یمومع  يازع  هتفه  کی  هکم  رد 

هحفص 145] ]
دـندرکیم و يرادازع  هب  عورـش  ، دیـسریم مدرم  هب  ترـضحنآ  تداهـش  ربـخ  اـت  زین  رگید  ياهرهـش  رد  دـنتخیریم . کـشا  ناـشیالوم 
، ناوارف ینامداش  رورس و  اب  دنلب  يادص  اب  هاگان  دینش و  ار  نسح  ماما  تداهش  ربخ  هک  دوب  هتسشن  يوما  دجـسم  رد  هیواعم  دنتـسیرگیم .

»!؟ يدش لاحشوخ  هچ  يارب  یتفگ و  ریبکت  هچ  يارب  هیواعم ، : » دیسرپ دوب ، اجنآ  هک   - هیواعم رسمه  هتخاف -  تفگ . ریبکت 
»!؟ درادن نتفگ  ریبکت  یلاحشوخ و  نیا ، تسا . هدرم  یلع  نب  نسح  هک  ینادیمن  رگم  : » تفگ یلاحشوخ  نامه  اب  هیواعم 

!« نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ هتخاف 
نامز رد  ار  هیواعم  یلاحـشوخ  ربخ  نوچ  ، دربیم رـس  هب  ماش  رد  اـهزور  نآ  رد  هک  ساـبع  نب  هللادـبع  درک . نتـسیرگ  هب  عورـش  سپـس  و 

هب درم و  یلع  نب  نسح  سابعنبا ! : » تفگ وا  هب  باطخ  هیواعم  دش ، لخاد  یتقو  تفر . هیواعم  رادید  هب  دینـش ، ماما  تداهـش  ربخ  ندینش 
!« دیسر تکاله 

«! يرآ : » تفگ سابع  نب  هللادبع 
!« نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : » درک رارکت  راب  دنچ  و 

»؟ ماهدینش تسرد  ایآ  يدرک . ینامداش  ، يدینش ار  یلع  نب  نیسح  گرم  ربخ  یتقو  هک  ماهدینش  هیواعم ! يا  : » تفگ سپس  و 
!« ياهدینش تسرد  يرآ ، : » تفگ هناخاتسگ  هیواعم 

و [ 36  ] دوشیمن رپ  وت  ربق  زگره  یلع ، نب  نسح  گرم  اب  دـنوادخ ، هب  مسق  هک  نادـب  شاب و  هاگآ  هیواعم ! يا  : » تفگ سابع  نب  هللادـبع 
نآ دوبن  تبیـصم  اـم  رگا  زورما  دوب . وت  زا  رتهب  شدوجو  هکنآ  لاـح  دومرف ، تلحر  وا  دـیازفایمن . وت  رمع  رب  وا  تکربرپ  رمع  یهاـتوک 

بوخ ینیـشناج  باختنا  اب  دنوادخ  یلو  ادخلوسر . تلحر  نامز  رد  میاهدش ؛ راتفرگ  یتبیـصم  نینچ  هب  مه  البق  ، میراد ار  كرابم  دوجو 
!« درک ناربج  ار  تبیصم  نآ  وکین ، و 

اجنآ رد  سک  ره  هک  يروط  هب  درک ؛ نتسیرگ  هب  عورـش  دنلب  يادص  اب  دروآرب و  يدایرف  یتحاران  مغ و  تدش  زا  هللادبع  ، ماگنه نیا  رد 
. دش يراج  شکشا  دوب ،

هحفص 146] ]
.« دروآ شیاهمشچ  هب  کشا  زین  نوعلم  يهیواعم  : » دنیوگیم یتح 

دـص دوب ، هداد  وا  هب  هک  یلوق  قبط  هیواعم  تفر و  هیواعم  شیپ  هزیاج  نتفرگ  يارب  دوب ، هدرک  هک  ياهنانئاخ  فیثک و  راک  ربارب  رد  هدعج 
تلوق هب  ارچ  : » هک درک  ضارتعا  وا  هب  هدعج  یتقو  درواین . رد  دیزی  دقع  هب  ار  وا  درکن و  لمع  شرگید  لوق  هب  یلو  داد . وا  هب  مهرد  رازه 

[. 37 [ ؟ يروآیمن رد  دیزی  ترسپ  دقع  هب  ارم  ینکیمن و  لمع 
مزیزع رـسپ  مهاوخیمن  نم  تسا و  نم  رـسپ  وا  رخآ  مراد . تسود  ار  وا  هک  مروآیمن  رد  دیزی  دـقع  هب  ار  وت  لیلد  نیا  هب  : » تفگ هیواعم 

»!؟ درک یهاوخ  محر  نم  رسپ  هب  ، ینکیم مومسم  ار  ادخلوسر  دنزرف  یتقو  وت  دوش . مومسم  وت  تسد  هب 
رـس يراز  هحون و  دـندرک و  يراوگوس  ترـضحنآ  گوس  رد  زور  لهچ  مشاهینب ، نانز  دیـسر ، تداهـش  هب  نسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ 

. دندرواین نوریب  نت  زا  ار  متام  هایس  تخر  دندرک و  يرادازع  لاس  کی  ، یتیاور هب  دنداد .
يا : » دنتفگیم دنلب  يادـص  اب  یناسک  دـندیلانیم و  دنتـسیرگیم و  دـنلب  يادـص  اب  هنیدـم  رد  اهتدـم  نسح ، ماما  تلحر  زور  رد  مدرم 
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. تسا هتفر  ایند  زا  ادخلوسر  هب  درف  نیرتکیدزن  نیرتبوبحم و  اریز  دییرگب ! رایسب  دییرگب و  دییرگب ! مدرم 
!« دییرگب رایسب  دییرگب و  دیلانب . دینک . هیرگ  وا  يارب 

تفر ناملد  زیزع  دییرگب ، دییرگب ،
تفر ناهج  دیشروخ  هک  دیلانب  دیلانب ،

هنیس رس و  رب  همه  دیبوکب ، دیبوکب ،
تفر ناور  ورس  نآ  هک  دیناوخب  هحون  اب  و 

دیلانب دیلانب ، دییرگب ، ، دییرگب
تفر نامز  دیشروخ  هک  تفر ، نیمز  دیشروخ  هک 

، ابیز لگ  نآ  نسح ، دیناوخب ، دییرگب و 
[. 38  ] تفر نازخ  رهز  اب  هک  دوب ، ام  لد  راهب 

مالسلاو

یقرواپ

. دنیوگ هناحیر  ار  شخبتذل  وبشوخ و  هایگ  ره  [ 1]
. دز تبرض  دولآرهز  ریشمش  اب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع نانموم  ریما  هک  ینوعلم  يدارم : مجلم  نب  نامحرلادبع  [ 2]

یلع و تیامح  زا  تسد  دـندرک ، اههزین  رـس  رب  نآرق  گنج ، رد  هیواـعم  ياهزابرـس  یتقو  هک  دـندوب  یلع  ناراـی  زا  یهورگ  جراوخ  [ 3]
نآرق هیواعم  نوچ  تسا ؛ هدش  رفاک  یلع  : » دنتفگ نانآ  زا  ياهدع  میشکیمن . نآرق  يور  هب  ریشمش  ام  دنتفگ  دنتشادرب و  هیواعم  اب  گنج 

.« دریذپیمن یلع  اما  تسا ؛ هداد  رارق  مکح  ار 
راـب ریز  هورگ  نآ  تسا ». صاـعورمع  هیواـعم و  يوس  زا  ياهسیـسد  نیا  : » دـنتفگ هچ  ره  یلع  نیتـسار  ناراـی  رگید  رتـشا و  کـلام  ، یلع

زا صاعورمع  راک ، نیا  يارب  دـندرک ، نآرق  تیمکح  شریذـپ  هب  راداو  ار  یلع  اـهنآ  دـمآ و  شیپ  تیمکح  هیـضق  هک  مه  دـعب  دـنتفرن .
تدش هب  وا  باختنا  اب  یلع  دوب و  حولهداس  يدرم  يرعشا  دندش . باختنا  مکح  ناونع  هب  یلع  يوس  زا  يرعشا  یـسوموبا  هیواعم و  يوس 

یهورگ داد . بیرف  ار  یـسوموبا  گنرین  اب  تیمکح ، نایرج  رد  صاعورمع  دـندرک . لیمحت  یلع  رب  ار  وا  هورگ  نامه  اـما  دوب ؛ فلاـخم 
.« میریذپیمن ار  نآ  تسا و  هدوب  هارمه  گنرین  اب  تیمکح  دنتفگ : دندش و  گنج  راتساوخ  رابنیا  دندوب ، گنج  فلاخم  هک 

، هللا مکح  مالـسا و  نآرق ، مان  هب  جراوخ  دـندیمان . رفاک  مه  ار  ترـضح  نآ  دـندش . ادـج  یلع  زا  دـنداهن و  دوخ  رب  ار  جراوخ  مسا  اهنآ 
ار اهنآ  دـگنجب و  اهنآ  اب  دـش  روبجم  یلع  دـندش و  گنج  يهدامآ  ناورهن  مان  هب  ییاج  رد  اهنآ  دـندش . بکترم  يدایز  ياـهتیانج 
هام رد  ار  ترـضح  نآ  هرخالاب  دندیـشک و  ار  شلتق  يهشقن  دـنتفرگ و  لد  هب  ار  یلع  يهنیک  گـنج ، نیا  ناگدـنام  زاـب  دـهدب . تسکش 

. دندناسر تداهش  هب  ناضمر 
روتـسد دش ، دارم  رخ  رب  راوس  یتقو  یلو  دیـشخب -  دهاوخ  ار  وا  دـیآرد ، تسار  شاهدژم  رگا  هک  داد -  ناما  ار  كرب  هچرگا  هیواعم  [ 4]

. دنزاس ادج  وا  نت  زا  رس  مدرم  روضح  رد  ات  داد 
هب دجسم  رد  ار  تعامج  زامن  يزامنـشیپ  صاعورمع ، ياج  هب  بش  نآ  یقافتا  روط  هب  هک  دوب  رـصم  یـضاق  هلبج ، یبا  نب  هجراخ  وا  [ 5]
هب ار  رصم  یضاق  دبای و  روضح  دجـسم  رد  دوب  هتـسناوتن  جنلوق ، يرامیب  تلع  هب  صاعورمع  هک  دوب  رارق  نیا  زا  هیـضق  دوب . هتفرگ  هدهع 

. تفای تاجن  یمتح  گرم  زا  هنوگ  نیا  هب  زین  صاعورمع  دوب . هداتسرف  دجسم  هب  دوخ  ياج 
هک اهتسد  نیا  : » هک دوب  هدینش  یلع  نابز  زا  درکیم ، تعیب  ترضح  نآ  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفالخ  زاغآ  رد  مجلمنبا  هک  ینامز  [ 6]
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( مالـسلاهیلع  ) یلع هک  دش  نانچ  تبقاع  و  دوب »! دـنهاوخ  نم  لتاق  دیـشک و  دـنهاوخ  نم  رب  ریـشمش  يزور  دـننکیم ، تعیب  نم  اب  نونکا 
. دوب هدومرف 

«. يزاریش ظفاح   » زا یعرصم  هب  هراشا  [ 7]
. دوب ع )  ) یلع ادخلوسر و  يردپ  دج  زین  يو  بلطملادبع . رسپ  سابع  رسپ  هللادبع  بلطملادبع . يهون  [ 8]

. هاگمرش تروع : [ 9]
ظفاح تیب  نیا  هب  هراشا  [ 10]

دننکیم ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو  »
.«. دننکیم رگید  راک  نآ  ، دنوریم تولخ  هب  نوچ 

. دندوب تلیهاج  رصع  رد  هبعک  ياهتب  زا  تب  ود  لبه ، تال و  [ 11]
. دوب هرصب  یلاو  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  يوس  زا  هک  سابع  نب  هللادبع  ردارب  [ 12]

. هرز دنزاسیم ؛ ینهآ  ياههقلح  زا  هک  یگنج  سابل  عرد : [ 13]
. یگنج سابل  عرد ، نشوج : [ 14]

. تسا زامناج »  » و هداجس »  » ینعم هب  اج  نیارد  زامن ، لحم  الصم : [ 15]
. تسا راکنارب  دننام  يزیچ  روظنم  اج ، نیا  رد  تخت ، ریرس : [ 16]

هب يرگید  باتک  چـیه  رد  هدـمآ و  ینیوزق  لیلجلادـبع  خیـش  زا  ضقنلا »  » باتک رد  طقف  هک  تسه  هعقاو  نیازا  مه  يرگید  تیاور  [ 17]
تـسا نکمم  هک  تشادنپیم  وا  تشاد . دب  نامگ  کش و  دوخ  يومع  هب  راتخم  : » تسا نینچ  تیاور  نآ  تسا . هدشن  هراشا  يزیچ  نینچ 

هک دش  رارق  ماما -  نارای  زا  کی  ینادمه -  روعا  تروشم  اب  نیمه  يارب  دهدب ، هیواعم  لیوحت  ار  ماما  قارع ، تموکح  عمط  هب  شیومع 
دیعـس اما  دـنربب . يرتنما  ياج  هب  دـنهدب و  تکرح  اجنآ  زا  ار  ماما  دـهدب ، هیواعم  هب  ار  ماما  دراد  لـیم  رگا  اـت  دـیامزایب  ار  شیومع  وا 

، دوش كاپ  هانگ  نیا  زا  راتخم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تیاور  نیا  هک  دوریم  نامگ  داد . وا  هب  یتخـس  باوج  راتخم ، دـب  نامگ  فـالخرب 
. درک مایق  ءادهشلادیس  یهاوخنوخ  يارب  اهدعب  راتخم  اریز  دوش ؛ هیجوت  شراک  دوشن و  هداد  تبسن  وا  هب  دب  راتفر  نیا 

دـنداد و ماجنا  مه  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  ماما ، ردارب  هراـبرد  ار  ییاـفویب  نیمه  مدرم ، نیمه  اهدـعب  هک  هنوگ  ناـمه  [ 18]
.«. دنرادن ییافو  اهنآ  امش . رب  ناشاهریشمش  تسامش و  اب  مدرم  ياهلد  : » تفگ دید و  ار  ماما  البرک  هار  رد  رعاش  قدزرف 

هب ار  اهدنگوس  نآ  دوب و  هدرک  دای  يدایز  ياهدنگوس  دوخ ، ياضما  رانک  رد  دیفس و  يهمان  نآ  نایاپ  رد  هیواعم  رگید ، یتیاور  هب  [ 19]
دروخیم و دنگوس  نایفـسوبا  دنزرف  هیواعم  : » دوب نینچ  اهدـنگوس  نآ  نومـضم  دوب . هدـناسر  ماش  همکاح  تأیه  ياضعا  يهمه  ياضما 

رادافو دریگیم ، شناگدنب  زا  دنوادخ  هک  ياهماندهع  نامیپ و  نیرتمکحم  دننام  نسح ، اب  حلـص  دادرارق  نومـضم  هب  هک  دوشیم  دهعتم 
.«. دنک لمع  دوخ  ياهلوق  ماما و  طیارش  يهمه  هب  دنامب و 

. دش دقعنم  يرجه  مکیو  لهچ  لاس  یناثلا  عیبر  یتیاور  هب  لوالاعیبر و  هام  مجنپ  تسیب و  رد  همانحلص  [ 20]
ناشدوخ رب  ادـخ  تنعل  هک  دنداتـسرفیم  تنعل  ترـضحنآ  رب  ناشاهزامن  رد  دنتـسنادیم و  رفاک  ار  یلع  شدـیلپ ، ناوریپ  هیواعم و  [ 21]

!. داب
ار مدرم  دوب و  هتخاس  مدرم  تالآرویز  زا  هک  هلاسوگ  يرماس و  زا  اهنآ  ندرک  يوریپ  و  لیئارساینب )  ) یسوم موق  یهارمگ  هب  هراشا  [ 22]
داد و يدـب  يازـس  ار  اـهنآ  مه  دـنوادخ  دـندش و  هارمگ  مدرم  دـناوخیمارف  هلاـسوگ  نآ  شتـسرپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم باـیغ  رد 

یکیرات رد  رگیدکی  ندش ، هدیزرمآ  يارب  ات  تساوخ  اهنآ  زا  دـنوادخ  نامرف  هب  مه  یـسوم  اهنابایب . تشد و  يهراوآ  درک ؛ ناشهراوآ 
. دنشکب
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. نانمؤم يهدننک  لیلذ  يا  وت  رب  مالس  [ 23]
دنتـسه یناسک  راصنا  دندش . فورعم  نیرجاهم  هب  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  دـندوب  ربمایپ  نارای  هلمج  نآ  زا  نیرجاهم  [ 24]

. دندرک يرای  ار  ترضح  نآ  هنیدم ، رد  هک 
اهتب نآ  هکم ، حـتف  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ مایق  اب  هک  دـندوب  تیلهاـج  نارود  رد  هکم  ياـهتب  نیرتمهم  زا  يزع ، تـال و  [ 25]

. دیسر رسهب  یتسرپتب  نارود  دندش و  هتسکش  مهرد 
. درک حتف  ار  ربیخ  يهعلق  گنج  نآ  رد  یلع  هک  تسا  ربیخ  گنج  هب  هراشا  [ 26]

. هنجلا لها  ءاسن  هدیس  تنا  [ 27]
. دیجم نآرق  يهیآ 26 . رون ، يهروس  [ 28]

. دیمانیم بارتوبا  ار  ترضحنآ  هراومه  هیواعم  تسا و  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  ياهبقل  زا  بارتوبا  [ 29]
یمن ینادنچ  تمحز  اهثیدح  رییغت  يارب  ثیداحا  هنوگنیا  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  دـیآیمرب  یلعج  ثیدـح  زا  هک  روطنیمه  [ 30]

اب ثیدـح  نیمه  رد  ـالثم  دـشیم . شودـخم  دوخ  هب  دوـخ  ثیدـح  ، اـهمسا رییغت  اـب  هاـگ  هک  ارچ  دـندادیمن . جرخ  هب  يرنه  دندیـشک و 
نسح و هک  تسا  هدز  ار  فرح  نیا  ینامز  ربمایپ  اریز  تسادیپ ؛ یبوخ  هب  سورخ  مد  ، یلـصا ياهمسا  ياج  هب  یلعج  ياهمسا  ینیزگیاج 

. دیوگب ناناوج » ، » رمع رکبوبا و  هب  ربمایپ  هک  تسین  یعیبط  دناهدوب و  ناوجون  كدوک و  نیسح ،
(. لحن يهروس  يهیآ 23 ، زا  یتمسق   ) درادیمن تسود  ار  ناربکتسم  دنوادخ ، هک  یتسرد  هب  [ 31]

غارفتـسا اـب  دوب و  هدرکن  رثا  وا  رد  اـما  رهز  دـشکب . مه  ار  وا  اـت  دوب  هداد  زین  نازینک  زا  یکی  هب  ریـش  نآ  زا  هدـعج  هک  تسا  تیاور  [ 32]
شنوخ رد  يدایز  رهز  دوب و  هدـنام  هدـنز  هدـش و  مومـسم  رهز  اب  اهراب  مه  البق  هک  نیا  لیلد  هب  ماما  اما  دوب . هتفای  دوبهب  شلاـح  ندرک ،

. دوب هدرک  مومسم  ار  ترضحنآ  راب  داتفه  هیواعم ، هک  تسا  تیاور  دیسر . تداهش  هب  راب  نیا  تشاد ، دوجو 
دبک ياـههکت  نـتخیر  هـب  تـسا ، هدـش  هتـشون  مالـسلاهیلع )  ) نـسح ماـما  تداهــش  یگدـنز و  يهراـبرد  هـک  ییاـهباتک  رتشیب  رد  [ 33]

ار هدعم  طقف  دشاب ، هدنشک  يوق و  هک  مه  ردق  ره  رهز  ، ناکشزپ يهدیقع  هب  اما  تسا ؛ هدش  هراشا  هدانج  روضح  رد  تشت  رد  ترضحنآ 
هک هچنآ  الامتحا  درادـن . رهز  هب  یطبر  نوخ ، غارفتـسا  اب  هارمه  دـبک  ياههراپ  ندـمآ  نوریب  دـنکیم . کیرحت  ار  اههدور  دـنازوسیم و 

!. تسا هدوب  رگج  ياههکت  هیبش  هک  هدوب  نوخ  ياههتخل  دوب ، هدید  نوخ  نایم  رد  تشت و  رد  هدانج 
نامه : » دناهتفگ یضعب  تسا . هدنام  اج  هب  يدایز  ياهتیاور  رهز ، ندروخ  زا  سپ  شیرامیب  تدم  نسح و  ماما  تداهـش  يهرابرد  [ 34]

زا سپ  هاـم  ود  : » دـنیوگیم یـضعب  یتـح  دیـشک ». لوط  زور  جـنپ  راـهچ  : » دـنیوگیم زین  یـضعب  تفر »! اـیند  زا  دروخ ، ار  رهز  هک  زور 
: دومرف قداص  رفعج  ماما  تسا . هابتشا  اهتیاور  نآ  يهمه  مالسلاهیلع )  ) قداص رفعج  ماما  شیامرف  قبط  دیسر ». تداهش  هب  رهز  ندروخ 

افو دوب ، هدرک  هدعو  هدعج  هب  هک  هچنادب  مه  هیواعم  دنامن و  هدـنز  رتشیب  زور  ود  درک ، مومـسم  ار  وا  هدـعج  هک  نآ  زا  سپ  نسح  ماما  »
ینعی درک ؛ تلحر  دوب ، هدومرف  تلحر  ادخلوسر  شراوگرزب  دج  هک  يزور  نامه  رد  تسرد  نسح  ماما  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  درکن .».

. دومرف تلحر  هدزای  لاس  رفص  متشه  تسیب و  رد  ربمایپ  هاجنپ و  لاس  رفص  متشه  تسیب و  رد  ماما  رفص . متشه  تسیب و  زور  رد 
. رطاق رتسا : [ 35]

!«. درم یهاوخن  اهالاح  الاح  تشاد و  یهاوخ  ینالوط  یگدنز  وت  تسا ، هدرم  وا  نوچ  هک  نکن  رکف  : » ینعی [ 36]
اب اـهتیاور  نیا  دادـن . وا  هب  مه  ار  مهرد  رازه  دـص  ینعی  درکن ؛ لـمع  مه  شلوا  لوـق  هب  هیواـعم  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  دـنچ  رد  [ 37]

. درک تاهراچیب  تخبدب و  تفیرف و  ناگیار  ار  وت  هیواعم  : » دومرف هک  تسا  رتقفاوم  ماما  ینیبشیپ 
. تسا هدنراگن  زا  رعش  [ 38]

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  همان  یگدنز   ) مود www.Ghaemiyeh.comنامسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 64زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	آسمان دوم (زندگی نامه امام حسن مجتبی علیه السلام)
	مشخصات کتاب
	بوی اندوه
	فرزند خورشید
	نقشههای شوم شام
	پیشنهاد آشتی
	بی وفایی مردم عراق
	صلح امام علیهالسلام از روی ناچاری
	میزبان مهمان آزار
	سفر به سوی مدینه
	مدینه، شهر آرزوها
	گرگ در لباس میش
	جعده کینهجو
	خورشید جهان رفت
	پاورقی




