




ع)  ) یلع ماما  تداهش  رد  وا  شقن  ماطق و 

: هدنسیون

نادیز یجرج 

: یپاچ رشان 

راگدنام ثاریم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) یلع ماما  تداهش  رد  وا  شقن  9ماطق و 

باتک 9تاصخشم 

9همدقم

لّوا 9نخس 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یتموکح  ياه  همانرب  زا  10یلوصا 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  لبق  عیاقو  لّوا :  11لصف 

هفوک رهش  يایفارغج  11هچخیرات و 

ماطق یگدنز  لحم  12يایفارغج 

دوب هک  12ماطق 

يوما ناوج  هب  ماطق  نیغورد  12قشع 

دوب هک  يوما  14دیعس 

ماطق اب  دیعس  14تاقالم 

مالّسلا هیلع  یلع  لتق  يارب  یبتک  همان  16دهعت 

ماطق نیگنس  17هیرهم 

گرزبردپ نادصاق  اب  دیعس  17رادید 

گرزبردپ اب  رادید  يارب  هکم  فرط  هب  18تکرح 

دوب هک  18باحروبا 

هکم رهش  رد  19دیعس 

دیعس راکفا  رییغت  رد  باحروبا  20شقن 

داضتم همان  دهعت  23ود 

موش 26هئطوت 

باحروبا 29گرم 
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باحروبا گرم  زا  دعب  هللادبع  30دیعس و 

هفوک يوس  هب  30تکرح 

هبابل اب  یناهنپ  31تاقالم 

ماطق اب  هللادبع  دیعس و  34تاقالم 

لوا 34تمسق 

مود 36تمسق 

دیعس هب  ماطق  38تنایخ 

(23) طاطسف 39رهش 

نارگ هئطوت  يوجتسج  رد  40دیعس 

يّرس 42عامتجا 

راکادف رتخد  اب  44ییانشآ 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لتاق  46یئاسانش 

هللادبع يریگتسد  زا  دعب  50دیعس 

لوا 50تمسق 

مود 53تمسق 

هبابل اب  مجلم  نبا  56رادید 

ماطق اب  مجلم  نبا  58تاقالم 

ماطق زا  مجلم  نبا  58يراگتساوخ 

مجلم نبا  اب  جاودزا  يارب  ماطق  59طیارش 

وا زا  ماقتنا  دیعس و  59بیقعت 

ماطق موش  هشقن  61ياشفا 

نآ زا  سپ  عیاقو  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  تداهش  مّود :  63لصف 

تداهش هام  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لزنم  64هفوک و 

مالّسلا هیلع  یلع  تداهش  بش  64عیاقو 
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مالّسلا هیلع  یلع  هناخ  رد  دیعس  65تشادزاب 

تداهش بش  67هاگرحس 

ندروخ تبرض  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  ماما  هناخ  68عاضوا 

شنادنزرف هب  مالّسلا  هیلع  ماما  69يایاصو 

مجلم نبا  70تازاجم 

صاعورمع ینادنز  73هللادبع 

لوا 73تمسق 

مود 75تمسق 

صاعورمع رورت  78يارجام 

وا زا  ماقتنا  ماطق و  لابندب  78دیعس 

طاطسف هب  رفس  يارب  ماطق  79میمصت 

هیواعم رورت  79يارجام 

صاعورمع نادنز  زا  هللادبع  80يدازآ 

ناوج رتخد  هّللادبع و  نیغورد  83جاودزا 

لوا 83تمسق 

مود 85تمسق 

هفوک يوس  هب  تکرح  يارب  هّللادبع  87میمصت 

هّللادبع زا  ییوجزاب  88تساوخزاب و 

صاعورمع لزنم  رد  هلوخ  91همکاحم 

هلوخ ماطق و  93هرجاشم 

تفر نادنز  هب  دوخ  ياپ  اب  94ماطق 

هدش ناهنپ  قیاقح  96نایب 

ماطق ندش  ندیدپان  هبابل و  ندش  هتشک  97ربخ 

؟  تشذگ هچ  قشمد  طوغ  98رد 
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ماطق رارف  هبابل و  لتق  99يارجام 

هلوخ اب  جاودزا  طاطسف و  هب  دیعس  101دورو 

اهتشون 103یپ 
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ع)  ) یلع ماما  تداهش  رد  وا  شقن  ماطق و 

باتک تاصخشم 

ماطق و روآدیدپ :  مان  ناونع و  یـسراف  ناضمر .   17 يدادرارق :  ناونع   Zaydan, Jirji. 1914م  - یجرج  1861  نادیز  هسانـشرس : 
راگدنام ثاریم  مق  رشن :  تاصخشم  نیرزهناخ  میهاربا  هدازیقتم  جریا  قیقحت  همجرت و  نادیز  یجرج  یلع ع /  ماما  تداهش  رد  وا  شقن 

Georgi یـسیلگنا هـب  دـلج  تـشپ  تشادداـی :  لایر 964-7884-03-6  10000 کـــباش :  ص  [ 287 يرهاــظ  :  تاصخــشم  . 1381
نارـشان طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رـضاح  باتک  تشادداـی :  . Zeydan: Ghotam her role in martyring Imam Ali

23 لوا ، ماـما  بلاـطیبا  ع ،) نبیلع  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  نینچمه  286 ؛]  ] همانباتک ص تشاددای :  تسا  هدش  رـشتنم  فلتخم 
 : عوضوم ماطق  عوضوم :  ناتـساد  . 40ق --   - ترجه  زا  لـبق   23 لوا ، ماـما  بلاـطیبا  ع ،) نبیلع  عوضوم :  40 ق . ترجه -  زا  لـبق 

هرگنک يدنب  هدر  مجرتم  میهاربا  1348 ، -  نیرزهناخ  هدوزفا :  هسانش  مجرتم  جریا ،  هدازیقتم  هدوزفا :  هسانش  نایوما  عوضوم :  جراوخ 
م37579-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/951 ییوید :  يدنب  هدر  BP37/4/ز9س2041 1381  : 

همدقم

هدـمآ رد  شراگن  هب  ناراگن  خـیرات  اهتیـصخش و  فرط  زا  يدایز  ياهباتک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  یناگدـنز  خـیرات  تیـصخش و  هراب  رد 
هک ياهباتک  زا  یکی  تسا .  هتـشاگن  يداـیز  ياـهباتک  وا  تسا .  یحیـسم ))  نادـیز  یجرج   )) اـیند فورعم  ناگدنـسیون  زا  یکی  تسا . 
رد ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  لتق  هئطوت  يارجام  باتک  نیا  رد  وا  تسا .  ناضمر  باتک 17  تسا ،  هتشون  یلع  ماما  تداهش  عیاقو  هرابرد 

فورعم رگ  هلیح  راکتیانج و  نز  هب  خیرات  رد  هک  ماطق ))   )) مانب يرتخد  هب  ار  نآ  یلصا  شقن  و  دنک .  یم  اقلا  هدنناوخ  هب  ناتساد  بلاغ 
نتم تناما  ظفح  اب  لاح  نیع  رد  زور و  نابز  هب  تسا  هدـش  یعـس  یـسراف  هب  یبرع  زا  باـتک  نیا  ندـنادرگرب  رد  تسا .  هداد  دـشاب  یم 

اه و یتساک  مرتحم  ناگدنناوخ  میراد  راظتنا  و  تسا .  هتفرگ  تروص  نآ  رد  زین  یهجوت  لباق  قیقحت  همجرت ،  رب  هوالع  دریگب و  تروص 
ياقآ زیزع  ردارب  اصوصخ  دـنا ،  هدرک  يرای  رما  نیا  رد  ار  ام  هک  یناسک  هّیلک  زا  رخآ  رد  دـنیامن .  حرطم  باـتک  نیا  رـشان  اـب  ار  صقاون 

نیّرز هناخ  میهاربا  هداز  یقّتم  جریا  میروآ .  یم  لمع  هب  رکشت  ریدقت و  هداز  یلق  دمحا 

لّوا نخس 

یلک هرود  ود  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یناگدـنز  میحّرلا  نمحّرلا  هـّللا  مـِسب 
 ، تلزنم ثیدح  هب  ندرک  تشپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصربمایپ  يایاصو  ندش  شومارف  زا  سپ  هک  هرود  نیا  لوا :  هرود  دوش :  یم  هصالخ 
 ، درک یئاشگرهچ  نآ  رد  روز  فیرحت و  قیاقح ،  نامتک  بیرف ،  گنرین ،  دیدرگ و  زاغآ  هباحـص  زا  یهورگ  فرط  زا  ریدغ و  نیلقث و 

يریگ هرانک  توکس و  هب  روبجم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتمهم  همه  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  لآ  یمالـسا و  گرزب  تضهن  ناماگـشیپ 
زا يریگولج  نیملسم  تّزع  مالـسا و  ظفح  ترورـض  زا :  دنترابع  ترـضح  نآ  يریگ  هرانک  توکـس و  یـساسا  لیالد  هلمج  زا  دندش . 

جهن حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  راشف و . . .  شاشتغا و  روز ،  فیرحت ،  ّوج  ّتیمکاح  نیملـسم  نیب  دادترا  يرکف و  فارحنا  داجیا 
مالّسلا هیلع  یلع  مالّسلااهیلع ،  همطاف  هک  يزور   : )) دنک یم  نایب  نینچ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  توکس  لیلد  نیرت  یـساسا  ( 1  ) هغالبلا

ایآ دومرف :  مالّـسلااهیلعارهز  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هّللا ))  لوسرادّـمَُحم  َّنَا  ُدهـشَا   : )) هک دـش  دـنلب  نّذ  ؤم  دایرف  درک ،  توعد  ماـیق  هب  ار 
یّلصربمایپ ینیشناج  ماقم  زا  ندوب  رود  تسین ))  نیا  زج  نم  نخـس  دومرف :  ترـضح  هن  تفگ .  دوش ؟  شوماخ  دایرف  نیا  يراد  تسود 
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رایـسب تامدخ  هلاس ،  هرود 25  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تشادـنزاب .  یعامتجا  نوئـش  ریاس  زا  ار  ترـضح  نآ  هاگ  چـیه  هلآ  هیلع و  هّللا 
نادنمـشناد ياه  شـسرپ  هب  خساپ  نادرگاش ،  تیبرت  نآرق ،  ریـسفت  يروآ و  عمج  زا :  دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  داد  ماجنا  يدنمـشزرا 

فقو هدرتسگ و  یحطس  رد  يزرواشک  دیلوت و  هب  نتخادرپ  نادنمزاین ،  یگدنز  نیمءات  یگدیسر و  ّتیحیسم ،  دوهی و  نوچ  نایدا  ریاس 
هلمج نیا  و  ءافلخ .  یگدنامرد  ماگنه  رد  اصوصخ  دیدج ،  لئاسم  ماکحا و  زا  يرایسب  ریسفت  نایب و  نایاون ،  یب  ناگراچیب و  يارب  اهنآ 

تـسا هدـش  لقن  مود  هفیلخ  نابز  زا  راب  اههد  هک  دیـسر )) یم  تکاله  هب  رمع  انامه  دوبن  یلع  رگا  (( )) رَمُْعلا کَلََهل  ُِّیلَع  الَول   )) فورعم
هب فرط  ره  زا  اهرهش  ناگرزب  مدرم و  دش ،  جّنشتم  تّدش  هب  هنیدم  نامثع ،  ندش  هتـشک  زا  سپ  مود :  هرود  تسا .  ّتیعقاو  نیا  يایوگ 

یگدامآ مدـع  نوچ :  یفلتخم  لیالد  هب  ترـضح  نآ  اما  دـنداد .  رـس  هعیبلا ))  هعیبلا ،   )) دایرف هتخیر و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هناـخ 
یناریدـم دوجو  نامثع ،  لتق  زا  سپ  یمومع  بسانمان  ّوج  یفارحنا ،  دـیاقع  اـب  نتفرگوخ  یمالـسا ،  لیـصا  ياـهنامرآ  شریذـپ  هب  مدرم 

هب ار  ترـضح  نآ  مدرم ،  يراشفاپ  ماجنارـس  دـندرک .  یم  يراددوخ  تفالخ  ماقم  نتفریذـپ  زا  یمالـسا و ، . . .  زکارم  رد  هیواـعم  نوچ 
(2  . ) دریذپب دنناد ) یم  حالص  دوخ  هک  روط  نآ   ) ار تموکح  ات  تشاداو  نانآ  هتساوخ  شریذپ 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یتموکح  ياه  همانرب  زا  یلوصا 

رارـصا اهـشزرا و  ظفح  تموکح -  یئارجا  روما  هرادا  يارب  قیال  نارازگراک  باختنا  نآ -  يارجا  رد  يراشفاپ  یهلا و  ماکحا  زا  ّتیعبت 
دروخرب یموق -  یتاقبط و  تازایتما  ندومن  رود  مدرم -  قوقح  قاـقحا  واـهیدازآ  نیمءاـت  ییارجا -  نالوئـسم  يوس  زا  نیناوق  يارجا  رب 

روهظ بجوم  هلئسم  نیمه  دوب و  راوتـسا  هبناج  همه  تلادع  لصا  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسایـس  يانبم  ( 3  . . . ) نانکـش و نوناق  اب  دیدش 
زا اهترارش ،  يزرو و  هنیک  تفلاخم ،  یمالسا ،  حیحص  ماکحا  ینابم و  ندمآ  رد  رجا  هب  اب  دیدرگ .  ترضح  نآ  يارب  یناوارف  تالکشم 
 ، تفلاخم نیا  هجیتن  دراد ،  رب  لوصا  نیا  زا  تسد  ات  دـش  یم  دراو  ترـضح  نآ  هب  يدایز  ياهراشف  هک  يروط  هب  دـش ،  زاغآ  فرط  ره 

تموکح نارود  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـیدرگ .  دراو  ترـضح  نآ  تموـکح  هرکیپ  رب  هک  دوـب  ياـهگنج  اـهتلاهج ،  يزرودـسح و 
نامیپ لباقم ،  فرط  تسخن  دربن  رد  تسا :  ریظن  یب  یتاهج  زا  مالسا  خیرات  رد  هک  دندش  وربور  نیگمهـس  تخـس و  دربن  هس  اب  شیوخ 

و دـنتفرگ ،  يزاـب  هب  دو ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ّتیثیح  هک  ار ،  نینم  ؤملا  ما  ّتیثیح  هک  دـندوب  ریبز  هحلط و  دـننام  یناـنکش 
هار هب  ار  لمج  نینوخ  دربن  دندرک و  تکرح  هرـصب  تمـس  هب  هکم  زا  دـنداد ،  ناماس  ار  یـشترا  هتـشارفارب و  ار  نامثع  یهاوخ  نوخ  مَلَع 
هب هکم  حـتف  زا  سپ  هـک  دـندوب  يربکتـسم  هورگ  نایفـسوبا و  دـنزرف  فلاـخم ،  فرط  مود ،  دربـن  رد  ( 4  . ) دندش بوکرـس  دـنتخادنا و 

تفلاخم هب  يرگیغای  اب  داد و  رارق  شیوخ  زیواتسد  ار  نامثع  یهاوخنوخ  ماقتنا و  هناهب  زین ،  نایفـسوبا  دنزرف  دندوب .  هدروآ  مالـسارهاظ 
درک و مهارف  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  گنج  يارب  گرزب  یهاپـس  وا  تساخرب .  راصنا  رجاهم و  هدیزگرب  ماما  يزکرم و  تموکح  اب 
 ، دسرب ياهن  يزوریپ  هب  مالسا  رگـشل  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  نیفـص  گنج  هحوبحب  رد  مّوس :  دربن  ( 5  . ) دروآ دوجو  هب  ار  نیفـص  گنج 
ار نآرق  تیمکح  هلئسم  ات  دننک ،  هزینرس  رب  ار  اهنآرق  شنایهاپس  داد  روتسد  دز و  تسد  هنارهام  یگنرین  هب  صاعورمع  تروشماب  هیواعم 

ترضح نآ  رانک  رد  گنج  همادا  زا  هدروخ و  بیرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  شیدنا  هداس  نایهاپـس  زا  يا  هدع  هلیـسونیدب ،  دننک .  حرطم 
يراددوخ هیواعم  اب  گنج  همادا  زا  شیدنا  هداس  لهاج و  هدـع  نیا  درک .  دـنهاوخن  گنج  نآرق  اب  هک  دـندومن  مالعا  دندیـشک و  تسد 

لیمحت زا  سپ  دیـسر .  دوـخ  هنیرید  يوزرآ  هب  موـش  تسایـس  نیااـب  زین  هیواـعم  دـندرک و  دـیدهت  لـتق  هب  ار  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  هدرک و 
هیلع ماما  لباقم  رد  اـهراب  هک  يروط  هب  تفرگ  تدـش  جراوخ  هورگ  ياـهتفلاخم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  مَکَح  ناونع  هب  يرعـشا  یـسوموبا 

مالّسلا و هیلع  ماما  نیب  يدنت  هرکاذم  تیمکح ،  يرواد  نایرج  رد  میناسر .  یم  لتق  هب  ار  وت  ّالا  و  نک !  هبوت  دنتفگ :  دنداتسیا و  مالّـسلا 
نک و هبوت  يا  هدش  بکترم  هک  ییاطخ  زا  تفگ :  درک و  ماما  هب  ور  صوقرح  تفرگ ،  تروص  دوب  جراوخ  نارـس  زا  یکی  هک  صوقرح 

هلئـسم حرط  ماگنه  هب  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  میگنجب .  اـهنآ  اـب  اـت  نک  مازعا  نمـشد  اـب  دربن  هب  ار  اـم  درگ و  زاـب  نیَمکح  شریذـپ  زا 
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ام زا  میا ،  هتـسب  قاـثیم  میا و  هداد  دـهعت  هک  نوـنکا  دـیدرک ،  تفلاـخم  نم  اـب  امـش  یلو  مدرک  دزـشوگ  ار  بـلطم  نـیا  نـم  تـّیمکح ، 
تـسا یهانگ  نیا  تفگ :  صوقرح  ( 6  . (() دیـشاب رادافو  دیتسب ،  نامیپ  هک  هاگنآ   : )) دومرف ادـخ  هک  دـینک ؟  یم  تشگزاب  تساوخرد 

رب امش  هیحان  زا  هک  دوب  لمع  رکف و  رد  یتسس  عون  کی  هکلب  دوبن ،  راک  رد  یهانگ  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینک .  هبوت  نآ  زا  دیاب  هک 
 - 1 زا :  دنترابع  جراوخ  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  ( 7  . ) متـشادزاب نآ  زا  مدرک و  نآ  هجوتم  ار  امـش  عقوم  نامه  نم  دـش و  لیمحت  نم 

نانـس نب  ةزمح  یملُـس 5 -  ةرجـش  نب  هّللادبع  یعجـشا 4 -  لـفون  نب  ةورف  یـسبعلا 3 -  یفوا  نب  حیرـش  یمیمت 2 -  ریهز  نب  صوـقرح 
ًالوصا هک  دـندوب  ینایودـب  زا  جراوخ  رتـشیب  دـندوبن و  قارع  ریهاـشم  نارـس و  زا  اـهنیا  زا  مادـکچیه  یبـسار .  بهو  هّللادـبع  يدسا 6 - 

ِّالا َمکُح  ال   )) راعش زا  هنافرحنم  یتشادرب  بلاق  رد  ار  شیارگ  نیا  هک  دوب ،  يا  هلیبق  ارف  يرما  ناونع  هب  تسایس  تماما و  زا  اهنآ  تشادرب 
تدم نیا  رد  تشاد و  همادا  نیفص  زا  تشگزاب  زا  سپ  هام  شـش  ات  جراوخ  تاضارتعا  هک  تسا  هدمآ  یلقن  رد  ( 8  . ) دنداد ناشن  هّلل )) 

زا یچیپرـس  زا - :  تسترابع  دندوب  هدـش  بکترم  جراوخ  هک  ياهراک  هلمج  زا  دـندز .  تسد  يدایز  ياهترارـش  اهتیانج و  هب  هورگ  نیا 
ندادرـس دنتـشاد - .  یم  راهظا  ار  دوخ  فلاخم  تعامج  زامن  رد  تکرـش  مدـع  دجـسم و  رد  روضح  اب  نانآ  تعامج .  زاـمن  رد  روضح 

مرتحم ار  نیفص  نامیپ  هک  یناسک  هیلک  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  رفک  تبـسن  مالّـسلا -  هیلع  یلع  ّدض  رب  دجـسم  رد  هدننز  دنت و  ياهراعش 
ینلع تروص  هب  ناـنآ  ( 9  . ) قارع رد  ینماان  داـجیا  اهتیـصخش و  رورت  مالّـسلا -  هیلع  ماـما  تموکح  اـب  هناحلـسم  ماـیق  دندرمـش - .  یم 

اب دنتشادن .  ابا  دنتشاد  محر  رد  هک  ینادنزرف  نانز و  نتشک  زا  دنتشک و  یم  دندوب  فلاخم  ناشدیاقع  اب  هک  ار  یناسک  هدیشک و  ریـشمش 
شـالت هب  تسخن  ور  نیا  زا  تشادـن .  ناـگدروخ  بیرف  تیادـه  داـشرا و  يراـبدرب و  ربص و  زج  يا  هراـچ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  اـهنیا  همه 

نایم هب  ار   . . . (( رـصن و نب  دایز  يدـبع ،  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  ساـبع ،  نبا   )) نوچ يدارفا  نآ  یپ  رد  دـیزرو و  ترداـبم  هنارگتیادـه 
میمصت اهنآ  داشرا  زا  ندش  سویءام  اهنآ و  مازعا  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرگ .  تروص  اهنآ  نیب  یلصفم  تارکاذم  داتسرف و  جراوخ 

اما دراد ،  زاـب  شروش  زا  ار  یهورگ  دـناوتب  اـت  دـندومن ،  اـهنآ  اـب  یلـصفم  تارکاذـم  ور  نیا  زا  دوـش .  وربور  اـهنآ  اـب  اصخـش  تفرگ ، 
هک يریـسم  زا  ار  جراوـخ  زا  يا  هدـع  تسناوـتن  ترـضح  نآ  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  ررکم  ياهتبحـص  اـه و  تحیـصن  هنافـسءاتم 
هب یبسار  بهو  نب  هّللادـبع  باختنا  اـب  هدرک و  عاـمتجا  یلحم  رد  لاس 37  رد  جراوخ  زا  یهورگ  هرخالاب  دـنادرگزاب .  دـندوب  هدـیزگرب 

ماما لزع  ینعی  تیمکح ،  هجیتن  مالعا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یلو  ( 10  . ) دـنتخاس رو  هلعـش  ار  گنج  هنتف و  شتآ  دوخ  يربهر 
اما ( 11  . ) دنگنجب نیطساق  اب  وا  هارمه  ات  تساوخ  مدرم  زا  دومن و  مالعا  نآ  اب  ار  دوخ  تفلاخم  تفالخ ،  هب  هیواعم  بصن  مالّسلا و  هیلع 

بوکرـس زج  يا  هراچ  ( ، 12  ) شرـسمه باّبخ و  نب  هّللادـبع  ندیربرـس  يارجام  لثم  جراوخ ،  عیاجف  رابخا و  ندیـسر  اـب  ناـمز  نیا  رد 
اهنت يدارفا  نینچ  اب  دنتـسه  نآ  رد  ناکدوک  نانزاهنت و  هک  یلاح  رد  ار  هفوک  تسناوت  یمن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  اریز  دوبن ،  هنتف  نیا  ندرک 

 ( جراوـخ ) اـهنآ زا  يا  هماـن  مالّـسلا ي  هیلع  ماـما  زین  اـجنآ  رد  درک .  تکرح  ناورهن  فرط  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هاپـس  ورنیا  زا  دراذـگب ، 
دینادب سپ  دندومرف :  ینانخس  یط  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنتفریذپن ،  اهنآ  اما  دندومن ،  هیواعم  اب  گنج  يارب  يراکمه  تشگزاب و  هب  توعد 

دایز تعرس  اب  گنج ،  عورش  زا  سپ  ( 13  . ) دنام دنهاوخن  هدنز  رفن  هد  زا  رتشیب  زین  اهنآ  زا  دش و  دنهاوخن  هتـشک  رفن  هد  زا  شیب  ام  زا  ، 
 . دوب ماطق  ردارب  ردپ و  ناگدش  هتشک  هلمج  زا  هک  دننک  رارف  دنتسناوت  رفن  هن  طقف  دندش و  هتشک  ناشناربهر  دش و  لحمضم  جراوخ  هاپس 

 . درک میهاوخ  هعلاطم  ار  رگ  هنتف  هورگ  نیا  ناگدنامزاب  تیانج  نیرتکاندرد  نیرتگرزب و  يارجام  نونکا 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  لبق  عیاقو  لّوا :  لصف 

هفوک رهش  يایفارغج  هچخیرات و 

رد يو  روتـسد  هب  باطخ و  نبرمع  مود  هفیلخ  تفالخ  دـهع  رد  يرجه  لاس 17  رد  ( 14  ) صاقو نبدعس  تسدب  هک  تسا  يرهـش  هفوک 
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هتخاس امرخ )) تخرد  گرب  خاش و  ین و   )) اب ادتبا  ار  رهـش  نیا  تشادن ،  تارف  اب  يدایز  هلـصاف  دـش و  هتخاس  تارف  دور  یبرغ  تمـسق 
نبدعـس راـچانب  دـنداتفا ،  هراـچ  رکف  هب  درب ،  ورف  دوخ  ماـک  رد  ار  رهـش  همه  داد و  خر  هفوک  رد  هک  يزوـس  شتآ  زا  دـعب  یلو  دـندوب ، 

درک و نییعت  نآ  تخاس  يارب  یطئارـش  یلو  درک  تقفاوم  مه  رمع  دزاس ،  انب  لِگ  اب  ار  رهـش  ياه  هناخ  هک  تفرگ  هزاجا  رمع  زا  صاـقو 
هّللا یّلـصادخ  لوسر  تنـس  هویـش و  زا  دننکن و  انب  دنلب  دایز  ار  اهنامتخاس  ایناث  دزاسن ،  قاطا  هس  زا  شیب  يا  هناخ  یـسک  الوا :  هکنیا  نآ 

 . دوب مدـق  تفه  ضرع  هب  نآ  ياه  هچوک  تسیب و  ضرع  هب  شیاهنابایخ  هک  دـش  هتخاـس  يا  هنوگب  رهـش  نیا  دـننک .  يوریپ  هلآ  هیلع و 
رارق رهـش  طسو  رد  یگنج  نادرم  هک  دوب  هنوگنیدـب  نآ  نتخاس  هقیرط  دوب و  رهـش  دجـسم  دـش  اـنب  هفوک  رهـش  رد  هک  یناـمتخاس  نیلوا 
رارق نآ  زا  دـعب  رگید  ياهنامتخاس  دریگ و  رارق  دجـسم  میرح  اهریت  دورف  لحم  ات  هک  يروط  هب  دـندرک  اهر  وس  ره  هب  ياهریت  دـنتفرگ و 

رد نآ  رب  هوالع  دوب ،  هریح ))   )) هبارخ رمرم  ياهگنس  زا  هک  دندرک  تسرد  ینابیاس  نآ  يارب  دنداد و  رارق  ینحـص  دجـسم  يارب  دریگ . 
انب صاقو  نبدعـس  يارب  یئابیز  رـصق  دجـسم  رانک  رد  دشاب ،  ناما  رد  ناگناگیب  زواجت  زا  دجـسم  ات  دندرک  رفح  یقدنخ  دجـسم  فارطا 

داتفا قافتا  يرجه  لاس 36  رد  هک  لمج  گنج  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ار  هفوک  رهش  دش .  يراذگمان  دعـس  خاک  هب  هک  دندرک 
اهانب و دندمآ و  یم  هفوک  هب  فرط  ره  زا  نوچ  تشاد  رارق  قنور  یقرت و  جوا  رد  رهـش  نیا  نامز  نیا  رد  داد ،  رارق  دوخ  تموکح  زکرم 

 . دمآ دوجوب  رهش  فارطا  رد  يدایز  تاغاب  عیسو و  شیاه  هچوک  اهنابایخ و  دش ،  یم  هتخاس  یئابیز  ياهغاب  اهنامتخاس و 

ماطق یگدنز  لحم  يایفارغج 

لّلجم نامتخاس  نآ  طسو  رد  دوب و  هدرک  هطاحا  امرخ  تخرد  ار  شفارطا  هک  یئابیز  غاـب  تارف  دور  یکیدزن  رد  هفوک و  رهـش  نوریب  رد 
اهامرخ دوب ،  زیئاپ  لصف  ياههام  زا  یکی  مهدراهچ  بش  رد  دوب .  نآ  بحاص  يرگناوت  یگرزب و  زا  تیاـکح  هک  تشاد  رارق  ییاـبیز  و 
میـسن دز ،  یم  مهب  ار  اجنآ  توکـس  اهکـسوس  ریجریج  اه و  هغابروق  يادـص  درک ،  یم  ییامندوخ  ناتخرد  يالبال  زا  هام  دوب و  هدیـسر 
هدـننک توهبم  هدـنهد ،  رازآ  توکـس  نآ  اب  ناکم  نیا  رد  ینامتخاس  دوجو  درک ،  یم  هناش  ار  ناتخرد  فلز  یهاگدـنچ  زا  ره  یـشوخ 

رتخد هرهچ  يرون  مک  غارچ  دوب ،  هدش  شورفم  اهبنارگ  ياه  یتشپ  اه و  یلاق  اب  هدـش و  لیکـشت  وترد  وت  قاطا  هس  زا  هک  هناخ  نآ  دوب ، 
دش یم  هدیمهف  شهایس  سابل  زا  دش و  یم  يراج  شنامـشچ  زا  شیاهکـشا  هدرک و  ناشیرپ  ار  شناوسیگ  هک  درک  یم  نشور  ار  یناوج 

هدـش هتـشک  زور  کی  رد  هک  يزیزع  ود  نادـقف  نیگنـس  راب  ات  هدرمـش  منتغم  یتصرف  ار  یئاـهنت  یکیراـت و  وا  تسا .  يزیزع  رادازع  هک 
( . 15) دنک نوریب  لد  زا  دندوب 

دوب هک  ماطق 

هب دوب  هدرک  رهش  هرهش  ار  وا  شیابرلد  لامج  شیابیز و  تروص  دوب  بابر ))   )) هلیبق زا  یـسیع )) )   ) يدع نب  ۀنحـش   )) رتخد ( 16  ) ماطق
هرمز رد  شردپ  ردارب و  ندش  هتـشک  ناورهن و  هعقاو  زا  دعب  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دـندوب ،  هداد  بقل  هفوک ))  يورهام   )) ار وا  هک  يروط 

شردارب ردپ و  نالتاق  زا  ییوج  ماقتنا  ددص  رد  هتسویپ  راکم و  رگ ،  هلیح  يرتخد  ماطق  تفرگ ،  رار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نافلاخم 
هحون هب  تولخ  هناخ  نآ  رد  راچانب  تشادن  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  ناوریپ و  دوجو  تلع  هب  هفوک  رهش  رد  ار  نآ  راهظا  تئرج  یلو  دوب 

نآ زا  دـعب  دوبن .  یـسک  داد  یم  ماجنا  ار  وا  یگدـنز  روما  هناخ و  ياـهراک  هک  یمـالغ  زا  ریغ  هب  اـجنآ  رد  تخادرپ ،  یم  يراز  يرگ و 
مالغ نآ  اب  ار  دوخ  یئاهنت  مایا  ماطق  دـندوب ،  هدرک  كرت  ار  وا  هدروخلاس  مالغ  نیمه  زج  ناراکتمدـخ  همه  دیـسر  ماطق  رب  هک  یتبیـصم 

 . درک یم  لد  درد  وا  اب  درب و  یم  رسب 

يوما ناوج  هب  ماطق  نیغورد  قشع 
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ریخءات زا  ماطق  دوب ،  هتـشگنرب  مالغ  زونه  بش  ندیـسر  ارف  اب  داتـسرف ،  رهـش  هب  ینزریپ  یپ  رد  ار  مالغ  اهزور  زا  یکی  رهظ  زا  دـعب  ماطق 
ناساره و دینش ،  ار  ياپ  يادص  ناهگان  تسشن ،  دوخ  هتفر  تسد  زا  نازیزع  تبیصم  رب  يراوگوس  هب  هرابود  دش و  تحاران  یلیخ  مالغ 

يو لابقتسا  هب  تفرگ و  مارآ  تخانـش ،  ار  ناحیر  شمالغ  ياپ  يادص  یکدنا  زا  دعب  یلو  داد  ارف  شوگ  تساخرب و  اج  زا  هدز  تشحو 
هک دوب  هبابل  رطاخ  هب  نم  ریخءات  تفگ :  ناحیر  دش  ایوج  ار  شریخءات  تلع  ماطق  درک ،  مالس  داتفا  ماطق  هب  شمـشچ  ناحیر  ات  تفاتش ، 
نآ زا  سپ  نک .  لا  ؤس  وا  زا  دـمآ  هبابل  تقو  ره  مناد  یمن  تفگ :  ناحیر  دوب ؟  یک  ناوج  تفگ :  ماـطق  درک .  یم  هرجاـشم  یناوج  اـب 

بلق هدنهد  نیکـست  وت  تفگ :  ماطق  شخبب .  ارم  مدرک  ریخءات  هکنیا  زا  مریزع !  رتخد  تفگ :  درک و  ماطق  هب  ور  دـش  قاتا  دراو  هبابل  هک 
 : تفگ ماـطق  تفریذـپ .  دـهاوخ  ناـیاپ  يزور  اـه  ینارگن  نیا  روـخن ،  هصغ  ماـطق  تـفگ :  نزریپ  ییآ ؟  یمن  مـشیپ  دوزب  دوز  ارچ  ینم 

ماطق هب  بل  رب  یمـسبت  اب  نرریپ  دوش .  یمن  او  ماقتنا  اب  زج  ملد  هدقع  هک  یناد  یم  دوخ  وت  دوش ،  یم  نوریب  ملد  زا  هودنا ،  مغ و  هنوگچ 
هب یهاگن  تفرگ و  ار  ماطق  تسد  نزریپ  دوب  مهاوخن  مارآ  مریگن  ماقتنا  ات  ینک ،  یم  هرخـسم  ارم  ایآ  ناج  هلاخ  تفگ :  ماطق  تسیرگن ، 

ماقتنا ات  منک  ادیپ  ار  یصخش  رگا  یهد  یم  یشاداپ  هچ  نم  هب  تفگ :  نزریپ  تشاذگ .  ناشدوخ  لاح  هب  ار  ود  نآ  مه  مالغ  درک ،  مالغ 
دیعـس صخـش  نآ  نکم  هلجع  ماطق  تفگ :  نزریپ  تسیک ؟  صخـش  نآ  منیبب  وگب  ناج  هلاخ  تفگ :  هلجع  اب  ماطق  دریگب .  ار  تنازیزع 

یم ار  وا  ناج  هلاخ  تفگ :  ماطق  تسوت .  رارقیب  قشاع  هک  یئابیز  ناوج  نامه  تفگ :  نزریپ  تسیک ؟  دیعـس  تفگ :  ماطق  تسا .  يوما 
هن هن . . .  تفگ :  هلجع  اب  ماطق  يراد ؟  یتبحم  ساسحا  وا  هب  لد  رد  ایآ  ماطق !  تفگ :  نزریپ  دراد .  يدوس  هچ  وا  یئاسانـش  یلو  مسانش 

درک و يزیمآرخـسمت  مسبت  نزریپ  هتفرگ .  ارف  ترفن  هنیک و  شتآ  رـسارس  ار  مدوجو  مرادـن ،  ملد  رد  تبحم  ساـسحا  سکچیه  هب  نم  ! 
؟  یـشاب هتـشاد  تسود  ار  وا  دـیابن  ارچ  سپ  یـسانش  یم  ار  يوما  دیعـس  هک  وت  یتسه .  يا  هدـند  کی  جوجل و  رتخد  هچ  ابجع !  تفگ : 

چیه هب  تبـسن  تسا و  هنیک  ضغب و  زا  لامالام  مبلق  مرادن  تسود  ار  سک  چیه  هکلب  وا  هن  مرادن ،  تسود  ار  وا  هن ،  هن  تفگ :  اروف  ماطق 
يارب دنچ  ره  یشاب  هتـشاد  تسود  ار  دیعـس  دیاب  سپ  یتسه  نتفرگ  ماقتنا  هب  راچان  هک  الاح  تفگ :  نزریپ  مرادن .  یتبحم  هقالع و  سک 

یم تسار  نزریپ  اعقاو  ایآ  دـنیبب  ات  درک  هاگن  نزریپ  هب  بجعت  یتلاح  اب  ماـطق  تفرگ .  دـهاوخ  ار  وت  ماـقتنا  دیعـس  دـشاب ،  هاـتوک  یتدـم 
ماقتنا يارب  ییوگ !  یم  تسار  تفگ :  دیمهف  ار  نزریپ  ياهتبحـص  ندوب  يدـج  هکنیمه  و  دـنک ؟  یم  تبحـص  یخوش  هب  وا  اب  ای  دـیوگ 

هب یض  ار  وا  مه  رگا  يرآ ،  تفگ :  هبابل  دریگب ؟  ارم  ماقتنا  هک  تسا  یضار  وا  ایآ  الاح  مشاب ،  هتشاد  تسود  ار  وا  دیاب  راچان  هب  نتفرگ 
هدش مه  یمک  تدم  يارب  ولو  ار  وا  مرتخد !  داد :  همادا  سپس  درک و  توکـس  يا  هظحل  نزریپ  درک ،  مهاوخ  یـضار  ار  وا  دشابن  راکنیا 
وگب تفگ :  درک و  نزریپ  هب  ور  سپـس  منیب ،  یمن  راک  نیا  ماجنا  هتـسیاش  ار  وا  نم  یلو  مراد  یم  شتـسود  تفگ :  ماطق  رادـب .  تسود 
يدـق نزریپ  تسا ؟  هدرک  یتبحـص  وت  اب  هراب  نیا  رد  وا  يا و  هدرک  تبحـص  دیعـس  اب  ای  ینز  یم  تدوخ  شیپ  زا  وت  ار  اـهفرح  نیا  منیبب 

تسا و راتفرگ  وت  قشع  ماد  رد  دیعـس  هک  تسا  یلاس  دنچ  هک  شاب  هاگآ  نادب و  مرتخد !  تفگ :  تخادـنا و  رظن  ماطق  هب  درک و  تسار 
هنوگنامه دیعـس  دوب و  یلع  نارادفرط  ناهاوخاوه و  زا  تردپ  هکنوچ  تشادن  ار  بلطم  نیا  ندرک  نایب  تءارج  تردـپ  تایح  نامز  رد 

تـشاد نیقی  وا  دـنک .  نامثع  نوخ  هبلاطم  دـهاوخ  یم  دراد و  هنیرید  ینمـشد  یلع  اب  هک  تسا  یناسک  زا  تسا و  نایوما  زا  یناد  یم  هک 
تیمکح هصق  نیفص و  گنج   ) زا دعب  تردپ  هکنیا  زا  دعب  اما  دینش  دهاوخ  در  باوج  نیقی  روطب  دنک  يراگتـساوخ  تردپ  زا  ار  وت  رگا 

رد راب  نیدنچ  دنک و  يراگتساوخ  وت  زا  هک  تفرگ  میمصت  دیعـس  تفرگ  رارق  وا  نانمـشد  هرمز  رد  دیـشک و  تسد  یلع  یهاوخاوه  زا  ( 
ار تردپ  ندش  هتشک  ربخ  دیعس  یتقو  منک ،  تاقالم  ار  وا  متـسناوتن  دوب  گنج  نادیم  رد  تردپ  نوچ  یلو  درک  وگتفگ  نم  اب  دروم  نیا 
وا نـالا  متفگ  وا  هب  نم  درک  رارکت  هراـبود  ار  دوخ  هتـساوخ  هعقاو  نیا  زا  فسءاـت  راـهظا  اـب  دـمآ و  نم  دزنب  دینـش  ناورهن )  گـنج   ) رد
يا هرهب  وا  قشع  زا  مناوتن  یناسرن و  لاـصو  نیا  هب  ارم  رگا  هک  درک  یم  رارـصا  وا  یلو  تسین  اـهفرح  هنوگنیا  ناـیب  ناـمز  تسا و  رادازع 

یناوت یم  یتروص  رد  متفگ  وا  هب  نم  درک  رارکت  ار  شدوخ  هتساوخ  دمآ و  ما  هناخ  هب  هرابود  زورما  وا  درک .  مهاوخ  یشکدوخ  مریگب ، 
نم زورما  ندـمآ  رید  ببـس  درک و  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  مه  وا  يریگب ،  یلع  زا  ار  شردارب  ردـپ و  ماقتنا  هک  ینک  بلج  ار  وا  تیاـضر 
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ایآ مزیزع ،  هلاخ  تفگ :  دینش  ار  هبابل  ياهفرح  ماطق  هک  یتقو  تسیچ ؟  ترظن  الاح  مدوب ،  دیعس  اب  وگتفگ  لوغـشم  نوچ  دوب  نیمه  مه 
هبابل درک .  مهاوخن  لوبق  وا  زا  ار  یلع  نتـشک  زا  رتمک  يا  هیرهم  نم  تشک ؟  دـهاوخ  ار  یلع  وا  اـیآ  درک ؟  دـهاوخ  اـفو  دوخ  لوق  هب  وا 

ات مرواـیب  وـت  دزن  هب  ار  وا  هک  تسا  رتـهب  یلو  دـشاب  هتـشاد  ار  یلع  نتـشک  یئاـناوت  درک و  دـهاوخ  لوـبق  وا  هک  منک  یم  رکف  نم  تفگ : 
وا هب  يراد و  تسود  ار  وا  هک  ینک  دومناو  يروط  ینک و  یتـبحم  لـیامت و  راـهظا  وا  هب  رگا  صوصخب  يریگب  وا  زا  ار  لوق  نیا  تدوـخ 
 ، تسا شدوخ  هدهع  هب  شیاهبنوخ  دش  هتـشک  ای  درکن و  ار  راک  نیا  وا  مه  رگا  دـش .  یهاوخ  قفوم  راک  نیا  رد  انئمطم  يزرو  یم  قشع 

یلو روایب  نم  شیپ  ار  وا  تسیبوخ ،  رکف  نیا  تفگ :  دـش و  لاحـشوخ  یلیخ  فرح  نیا  زا  ماطق  هن ؟  ای  یقفاوم  ایآ  تسیچ  ترظن  ـالاح 
یلمع ار  دوخ  رکم  هلیح و  نم  ات  نک  يوردایز  یناوت  یم  ات  راـک  نیا  رد  ما و  هتفریذـپن  ار  وا  داهنـشیپ  نم  یئوگب  وا  هب  هک  نکن  شومارف 

رد ار  میوم  نم  یناد ،  یم  نادان  حول و  هداس  ارم  زونه  وت  ماطق ،  يا  دنک  دایز  ار  ترمع  ادخ  تفگ :  داد و  رـس  يدنلب  هدـنخ  هبابل  منک . 
هب مدروآ ،  رد  نادرم  حاکن  هب  دـندوبن  جاوادزا  هب  رـضاح  هک  يدایز  نانز  ما و  هداد  نز  ار  يدایز  نادرم  ما ،  هدرک  دیفـس  اهراک  هنوگنیا 

لخاد ناحیر  دز ،  ادص  ار  ماطق )  مداخ   ) ناحیر هبابل  سپس  مرطاخ .  هدوسآ  مراد و  نانیمطا  وت  هب  نم  هکنانچمه  شاب  هتشاد  نانیمطا  نم 
ناحیر دنک ؟  یم  یگدنز  اجک  یناد  یم  یسانش و  یم  ار  دوب  هدمآ  ما  هناخ  هب  بشما  هک  یناوج  ایآ  تفگ :  هدرک و  وا  هب  ور  هبابل  دش ، 
تکرح دومن و  هبابل  رما  تباجا  ناحیر  دـناوخ .  یم  ار  وا  هباـبل  شا  هلاـخ  هک  وگب  وا  هب  ورب  اروف  تفگ :  هباـبل  مسانـش .  یم  یلب  تفگ : 

 . درک

دوب هک  يوما  دیعس 

تفرگ رارق  شگرزبردپ  لفکت  تحت  تفر و  ایند  زا  شردپ  دوب  هچب  وا  هک  یتقو  تشاد  نس  لاس  یس  دودح  هک  دوب  یناوج  يوما  دیعس 
دـش هتـشک  نامثع  هک  یتقو  دندوب  نامثع  يدـج  نارادـفرط  زا  اهنآ  دـنارذگ ،  نامثع  هناخ  رد  شگرزبردـپ  اب  هارمه  ار  دوخ  یناوج  وا  ، 
یلو تفر  یم  رامـش  هب  گنج  نآ  رد  یگنج  نادرم  زا  دیعـس  لـمج  گـنج  رد  دـندش .  ناـمثع  نوخ  بلاـط  هک  دـندوب  یناـسک  زااـهنآ 

گنج رد  هکنیا  ات  درک  یم  یگدنز  شگرزبردپ  اب  تشگرب و  هکم  هب  لمج  گنج  تسکش  اب  دنام .  هکم  رد  يریپ  تلع  هب  شگرزبردپ 
وا هعفد  نیدنچ  و  دوب .  هدینش  ار  شلامج  نسح  یئابیز و  ماطق و  مان  دیعـس  دمآ ،  یم  هفوک  هب  یهاگدنچ  زا  ره  اما  دومن  تکرـش  نیفص 
رد  ) تیمکح زا  لبق  نوچ  تشادن  ار  يو  زا  يراگتـساوخ  تءارج  اما  دوب  هدیدرگ  وا  قشاع  هدـش و  وا  یئابیز  هجوتم  هدـید و  باقن  اب  ار 
هک يوما  ناوج  هب  ار  شرتخد  دش  یمن  رـضاح  هجو  چیه  هب  دمآ و  یم  رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادـفرط  زا  وا  ردـپ  نیفـص )  گنج 
هب هک  دوب  تصرف  رظتنم  دـش و  رتشیب  دیعـس  رد  يراودـیما  نیا  تیمکح  زا  دـعب  یلو  دـهدب  تسا  یلع  زا  ناـمثع  نوخ  هبلاـطم  راتـساوخ 

هطـساو هک  تساوخ  يو  زا  دمآ و  هبابل  دزن  هب  دندش  هتـشک  ناورهن  گنج  رد  شردارب  ماطق و  ردپ  هک  نیا  زا  سپ  وا  دـسرب ،  شدوصقم 
قیوشت و راک  نیا  رد  ار  وا  در و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  هب  راداو  شدوخ  ياـه  هلیح  اـب  ار  وا  مه  هباـبل  دـناسرب ،  ماـطق  هب  ار  وا  دوش و  ریخ 

ماطق هب  هک  يا  هقالع  قشع و  یلو  دوب  هبرجت  یب  امیس و  شوخ  یناوج  دیعس  تشاذگ .  ماطق  هدهع  هب  ار  هلیح  رکم و  هیقب  درک و  بیغرت 
درک تبحـص  وا  اب  ماطق  هرابرد  هبابل  یتقو  تسناد .  یمن  ماطق  زا  رتابیز  ایند  رد  ار  ینز  چیه  هک  دوب  هدرک  شا  هتفیـش  يروط  ار  وا  تشاد 

هک یطرـش  هب  داد  ار  دایز  تارهاوج  لوپ و  هدعو  هبابل  هب  دیعـس  دـمآ ،  دـهاوخنرد  وا  حاکن  هب  زگره  رتخد  نآ  هک  درک  دومناو  يروط  و 
 . دشاب هبابل  تامادقا  رظتنم  ات  تفر  دیعس  دنکب ،  راک  نیا  هب  رضاح  ار  ماطق 

ماطق اب  دیعس  تاقالم 

زا سپ  ات  دیود  یم  اه  هچوک  رد  راو  هناوید  دیـشوپ و  سابل  باتـش  اب  دایز و  یلاحـشوخ  اب  داد ،  دیعـس  هب  ار  ماطق  رادید  ربخ  مالغ  یتقو 
یلو دیـسر  یم  رظن  هب  لاحـشوخ  یلیخ  دوب  هدروآ  تسدـب  ار  ماطق  رطاخ  تیاضر  هکنیا  زا  وا  دـسرب .  شقوشعم  لاصو  هب  راـظتنا  اهتدـم 
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هب ار  قشاع  مه  تسا و  اشگراک  مه  قشع  هک  سوسفا  دش ،  یم  برطـضم  نارگن و  دیـشیدنا  یم  یلع  هب  تبـسن  راک  تبقاع  هب  هک  یتقو 
ماقتنا شتآ  دـنیبب  ار  وا  یئابرلد  یئابیز و  ماطق ،  یتقو  هک  داد  یم  ار  دـیما  نیا  شدوخ  هب  هار  نیب  رد  دیعـس  دزاس .  یم  راداو  یتیاـنج  ره 
یئادـص چـیه  دـندش و  جراخ  رهـش  زا  ود  نآ  تفر .  یم  ناحیر )   ) مالغ لابندـب  رکف  نیا  اب  وا  دـنک ،  یم  شکورف  وا  رد  یلع  هب  تبـسن 

ات تساوخ  هزاجا  دیعـس  زا  مالغ  هناخ  هب  دورو  زا  لبق  دندش ،  غاب  لخاد  دندیـسر ،  یغاب  یکیدزن  هب  ات  دنتفر  دنتفر و  دـش ،  یمن  هدـینش 
داد و یم  ارف  شوگ  اه  هغابروق  يادص  هب  دز و  یم  مدـق  ناتخرد  يال  هبال  رد  غاب  نایم  رد  دیعـس  دوش .  هناخ  لخاد  واو  دـنک  ربص  یمک 

یهاگ درک  یم  تسرد  ار  شا  همامع  یهاگ  تشاد ،  یـصاخ  هجوت  شدوخ  يرهاظ  عضو  هب  درک و  یم  ماطق  اـب  تاـقالم  هداـمآ  ار  دوخ 
دراو نتـساوخ  هزاجا  اب  داد و  تسد  زا  ار  شدوخ  لمحت  دیعـس  دیـشک  لوط  مالغ  تشگزاب  یتقو  دز .  یم  شتروص  شیر و  هب  يا  هناش 

تخانش یمن  اپ  زا  رس  یلاحشوخ  قایتشا و  و  تدش ،  زا  دوش ،  هناخ  دراو  ات  دز  ادص  ار  وا  ناحیر  دش و  نایامن  یئانـشور  دش  هناخ  ناویا 
 ، داتفا هارب  تفرگ و  ار  شتـسد  درک و  لابقتـسا  یمرگ  هب  ار  وا  هبابل  دـندوب .  وا  دورو  رظتنم  هناـخ  رد  ناـحیر )  هباـبل -   ) نزریپ مـالغ و  ، 
رب مه  شدوخ  دـناشن و  یکـشت  رب  ار  وا  درک و  ماطق  قاطا  دراو  ار  دیعـس  هبابل  درک  یم  تکرح  اـهنآ  ولج  رد  تسد  هب  غارچ  مه  ناـحیر 
نم لابند  هب  رگم  ینز ،  یمن  فرح  ارچ  ناج  هلاخ  تفگ :  دیعس  تفر .  تشاذگ و  قاطا  رد  ار  غارچ  مالغ  تسشن ،  رگید  یکـشت  يور 

تفر میهاوخ  وا  دزن  هب  رگید  يا  هظحل  دنچ  نک ،  ربص  تفگ :  هبابل  تساجک ؟  ماطق  تفگ :  دیعس  یلب .  تفگ :  هبابل  يدوب ؟  هداتـسرفن 
دیعـس دـنک  یم  نامتک  ار  يربخ  هک  درک  یم  دومناو  يروط  تفگ و  یمن  يزیچ  منیب ؟  یم  نارگن  ار  وت  ارچ  ناج  هلاـخ  تفگ :  دیعـس  . 

ار نیا  طقف  تسین ،  يزیچ  شاـبن  نارگن  تفگ :  هباـبل  دیـسر .  ناـیاپ  هب  نم  راـظتنا  ربص و  هدـش ،  ربخ  هچ  منیبب  وگب  ناـج  هلاـخ  تفگ : 
 ! ماقتنا دـیوگ :  یم  طقف  وا  منک  بلج  وت  يوسب  ار  شتبحم  رهم و  متـسناوتن  دـیوگ و  یمن  يزیچ  يراز  هیرگ و  زجب  كرتخد  هک  میوگب 

هتفگن يزیچ  هنوگچ  تفگ :  هبابل  یتفگن .  وا  هب  يزیچ  نم  هرابرد  اـیآ  تفگ :  دیعـس  يونـش .  یمن  یخـساپ  فرح  نیا  زا  ریغ  و  ماـقتنا ! 
دیعس هب  ار  شدوخ  هبابل  هاگنآ  مدرک .  تبحص  وا  اب  یلع  زا  وت  ماقتنا  هرابرد  نم  نوچ  داد  یمن  نم  هب  یخـساپ  تروصنیا  ریغ  رد  مشاب ؟ 
راـثآ مدروآ  وا  دزن  ار  وـت  مسا  هکنیمه  یلو  دریذـپ  یمن  تبحم  قـشع و  هراـبرد  ار  یفرح  چـیه  وا  هچ  رگا  تفگ :  وا  هب  درک و  کـیدزن 
متفگ وا  هب  یتقو  داتفا و  ماقتنا  رکف  هب  زاـب  یلو  دـشاب  هتـشاد  يا  هقـالع  وت  هب  تبـسن  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـش و  رهاـظ  وا  رد  یلاحـشوخ 
یمن لمع  نیا  ماجنا  هب  رداق  ار  وت  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دیاش  نیا  تشادنپ و  یخوش  ار  مفرح  درکن و  رواب  تفرگ  یهاوخ  ار  شماقتناوت 

هک درک  یم  نایب  يروط  ار  اهفرح  نیا  هبابل  درادن .  یعالطا  وت  يدرمناوج  تعاجـش و  زا  وا  نوچ  یـسرت  یم  وت  هک  دنک  یم  رکف  ای  دناد 
ياهفرح درک ،  یم  كاپ  دوب  هدش  يراج  يریپ  رثا  رب  هک  ار  شمشچ  ياهکشا  وا  دراد .  لماک  نامیا  دیعـس  يدرمناوج  لمع و  لوق و  هب 

نم هب  تبـسن  هک  مهد  یم  قح  وا  هب  منک و  یمن  شنزرـس  تمالم و  ار  ماطق  نم  تفگ :  دیعـس  تشاذـگ .  يدایز  ریثءاـت  دیعـس  رد  هباـبل 
یتقو هبابل  منک .  نایب  وا  هب  تبسن  ار  دوخ  لماک  يرادافو  ات  تساجک  وا  منیبب  وگب  الاح  دسانش  یمن  ارم  الماک  نوچ  دشاب  هتشاد  نظءوس 

ار وا  درک و  یم  تکرح  دیعـس  شیپاشیپ  رد  تسد  هب  غارچ  هبابل  مربب .  وا  دزن  هب  ار  وت  ات  ایب  ملابند  تفگ  وا  هب  دـید  دیعـس  زا  ار  لاح  نیا 
 ، درک یم  هیرگ  دـنلب  ییادـص  اب  دوب  هتفرگ  رارق  شلاب  يور  رب  ناشیرپ  ناوسیگ  اب  هک  یلاح  رد  ماطق  درب .  دوب  نآ  رد  ماطق  هک  یقاطا  هب 

تفگ دش و  لخاد  هبابل  دز .  دوخ  هرهچ  رب  یباقن  تسب و  ار  دوخ  ناوسیگ  اروف  دوش  یم  کیدزن  وا  هب  رود  زا  يرون  دـید  وا  هک  یتقو  اما 
ياهتبحـص ماطق  نک .  یئاریذپ  دیعـس  دوخ  دـنبلد  زا  زیخرب  نکم ،  يراز  هیرگ و  ردـق  نیا  نک و  محرت  دوخ  یئابیز  یناوج و  رب  ماطق !  : 

ارم ماقتنا  دـناوتب  یـسک  ره  ییوگب و  ماقتنا  زا  هشیمه  ینزن و  یفرح  تبحم  قشع و  زا  هک  متفگن  وت  هب  رگم  تفگ :  درک و  عطق  ار  نزریپ 
يا تفگ :  دادن و  تبحـص  همادا  تصرف  وا  هب  تفر و  شیپ  دید  تلاح  نآ  اب  ار  ماطق  دیعـس  هکنیمه  دراد .  ارم  يرادتـسود  تقایل  دریگب 
دوخ وت  هک  متـسین  یـضار  نم  هن !  تفگ :  ماطق  مریگب ؟  ار  وت  ماقتنا  نم  هک  یتسین  یـضار  وت  ایآ  تفرگ ،  مهاوخ  ار  وت  ماقتنا  نم  ماطق ! 
دولآ ضغب  یتلاح  اب  درک و  هراشا  شا  هنیـس  هب  تشگنا  اب  سپـس  مهد ،  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  نم  يزادـنیب  رطخ  هب  نم  رطاـخ  هب  ار 

دهاوخ عاجـش  ارم  نآ  هب  قشع  ماـقتنا و  تشک ،  مهاوخ  ار  یلع  نم  تشک ،  مهاوخ  ار  مرداربو  ردـپ  نـالتاق  مدوخ  تسد  اـب  نم  تفگ : 
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زا ماطق  درک  رکف  دروخ و  ار  وا  ياهفرح  لوگ  دیعس  دناسرب .  لتق  هب  ار  وا  درادن  یلع  اب  ینمشد  چیه  هک  یـسک  متـسین  رـضاح  تخاس و 
يا تفگ :  ماطق  هب  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  درک  يدیدش  ساسحا  شدوخ  رد  ور  نیا  زا  دنز ،  یم  فرح  نینچ  نیا  يراوگرزب  يور 
راک نیا  هتسیاش  لباق و  ارم  وت  دیاش  ما .  هدامآ  يراثن  ناج  رد  نم  هک  یلاح  رد  یهد  ماجنا  ار  راک  نیا  وت  هک  مشاب  یضار  هنوگچ  ابرلد ! 
نوخ بلاط  اهنآ  همه  مشاب و  یم  نایوما  زا  نم  نوچ  یتسه  هابتشا  رد  تخس  مرادن  یلع  اب  ینمـشد  چیه  نم  یتفگ  هکنیا  زا  یناد و  یمن 

هزاجا رگا  ما ،  هدرک  یـضار  ار  ماطق  مه  ما و  هدرک  لاحـشوخ  ار  دوخ  ماوقا  مه  مناسرب  لـتق  هب  ار  یلع  نم  رگا  دنتـسه ،  یلع  زا  ناـمثع 
دیعـس هک  دش  نئمطم  ماطق  هک  یتقو  دوب .  دهاوخ  ناسآ  نم  رب  وت  هار  رد  ناج  راثن  یتح  زیچ  همه  یـشاب  نم  يورهام  ربلد و  وت  هک  یهد 

 . دناسرب لتق  هب  ار  یلع  ات  دریگب  یبتک  همان  دهعت  وا  زا  تفرگ  میمصت  هداتفا  شقشع  ماد  رد  الماک 

مالّسلا هیلع  یلع  لتق  يارب  یبتک  همان  دهعت 

يراک ره  ماجنا  ماطق  هب  قشع  یلو  درب  یپ  عوضوم  تمظع  هب  دش و  شحوتم  دینش ،  ار  یلع  لتق  هرابرد  یبتک  هماندهع  ربخ  دیعـس  یتقو 
نیارباـنب درک .  یم  ساـسحا  شدوجو  رد  ار  ینامیـشپ  تشاد و  رظن  ریز  ار  دیعـس  تاـکرح  ماـطق  دوـمن .  یم  هوـلج  ناـسآ  شدزن  رد  ار 

یم تبحـص  دیعـس  فرط  زا  وت  ارچ  تفگ :  درک و  هبابل  هب  ور  ماطق  اجنیا  رد  دـنک .  هماندـهعت  نتـشون  هب  راداو  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت 
اب مینزن ،  یفرح  هراب  نیا  رد  هک  تسا  بوخ  سپ  درادن ،  همان  دهعت  نتـشون  هب  تیاضر  وا  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  وا  توکـس  ینک ؟ 

دیعس ماطق ،  نخس  نیا  اب  میزادنایب .  رطخ  هب  ار  شناج  هک  تسین  راوازس  مزرو  یم  قشع  وا  هب  ابلق  یلو  ما  هدید  مک  یلیخ  ار  دیعس  هکنیا 
نتـشذگ زا  وت  هار  رد  هک  مروخ  یم  دنگوس  وت  قشع  هب  یناد ؟  یم  نم  تشحو  سرت و  هناشن  ارم  توکـس  ایآ  تفگ :  تساخرب و  اج  زا 

نیا اب  نالا  یـشاب ،  هتـشادن  يا  هقالع  نم  هب  تبـسن  وت  دنکن  هک  دوب  نیا  رطاخب  نم  یلد  ود  کش و  مرادن ،  يا  همهاو  غیرد و  چیه  ناج 
دنروایب يذغاک  ملق و  ات  هدب  روتسد  مسیونب ،  یلع  لتق  رب  یبتک  همان  دهعت  هک  مرضاح  یتشاد  اور  نم  هب  تبسن  هک  يا  هقالع  وت و  راتفگ 

اب مه  ماطق  داد ،  رارق  ماطق  يوربور  ار  دوخ  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  دیعـس  دروایب .  يذـغاک  ملق و  اـت  تساـخرب  اـج  زا  يروف  هباـبل  . 
تسین یجایتحا  یبتک  هماندهعت  يزادنا ،  یم  رطخ  هب  ار  تناج  ارچ  مبوبحم !  تفگ :  دیعس  هب  يا  هنارگ  هوشع  نحل  اب  زیمآ و  مسبت  ینابل 

شقـشع دوب ،  هدرک  باـطخ  مبوبحم  ار  وا  هکنیا  زاو  دینـش ،  وا  زا  ار  زیمآ  تبحم  نحل  نآ  دیعـس  یتـقو  مراد .  ناـمیا  وت  راـتفگ  هب  نم  ، 
تبحم رهم و  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  مه  ماطق  درک ،  دـهاوخ  یناشفناج  وا  هار  رد  سفن  نیرخآ  اـت  هک  تفگ  وا  هب  هدـش و  هتخیگنارب 

رهم و همه  نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  یلو  درک ،  یم  ساـسحا  ناـهج  نادرم  نیرتخبـشوخ  ار  شدوخ  دیعـس  هک  يروـط  درک  دیعـس  هب  يرتـشیب 
یبتک هماندـهعت  وا  زا  ات  دراد  میمـصت  درکن و  افتکا  وا  راتفگ  هب  یتح  راک  نیا  رد  تسا و  یلع  لـتق  هب  بیغرت  قیوشت و  تهج  هب  اـهتبحم 

هلیح و اب  لماک  روط  هب  ماطق  ات  درک  ریخءات  قاطا  هب  تعجارم  رد  شدوخ  تساوخ  هب  هبابل  دوش .  فرـصنم  یلع  لـتق  زا  دـناوتن  اـت  دریگب 
تسوپ و زا  يذغاک  شتـسد  رد  هک  یلاح  رد  تشگرب  هبابل  دنک .  راتفرگ  دوخ  قشع  ماد  رد  ار  دیعـس  دوخ  همـشرک  زان و  يرگ و  هوشع 
تفرگرب و رد  ار  شدوجو  رـسارس  تشحو  سرت و  دـید  لاح  نیا  هب  ار  نز  نآ  دیعـس  یتقو  تشاد .  بکرم  زا  رپ  یتاود  خاش و  زا  یملق 
کش و هجوتم  ماطق  هظحل  نیا  رد  دـش .  راک  نیا  عنام  ماطق  هب  تبـسن  ءایح  قشع و  دـنک  رظنفرـص  هماندـهعت  نتـشون  زا  تساوخ  هکنیمه 

تـسناوتن رگید  ماـطق  تاـکرح  نیا  اـب  دیعـس  درک .  فرطرب  ار  وا  کـش  ینیریـش ،  مّسبت  هوشع و  زاـنرپ و  هاـگن  اـب  دـش و  دیعـس  دـیدرت 
 . دوب یمن  طورـش  نیا  رگا  يزاونلد  تبحم و  نیا  تسا  ابیز  هچ  رادید و  نیا  تسا  شوخ  هچ  تفگ :  نینچ  شدوخ  هب  دنک و  يراددوخ 

لیاسو نیا  ندروآ  اب  ایآ  تفگ :  درک و  یهاگن  هبابل  هب  نیاربانب  داد  یمن  تسد  زا  دیعس  یلددود  کش و  عفر  يارب  ار  یتصرف  چیه  ماطق 
درک یمسبت  هاگنآ  دسیونب .  يا  همان  نینچ  دیعس  هک  منک  یمن  رکف  نم  هن !  هن  دیسیونب ؟  یبتک  همان  دهعت  دیعـس  هک  يراد  رارـصا  مه  زاب 

ایآ دـیوگ :  یم  دوخ  شیپ  هکلب  تشحو  سرت و  يور  زا  هن  یلو  دـشاب  هدـش  نامیـشپ  وا  منک  یم  نامگ  تفگ :  درک و  یهاگن  هبابل  هب  و 
نابز رب  دیعـس  هب  زیمآ  محرت  یتلاحاب  همـشرک و  زان و  زا  یهاگن  اب  ار  تـالمج  نیا  ماـطق  تسا ؟  هتـسیاش  ینز  يارب  یناـشفناج  همه  نیا 
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وا زا  ار  تاود  ملق و  هکنیا  زجب  دیدن  يا  هراچ  درپس و  یشومارف  هب  ار  اهرطخ  همه  دینش  ار  ماطق  ياهفرح  دیعس  یتقو  تخاس .  یم  يراج 
 : تشون هنوگنیا  تشحو  سرت و  اب  هارمه  نازرل  یتسد  اب  تفرگ و 

ماطق نیگنس  هیرهم 

ربارب رد  وا  هیرهم  نیا  مناـسرب و  لـبقب  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  منک  یم  دـهعت  يدـع  نب  ۀنحـش  رتـخد  ماـطق  دزن  رد  يوما  دیعـس  نم  ))
 (( مریگ یم  هاوگ  مقاثیم  دهع و  نیا  رب  ار  دنوادخ  منادن و  وا  يرسمه  هب  قیال  ار  دوخ  میاینرب  لمع  نیا  هدهع  زا  رگا  تسا  نم  اب  جاودزا 

وا هک  دـنامهفب  ماطق  هب  ات  درک  یم  راـختفا  یلیخ  شراـک  نیا  رب  درک  ادـیپ  تغارف  هماـن  دـهعت  نتـشون  زا  دیعـس  یتقو  يوما ))  دیعـس  . ))
دناوخ تقدـب  تفرگ و  دیعـس  زا  ار  همان  دـهعت  ماطق  درب .  یپ  هدـش  ادـیپ  شلد  رد  هک  لمع  يراوشد  هب  دـعب  اـما  تسین  ییوسرت  صخش 

همان دـهعت  وت  زا  هک  تسین  ماطق  رب  راع  گنن و  اـیآ  يا  هتـشون  هماـن  دـهعت  یتسارب  هک  دوش  یم  مولعم  تفگ :  درک و  دیعـس  هب  ور  سپس 
متفگ وت  هب  نالا  نم  هک  یلاح  رد  يدرک  یقلت  يدج  ارم  ياهفرح  وت  هکنیا  لثم  یـشاب ؟  دـنبیاپ  دـهع  نآ  هب  اجنیا  رد  وت  هک  دریگب  یبتک 

مهاوخ لتق  هب  ار  وا  مدوخ  ياهتـسد  اب  نم  دشکب  ار  وا  تسناوتن  یـسک  مه  رگا  دـشکب ،  ار  یلع  یـسک  هچ  هک  دـنک  یمن  یقرف  نم  يارب 
ءاقل هب  هکنیاات  مراد  یم  هگن  تسا  نم  رمع  ياهبـش  نیرتهب  وزج  هک  بش  نیا  زا  يراگدای  ناونعب  نم  یتشون  وت  هک  يزیچ  نآ  اما  دـناسر 
نیقی یلو  درک  ادیپ  یبلق  شمارآ  درک و  رواب  ار  ماطق  ياهفرح  دیعس  درک . ) یم  نایب  يرگ  هوشع  زان و  اب  ار  تاملک  نیا  وا   . ) میسرب مه 

ییاهنت تساوخ  دروآ و  دوجوب  تشحو  سرت و  شلد  رد  راک  ینیگنـس  زاب  دیـسر .  دـهاوخن  ماطق  لاصو  هب  هتـشکن  ار  یلع  ات  هک  تشاد 
رتدوز ات  ورب  یهاوخ  یم  مه  رگا  نامب ،  ام  شیپ  تفگ :  وا  هب  ماطق  تساوخ ،  جورخ  هزاجا  ماطق  زا  ور  نیا  زا  دـنکب  يرکف  هراـب  نیا  رد 

 . درک یم  نایب  هوشع  زان و  اب  هارمه  تشاد و  بل  رب  هک  یمـسبت  اب  ار  تاملک  نیا  ماطق  میـسرب .  رگیدـمه  لاصو  هب  اـم  یـشکب و  ار  یلع 
بقارم الماک  هک  دندید  ار  ناحیر  هناخ  غاب  رد  درک .  هقردب  ار  وا  مه  هبابل  دش .  جراخ  قاطا  زا  درک و  یظفاحادخ  دیـشک و  یهآ  دـیعس 

هکنیا زا  تفگ :  درک و  دیعـس  هب  ور  دـش  جراخ  هناخ  زا  دیعـس  اـب  هباـبل  هک  یتقو  تشاد .  تشحو  ناـسوساج  ناـبیقر و  زا  دوب و  فارطا 
هک دنتـشاد  وزرآ  قارع  ياهرهـش  ریاس  هکلب  هفوک ،  ناناوج  مامت  هکنوچ  میوگ  یم  کیربت  وت  هب  ینک  بلج  ار  ماـطق  تیاـضر  یتسناوت 

تشاد و بل  رب  یمسبت  درک  یم  هاگن  وت  هب  یتقو  دوب  هودنا  نزح و  جوا  رد  ماطق  هک  یلاح  رد  تسا  بجعت  یـسب  ياج  دنـشاب و  وت  ياج 
دـش وت  هجوتم  يرطخ  رگا  هک  نوچ  درادـن  ینادـنچ  تیمها  يداد  هک  يدـهعت  اما  دـشاب ،  فرط  ود  زا  ّتبحم  هک  تساـبیز  شوخ و  هچ 

 . دوب هتشاذگاج  ماطق  شیپ  ار  شبلق  هکیلاح  رد  درک  یظفاحادخ  هبابل  اب  دیعس  دنک .  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  هک  تسین  یسک  ماطق 

گرزبردپ نادصاق  اب  دیعس  رادید 

هتفرگ هدـهع  هب  هک  ار  يراـک  تسناوت  یمن  شدوخ  هک  نیا  زا  دـهد و  ماـجنا  تساوخ  یم  هک  يراـک  يراوشد  زا  دـش  اـهنت  دیعـس  یتقو 
یم لایخ  هنوگنیا  دـنک .  هولج  بوخ  شرظن  رد  راک  یتشز  دـنک و  هولج  تیمها  مک  راک  تمظع  ات  داد  یم  يرادـلد  شدوخ  هب  ددرگرب 

ماجنا ار  مهمرما  نیا  هتسناوتن  وا  زج  یسک  هک  دنک  راختفا  دریگب و  وا  زا  ار  هیما  ینب  ماقتنا  هتـسناوت  مه  دشکب  ار  یلع  دناوتب  رگا  هک  درک 
ات درک  تکرح  هفوک  فرط  هب  لایخ  نیا  اب  دیـسر .  دـهاوخ  ماطق  لاـصو  هب  مه  دـنک و  یم  ادـیپ  هیواـعم  شیپ  رد  یتلزنم  برق و  دـهد و 

ياهرداچ اه و  هناخ  هب  یهاگن  درک ،  یم  ییامندوخ  نآ  رد  هام  فاص و  نامسآ  تشذگ ،  یگرزب  دجسم  رانک  زا  دیـسر  هفوک  هب  هکنیا 
وا ناراداوه  هک  تسناد  یم  دنتـشاد و  تنوکـس  نآ  رد  یلع  ناراداوه  هک  ياـهرداچ  اـه و  هناـخ  تخادـنا ،  دوب  یلع  لزنم  نوـماریپ  هک 

سرت و دـهد  ماـجنا  تساوـخ  یم  هک  يراـک  تـمظع  زا  دـیزرل و  شیاـپ  دـنرادن ،  يا  هـمهاو  سرت و  گرم  زا  دنتـسه و  مواـقم  یمدرم 
دیعـس لزنم  دـسرب .  شدوصقم  هب  هنوگچ  هک  دوب  رکف  نیا  رد  درک و  تکرح  شلزنم  فرط  هب  تفرگ .  ارف  ار  وا  دوـجو  رـسارس  تشحو 

 ، دـش هناـخ  لـخاد  یتقو  هدز ،  وناز  وا  هناـخ  لـباقم  هک  دـید  ار  يرتش  دوش  هناـخ  دراو  هکنیا  زا  لـبق  دوب  هفوک  ياـهرازاب  زا  يرازاـب  رد 
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ات دش ،  کیدزن  دیعـس  هب  اهنآ  زا  یکی  دنا .  هدش  دراو  وا  رب  هک  دنتـسه  ینانامهم  دش  یم  مولعم  هک  دید  ار  يا  هدعو  رگید  رتش  نیدـنچ 
لاوئس ار  وا  ندمآ  ببـس  دش و  بجعتم  وا  ندید  زا  تسا ،  باحروبا  شدج  دارفا  زا  هک  تخانـش  ار  وا  دیعـس  دنک  مالـس  تساوخ  هکنیا 

اقآ و بناج  زا  ام  تفگ :  درم  نآ  يدمآ !  هفوک  هب  هک  تسا  هدش  هچ  هللادـبع  تفگ :  دـشاب  هداد  ار  وا  مالـس  باوج  هکنآ  نودـب  درک ، 
 . میراد یمهم  تیرومءام  تفگ :  صخـش  نآ  دـیا ؟  هدـمآ  هچ  يارب  تفگ :  دیعـس  میا .  هدـمآ  باحروبا  تراوگرزب  دـج  نم و  يالوم 

يدایرف هآ و  دیعس  میربب .  وا  دزن  ار  وت  ات  داتسرف  ار  ام  هدش و  هدوسرف  ریپ و  تگرزب  ردپ  تفگ :  صخش  نآ  تسیچ ؟  نآ  تفگ :  دیعس 
ورزآ یلو  تسا  يریپ  رطاخب  طقف  وا  یشوخان  تفگ :  صخـش  نآ  تسا ؟  رامیب  وا  ایآ  هدمآ ؟  وا  رـس  رب  هچ  تفگ :  رایتخا  یب  دیـشک و 

صخـش نآ  تساجک ؟  نـالا  مگرزبردـپ  تفگ :  دیعـس  میربب .  وا  شیپ  تعرـس  هب  ار  وت  هک  هدرک  رومءاـم  ار  اـم  دـنیبب و  ار  وت  هک  دراد 
دیناد یم  دوخ  هچ  ره  الاح  هدرک ،  رما  ام  هب  هنوگنیا  تفگ :  صخش  نآ  میایب ؟  هکم  هب  دیاب  مه  نم  ایآ  تفگ :  دیعـس  هکم .  رد  تفگ : 

هب هللادبع  درک ،  یم  همزمز  ار  میظعلا ))  یلعلا  هللااب  الا  ةوقال  لوحال و   )) هملک وا  تخادرپ ،  ندز  مدق  هب  تفر و  ورف  رکف  هب  یتدم  دیعس  . 
یمهم رما  يارب  مگرزبردپ  امتح   : )) دیوگ یم  دروآ و  یم  نوریب  شنت  زا  ار  شیابع  هک  دـید  ار  دیعـس  دـش ،  هناخ  دراو  ات  تفر  شلابند 

هتـسکش وریپ  یلیخ  نوچ  دنیبب  ار  وت  شگرم  ندیـسر  ارف  زا  لبق  دهاوخ  یم  طقف  وا  تفگ :  هّللادبع  هداتـسرف ))  ملابندـب  هک  هتـساوخ  ارم 
ار بش  نآ  دیعس  مینک .  تکرح  ادرف  مینامب و  اجنیا  ار  بشما  هکنیا  ات  تسین  يا  هراچ  سپ  تفگ :  دیعس  درادن .  ار  وت  زج  یسک  هدش و 

 . دناسر نایاپ  هب  شرفس  ماطق و  هرابرد  ندرک  رکف  اب 

گرزبردپ اب  رادید  يارب  هکم  فرط  هب  تکرح 

ماطق اب  يرادید  رفس  زا  لبق  هک  دید  رتهب  دیعـس  دنداتفا ،  هارب  دندش و  اهرتش  راوس  ناشناهارمه  اب  هللادبع  دیعـس و  دیـسر  ارف  حبـص  یتقو 
کیدزن هک  ینامز  تفاتش .  ماطق  هناخ  يوس  هب  رفس  سابل  اب  تفرگ و  هزاجا  دوخ  نارفسمه  زا  ار  یهاتوک  تدم  ور  نیا  زا  دشاب .  هتشاد 

نیا زا  وا  تشحو  سرت و  یلو  درکن  بارطـضا  راچد  ار  وا  گرزبردپ ،  اب  تاقالم  دـمآ و  شدای  هتـشذگ  بش  يارجام  دیـسر  ماطق  هناخ 
وا تفگ :  ناحیر  درک .  لاوئـس  ماطق  هرابرد  وا  زا  دید و  ار  ناحیر  دش ،  ماطق  لزنم  لخاد  دسرب .  وا  دزن  هب  دناوتن  شگرم  زا  لبق  هک  دوب 

ماطق هکنیا  زا  دیعـس  مناد .  یمن  تفگ :  ناحیر  هتفر ؟  اـجک  ماـطق  تفگ :  دیعـس  ددرگ .  یمرب  دوز  هتفر و  نوریب  هب  يراـک  ماـجنا  يارب 
شوج هب  شتریغ  ور  نیا  زا  دوش  جراخ  هناخ  زا  يدوز  نیا  هب  وا  لثم  يرتخد  تشادن  تسود  وا  دش و  نارگن  دوب  هتفر  نوریب  دوز  حـبص 

یمن تفگ :  ناحیر  ددرگرب ؟  دوز  دینک  یم  رکف  ایآ  تفگ :  دیعس  تفر .  هبابل  اب  تفگ :  ناحیر  هتفر ؟  نوریب  اهنت  وا  ایآ  تفگ :  دمآ و 
 . دشاب هتفر  دنتـسه  هفوک  جراخ  رد  هک  دوخ  ناشیوخ  زا  یـضعب  شیپ  تسا  نکمم  نوچ  ددرگنرب  ادرف  ات  مه  دیاش  بش و  ات  دـیاش  مناد 
وا زا  دورب و  وا  يوس  هب  اـت  هتفر  اـجک  ماـطق  هک  دـنادب  تشاد  وزرآ  یلو  دـنک  تکرح  هکنیا  اـی  دـنامب  ماـطق  رظتنم  هک  دوـب  ددرم  دـیعس 
زور دنچ  شتبیغ  هک  تشاد  ار  نیا  سرت  یلو  تشادـن  یعنام  دیـشک  یم  لوط  یهاتوک  تدـم  وا  تشگرب  رگا  نوچ  دـنک .  یظفاحادـخ 

هک وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  تشگرب  ماطق  یتقو  تفگ :  ناحیر  هب  دـهد و  همادا  شتکرح  هب  تفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دـشکب  لوط 
هب شناهارمه  اب  دیعـس  مدرگ .  یمرب  دوز  هللااشنا  يدوبن  وت  یلو  منک  یظفاحادخ  امـش  اب  مدـمآ  مور و  یم  هکم  هب  يرورـض  يراک  يارب 

ماطق ندیدن  جورخ و  زا  هک  دوب  هتفرن  نوریب  هفوک  زا  زونه  دیپت .  یم  ماطق  يارب  هفوک  رد  شبلق  هک  یلاح  رد  دـندرک  تکرح  هکم  دـصق 
 . داد یم  یلست  شگرزبردپ  اب  تاقالم  رطاخ  هب  ار  شدوخ  یلو  دش  نامیشپ 

دوب هک  باحروبا 

یناسک زا  ود  ره  درک و  تیبرت  شدوخ  نماد  رد  ار  وا  دیعـس ،  ردـپ  گرم  زا  دـعب  هک  دوب  يا  هدروخلاس  درمریپ  دیعـس ،  دـج  باـحروبا 
تماقا نامثع  لزنم  رد  يدایز  تدـم  ود  نآ  هکنوچ  دوب ،  نامثع  نالتاق  زا  ماقتنا  ناشفدـه  دـندرک و  یم  نامثع  نوخ  هبلاـطم  هک  دـندوب 
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اسب هچ  دوبن و  لفاغ  دوب  هدناروش  وا  هیلع  رب  ار  مدرم  هک  وا  ياهاطخ  زا  یلو  تشاد ،  نامثع  هب  يدایز  هقالع  باحروبا  هکنیا  اب  دنتـشاد . 
هک تشاد  نیقی  رما  نیا  هب  باحروبا  داد .  یمن  رثا  بیترت  نآ  هب  یکدنا  دراوم  زج  یلو  درک ،  یم  راداو  نیملسم  روما  حالصا  يارب  ار  وا 

باحروبا و دش .  هتشک  نامثع  هکنیا  ات  دشاب ،  هتـشادن  یهجوت  مدرم  ياه  هتـساوخ  هب  هک  دندرک  راداو  ار  نامثع  نانمـشد ،  زا  یهورگ  ، 
( دـش مامت  لمج  باحـصا  تسکـش  هب  هک   ) لمج هعقاو  زا  دـعب  یلو  دـندرک ،  یم  نامثع  نوخ  هبلاطم  هک  دـندش  یناسک  هلمج  زا  دـیعس 
رد هک  یناسک  هک  دوب  هدـش  لصاح  نیقی  الماک  وا  يارب  نوچ  دـنام ،  تکاس  دـش و  ادـج  ناـمثع  ناـهاوخنوخ  اـب  یهارمه  زا  باـحروبا 

دیعـس زج  یـسنوم  و  دـنام ،  هکم  رد  باحروبا  نامثع .  یهاوخنوخ  يارب  هن  هدوب  لانم  لام و  عمط  هب  دـندرک  گنج  یلع  اب  لمج  گنج 
یم باحروبا  دش .  راک  نیا  زا  وا  عنام  شدج  دنک ،  تکرـش  نیفـص  گنج  رد  هیواعم  رکـشل  اب  تشاد  دـصق  دیعـس  هک  یتقو  تشادـن . 
نیا يارب  ات  داد  هزاجا  وا  هبور  نیا  زا  دـنک ،  جاودزا  وا  اب  هک  دـنک  یم  شـالت  یعـس و  دراد و  ماـطق  هب  يداـیز  هقـالع  دیعـس  هک  تسناد 

میمصت دوش و  یم  رتمک  وا  یئاناوت  هک  دوب  نیا  باحروبا  ساسحا  دیشک ،  ازارد  هب  هفوک  رد  دیعس  فقوت  راب  نیا  دورب و  هفوک  هب  روظنم 
هفوک هب  ار  هللادبع  مان  هب  دوخ  کیدزن  نارای  زا  یکی  باحروبا  دنکب .  یتیصو  وا  يارب  ات  هدناوخ ،  ارف  ار  دیعـس  شگرم  زا  لبق  ات  تفرگ 

یم مرن  هجنپ  تسد و  گرم  اب  يریپ  فعـض و  تدش  زا  هک  دوب  یلاحرد  نیا  و  دـش ،  وا  تشگزاب  رظتنم  و  داتـسرف ،  دیعـس  ندروآ  يارب 
 . درک

هکم رهش  رد  دیعس 

هقالع تدش  زا  ماطق ،  بناج  زا  یلاحشوخ  شدج و  بناج  زا  ینارگن  دومیپ ،  یلاحـشوخ  ینارگن و  اب  ار  هکم  هفوک و  نیب  هار  دیعـس  اما 
مه باحروبا  نوچ  دنک  غالبا  وا  هب  ار  ماطق  فرط  زا  جاودزا  شریذپ  ات  دـشاب ،  هدـنز  شدـج  هک  تشاد  تسود  تشاد ،  ماطق  هب  هک  يا 

سرت و دـمآ ،  یم  شدای  یلع  نتـشک  جاودزا و  طرـش  یتقو  یلو  دـش ،  یم  لاحـشوخ  اهرکف  نیا  اب  دیعـس  دوب .  یـضار  تلـصو  نیا  هب 
یم ترفاسم  اهنت  ایوگ  هک  دوب  شراـکفا  رد  قرغ  يروط  درک ،  یط  تـالایخ  راـکفا و  نیا  اـب  ار  هار  رتشیب  تفرگ .  یم  ارف  ار  وا  تشحو 

هب دش ،  نایامن  ادیپ و  الماک  رهـش  و  دندیـسر ،  هکم  کیدزن  هکنیا  ات  درکن ،  بلج  ار  وا  هجوت  چـیه  اهارحـص  اهّرد و  اههوک و  و  دـنک ، 
دوخ نارای  نایم  رد  هک  یهاشداپ  لثم  دـنک ،  یم  یئامندوخ  ینیگن  نوچ  نآ  طسو  رد  هبعکو  هدـش  عقاو  یتشد  ناـیم  رد  هکم  هک  يروط 
شپت هب  شبلق  درک و  تکرح  شدج  هناخ  فرط  هب  تعرـس  هب  دیعـس  دش .  یم  کیدزن  بورغ  هب  مک  مک  مه  دیـشروخ  دشاب .  هداتـسیا 

زا لبق  دوب .  هدیسر  ارف  بش  دیسر  رهش  هب  یتقو  دشاب ،  هدرک  عادو  ار  یناف  راد  شگرزبردپ  لزنم ،  هب  ندیسر  زا  لبق  دنکن  هک  دوب  هداتفا 
 . درک یظفاحادـخ  دـندوب  شهارمه  هک  ياـقفر  زا  و  درک ،  تکرح  دوـخ  لزنم  فرط  هب  شرتـش  هارمه  دوـش  کـیرات  اوـه  ـالماک  هکنیا 

یلو دش ،  یم  ادخ  هناخ  دراو  مارحلا  هللا  تیب  فاوط  يارب  شا  هناخ  هب  نتفر  زا  لبق  دش ،  یم  هکم  رهـش  دراو  یتقو  هک  دوب  نیا  وا  تداع 
 . دـنیبن ار  وا  شگرم  زا  لبق  دـنکن  دیـسرت  یم  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  مه  نیا  تفر و  شدـج  هناخ  فرط  هب  شیپ  تاعفد  فـالخرب  راـب  نیا 

لاـح زا  یـسرپلاوحا ،  زا  دـعب  دـید و  ار  نایانـشآ  ناتـسود و  زا  یهورگ  هچوک  نآ  رد  دوب ،  شا  هناـخ  فرط  هب  هک  دـش  يا  هچوک  دراو 
شا هون  دورو  تراشب  ات  دنتفر  باحروبا  شیپ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دندرک ،  شدج  تمالـس  هب  نئمطم  ار  دیعـس  یتقو  درک ،  لا  ؤس  شدج 

ياراد هک  دش  يا  هناخ  دراو  داد .  شمداخ  هب  ار  نآ  دـمآ و  نیئاپ  شرتش  زا  دـش  تحار  شدـج  زا  شرطاخ  وا  هکنیمه  دـنهدب ،  وا  هب  ار 
یـصخش دسرب  هناخرد  هب  هکنیا  زا  لبق  دسر ،  یم  رظن  هب  کیرات  رگید  ياهقاتا  دوب ،  نشور  یغارچ  اهقاطا  زا  یکی  رد  دوب ،  قاطا  دـنچ 

تخانـش و ار  وا  دیعـس  دـمآ ،  وا  لابقتـسا  هب  دوش  رادـیب  باوخ  زا  ضیرم  هکنیا  ادابم  ات  درک  یم  تکرح  اپ  ناتـشگنا  اـب  یمارآ و  هب  هک 
دنچ وا  هتفر ،  ورف  یقیمع  باوخ  هب  نالا  تفگ :  درم  نآ  درک ،  لا  ؤس  شدـج  هرابرد  وا  زا  تسا ،  شدـج  ناـکیدزن  زا  یکی  هک  تسناد 

و دـنور ،  نوریب  شقاطا  زا  هک  تساوخ  نم  زج  هب  دارفا  همه  زا  دـش ،  هریچ  وا  رب  باوخ  ساسحا  زورما  یلو  هدـیباوخن ،  هک  تسا  يزور 
تفگ و ار  نیا  منیبب .  باوخ  لاـح  رد  ار  وا  موش و  قاـطا  دراو  راذـگب  تفگ :  دیعـس  دـینکن  رادـیب  ارم  دـماین  دیعـس  اـت  هک  درک  هیـصوت 
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يروطب هدش  هدیشک  الاب  غارچ  هلیتف  دوب  هتفرگ  رارق  باوختخر  رانک  رد  يا  هچقاط  يوررب  یغارچ  دش ،  قاطا  دراو  دروآرد ،  ار  ششفک 
هک يروط  درک  تکرح  شدـج  باوختخر  فرط  هب  دیعـس  دوب ،  هدرک  هایـس  ـالماک  ار  راوید  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  قاـطا  ماـمت  شدود  هک 

فاحل ریز  شیاهتسد  دوب و  هدیباوخ  تشپ  هب  باحروبا  دوب .  هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  رسارس  شدج  گرم  زا  سرت  هداتفا و  شپت  هب  شبلق 
کیدزن شدج  هب  یتقو  دوزفا .  یم  شنامشچ  يدوگ  رب  شا  هدیلوژ  ناوربا  هیاس  هکیلاح  رد  دوب ،  هتسب  شا  هتفر  ورف  نامشچ  دوب .  ناهنپ 

 . تفرگ مارآ  شبارطـضا  دـشک  یم  يا  هتـسهآ  مظنم و  سفنت  دـید  یتقو  هن ،  ای  دـشک  یم  سفن  دـنیبب  اـت  درک  وا  هنیـس  هب  یهاـگن  دـش 
شندرگ زا  یمین  ات  وا  شیر  هبنپ و  هدوت  نوچ  وا  رس  دیسر .  یم  رظنب  بیجع  كانسرت و  یلیخ  فیعض ،  ییانشور  نآ  ربارب  رد  باحروبا 
هکنیمه دومن و  زاب  ار  دوخ  نامـشچ  درک و  یتکرح  اریز  دوب ،  هدرب  یپ  دوخ  هون  ندـمآ  هب  هدروخلاـس  درم  نآ  ییوگ  دوب ،  هتفرگ  ارف  ار 

باوخ تخت  يولج  تسا ،  هدش  رادیب  شگرزبردپ  دید  هک  یتقو  دیعـس  اما  تسب ،  شقن  شنابل  رب  یمـسبت  دید ،  دوخ  ربارب  رد  ار  دیعس 
دنابسچ و شدوخ  هنیس  هب  ار  دیعـس  دادن ،  لاجم  باحروبا  دسوبب ،  ار  وا  تساوخ  هکنیمه  تفرگ و  شتـسد  رد  ار  وا  تسد  دز و  وناز  وا 

 . درک يرای  نتسشن  رد  ار  شدج  و  دش ،  دنلب  يا  هظحل  زا  سپ  دیعس  دیسوب .  ار  شتروص  رس و 

دیعس راکفا  رییغت  رد  باحروبا  شقن 

و درک ،  هجوت  وا  نانخس  هب  الماک  دینش ،  وا  زا  ار  ینازرل  مارآ و  يادص  هکنیا  ات  تسیرگن ،  یم  شدج  فعض  یناوتان و  هب  هتسویپ  دیعس 
 (( . مدوب نارگن  وت  رفـس  ندـش  ینالوط  زا  یتشگرب ،  ملاس  هک  مرازگـساپس  ار  ادـخ  مدـنزرف !   : )) دوب نیا  دینـش  وا  زا  هک  یمـالک  نیلوا 

گرزبردپ تسا ؟  روطچ  تلاح  الاح  منیبب  وگب  مدناسر ،  امـش  هب  ار  مدوخ  عیرـس  دـیا  هتـساوخ  ارم  امـش  متـسناد  هکنیمه  تفگ :  دـیعس 
هتـشگرب نم  هب  متردق  منک  یم  ساسحا  مدید ،  ار  وت  یتقو  مدرک ،  یم  ساسحا  گرم  یکیدزن  رد  ار  دوخ  وت  ندـمآ  زا  لبق  نم  تفگ : 
یئاهبنارگ ياهتحیـصن  متایح  نامز  رد  ات  درک ،  مزج  ارم  مزع  دنوادخ  هک  تسا  نیا  لثم  هداهن و  تنم  نم  رب  دنوادخ  لاح  ره  رد  تسا ، 

ینالوط رمع  امش  هب  دنوادخ  هک  مراد  ار  نآ  دیما  و  مدوب ،  امش  ياهتحیصن  دنموزرآ  قاتـشم و  هشیمه  نم  تفگ :  دیعـس  منکب .  امـش  هب 
شراتفگ هجوتم  یسک  ادابم  ات  درک  يا  هراظن  تسار  پچ و  فرط  هب  دیعس  نانخس  نیا  زا  سپ  یشاب .  ماطق  اب  نم  جاودزا  دهاش  ات  دهدب 

یم تراشب  دوب  تیوزرآ  هک  یماقتنا  هب  ار  امـش  نیا  رب  هوالع  تفگ :  يا  هتـسهآ  يادص  اب  دـید ،  دارفا  زا  یلاخ  ار  اج  همه  یتقو  دوشب ، 
ساسحا وا  هرهچ  زا  ار  ینارگن  یتحاران و  تلاح  دیعـس  هک  يروط  هب  تسیرگن ،  دیعـس  هب  نارگن  بجعتم و  یتلاح  اـب  گرزبردـپ  مهد . 

ماقتنا هیضق  زا  اما  مدش ،  لاحشوخ  تهج  نیا  زا  مدیمهف و  ماطق  اب  ار  وت  جاودزا  اما  تفگ :  یم  هک  دینش  ار  شدج  يادص  سپـس  درک ، 
شومارف ایآ  راوگرزب !  دـج  يا  تفگ :  درک و  یمـسبت  دیعـس  مدـیمهفن .  يزیچ  راک  نیا  هب  وت  تبغر  هقـالع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  وت 

ماقتنا هک  هدرک  ادـیپ  تءارج  یـسک  نونک  اـت  اـیآ  مینک ؟  یم  مولظم  هفیلخ  نوخ  هبلاـطم  هک  تساـهلاس  هیما  ینب  همه  اـم و  هک  يا  هدرک 
وا لتاق  تفگ :  دش و  ادـیوه  درمریپ  هرهچ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  اّما  دـیاشگب ؟  ار  ام  لد  ياه  هدـقع  ات  دریگب ،  لتاق  زا  ار  نامثع  نوخ 

و متسه ،  نم  بلاط  یبا  نب  یلع  لتاق  تفگ :  درک و  کیدزن  شدج  شوگ  هب  ار  شرس  دیعس  تشک ؟  دهاوخ  ار  وا  یسک  هچ  تسیک ؟ 
کمک هب  اـت  دـهد  رمع  امـش  هب  دـنوادخ  هک  مراودـیما  و  درک ،  مهاوخ  دوـخ  بیـصن  ار  تاـحابم  راـختفا و  و  تشک ،  مهاوـخ  ار  وا  نم 
شزرل زا  دیعس  دهد ،  همادا  ار  شنخس  دیعـس  تشاذگن  تینابـصع  بضغ و  تدش  زا  گرزبردپ  مسرب .  فده  نیا  هب  وت  ياه  یئامنهار 

ینحل اب  درک و  عطق  ار  شمالک  شدج  درک .  بجعت  دیمهف و  ار  شدج  تینابصع  شتروص  ياههوم  ندش  خیس  اهبل و  تکرح  اهتـسد و 
سپ هدیمهفن ،  ار  وا  ياهفرح  شدج  هک  درک  نامگ  دش و  توهبم  دیعس  یشکب .  ار  مولظم  دیابن  وت  دیعـس  يا  هن !  هن !  هن !  تفگ :  نشخ 

هنوگچ تفرگ ،  مهاوخ  ماقتنا  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  نم  تسا ؟  یـسک  هچ  مولظم  زا  تروظنم  منیبب  وگب  راوگرزب !  دج  يا  تفگ :  وا  هب 
مولعم سپ  يدرک ؟  یم  ناـمثع  نوخ  هبلاـطم  هک  يدوب  یناـسک  نیلوا  زا  وت  هک  یلاـح  رد  تسا ،  هاـنگ  یب  مولظم و  وا  هک  ییوگ  یم  وت 

ار مروظنم  وت  یلو  مدـیمهف ،  مناد و  یم  ار  وت  فدـه  نم  زگره !  هن  تفگ :  گرزبردـپ  يا .  هدـشن  هجوتم  ار  مروـظنم  وـت  هک  دوـش  یم 
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هتشکن ار  نامثع  وا  تسا ،  اربم  مینک  یم  مهتم  ار  وا  ام  هچنآ  هب  تبـسن  تسا و  هانگ  یب  بلاط  یبا  نب  یلع  ینک ،  یم  هابتـشا  يدیمهفن و 
وا دنام  تکاس  دیعس  دشاب .  شنزرس  راوازس  هک  هدشن  یهانگ  بکترم  و  هتساوخن ،  ناناملـسم  يارب  يدب  و  هتـشادن ،  تسد  وا  لتق  رد  و 
هب داد ؟  يءار  رییغت  هنوگچ  دوب ،  یلع  اـب  هزراـبم  ناماگـشیپ  زا  شدـج  هک  تسناد  یم  نوچ  تسا ،  باوخ  ملاـع  رد  هک  درک  یم  لاـیخ 

سپ دیمهف ،  درک  یم  رکف  دیعس  هک  ار  هچنآ  دیعـس ) دج   ) باحروبا اّما  هدرک .  ادیپ  ساوح  لالتخا  ریپ و  شدج  هک  درک  روطخ  وا  نهذ 
مه رطاخ  نیمه  هب  متسه ،  رکف  تمالس  تّحـص و  لامک  اب  نم  نالا  هکنوچ  نکم  تسردان  تواضق  نم  لقع  رکف و  هرابرد  تفگ :  وا  هب 

دیعـس مراد .  مه  ناهرب  لـیلد و  دوخ  ياـعدا  نیا  يارب  هکلب  میوگ  یمن  ناـهرب  لـیلد و  نودـب  ار  فرح  نیا  متـساوخ ،  هفوک  زا  ار  اـمش 
تـسا تسرد  بلطم  نیا  هنوگچ  ینک ،  ادیپ  رییغت  تا  هدیقع  رد  هنوگنیا  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  تفگ :  درک و  ربص  یمک  دنام و  توهبم 

هک یلاح  رد  يراد ،  هانگ  نیا  زا  یلع  تئارب  هب  فارتعا  هنوگچ  هتـشادن ؟  تسد  وا  لتق  رد  تسا و  اربم  ناـمثع  نوخ  زا  یلع  هنوگچ  و   ؟
 ، دنک ربص  یمک  دنیشنب و  هک  درک  دیعس  هب  يا  هراشا  تسد  اب  درمریپ  يدرک ؟  یم  لمع  نیا  هب  مهتم  ار  وا  هک  يدوب  یناسک  نیلوا  زا  وت 

اررکم يا  هدنهد  ادن  هک  مدینـش  یم  اهراب  هک ،  دوب  نیا  منک  ادیپ  يا  هدیقع  نینچ  نم  دش  ثعاب  هک  يزیچ  اما  تفگ :  داد و  همادا  سپس 
نیا هب  ار  وا  دنتـسه  يزودنا  تورث  عمط و  لها  و  دـنراد ،  یموش  دـیلپ و  فادـها  هک  یناسک  و  تسا ،  هانگ  یب  یلع  انامه   : )) تفگ یم 
هدرک بلـس  نم  زا  ار  شمارآ  هک  يروط  هب  مدینـش ،  یم  ار  ادص  توص و  نیا  مدرک  یم  هجوت  هک  فرط  ره  هب  دـننک . )) یم  مهتم  هانگ 
لمج گـنج  هنتف  رد  هک  يرگید  دارفا  یلع و  ناـمثع و  خـیرات  زا  يداـیز  تقد  و  موـش ،  تقیقح  ياـیوج  هک  مدـش  راـچان  نـم  و  دوـب ، 

يا هلیسو  ار  مولظم  هفیلخ  زا  یهاوخنوخ  اهنآ  هک  متسناد  و  متفای ،  یهارمگ  رب  ار  نایوما  هیقب  هیواعم و  هجیتن  رد  مدرک ،  دنتـشاد  تکرش 
و دز ،  یم  قرب  وا  هدیکورچ  تروص  يال  هبال  زا  شنامشچ  دیشک ،  مهرد  تروص  درمریپ  دنـسرب .  دوخ  موش  فادها  هب  ات  دنا  هداد  رارق 
 . دوب هدرک  بلس  وا  زا  ار  ندرک  ملکت  تردق  دوب ،  هدش  ضراع  دیعس  رب  نانخـس  نیا  زا  هک  یتشحو  دوب .  راکـشآ  نآ  رد  نایب  تحارص 

یم رکف  وت  ایآ  تفگ :  درک و  دیعـس  هب  یهاگن  درک و  روج  عمج و  ار  شتروص  وربا و  ياهوم  دیـشک و  شـشیر  هب  یتسد  درمریپ  سپس 
زا لبق  ارچ  دنتفگ  یم  تسار  رگا  دوب ؟  نامثع  نوخ  هبلاطم  يزیرنوخ  ندرک و  گنج  یشکرکشل و  زا  شنارای  هیواعم و  فده  هک  ینک 
 ، دـنک یم  نامثع  نوخ  هبلاطم  صاع  ورمع  هکنآ  تسا  راد  هدـنخ  بجعت و  ياج  رتشیب  هک  يزیچنآ  اما  دـندرکن ؟  عافد  وا  زا  نامثع  لتق 

هدوب نیطـسلف  رد  وا  یتقو  هک  درک  یم  راختفا  یتح  و  تشاد ،  نامثع  نتـشک  رد  شالت  یعـس و  هک  دوب  یناسک  نیلوا  زا  وا  هک  یلاـح  رد 
دوب ( 17  ) عابسلا يداو  رد  وا  دیسر  ارف  نامثع  گرم  یتقو  هک ،  تسا  نیا  مدرک  ادیپ  ملع  نآ  هب  نم  هک  يزیچ  نآ  اما  دش .  هتـشک  نامثع 
رود زا  وا  هک  دوب  نیا  ياـنعم  هب  نانخـس  نیا  مدوب و  عابـسلا  يداو  رد  هک  یلاـح  رد  متـشک  ار  وا  نم  تفگ :  وا  دوخ  یلقن  رب  اـنب  نوـچ  ، 

داد و دـندرک و  تکرح  قشمد  تمـس  هب  نامثع  گرم  زا  دـعب  شنارـسپ  وا و  هکنیا  زا  نکن  بجعت  تشاد .  نامثع  لتق  رد  شالت  یعس و 
یم هلیح  ورکم  يور  زا  ار  نیا  هتبلا  تفر ،  نیب  زا  تفارـش  اـیح و  نید و  ياو  يا  و  دـش ،  هتـشک  ناـمثع  ياو  يا  هک  دـندرک ،  یم  داـیرف 

هنتف و داجیا  زا  اهنآ  فدـه  ینک  یم  رکف  ایآ  نایوما :  هیقب  هیواعم و  اما  دـندش .  قحلم  هیواعم  ینعی  نازابگنرین  سیئر  هب  هکنیا  ات  دـنتفگ 
وا تاجن  يارب  هنیدم  هب  ماش  زا  دوب ،  هرـصاحم  رد  وا  هک  ینامز  ارچ  دـنتفگ  یم  تسار  رگا  اعقاو  دوب ؟  نامثع  نوخ  هبلاطم  يروآ  گنج 

وا و مه ،  شگرم  زا  دـعب  ارچ  سپ  دـندرکن ،  يراـی  ار  وا  دنتـشاد  لد  رد  وا  زا  يا  هـنیک  هـک  نوـچ  مـینک  لوـبق  مـه  ضرف  رب  دـندماین ؟ 
؟  دندرکن بوصنم  تفالخ  ماقم  هب  ار  وا  نادنزرف  زا  یکی  ارچ  سپ  دندرک ،  یم  وا  نوخ  هبلاطم  اعقاو  رگا  دـندرک ؟  شومارف  ار  شدالوا 

ریاس لثم  مه  ود  نیا  راک  ریبز :  هحلط و  اما  دندیسر ؟  دوخ  یصخش  ياه  هتـساوخ  هب  هفیلخ  نوخ  مان و  هلیـسو  هب  هنوگچ  هک  يدیدن  ایآ 
دنتـشاد ار  وا  هب  ندناسر  يرای  دصق  رگا  دندوب ،  وا  یکیدزن  رد  هنیدـم و  رد  ود  نآ  دـش ،  هتـشک  نامثع  یتقو  نوچ  دوب و  نابلط  تصرف 

یلع هب  تفالخ  یتقو  ور  نیا  زا  دنـسرب ،  تفالخ  ینعی  دوخ  هنیرید  ّتین  هب  دنتـساوخ  یم  هک  نوچ   ) دـندرکن يراـک  یلو  دنتـسناوت ،  یم 
 ، درک یم  تبحـص  هک  یلاح  نامه  رد  درمریپ  دش .  هتـشک  مولظم  وا  هک  دنتفگ  دندرک و  نامثع  زا  یهاوخنوخ  عافد و  هب  رهاظت  دیـسر ، 
هب ار  شرـس  هکیلاح  رد  دیعـس  اما  درک .  یم  دنلب  نازرل و  ار  شیادص  ناجیه  رثءات و  تدش  یلو  دنک ،  هتـسهآ  ار  شیادص  تشاد  یعس 
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درک توکس  يا  هظحل  دیسر  اجنیا  هب  باحروبا  هک  یتقو  درک .  یمن  عطق  ار  وا  مالک  شدج  هب  مارتحاو  تبیه  تدش  زا  دوب ،  هدنکفا  ریز 
ياهراک هنوگچ  تفگ :  شدـج  هب  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  دیعـس  دـنک .  كاپ  دوب  هتفرگ  ارف  ار  شناهد  فرط  ود  هک  یفک  اـت  ، 

هک یلاح  رد  يرادـنپ و  یمن  هنوگنیا  ار  یلع  لمع  ینادـیم و  تفـالخ  هب  ندیـسر  يارب  نتـشاد  وزرآ  عمط و  ار  ریبز ) هحلط و  هیواـعم -  )
هک هیقب  ددرگ و  یم  ققحم  اـهنآ  زا  یکی  يارب  تعیب  دوش ،  یم  هتـشک  ناـمثع )   ) هفیلخ هک  یتـقو  هنوگچ  دـندوب ؟  هنیدـم  رد  اـهنیا  همه 

درک و تینابـصع  يور  زا  يا  هدنخ  درمریپ  یناد ؟  یمن  تفالخ  يارب  یلع  بناج  زا  عمط  ار  لمع  نیا  دنـشاب ،  یم  نآ  هب  ندیـسر  رظتنم 
لوا زا  هچ  رگا  مسرپب ،  مدوخ  زا  ار  لا  ؤس  نیا  نم  دوب  راوازس  هک  یلاحرد  ینک ،  یم  لا  ؤس  نم  زا  یلع  تفالخ  زا  وت  ایآ  تفگ :  هاگنآ 

ناسنا ینعی   ) دنک یم  رک  روک و  ار  ناسنا  يزیچ  هب  تبـسن  نتـشاد  هقالع  یتسود و  هک  دـنا  هتفگ  تسار  و  مدوب ،  هجوت  یب  بلطم  نیا  هب 
وا نوچ  دوبن ،  مالّسلا  هیلع  یلع  زج  هباحص  زا  کیچیه  راوازس  هتسیاش و  تموکح  تفالخ و  انامه  دزاس . ) یم  رود  تیعقاو  كرد  زا  ار 
زا دعب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  و  تسا ،  ملاع  نانز  رورـس  مالّـسلااهیلعارهز  همطاف  وا  رتخد  رهوش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  يومع  رـسپ 

گرزب تفای و  تیبرت  بلاط  وبا  ینعی  یلع  ردپ  نماد  هلآ ر  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  نیا  رب  هوالع  و  دروآ ،  نامیا  هجیدخ  ترـضح 
هّللا یّلص  مرکا  لوسر  توعد  زا  شیرق  و  درک ،  لبقت  ار  وا  یتسرپرـس  درک و  تظفاحم  نانمـشد  لباقم  رد  تلاسر  زاغآ  رد  وا  زا  و  دش ، 

دش یم  لمع  نیا  عنام  بلاطوبا  هک  دنهد  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  وا  هک  دنتـساوخ  اهراب  دندوب ،  دنیاشوخان  یتسرپ  اتکی  هب  هلآ  هیلع و 
نماد رد  دـش ،  دـلوتم  یلع  هک  ینامز  تشاد .  بلاطوبا  دزن  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  یماـقم  تلزنم و  ناـمه  لـیلد  هب  ، 

مالسا اب  وا  بلق  نابز و  تسد و  و  دروآ ،  مالـسا  تشادن ،  شیب  لاس  هد  هک  یلاح  رد  تفای ،  شرورپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 
مرکا لوسر  ترـضح  دندیـشک و  يا  هشقن  وا  رازآ  تیذا و  يارب  شیرق  هک  يزور  نآ  ار ،  ترجه  زور  منک  یمن  شوـمارف  دـش .  نیجع 

 ، دیباوخ وا  ياجب  دیـشوپ و  ار  وا  سابل  اهنآ  ندرک  هارمگ  يارب  هنوگچ  یلع  هک  دیدیدن  تفرگ ،  ترجه  هب  میمـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رد هچ  یلع  نـیا  رب  هوـالع  ( 18  . ) داد تاـجن  ار  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  گرزب  يادـخ  اـت  تخادـنا ،  رطخ  هـب  ار  شدوـخ  و 

نیرتمهم رد  یتح  تسج ،  یم  تکرـش  تشادن  روضح  هک  ییاهگنج  رد  هچ  تفای و  یم  روض  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  هک  ییاهگنج 
رد مالـسا  يزوریپ  يارب  ار  شدوجو  مامت  و  دـحا ) . . .  بازحا ،  ردـب ،  گنج  لثم   ، ) تشاد لاّعف  تکرـش  زین  اهنآ  نیرتروهـشم  اهنآ و 
زا اهنیا  و  دندوب .  مالـسا  تخـسرس  نانمـشد  زا  ناشناکیدزن  یمامت  شردـپ و  هیواعم و  لثم  ینایوما  هک  يزور  تشاذـگ ،  صالخا  قبط 
زا ندوب  ناما  رد  يراچان و  يور  زا  مه  نآ  هتبلا   ) دندوب هدیورگ  مالـسا  هب  ناناملـسم  لماک  يزوریپ  هکم و  حتف  زا  دعب  هک  دندوب  یناسک 
یم نخس  هنوگنیا  باحروبا  یلاح  رد  دندوب . ) هدش  دیماان  ناناملـسم  لباقم  رد  ندش  زوریپ  زا  هورگ  نیا  هکنآ  زا  دعب  ناناملـسم و  مشخ 

ار ندز  فرح  تءارج  و  دوب ،  تکاس  دیعـس  دـشاب .  هداد  ماجنا  ار  یلکـشم  راک  هکنیا  لثم  دوب  يراج  شتروص  رـس و  زا  قرع  هک  دـنار 
ار وت  نم  يا ،  هدینـشن  ـالبق  ار  نانخـس  نیا  هک  تسا  نیا  لـثم  منیب ،  یم  سرت  بجعت و  راـثآ  وت  دوـجو  رد  تفگ :  باـحروبا  تشادـن . 

یم مرتگرزب و  وت  زا  نم  هکنوچ  ینزب ؟  ینادان  هب  ار  تدوخ  هک  يراد  دصق  زاب  يا  هدیمهف  ار  عوضوم  نیا  هک  یتقو  منک ،  یمن  شنزرس 
یم رک  روـکو و  دراد ،  یم  زاـب  تقیقح  زا  ار  ناـسنا  يزیچ  هب  قـشع  هقـالع و  اریز  يا ؟  هنوـگچ  لـئاسم  هنوـگنیا  هب  تبـسن  وـت  هک  مناد 
منیب یم  تسه  هک  هنوگنآ  ار  تقیقح  و  دش ،  انیب  متریـصب  مشچ  و  دش ،  زاب  يرگید  يایند  یبیغ ،  ربخ  نآ  زا  دعب  نم  يارب  اما  دنادرگ ، 

وا داد ،  يرترب  حـیجرت و  اـهنآ  همه  رب  ار  وا  هلآ م  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  و  تسا ،  رتراوازـس  تفـالخ  هب  اـهنآ  همه  زا  یلع  هلب ،  . 
روضح رد  یلع  هب  اـهراب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  دنتـشادن .  ار  راـختفا  نیا  هیقب  و  دوـب ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوـسر  ردارب 
نمـشد نم و  ؤم  رگم  ار  وت  درادـن  تسود   : )) تفگ وا  هب  زاـب  و  یتـسه . ))  ترخآ  اـیند و  رد  نم  ردارب  یلع  اـی  وت   : )) دوـمرف باحـصا 
یهاوخ بجعت  متفگ  یلع  تمارک  لضف و  زا  وت  يارب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  وت  تفگ :  دیعـس  هب  باحروبا  هاگنآ  رفاک . )) رگم  ار  وت  درادن 

 : دومرف هلآ ه  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  مالک  نیا  زا  دـعب  اصوصخ  هدیـسرن ،  تفالخ  هب  نـالا  اـت  هنوگچ  لـیاضف  همه  نیا  اـب  هک  درک 
نم هک  یسک  ره   : )) دومرف زاب  و  تسا . ))  نم  زا  دعب  ینم  ؤم  ره  یلو  تسرپرس و  وا  متسه و  یلع  زا  مه  نم  تسا و  نم  زا  یلع  انامه  ))
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ار وا  هک  یـسک  رادب  نمـشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  رادـب  تسود  ادـنوادخ !  تسوا ،  ياقآ  الوم و  یلع  متـسه  وا  ياقآ  الوم و 
وا تفالخ  زا  دـناد ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  تلاسر  ملع و  ندـعم  زا  ار  رابرهگ  ثیداحا  نیا  هک  یـسک  ایآ  درادـب . )) نمـشد 

راثآ درک و  توکس  دیعـس  تساجک ؟  نآ  ءاشنم  و  هدیـسرن ،  تفالخ  هب  لاح  ات  ارچ  هک  دشاب  بجعت  ياج  دیاب  هکلب  دوش ؟  یم  بجعتم 
 . دشاب باوخرد  دیاش  هک  درک  یم  ساسحا  یتفگش  اب  و  دش ،  ادیوه  شتروص  رد  رییغت 

داضتم همان  دهعت  ود 

يا همان  نامیپ  هداد و  ماطق  هب  هک  يا  هماندهعت  یکی  راک ،  ود  نیب  نوچ  دش ،  نامیشپ  شدج  دزن  هب  دوخ  ندمآ  زا  وا  نانخـس  نیا  زا  دعب 
 . دوب هدـنام  ددرم  دـنارذگ ،  یم  ار  دوخ  یگدـنز  ياهزور  رخآ  هک  شدـج  ياـه  هیـصوت  هب  ندرک  لـمع  یمود  دوب و  هدرک  ءاـضما  هک 

دید حوضو  هب  وا  زا  ار  یلدود  کش و  شدج  دش ،  یمن  ماجنا  وا  زا  یتکرح  هک  يروط  هب  دوب  هدرک  هطاحا  ار  شدوجو  رـسارس  توکس 
یم مدنزرف !  يا  تفگ :  داد و  همادا  سپـس  دـنک ،  مامت  ار  شیاهفرح  هک  درک  یعـس  و  دـناد ،  یمن  يزیچ  هک  درک  دومناو  يروط  یلو  ، 

داماد نینچمه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  هب  وا  یکیدزن  رطاخب  دشاب ،  یم  هیقب  زا  تفالخ  هب  رت  هتسیاش  رتراوازـس و  یلع  هک  ینیب 
یم زاتمم  نیریاس  زا  تفالخ  هب  ار  وا  ییاهنت  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  ییاهیگژیو  لئاضف و  ياراد  وا  اهنیا  رب  هوالع  تسوا ،  یصو  و 

 . تسا يویند  روما  هب  تبـسن  دـهاز  اسراپ و  يدرم  یلع  انامه  درادـن ،  دوجو  هیواعم  رد  اهتلیـضف  نیا  زا  کی  چـیه  هک  یلاـح  رد  دـنک ، 
لوپ مهرد  راهچ  رگا   : )) تفگ يدرک ؟  ار  راک  نیا  ارچ  دش :  لا  ؤس  وا  زا  تخورف ،  دروآ و  رازاب  هب  ار  شریشمش  هک  مدیدار  وا  يزور 

زا دـنترابع  نانم  ؤم  یگژیو  دومرف :  هک  سب  نیمه  نانم  ؤم  فیـصوت  رد  وا  مـالک  و  متخورف . ))  یمن  ار  نآ  متـشاد  نهاریپ  دـیرخ  يارب 
هناخ يزور  رگا  هدش ،  رون  مک  رات و  دایز  هیرگ  زا  ناشیاهمشچ  و  کشخ ،  یگنشت  زا  ناشنابل  یلاخ ،  یگنسرگ  زا  ناشیاهمکش  هکنیا : 

هب هن  نیا  هتبلا  دراد  یتخـس  یگدـنز  نم  ؤم  هک  دوش  یم  هدـیمهف  اهنیا  همه  زا   . ) تفاـی یهاوخن  نآ  رد  یهجوت  لـباق  زیچ  يرگنب  ار  شا 
تّزع رد  ار  شرمع  هک  دوـب  یـسک  یلع  دـنک . ) یم  قاـفنا  ادـخ  يارب  ار  همه  وا  هکلب  هن ،  تسا  راـک  یب  لـبنت و  وا  هک  تسا  نیا  رطاـخ 
یماقم نینچ  هکیلاح  رد  دـشن ،  کلام  ار  یکلم  هناخ و  دیـشوپن ،  ون  هزاـت و  ساـبل  دـنارذگ ،  ناناملـسم  يارب  گرزب  يزوریپ  و  مالـسا ، 

نانچمه دـشاب ،  هتـشاد  دوب  ماقم  نیا  هتـسیاش  هک  هچنآره  و  ورابیز ،  ناکزینک  ناگدـنب و  و  دایز ،  لاوما  ياراد  هک  تشاد  ار  نیا  ءاضتقا 
مغر یلع  دیـشک و  یقیمع  هآ  درک و  توکـس  سپـس  دنراد .  ياهتورث  نینچ  هیواعم  ام  يومع  رـسپ  مکاح و  نامثع و  ریبز و  هحلط و  هک 
راداو ار  ام  نامثع )   ) لوتقم هفیلخ  زا  یهاوخنوخ  ياعدا  يرگ و  هلیح  هعدخ و  اب  هیواعم  انامه  تفگ :  دوب  هدش  دنلب  شیادص  هک  شلیم 

یلو میدید  یمن  ار  قح  و  میدوب ،  هدـش  قرغ  یهارمگ  رد  مه  ام  و  میـشاب ،  هتـشاد  لد  هب  هنیک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تبـسن  هک  درک 
یلع و ياهراک  لامعا و  رد  هک  یماگنه  میدـش و  رفنتم  رازیب و  هیواعم  زا  و  دـش ،  هتـشادرب  نامنامـشچ  زا  یهارمگ  تلاهج و  هدرپ  نـالا 

هدـش دراو  وا  رب  هک  ياهتبیـصم  همه  نآ  رطاخ  هب  یلع  هب  تبـسن  فساـت  هآ و  هیواـعم و  هب  تبـسن  يراز  یب  رّفنت و  مدرک ،  رکفت  هیواـعم 
رب و  تفاـی ،  يزوریپ  اـم  رب  لـمج  گـنج  زور  رد  هنوگچ  متخانـش ،  یم  هک  دوب  يدرم  وا  هک  یلاـح  رد  دـشابن  روطنیا  هنوـگچ  مدوـمن ، 

نارای و باحـصا و  هب  هک  دوب  یـسک  نامه  وا  درک .  یم  ینابرهم  شنادنزرف  هب  تبـسن  هکنانچمه  درک ،  یم  تقفـش  محر و  شنانمـشد 
یگنج و ناحورجمو  نانز  هب  و  دینکن ،  ناشلابند  و  دیشاب ،  راد  نتشیوخ  گنج ،  زا  نایرارف  هب  تبـسن  هک  درک  هیـصوت  دوخ  نایوجگنج 

ربخ نم  هب  يدرم  دننک .  راتفر  تلادع  هب  اهنآ  هب  تبسن  هک  درک  یم  هیصوت  دوخ  نانارمکح  هب  اسب  هچ  و  دینک .  راتفر  ینابرهم  هب  اه  هچب 
نتفرگ يارب  ار  سک  چـیه  هک :  درک  یم  هیـصوت  تاـیلام )  يروآ  عـمج  رومءاـم   ) نارازگراـک زا  یکی  هب  هـک  دوـب  هدینـش  وا  زا  هـک  داد 

دـسر یم  شیاهراک  هب  اهنآ  اب  هک  ار  یبکرم  یناتـسمز و  ای  یناتـسبات  سابل  راکهدـب  زا  تایلام  نتفرگ  رطاخب  دـیراذگن  دـینزن و  یمهرد 
تسا و گنت  تقو  میوگب  وت  يارب  اـهلاثم  نیا  زا  مهاوخب  رگا  ( 19  . ) دیناسرن رازآ  تیذا و  یـسک  هب  یمهرد  نتفرگ  رطاخب  و  دشورفب ، 
هیواـعم و هـک  هـچنآ  یلع و  مـلح  شــشخب و  تلادـع و  رد  نـک و  شوـگ  مدــنزرف !  مـنک .  ماـمت  ار  اـهنآ  هـک  دــهد  یمن  تـلهم  لـجا 
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میارب هک  یگتسخ  مالک و  ندش  ینالوط  زا  سرت  لیلد  هب  نکب .  یتقد  لمءات و  دنا  هدش  بکترم  ناناملـسم  اب  ینمـشد  رد  ناشنارازگراک 
 ، نابلطایند ناراک و  عمط  تواسق  زا  هآ !  هآ !  تساهشوگ .  رد  هتـسویپ  شیادص  هک  منک  یم  لقن  وت  يارب  ار  یبیجع  هثداح  ةدش  ضراع 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  يومعرسپ  وا  هک  یلاح  رد  مسانشن ،  ار  وا  هنوگچ  تفگ :  دیعس  یـسانش ؟  یم  ار  سابع  نب  هللادیبع  ایآ 
منک یم  فیرعت  تیارب  هک  ار  يا  هّصق  زا  نک و  شوگ  تفگ :  گرزبردـپ  مسانـش .  یم  ار  وا  هلب  تسا ،  بلاـط  یبا  نب  یلع  يومعرـسپ 
لها دیـسر ،  تفالخ  هب  دش و  زوریپ  هیواعم  صاع ،  رمع و  گنرین  هعدخ و  اب  هک  تیمکح  يارجام  نیفـص و  هعقاو  زا  دعب  ریگب .  تربع 

نتفرگ و تعیب  يارب  ار  یماکُح  درکن ،  تعانق  دوب  هدیـسر  وا  هب  هک  هچنآ  زا  هیواعم  اما  دـنام ،  قارع  رد  یلع  و  دـندرک ،  تعیب  وا  اب  ماش 
ةاطرا نبرـُسب  داتـسرف  نمی  زاجح و  يوس  هب  راک  نیا  يارب  هک  ياـهنآ  زا  یکی  درک ،  هناور  قارع  زاـجح و  فرط  هب  یلع  تعیب  نتـسکش 

دش و هکم  رهـش  دراو  هام  ود  زا  دعب  دوب .  هدرک  رارف  رهـش  نآ  زا  یلع  هدنیامن  نوچ  دش ،  طلـسم  رهـش  رب  دمآ و  هنیدـم  هب  وا  دوب ،  ( 20)
اب اراچان  یلو  دندوبن  دنیاشوخ  ةاطرا  نبرسب  اب  تعیب  زا  مدرم  دنتفگ ،  یم  نخس  يرعـشا  یـسوموبا  ینعی  نآ  مکاح  رارف  زا  هتـسویپ  مدرم 

دیـسر نمی  هب  یتقو  یلو  تشادـن  شنزرـس  تمالم و  ياج  شلمع  اـجنیا  اـت  منیبب .  ار  وا  متـسناوتن  مدوب و  ضیرم  نم  دـندرک ،  تعیب  وا 
رارق اجنآ  ینارمکح  هب  ار  نادـملادبع  نب  هللادـبع  دوخ  ياجب  و  درک ،  رارف  هفوک  فرط  هب  وا  سرت  زا  سابع  نب  هللادـیبع  رهـش  نآ  مکاح 

ود هللادبع  هک  دوب  هدینش  و  دنشکب ،  ار  ربص ))  )) مان هب  شرسپ  هللادبع و  هک  درک  رما  دش  نمی  رهـش  دراو  ةاطرا  یبرـُسب  هکنآ  زا  دعب  داد ، 
نآ تفرگ  میمصت  دننک ،  يرادهگن  اهنآ  زا  ات  هداد  دننک  یم  یگدنز  ارحص  رد  هک  هنانک  هلیبق  زا  رفن  کی  هب  هک  دراد  زین  لاسدرخ  رـسپ 
نآ یتقو  دندمآ ،  لاسدرخ  هچب  ود  نآ  اب  ینانک  درم  داتـسرف ،  اهنآ  لابند  هب  ور  نیا  زا  دناسرب ،  لتق  هب  زین  ار  هللادبع  لاسدرخ  دـنزرف  ود 
اهنآ یهاوخ  یم  رگا  دنرادن ،  یهانگ  اه  هچب  شکن !  ار  اهنیا  تفگ :  دایرف  وداد  اب  دراد  ار  اهنآ  نتشک  دصق  ةاطرا  نبرُسب  هک  دیمهف  درم 

زا سفن  نیرخآ  ات  ینانک  درم  هک  میدینش  دعب  و  تشک .  درم  نآ  اب  هارمه  ار  هچب  ودنآ  درکن و  مرـش  مه  رـُسب  شکب .  ارم  لوا  یـشکب  ار 
 ، یتشک ار  نادرم  رُسب !  يا  تفگ :  دیسر  رسب  هب  هک  یتقو  ینانک  نز  نآ  زا  منک  یمن  شومارف  زگره  و  دش ،  هتـشک  ات  درک  عافد  اه  هچب 
يا مسق !  ادخب  مالـسا ،  دهع  رد  هن  و  دنتـشک ،  ّتیلهاج  نامز  رد  هن  ار  اه  هچب  مسق !  ادخب  يدرکن !  يا  همهاو  اه  هچب  نیا  نتـشک  زا  اما 

زا ایآ  شنارازگراک ،  هیواعم و  ياهراک  دوب  نیا  مدـنزرف !  تفای .  دـهاوخن  یماود  ناریپ  اه و  هچب  نتـشک  اـب  تموکح  تنطلـس و  رـسب ! 
یم ینمـشد  وا  هب  تبـسن  مدرک  نایب  وت  يارب  هک  ار  یقیاقح  همه  نیا  زا  دـعب  هنوگچ  يراد ؟  غارـس  لامعا  هنوگنیا  شنارازگراک  یلع و 

شنانخس ندرک  مامت  زا  هدش و  تسس  شندب  دوب  هدشن  مامت  درمریپ  مالک  زونه  یناد ؟  یم  گرم  راوازـس  نامثع و  لتاق  ار  وا  و  يزرو ، 
دیعس دوب .  هدش  يراج  شتروص  زا  قرع  و  دمآ ،  نوریب  ناهد  زا  یگتسخ  یگنشت و  زا  شنابز  هک  يروط  هب  تفر  لاح  زا  و  دش ،  زجاع 
زارد تحارتسا  يارب  دـناشون و  وا  هب  هدروآ  دوب  هدرک  هیهت  وا  يارب  هک  يریـش  و  دـنک ،  كاپ  ار  شقرع  ات  دروآ  یلامتـسد  اروف  دیـسرت ، 

شدج تفگ ،  یمن  يزیچ  یلو  داتفا ،  یم  دوب  هداد  ماطق  هب  هک  یلوق  دایب  دوب .  هدنام  ریحتم  تام و  تسشن و  شرانک  مه  دیعس  دیـشک . 
هب ورنیا  زا  دنک ،  یم  رکف  وا  هداوناخ  ماطق و  هرابرد  وا  هک  تسناد  دـیمهف و  ار  وا  ینارگن  و  دوب ،  شراتفر  تاکرح و  هجوتم  یمـشچ  ریز 

و ینک ؟  یم  هشیدـنا  دـندوب  جراوخ  لها  هک  شا  هداوناخ  ماطق و  هرابرد  ایآ  تفگ :  وا  هب  يا  هنایوج  هزیتس  تلاح  کی  اب  تسیرگن و  وا 
ناشجورخ اهنآ  هک  نادب  یلو  یناد ؟  یمن  تسرد  ارم  راتفگ  متفگ و  وت  هب  نم  هک  دوش  یم  يزیچ  نآ  عنام  یلع ،  تعاطا  زا  اهنآ  جورخ 

هب ار  اهنآ  هکنیا  رگم  دریذپ ،  یمن  اهنآ  زا  یلقاع  چیه  هک  دـندش  يا  هلیح  هب  کسمتم  دوب ،  ایند  يارب  تشاد  مشچ  عمط و  رطاخب  یلع  رب 
ار تیمکح  وا  هک  لیلد  نیا  هب  دندیشک  تسد  یلع  زا  دنک .  یم  ادیپ  اهنآ  گنرین  هلیح و  هب  نیقی  ای  دنک ،  ناش  هرخسم  تلع  نآ  هطـساو 

اطخ وا  هکنیا  ضرف  رب  الاح  دـندرک ،  تیمکح  لوبق  هب  روبجم  ار  وا  هک  دـندوب  دارفا  نیمه  تشادـن ،  یهانگ  وا  هک  یلاـحرد  تفریذـپ ، 
اهنآ یتقو  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  یلو  دـننک ؟  جورخ  وا  هیلع  رب  دـنزرو و  ینمـشد  گـنج و  وا  اـب  هک  تسا  هتـسیاش  اـیآ  دـشاب  هدرک 

ؤم دننک ،  ینکش  تعیب  یلع  اب  دنوش و  عمج  هیواعم  فارطا  هک  درک  راداو  ار  اهنآ  يزرو  عمط  دیـسر  تموکح  هب  ماش  رد  هیواعم  دندید 
دندیـسرن يزوریپ  هب  ناشگنج  رد  یلو  دندرک ،  تعیب  وا  اب  و  دندرک ،  نییعت  يربهر  مه  ناشدوخ  يارب  اهنآ  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  دـی 
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کی زا  هک  ار  یتیاکح  هکلب  دوبن ،  یلع  هب  تبسن  اهنآ  یتّین  دب  رطاخب  طقف  اهنآ  تسکش  اما  دندیسر ،  تکاله  هب  رفن ) زج 10  هب   ) همه و 
زا رـس  و  دـندش ،  جراخ  یلع  فص  زا  نیفـص  گنج  زا  دـعب  جراوخ  هکنیا :  نآ  منک و  یم  فیرعت  وت  يارب  مدینـش  یناـنیمطا  دروم  درم 

دیدـهت یتلاح  اب  دوب ،  راوس  ینز  نآ  رب  هک  یغالا  اب  هارمه  دـندید  ار  يدرم  دندیـسر ،  ناورهن  راـنک  هب  هک  یتقو  دنتـشادرب ،  وا  تعاـطا 
 ، متس هلآ  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  یباحـص  زا  ( 21  ) باّبخ نب  هللادبع  نم  تفگ :  یتسه ؟  یک  وت  دـنتفگ :  دـندز و  ادـص  ار  وا  زیمآ 

هیلع و هّللا  یّلـصادخ  لوسر  زا  وت  ردپ  هک  یثیدح  دشابن .  وت  رب  یـساره  میب و  دنتفگ :  يرآ .  تفگ :  میدـناسرت ؟  ار  وت  ام  ایآ  دـنتفگ : 
نآ رد  هک  دوش  یم  اپب  یبوشآ  هنتف و  دومرف :  هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  وا  وگب ،  نامیارب  دین  هلآ 

مکحم و نامیا  ینعی   ) دنوش یم  رفاک  شبـش  زاب  و  نم ،  ؤم  شحبـص  دنرفاک ،  بش  دریم ،  یم  ناشیاهمـسج  ناسب  ناشیاهبلق  مدرم  تقو 
الاح يدناوخ ،  ام  يارب  هک  دوب  یتیاور  هچ  نیا  دـنتفگ  اهنآ  دـنوش ) یم  هداد  قوس  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هظحل  ره  دـنرادن  يرادـیاپ 
رخآ تفالخ و  لوا  رد  نامثع  هرابرد  دنتفگ :  درک .  دیجمت  فیرعت و  ود  نآ  زا  هللادـبع  تسیچ ؟  رمع  رکبوبا و  هرابرد  ترظن  منیبب  وگب 

نآ زا  دـعب  تیمکح و  شریذـپ  زا  لبق  یلع  هراـبرد  وت  رظن  دـنتفگ :  اـهنآ  دوب ،  قح  هب  رخآ  لوا و  وا  تفگ :  يراد ؟  رظن  هچ  شتفـالخ 
دوخ سوه  يوه و  زا  وت  دنتفگ :  تسامش ،  زا  رتانیب  تریصب و  اب  شنید و  رد  رتاوقتاب  تسامش و  زا  رت  ملاع  ادخ  هب  وا  تفگ :  تسیچ ؟ 
چیه هک  میـشکب  ار  وت  يوط  مسق !  ادـخب  ناـشلامعا ،  يارب  هن  يراد  یم  تسود  شترهـش  مسا و  ساـسا  رب  ار  مدرم  وت  ینک ،  یم  يوریپ 
امرخ تخرد  ریز  هک  يرهن  رانک  هب  و  دنتسب ،  ار  ناشیاهتسد  و  دنتفرگ ،  دوب  هلماح  هک  ار  شنز  وا و  سپس  میشاب  هتشکن  هنوگنآ  ار  سک 

ایآ تفگ :  وا  هب  يرگید  تشاذگ ،  شناهد  هب  تفرگ و  ار  نآ  جراوخ )   ) اهنآ زا  یکی  و  داتفا ،  تخرد  زا  بطر  کی  هاگان  دندرب ،  دوب 
شناهد زا  ار  امرخ  صخـش  نآ  نانخـس )  نیا  اـب  ( ؟  ینک یم  هدافتـسا  نآ  زا  يزادرپب  ار  شتمیق  هکنیا  نودـب  و  يروخ ؟  یم  مارح  لاـم 

تشُک شریشمش  اب  ار  كوخ  نآ  جراوخ  زا  یکی  تشذگ  یم  اجنآ  زا  دوب  باتک  لها  زا  یکی  هب  قلعتم  هک  یکوخ  نآ  زا  دعب  تخادنا ، 
زا ایآ  متـسه ،  هانپ  اب  ار  وا  دنتفر و  كوخ  نآ  بحاص  لابندـب  هاگنآ  دوب ،  يدـب  راک  يدرک  وت  هک  يراک  نیا  دـنتفگ :  يو  هب  نارگید  ، 
 : داد همادا  گرزبردپ  هاگنآ  دنتشک .  مهار  نز  نآ  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  شمکـش  اهنآ  دیـشکب ؟  ار  ینز  هک  دیرادن  همهاو  سرت و  ادخ 

يراد لد  هب  هنیک  وا  هب  تبسن  هک  تسا  هنوگچ  و  تسا ؟  گرم  راوازس  هتـسیاش و  اهنآ  زا  کیمادک  یلع ،  مه  نآ  و  یلع ،  نانمـشد  نیا 
نتشک عنام  و  ینک ،  توکس  وا  نتشک  لباقم  رد  مدرک ،  نایب  وت  يارب  هک  یقیاقح  اب  تسا  راوازس  ایآ  يا .  هدمآرب  وا  نتـشک  ددص  رد  و 

هب يزیچ  دوـب ،  هداد  یلع  نتـشک  يارب  ماـطق  هب  هـک  ياـه  هدـعو  نآ  دیعـس  دیـسر  اـجنیا  هـب  گرزبردـپ  نانخـس  هـک  یتـقو  يوـشن ؟  وا 
وحن هب  گـنرین  هلیح و  نیا  زا  هنوگچ  هک  تفر  ورف  رکف  هب  تفرگ و  ارف  ار  وا  توکـس  دوشن ،  رتداـیز  وا  مشخ  اـت  تفگن ،  شگرزبردـپ 

درک یهاگن  شگرزبردپ  هب  دوب .  هدش  ضراع  وا  رب  يدـیدش  یگتـسخ  ساسحا  درک و  یمن  راک  رگید  شرکف  دـنک ،  روبع  يا  هتـسیاش 
زا يدش ،  هتسخ  و  یتخادنا ،  تمحز  هب  ار  تدوخ  راوگرزب  دج  يا  تفگ :  وا  هب  ور  نیا  زا  تسادیوه  شا  هرهچ  زا  یگتسخ  مه  وا  دید 

ماجنا ار  يراک  نامه  دنوادخ  دـیما  هب  مناد ،  یم  تسار  ار  تفرح  مرازگـساپس ،  يدرک  يوکین  تیـصو  يدرک و  ارم  لاح  تیاعر  هکنیا 
دید هدیـسوب  ار  شدـج  تسد  تفگ و  ار  نیا  مینک .  زاـغآ  ار  نخـس  همادا  ادرف  اـت  نـک  یتـحارتسا  ار  بـشما  یتـفگ ،  وـت  هـک  مـهد  یم 

مشابن هدنز  ادرف  ات  هک  مسرت  یم  نم  یلو  مدنزرف !  یباوخب  بوخ  تفگ :  درک و  ور  وا  هب  شدج  سپس  هدش .  کشخ  درس و  شیاهتـسد 
هب مه  دیعـس  دیـشک ،  ار  دیعـس  تسد  تفگ و  ار  نیا  میوگب .  وت  يارب  هدـنام  یقاب  نآ  زا  یمک  رادـقم  هک  ار  اهتیـصو  نیرخآ  ات  راذـگب 
یم وا  هناچ  اهبل و  هدش و  رپ  کشا  زا  شنامشچ  هک  یتلاح  اب  شدج  هاگنآ  دنتـسیرگ ،  دندرک و  یـسوبور )   ) هقناعم مه  اب  دمآ  وا  يوس 
ینک لمع  شتیـصو  هب  هک  دنبب  نامیپ  وا  اب  دورب  یناف  يایند  نیا  زا  نئمطم  یبلق  مارآ و  یلد  اب  تدج  هک  یهاوخ  یم  رگا  تفگ :  دیزرل 

توق و لامک  اب  يدرک  ادیپ  وا  زا  تیامح  عافد و  يارب  یهار  رگا  و  يرادن ،  اور  متـس  ملظ و  یفاصنا ،  یب  یلع  هب  تبـسن  هکنیا :  نآ  و  ، 
هک يروآ  یم  دایب  ایآ  یهد ،  شمارآ  ار  مبلق  ات  ریذپب  يوش ؟  یم  دـهعتم  ایآ  يریذـپ ؟  یم  ارم  دـهع  نیا  ایآ  ینک ،  ار  يرای  وا  تبالص 
ایآ مهاوخن ؟  یکین  ریخ و  زج  يزیچ  وت  يارب  هک  مدرک  دهعت  مداد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  وت  تیبرت  ما ؟  هدرک  تگرزب  متسه و  وت  دج  نم 
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رپ شنامشچ  هکنیا  ات  دش ،  رثءاتم  شدج  ياهفرح  زا  دیعس  دریگ .  مارآ  مبلق  یهد و  ییاهر  یگتفشآ  زا  ارم  ات  نک  لوبق  یهد ؟  یم  لوق 
دش دهعتم  وا  لوق  هب  و  تشادن ،  لوبق  زج  يا  هراچ  دروآدای ،  هب  شدوخ  هب  تبسن  ار  شدج  تقفش  ینابرهم و  همه  نآ  و  دش ،  کشا  زا 
دوخ دـج  هب  دـش ،  لکـشم  شیارب  راک  داتفا ،  دوب  هداد  ماطق  هب  هک  يا  هماندـهعت  دای  هب  هک  دوب  هدـشن  مامت  دوخ  دـج  هب  شلوق  زونه  اما 

هدامآ ار  وا  باوخ  لیاسو  هک  درک  رومءام  دوب  اهنآ  هناخ  رد  مداخ  ناونع  هب  هک  ار  يدرم  دراد ،  باوخ  هب  یلیاـمت  هک  دـید  درک  یهاـگن 
رد هک  یلئاسم  همه  نآ  اب  اما  دـش ،  باوخ  هب  نتفر  هداـمآ  دروآرد و  ار  شـسابل  مه  دیعـس  دورب .  يرگید  قاـطا  هب  نآ  زا  دـعب  و  دـنک ، 

ار دوخ  دوب و  هدرک  رتشیب  ار  وا  یلوغشم  لد  هدرک و  بلـس  ار  وا  شمارآ  رکف  نیا  دش ،  یم  وا  نتفر  باوخ  هب  عنام  تشذگ  یم  شفارطا 
دای هب  یتقو  یلو  دوب ،  رورـسم  لاحـشوخ و  دز  یم  شنهذ  هب  يرکف  یلع  لتق  فارـصنا  زا  یتقو  ره  دـید ،  یم  داضتم  دـهعت  ود  ربارب  رد 

تلاح نیمه  هب  بش  ياهفصن  ات  دیعس  دش .  یم  ریحتم  هتـشگرس و  شراک  رد  داتفا  یم  شمادنا  رب  هزرل  داتفا  یم  داد  ماطق  هب  هک  يدهعت 
 . تفر هناخ  نوریب  هب  تشادرب و  ار  همامع  ءابع و  تساخرب  شیاج  زا  دشن ،  هتـسب  شمـشچ  ياهکلپ  تشادن و  رارق  مارآ و  چـیه  و  دوب ، 

توکـس و نیا  و  دوب ،  دمآ  تفر و  زا  یلاخ  هکم  ياه  هچوک  دندوب .  هتفر  ورف  باوخ  رد  مدرم  همه  هتفرگ ،  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات 
هک یثداوح  همه  نآ  هب  درک و  یم  تکرح  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  فده  نودب  و  داد .  یم  شهاک  ار  وا  بارطـضا  ناجیه و  تولخ ، 

لخاد تسا  بوخ  تفگ :  شدوخ  هب  دز و  نآ  رب  يرود  دید ،  مارحلادجـسم  لباقم  رد  ار  شدوخ  هکنیاات  درک  یم  رکف  دوب  هداتفا  قافتا 
لخاد زاب و  مارحلادجسم  رد  دبای .  نیکـست  میاهدرد  دوش و  لصاح  یـشیاشگ  نم  يارب  دیاش  مناوخب ،  زامن  تعکر  ود  و  موش ،  دجـسم 

ساسحا کی  تقو  نیا  رد  درک ،  هدجـس  یهلا  هاگرد  هب  دناوخ و  زامن  دـش ،  هبعک  دراو  دروآرد  ار  شیاهـشفک  دوب .  مدرم  زا  یلاخ  نآ 
هریخ هریخ  وا  دمآ ،  شغارس  هب  ناشیرپ  هشیدنا  نآ  زاب  یلو  تسشن  تفر و  یفرط  هب  دعب  درک  هبعک  رود  یفاوط  داد ،  تسد  وا  هب  یتحار 
نیا زا  دوب  هدرک  هبلغ  وا  رب  مه  اوه  يدرس  شّوشم و  راکفا  تسیرگن ،  یم  دندز  یم  کمـشچ  وا  هب  نوگلین  نامـسآ  رد  هک  ناگراتـس  هب 

 . دـش هریچ  وا  رب  باوخ  دوب  درـس  مه  اوه  هتـسخ و  یلیخ  نوچ  دروآرد و  يرامخ  تلاح  هب  ار  وا  داد و  رارق  شیابع  لخاد  ار  شرـس  ور 
رب دوزفا ،  وا  ییابیز  رب  هماج  نآ  و  دراد ،  نت  رب  یهایـس  هماج  هک  دید  باوخ  رد  ار  ماطق  هک  دوب  هدـماین  شمـشچ  هب  الماک  باوخ  زونه 
دید یلو  دنک  مالس  وا  هب  هک  تساوخ  داتفا ،  شمادنا  رب  هزرل  شندید  زا  دیعس  تفر ،  یم  هار  هنهرباپ  دوب  غرمرتش  رپ  زا  هک  یـشرف  يور 

 ، تفرگ ماطق  تلاح  نیا  زا  شبلق  هدز  هقلح  شنامشچ  رب  کشا  تارطق  دنادرگ ،  یمرب  يور  وا  زا  يا  هنوگ  شنزرس  هاگن  کی  اب  وا  هک 
یب دیعـس  هب  نانچمه  و  داد ،  یمن  باوج  درک  یم  شیادص  درک ،  یمن  شیهارمه  شزرل  تدـش  زا  شیاهاپ  یلو  دورب  شلابند  تساوخ 

 . يرادن ار  نم  اب  جاودزا  تقایل  یگتـسیاش و  و  يدرک ،  تنایخ  نم  دهع  رب  وت  دیوگ :  یم  هک  دراد  یلاح  نابز  یئوگ  درک ،  یم  ییانتعا 
دنزب ادص  ار  وا  تساوخ  دش  رود  وا  زا  هکنیمه  و  تسناوتن ،  یلو  متسه  ملوق  هب  نم  هک  دیوگب  دسرب و  وا  هب  هک  درک  شالت  هچ  ره  دیعس 

ای تسا  باوخ  ایآ  هک  دـنیبب  ات  دیـشک  شنامـشچ  هب  یتسد  دوب ،  رارقرب  بش  یکیراـت  مه  زونه  هک  دـید  هبعک  راـنک  رد  ار  شدوخ  اـّما  ، 
دهاوخن نیا  زج  يزیچ  دنک  تاقالم  ار  ماطق  یتقو  هک  تشاد  نیقی  یلو  دروآ  اجب  يادخ  رکـش  دوب  باوخ  رد  دـش  نئمطم  یتقو  رادـیب ، 

تکرح لزنم  فرط  هب  وا  درک .  یمن  ادـیپ  نآ  يارب  مه  یلح  هار  دروآ و  یم  موجه  وا  رب  فرط  ره  زا  مغ  یتحاران و  دـش ،  تکاس  دوب ، 
شباوخ لحم  هب  عیرس  تشاد  تسود  دوب ،  هدش  ضراع  وا  رب  هک  یتحاران  امرس و  نآ  زا  دعب  داتفا ،  یقافتا  هچ  شردپ  يارب  دنیبب  ات  درک 

هب ار  شدوخ  دیسر  ششوگ  هب  يا  همهمه  يادص  هکنیا  ات  دناوخ ،  یم  هناخ  هب  تشگرب  ماگنه  ار  باتکلا  هحتاف  هروس  هتسویپ  ددرگرب ، 
لثم دوش ،  یم  کـیدزن  هبعک  فرط  هب  هک  دینـش  ار  يا  هتـسهآ  ياـهماگ  درک  شوگ  داتـسیا و  هبعک  تشپ  درک ،  کـیدزن  میهاربا  ماـقم 

 ، دـنیبنار وا  یـسک  بش  یکیرات  نآر  ات د  درک  ناهنپ  میهاربا  ماقم  تشپ  ار  شدوخ  دـندرک ،  یم  تروشم  مه  اب  یمهم  رما  هرابرد  هکنیا 
 . دید یمن  ار  يرگید  زیچ  شفارطا  هبعک و  زجب  هک  دوب  هدرک  ناهنپ  ار  شدوخ  يروط  هب 

موش هئطوت 
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ناشیاه همامع  هلیسو  هب  ناشیاهرس  نوچ  دسانشب ،  ار  اهنآ  تسناوتن  و  دید ،  ار  یبیرغ  انشآان و  درم  هس  دوب ،  هدش  ناهنپ  دیعس  هکیماگنه 
زا وا  داتفا ،  شپت  هب  سرت  زا  شبلق  درک و  بجعت  ناشراک  زا  دیعس  دسانشن ،  ار  اهنآ  یسک  هکنیا  تهج  هب  ای  امرس ،  رطاخب  ای  دوب ،  هتسب 

يدایز یعس  ور  نیا  زا  دنشکب ،  ار  وا  ّرس  نیا  زا  وا  عالطا  ضحم  هب  دنشاب و  هدیشک  يا  هشقن  یسک  هرابرد  اهنآ  ادابم  هک  دیـسرت  یم  نآ 
یکیدزن هب  هبعک و  رد  هب  اهنآ  اما  دوش ،  اوسر  دـنک و  يا  هسطع  ادابم  هک  دیـسرت  یم  نیا  زا  یلو  دـنک ،  ناـهنپ  رتشیب  ار  شدوخ  هک  درک 

یلو تخانش ،  یم  ار  اهنآ  هرهچ  الماک  دوب  یغارچ  ای  نامسآ  رد  هام  رگا  دید ،  یم  ار  اهنآ  همه  دیعـس  هک  يوحن  هب  دندوب  هدیـسر  دیعس 
هک اهنآ  زا  یکی  دننک ،  یم  وگتفگ  یمهم  رما  هرابرد  هک  دیمهف  اهنآ  تانکـس  تاکرحزا و  دسانـشب ،  ار  اهنآ  تسناوتن  بش  یکیرات  رد 
ات مینک  عورـش  ار  راکنیا  ام  ات  ایب  دنتـسه  وسرت  اهنآ  میراد ،  راکچ  اهنآ  اب  ام  تفگ :  تشاد .  مه  يدایز  شوج  بنج و  دوب و  تماق  دنلب 

يدب و زج  ءافلخ  زا  مراد ،  لوبق  ار  وت  فرح  نم  تفگ :  دوب  یلکیه  يوق  هاتوک و  صخـش  هک  یمود  دـشاب .  ام  ِنآ  زا  تاهابم  راختفا و 
هنتف و میشکب ،  ار  اهنیا  رگا  دنوش ،  یم  هتشک  اهنآ  يزوریپ  يارب  ناناملسم  دننک و  یم  گنج  مه  اب  تفالخرد  هدیـسرن ،  ام  هب  يزیچ  ّرش 
فرط و نیا  هب  مه  یهاگ  هک  نازرل ،  هتـسهآ و  ار  نانخـس  نیا  وا  هتبلا  میـشک  یم  ار  اهنآ  همه  هلب  تفر ،  دهاوخ  نیب  زا  ناناملـسم  زا  رش 
ره نم  تفگ :  دوب  تکاس  هتـسویپ  هک  اهنآ  موس  قیفر  دونـشن .  یـسک  ار  شیادص  هکنیا  ات  تشاد  یم  نایب  درک  یم  هاگندوخ  فرط  نآ 

تیمکح هب  اـهنآ  نوـچ  تساـهنآ  لـتاق  یلع  دوـش ،  یم  نوـخ  زا  رپ  ملد  مروآ  یم  داـی  هب  ار  ناروـالد  ندـش  هتـشک  ناورهن و  زور  تقو 
هک تسین  هتـسیاش  راوازـس و  تفگ :  ییاسر  دـنلب و  يادـص  اب  دوب  تءارجرپ  دـق و  دـنلب  يدرم  هک  ناشرگید  قیفر  اما  دـندادن .  تیاضر 

سکع ام  دـنوش و  هتـشک  نارادمدرـس  ءافلخ و  نیا  يرای  يارب  ام  ناردارب  نادـنزرف و  هک  مینیبب  میهد و  رـس  هلاـن  هآ و  منیـشنب و  تکاـس 
زا يا  هدع  نتشک  هئطوت  هک  ار  اهنآ  نانخس  دیعس  مینک ؟  هاتوک  اهنآ  رـش  زا  ار  ناناملـسم  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  میهدن ،  ناشن  یلمعلا 

نیا رد  تخانـشن ،  دندش  یم  هتـشک  دیاب  هک  مه  يرگید  ناسک  یلو  دینـش  دوب  اهنآ  زا  یکی  مه  یلع  دـندوب و  هدیـشک  ار  نامز  ناگرزب 
تـشاد يرتشیب  تءارج  هک  تماق  دـنلب  درم  دوش .  مولعم  اـهنآ  يارب  شهاـگیاج  اداـبم  هک  تفرگ  ارف  ار  وا  یبیجع  تشحو  سرت  ماـگنه 

هچ تسین ،  یکاب  دسر  ارف  ام  گرم  هار  نیا  رد  رگا  تفگ :  داد و  همادا  شدوخ  نانخس  هب  دید  ار  ود  نآ  توکـس  یتقو  یلو  دش  تکاس 
یبلطایند تفالخ و  يارب  اه  هنتف  نیا  هشیر  دنتسه ،  التبم  نآ  هب  هک  يا  هنتف  زا  ناناملـسم  تاجن  هار  رد  گرم  دوب  دهاوخ  اراوگ  شوخ و 

یتحار سفن  اهنآ  رـش  زا  مدرم  اـت  اـهنآ  نتـشک  يارب  میورب  صاـع .  نبرمع  نایفـس و  یبا  یب  هیواـعم  بلاـط ،  یبا  نب  یلع  دـنرفن :  هس  ، 
دنک یم  تظفاـحم  ار  اـهنآ  هک  تسا  ینارواـی  نیظفاـحم و  اـهنآ  هارمه  اـما  مدوب  قفاوم  تیاـهفرح  اـب  لوا  زا  نم  تفگ :  یمود  دنـشکب . 
رطخ زا  دـنک و  نیمـضت  ار  ام  يزوریپ  ات  درک  هّیهت  یتالآ  زاربا  دیـشیدنا و  يا  هراچ  دـیاب  نیا  ربانب  میناسرب ؟  لتق  هب  ار  اهنآ  دـیاب  هنوگچ 

زا ای  يا  هدیـسرت  راک  تمظع  زا  هتفرگ و  ارف  ارت  یلدود  کش و  هک  منیب  یم  تفگ :  داد و  خـساپ  وا  هب  تعرـس  اـب  یلوا  میـشاب .  ناـمارد 
زا یکی  ام  زا  مادک  ره  مینک و  میسقت  نامدوخ  نیب  ار  مهم  راک  نیا  ات  دییایب  سپ  يا ؟  هدرک  تشحو  دشاب  یلع  نتـشک  وت  تمـسق  هکنیا 

هیواعم نتشک  يارب  يرگید  رصم و  هب  صاعورمع  لتق  يارب  یکیو  میورب  یلع  لتق  يارب  هفوک  رد  دیاب  ام  زا  یکی  میناسرب ،  لتقب  ار  اهنآ 
دعب دنشاب و  نامارد  اهنآ  رـش  زا  ناناملـسم  ات  دناسرب  لتق  هب  صاخ  زور  کی  رد  ار  رظن  دروم  صخـش  نآ  ام  زا  مادک  ره  میورب و  ماش  هب 

دوجو رسارس  تشحو  سرت و  نانخس  نیا  ندینـش  اب  دننک .  باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  ناشدوخ  يارب  دنهاوخ  یم  هک  ار  یـصخش  ره  مدرم 
یمن رواب  دوب و  ددرم  هن  ای  دـنهدب  ماجنا  ار  نآ  دـنناوت  یم  اهنآ  اـیآ  یلو  درک ،  هولج  گرزب  شرظن  رد  راـک  نیا  تفرگربرد و  ار  دـیعس 
شدج ياهتبحص  یتقو  اما  دشاب .  هدشن  هتشک  وا  تسد  اب  هچ  رگا  دنک  یم  لاحـشوخ  ار  ماطق  یلع ،  لتق  هک  تسناد  یم  یفرط  زا  درک ، 

نتفرگرـس زا  اب  یلو  تفرگ ،  یم  شلد  تسا  هانگ  یب  مولظم و  وا  نوچ  دنک  عافد  دیاب  یلع  زا  هک  ار  وا  ياهتیـصو  دروآ و  یم  رطاخب  ار 
تفایرد يدـیئات  شیاـقفر  فرط  زا  درک و  ماـمت  ار  شنانخـس  یلوا  هکنیمه  و  تفر ،  نیب  زا  شتـشحو  بارطـضا و  نارگ  هئطوت  ناـنخس 

یناسآ یلیخ  راک  دیـسرتن ،  دیهدن ،  هار  ناتدوخ  هب  دیدرت  کش و  داد :  همادا  دننزب  یفرح  اهنآ  دراذـگب  هکنیا  نودـب  هناربص و  یب  درکن 
دشاب رت  تخس  رتراوشد و  شراک  اهنآ  زا  یکی  دنکن  هک  دینک  یم  رکف  دش  دهاوخ  امش  بیصن  هک  یصخش  هرابرد  منک  یم  رکف  تسا و 
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تسا طاطسف  رهش  رد  نم  هناخ  هچ  رگا  مشک  یم  ار  یلع  نم  منک ،  یم  مدوخ  بیصن  ار  رفن  هس  نآ  زا  صخش  نیرتعاجش  نم  دیسرتن ،  ، 
 : داد همادا  تفرگ و  تسدب  ار  نآ  ياه  هقلح  دـش و  هبعک  دراو  تفگ و  ار  نیا  مشک ،  یم  ار  وا  مور و  یم  هفوک  هب  درادـن  یلاکـشا  یلو 

دهاش ار  ادخ  مناسرب و  لتقب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مروخ  یم  مسق  هبعک  هناخ  نیا  هب  ادخ و  هب  ما ،  هتفرگ  ار  هبعک  رد  هقلح  نم  دـینیبب 
هقلح دندش ،  دنلب  دروخرب و  ناشتریغ  هب  ودنآ  داد  ماجنا  ار  راک  نیا  یلوا  یتقو  مزرون .  غیرد  یـششوک  چیه  زا  هار  نیا  رد  هک  مریگ  یم 

هچ ره  دیعـس  دناسرب .  لتق  هب  ار  صاع  نبورمع  يرگید  نایفـس و  یبا  نب  ۀیواعم  یکی  هک  دندروخ  مسق  مادک  ره  دـنتفرگ و  ار  هبعک  ِرد 
یم لتق  هب  ار  یلع  هک  یـصخش  دـش  هجوتم  يا  هزادـنا  ات  یلو  تسناوتن ،  دسانـشب  ار  مهم  رما  نیا  رد  نارگ  هئطوت  ات  درک  شـالت  یعس و 
دوب دق و  هاتوک  يدرم  هک  اهنآ  زا  یکی  ناشلوا ،  هاگیاج  هب  دنتـشگرب  اهنآ  دنگوس ،  نیا  زا  دعب  دشاب .  یم  رـصم  طاطـسف  لها  زا  دناسر 

میهاوخن يزوریپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  میدرکن ،  مولعم  ار  اهنآ  نتـشک  زور  اما  میـشکب  ار  هنتف  نارـس  نیا  هک  میدـش  دـهعتم  اـم  تفگ : 
 ، مینکن نیعم  ار  زور  ام  رگا  هکنوچ  مراد ،  داقتعا  نآ  هب  نم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تفگ :  یموس  دروخ .  میهاوخ  تسکش  دیـسر و 

نارگید دوش  ریگتـسد  ای  دوش  هتـشک  ای  دوشن  زوریپ  دـنک و  مادـقا  رتدوز  یکی  رگا  هک  مسرت  یم  نآ  زا  تشاد و  میهاوخ  يدایز  تصرف 
لکـشم نداد  رارق  ار  یـصاخ  تعاس  تفگ :  یلوا  مینک .  مولعم  ار  نآ  تعاس  زور و  هک  تسا  مزال  سپ  دنهدن ،  همادا  ار  راک  دنـسرتب و 

میراد رارق  یهام  هچ  رد  نالا  داد ،  همادا  سپـس  میناسرب ،  نایاپ  هب  ار  راک  بش  کی  رد  ات  مینک  مولعم  ار  یـصاخ  بش  تسا  بوخ  تسا 
دهاش رطف  دیع  زور  رد  ات  دشاب  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  زا  یکی  ام  رارق  سپ  تفگ :  یلوا  میتسه .  يدامج  هام  رد  دـنتفگ :  ود  نآ   ؟

هام ياهبش  زا  یکی  تسا  بوخ  دیسر ،  میهاوخ  نامدوخ  لامعا  باوث  هب  قح و  ياقل  هب  میوش  هتشک  مه  رگا  و  میشاب ،  ناناملـسم  ییاهر 
 : دنتفگ اهنآ  تسیچ ؟  امش  رظن  منک  یم  باختنا  ار  ناضمر  بش 17  نم  تفگ :  یمود  مینک .  باختنا  گرزب  راک  نیا  يارب  ار  ناـضمر 

فاوط هک  دنتفر  اهنآ  دننیبب ،  ار  وا  دنرذگب و  شرانک  زا  اهنآ  ادابم  هک  دیـسرت  یم  دیعـس  دنتـساخرب و  اج  زا  یگمه  تسا ،  بش  نیرتهب 
درک ادیپ  نیقی  دیعس  دندرک  ریخءات  یتقو  دنتـشگنرب ،  اهنآ  یلو  دوب  اهنآ  تشگزاب  رظتنم  درک و  یگنرد  دیعـس  دنروایب  اجب  ار  ادخ  هناخ 
چیه دیدن و  یلاوح  نآ  رد  ار  سک  چیه  درک ،  شفارطا  هب  یهاگن  تفرگ و  الاب  ار  شرـس  دیعـس  دـنا ،  هتفر  نوریب  هبعک  رگید  ِرد  زا  هک 

هرابرد تسـشن و  شمارآ  اب  دنا ،  هتفر  نوریب  هبعک  لخاد  زا  اهنآ  هک  دش  مولعم  داد و  ماجنا  ادخ  هناخ  فاوط  دش و  دنلب  دینـشن ،  ییادص 
هرهز هراتس  ندیشخرد  درک ،  نامسآ  هب  یهاگن  درک ،  یم  رکف  ینک  عافد  دیاب  یلع  زا  هک  شدج  تیصو  دوب و  هداتفا  قافتا  هک  یثداوح 

اه هناخ  زا  مدرم  دـنک و  نشور  ار  نیمز  باتملاع  دیـشروخ  هکنیا  زا  لبق  تفرگ  میمـصت  داتفا  شدـج  داـی  هب  داد ،  یم  رجف  عولط  زا  ربخ 
يارب يا  هثداح  اداـبم  هک  دیـسرت  داـتفا و  شپت  هب  شبلق  دیـسر  هک  هناـخ  یکیدزن  هب  درک ،  تکرح  ددرگرب .  شا  هناـخ  هب  دـنوش  جراـخ 

هک یقاطا  فرط  هب  دش و  لاحـشوخ  دوب ،  هتفرگرب  رد  ار  لزنم  ياضف  يا  همیخ  نانوچ  توکـس  دش  لزنم  دراو  دـشاب ،  هداد  خر  شدـج 
 ، دید دوب  هدیباوخ  هک  شدج  شاِرف  رانک  ار  هللادـبع  دـنکفا ،  هناخ  هب  یهاگن  دـید  ار  ینـشور  غارچ  درک ،  تکرح  دوب  هدـیباوخ  شدـج 

دیعـس بلق  درک ،  لابقتـسا  وا  زا  یمرگ  هب  دش و  دـنلب  دوب ،  هدـش  وا  دورو  هجوتم  مه  هّللادـبع  هک  دوب  نیا  لثم  درک و  هللادـبع  هب  یهاگن 
باوخزا راب  نیدنچ  تدج  مدش ،  نارگن  وت  بایغ  رد  تفگ :  درک و  نخس  هب  عورش  هللادبع  دیوگب  یمالـس  هکنیا  زا  لبق  تفرگ و  مارآ 

 : تفگ دیعـس  مدرکن ،  ادیپ  ار  وت  یلو  متـشگ  تلابند  هب  یلیخ  مدوبن و  علطم  تهاگیاج  زا  مه  نم  تفرگ و  یم  ار  وت  غارـس  دش و  رادیب 
هللادبع ياهتبحـص  زونه  تشادـن .  شمارآ  زورما  لثم  هک  تسا  يزور  دـنچ  وا  تسا ،  بوخ  تفگ :  هللادـبع  تسا ؟  روطچ  شلاح  نالا 

دـش و کیدزن  دیعـس  درک ،  يا  هراشا  وا  هب  درک  زاـب  ار  شیاهمـشچ  تفر  شفرطب  دیعـس  درک ،  یتکرح  باـحروبا  هک  دوب  هدـشن  ماـمت 
هبعک هب  یتجاح  يارب  تفگ :  دیعـس  میتفاین ،  میتشگ  هچ  ره  وت  ندرک  ادیپ  يارب  يدوب ؟  اجک  مدنزرف  تفگ :  باحروبا  دز  وناز  شلباقم 

تشاذگ دیعس  تسد  رب  دیشکار و  شتسد  باحروبا  دوب ،  هدرک  لوغشم  شدوخ  هب  ارم  الاح  ات  هک  داتفا  قافتا  اجنآ  يا  هثداح  یلو  متفر 
یمن یتکرح  یتحاران  تدـش  زا  دوب و  تکاس  دیعـس  دوش ،  ادـج  وا  زا  دیعـس  تساوخ  یمن  باحروبا  هک  دوب  نیا  لـثم  داد و  شراـشف  و 
ناهج يارب  هکنیا  لثم  دراشف  یم  ار  شیاهتـسد  يروط  درک  ساسحا  یلو  دوب  شدج  دعاسمان  لاح  عضو و  رطاخ  هب  یتحاران  نیا  درک و 
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اب دیعـس  هللادبع و  دـید .  لاح  نیمه  هب  مه  ار  وا  درک  یهاگن  شدـج  هب  یتقو  دز و  هقلح  شیاهمـشچ  رد  اهکـشا  دوش ،  یم  هدامآ  رگید 
نارگن وت  هدنیآ  زا  هتـسویپ  نم  تفگ :  تفرگ و  یـشیپ  شدج  دیوگب ،  يزیچ  هک  تساوخ  دندرک  هاگن  شدج  هب  يا  هدننک  هریخ  تلاح 

نم هب  رمع  رخآ  تاظحل  نیا  هک  دوب  نیا  لثم  مدرک  وت  هب  هک  یتحیصن  یشاب ،  هدرک  شومارف  ارم  تحیصن  دنکن  هک  مدیـسرت  یم  مدوب و 
یقاب ترارق  لوقرب و  وت  ایآ  دـناسرت  وت  تبیغ  زا  ارم  یـشورس  هک  مدوب  باوخ  يایرد  رد  قرغ  يدـش  ادـج  نم  زا  یتقو  دوب ،  هدـش  ماهلا 

ررـض و رب  دش و  مهاوخن  نادرگ  يور  دهع  نآ  زا  ما  هدنز  ات  ما  هتـسب  وت  اب  هک  ینئمطم  دـهع  راوگرزب !  دـج  يا  تفگ :  دیعـس  یتسه ؟ 
مدید هبعک  رد  ار  نارگ  هئطوت  زا  یهورگ  هک  یتقو  دش  رتشیب  یلع  هب  تبـسن  نم  نیقی  درک و  مهاوخن  يراک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نایز 

هچ اهنآ  دیـشک :  دایرف  دش و  هریخ  دیعـس  هب  دش و  ریگلفاغ  خیـش  دنناسرب .  لتق  هب  ار  صاعورمع  هیواعم و  یلع و  دندوب  هدش  دـهعتم  هک 
 ، مورب اهنآ  کیدزن  هک  مدرکن  تءارج  متخانـشن و  ار  اهنآ  تفگ :  نایاپ  رد  درک و  فیرعت  شدـج  يارب  ار  هصق  دیعـس  دـندوب ؟  یناسک 
؟  یسانش یم  دوب  هدروخ  مسق  یلع  نتـشک  يارب  هک  ار  یـصخش  نآ  ایآ  تفگ :  باحروبا  مدیـسرت .  یم  اهنآ  زا  متـشادن  یحالـس  نوچ 

هکنیا لثم  دش  تکاس  يا  هظحل  خیـش  دشاب .  یم  جراوخ  لها  زا  رـصم و  لها  مدرم  زا  هک  مدیمهف  شنانخـس  زا  یلو  ریخ ،  تفگ :  دیعس 
 ، تسا نارگن  وا  هک  دیمهف  شتروص  ینوگرگد  شیاهمـشچ و  ندش  کشخ  ندـش و  هریخ  زا  دیعـس  دـنک و  یم  رکف  یمهم  راک  هرابرد 
زا ار  اهنآ  ات  مدوب  اهنآ  نایم  رد  شاک !  يا  تفگ :  تشادن  یتسردب  ار  ظافلا  نایب  تردق  هک  یلاح  رد  و  دیزرو .  ییابیکش  باحروبا  اما 
 ، منادرگ یم  زاب  هانگ  نیا  زا  ناهرب  لیلد و  اب  منک و  یم  هاگآ  هدرک و  ادیپ  ار  وا  داد  متلهم  لجا  رگا  متشاد ،  یم  زاب  كانرطخ  لمع  نیا 

هدش راکشآ  وا  زا  یناشیرپ  بارطضا و  دوب و  هداتفا  سفن  سفن  هب  هک  یلاح  رد  درک ،  توکس  يرادقم  سپس  دنملاظ .  اه  نآ  مسق  ادخب 
ار شدج  ياهفرح  نیرخآ  ات  داتسیا  شوگ  هبو  دش  نوزحم  تحاران و  یلیخ  تسا  ندنک  ناج  لاح  رد  شردپ  هک  تسناد  یم  دیعـس  دوب 

زیاج وت  بناج  زا  راک  نیا  رد  ندرک  توکـس  نک ،  لمع  نم  تحیـصن  هب  هدب و  شوگ  ار  مفرح  دیعـس  يا  وت  اما  تفگ :  یم  هک  دونـشب 
هکنیا اـت  قارع . . .  ماـش . . .  يرـصم . . .  درم  ینک . . .  ادـیپ  ار  وا  هک  يراد  هفیظو  وت  ینک . . .  ادـیپ  ار  وا  هک  يراد  هفیظو  وـت  تسین ، 

ار هفیظو  نیا  ینک ،  یم  یفرعم  ماـما  هب  ار  وا  هکنیا  اـی  دوـش  نامیـشپ  شراـک  زا  اـت  ینک  یم  عناـق  ار  وا  هـکنیا  اـی  یباـیب ،  ار  شهاـگیاج 
یتسـس ادابم  دوب  وت  هب  نم  تیـصو  نیا  يا ،  هتـشک  ار  یلع  تدوخ  تسد  اب  وت  الا  ینک و  یلاخ  هناـش  نآ  زا  اداـبم  مداد  رارق  وت  ندرگرب 

هک دوب  یمالک  نیرخآ  نیا  مدرک و  وت  هب  هک  دوب  يرخآ  تیـصو  نیا  مریگ ،  یم  دهاش  میاهتفگرب  ار  دـنوادخ  یهدـن ،  شماجنا  ینک و 
 . متفگ وت  هب  يویند  یگدنز  نیا  رد 

باحروبا گرم 

هک منک  نایب  وت  يارب  ار  هفیظو  نیا  ات  تخادنا ،  مگرم  رد  ریخءات  گرزب  دنوادخ  یلو  مدرم ،  یم  دیاب  شیپ  زور  دـنچ  ملاح ،  نیا  اب  نم 
دنوادخ رگا  يراد ،  ناشرذحرب  موش  راک  نیا  زا  ات  نک  ادـیپ  ار  اهنآ  مه  وت  متـشادزاب ،  یلع  نتـشک  زا  ار  وت  هک  هنوگنامه  یهد ،  ماجنا 

شیاهلاگنچ گرم  یلو  درک ،  مهاوخ  نایب  تحارـص  اب  ار  یلع  یهانگ  یب  و  تفر ،  مهاوخ  جراوخ  نایم  رد  دهد ،  نم  هب  هرابود  يرمع 
 . . . وت آ هب  نم  تیـصو . . .  نی  ر . . .  خآ . . .  یلو  درک ،  مهاوخ  رفـس  نادواج  راید  هب  امـش  نایم  زا  يدوزب  هدرک و  زاب  نم  يور  رب  ار 

تکاس دیـشک و  یهآ  دنک ،  نایب  ینـشور  هب  ار  رخآ  تاملک  نیا  تسناوتن  رگید  ع  اف . . .  وا د . . .  زا . . .  نابز  تسد و . . .  اب  هکن . . . 
نکب يرگید  تحیصن  وگب ،  نخس  نم  اب  راوگرزب  دج  يا  ادجاو ،  ادجاو ،  دیشک ،  دایرف  دیعس  درک .  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  و  دش ، 
لها درک ،  ادیپ  یهاگآ  باحروبا  گرم  زا  تشگرب و  یتقو  دوبن ،  لزنم  رد  باحروبا  گرم  ماگنه  هللادبع  یخـساپ ! !  زا  سوسفا  یلو  . 

دندرکن يداـیز  يراز  هیرگ و  باـحروبا  يارب  تخادرپ ،  وا  يارب  نتـسیرگ  يرگ و  هحوـن  هب  درک و  عـمج  ار  همه  هدرک و  ربـخ  ار  لزنم 
رطاخب هک  یناـشیرپ  بارطـضا و  هراـبود  دوب ،  داـیز  یلیخ  دیعـس  نزح  یتحاراـن و  اـما  دـندوب ،  شگرم  رظتنم  هک  دوب  يزور  دـنچ  نوچ 

 . دمآ شغارس  هب  دوب  هتسب  وا  اب  هک  يدهع  شدج و  تیصو 
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باحروبا گرم  زا  دعب  هللادبع  دیعس و 

 ، دنک ادیپ  ییاهر  نآ  زا  هنوگچ  هک  درک  شلکـشم  هرابرد  يرکف  تشگزاب و  دوخ  هیلوا  تلاح  هب  شدج ،  يراپـسکاخ  هب  زا  دعب  دـیعس 
اب هدرک ،  ادیپ  شدوخ  يارب  یناسآ  لح  هار  دنک  فرـصنم  یلع  نتـشک  زا  ار  ماطق  دناوتب  رگا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوارف  رکفت  زا  دعب 
رب هنوگچ  هک  تخادـنا  راکب  ار  شرکف  اما  تفای .  شهاـک  وا  ياـه  یناـشیرپ  اـه و  یتحاراـن  زا  یمک  لـح  هار  ندرک  ادـیپ  اـهرکف و  نیا 

درک و يرکف  درذگرد ،  شردارب  ردپ و  نوخ  زا  و  دهد ،  رییغت  تشاد  یلع  ماما  هب  تبسن  هک  ار  ینمشد  نآ  ات  دوش  طلسم  ماطق  فطاوع 
هداوناخ نایم  رد  دش .  مارآ  یمک  تفر و  نیب  زا  دیعس  هیلوا  ساره  میب و  نآ  ور  نیا  زا  دنک ،  عناق  ار  وا  دناوت  یم  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب 

ار وا  و  تفای ،  یم  شمارآ  وا  هلیسو  هب  باحروبا  دوب .  هدرک  گرزب  تیبرت و  دیعـس  لثم  ار  وا  باحروبا  هک  هللادبع  مانب  دوب  یناوج  اهنآ 
هللادبع باحروبا ،  گرم  زا  دعب  دوب .  هداتـسرف  هفوک  رد  دیعـس  لابندـب  ار  وا  باحروبا  هک  دوب  یـسک  نامه  هللادـبع  تشاد ،  یم  تسود 

 . درک بجعت  وا  اب  ندوب  رفسمه  يارب  هللادبع  رارصا  زا  دیعس  دشاب .  شهارمه  و  دنامب ،  ششیپ  هک  درک  اضاقت  وا  زا  و  دمآ ،  دیعس  شیپ 
شدهع رد  ات  دوب  هدرک  دیعس  هارمه  ار  وا  تشاد  هک  یکریز  یشیدنارود و  اب  باحروبا  هک  دوب  نیا  دیعـس  هب  تبـسن  هللادبع  لیامت  تلع 

هب شگرم  زا  لبق  یلو  دیسرت ،  یم  دیعس  هرابرد  مدرم  هعدخ  رکم و  زا  شرمع  رخآ  تاظحل  رد  باحروبا  نوچ  دوشن ،  فیعض  تسُس و 
یهاگآ یلو  دوب ،  ناوج  دیعس  لثم  مه  وا  هچ  رگا  دنک ،  داشرا  ییامنهار و  ار  وا  دشاب و  دیعس  رفسمه  هارمه و  هک  هدرک  هیـصوت  هللادبع 

 . دوب رتشیب  نامز  مدرم و  هب  شتخانش  و 

هفوک يوس  هب  تکرح 

نیب رد  درک ،  تکرح  هفوک  تمـس  هب  ارحـص  هوک و  زا  هللادبع  یهارمه  اب  و  درک ،  یظفاحادخ  شا  هداوناخ  زا  دیعـس  يزور  دنچ  زا  دعب 
اب هک  ياهتبحـص  زا  هللادـبع  دینـشن .  دیعـس  بناـج  زا  هکم  رد  رفن  هس  نآ  هئطوـت  ماـطق و  هـب  دیعـس  هقـالع  زا  يا  هناـشن  چـیه  هللادـبع  هار 

هرابرد دیعـس  فرح  دوب و  هدرک  ضوع  ار  وا  میمـصت  باحروبا  هتفرگ و  یلع  ماما  نتـشک  رب  میمـصت  دیعـس  هک  دیمهف  تشاد  باحروبا 
مالّسلا هیلع  یلع  نتـشُک  زا  راو  هیانک  دیعـس  دندیـسر  ارحـص  طسو  هب  هک  یتقو  دوب ،  هدرکن  یفاک  تقد  یلو  دینـش ،  مه  ار  نارگ  هئطوت 

هک ياهزیچ  نآ  مامت  دوب ،  يا  هداس  فاص و  مدآ  مه  اترطف  و  تشاد ،  صاخ  یتفلا  سنا و  هللادـبع  هب  تبـسن  وا  دروآ ،  نایم  هب  تبحص 
هک دندوب  هدیسرن  هفوک  هب  زونه  تساوخ ،  تروشم  هراب  نیا  رد  وا  زا  تفگ و  هللادبع  يارب  تشاد  شبلق  رد  هک  ار  يرارسا  تسناد و  یم 

دیعس هب  و  درک ،  ادیپ  عالطا  نامیپ  نآ  نتسکش  دوب و  هتسب  ماطق  اب  هک  ینامیپ  دهع و  زا  و  درک ،  ادیپ  یهاگآ  دیعس  رارسا  همه  هب  هللادبع 
دایز نز  رذـگرد .  وا  زا  ینک  عناق  ار  وا  یتسناوتن  رگا  و  نک ،  شومارف  ار  ماـطق  ناـمیپ  دـهع و  و  نک ،  لـمع  تّدـج  تیـصو  هب  تفگ : 
نیب یماگنه  اهفرح  نیا   ) منک یم  رایتخا  بسَن  نیرتالاب  زا  لیامـش و  لکـش و  يوخ و  قلخ و  تهج  زا  نز  نیرتاـبیز  وت  يارب  نم  تسا ، 
ینز چـیه  نزن !  ار  فرح  نیا  هن !  هن !  تفگ :  دیعـس  دـندرک . ) یم  قـیرط  ّیط  دـندوب و  راوـس  ناـشرتش  رب  هک  دـشیم  لدـب  در و  ود  نآ 

یعـالطا یقـشاع  قشع و  زا  وت  هک  دوـش  یم  موـلعم  سپ  منک ،  لـمحت  مناوـت  یمن  ار  وا  يرود  تسین و  ناـهج  رد  ماـطق  زا  رت  يوراـبیز 
يا هتشون  زا  یلو  مشاب ،  هتشادن  تسود  ار  وا  هک  ضرف  رب  داد :  همادا  سپس  تفرگ .  مارآ  دیـشک و  يدنلب  سفن  تفگ و  ار  نیا  يرادن . 
یم تسار  نم  اب  دوخ  یتسود  رد  هک  متـسه  نئمطم  نم  اما  دربب ،  یلع  دزن  ار  نآ  دوشب  تحاران  نم  زا  یتقو  هک  مسرت  یم  مداد  وا  هب  هک 

وا ندرک  عناق  سپ  وت ،  هب  تبسن  وا  تبحم  زا  ییوگ  یم  وت  هک  هچنآ  اما  تفگ :  هللادبع  دهاوخ .  یمن  ارم  يدونـشخ  زج  يزیچ  وا  دیوگ 
زا ار  وا  نک و  ادـیپ  دراد  ار  یلع  نتـشک  دـصق  هک  یـسک  نآ  اما  دوب و  دـهاوخن  يراوشد  راک  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـتق  زا  شندـنادرگرب  و 
زا دیعس  دریگب .  میمصت  وا  هرابرد  ات  هدب  ماما  هب  ار  شربخ  ای  شکب ،  ار  وا  ای  ینک ،  فرـصنم  ار  وا  یتسناوتن  رگا  نک ،  فرـصنم  شراک 
هب يدایز  راشف  زور  نآ  رد  دیعـس  دـش ،  یم  ناهنپ  اـه  هدـید  زا  مک  مک  دیـشروخ  دندیـسر ،  هفوک  هب  یتقو  درک ،  لابقتـسا  داهنـشیپ  نیا 
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ار وا  رادید  رد  ریخءات  دندوب  هدیـسر  وا  یکیدزن  هب  هکنیا  اب  دنک ،  رادید  ار  ماطق  دـناوتب  دوش و  رهـش  دراو  بورغ  زا  لبق  ات  دروآ  شرتش 
 ، دوب هدرب  یپ  وا  ینورد  یتحاران  هب  هک  هللادبع  دش .  گنتلد  هدیـسرن  هفوک  هب  زونه  هدش و  بورغ  هک  دـید  یتقو  اما  تسناد ،  یمن  زیاج 

لخاد رگا  تفگ :  دیعـس  میرود ؟  یلیخ  تسا  هفوک  رد  هک  تا  هناـخ  زا  اـم  اـیآ  تفگ :  وا  هب  دـنک ،  تحار  عضو  نیا  زا  وا  هک  تساوخ 
جنر زا  ات  مسرب  رهش  هب  رتعیرس  هچ  ره  مهاوخ  یم  نم  تفگ :  هللادبع  دراد ،  رارق  رهش  فارطا  رد  ام  هناخ  نوچ  تسا  کیدزن  میوش  رهش 

هب ندیسر  زا  لبق  هک  ملیام  متسه  وت  سکعرب  نم  اما  تفگ :  دیعس  هدش .  حورجم  مندب  رتش  ندش  راوس  زا  موش ،  تحار  رفـس  یتخـس  و 
و دنک ،  علطم  ار  وا  شدج  هیـصوت  زا  ات  تسا ،  ماطق  اب  رادید  دیعـس  فده  هک  دـیمهف  هللادـبع  مروآ .  اجب  دجـسم  رد  ار  ءاشع  زامن  لزنم 
اب هلباقم  يارب  ییاهـشور  اههار و  ات  درادزاب  راک  نیا  زا  ار  وا  هک  درک  یعـس  هللادبع  تسیچ ،  هیـضق  نیا  رد  ماطق  لمعلا  سکع  هک  دنادب 
 : تفگ وا  هب  ورنیا  زا  دیسرت ،  یم  وا  هب  تبـسن  ماطق  ياه  هلیح  زا  تشاد  سفن  تمالـس  دوب و  یبوخ  مدآ  دیعـس  نوچ  دنک ،  هدامآ  ماطق 

رطاخب دیعس  میروآ .  یم  اجب  دجـسم  رد  ار  حبـص  زامن  ادخ  دیما  هب  میناوخب و  لزنم  رد  ار  ءاشع  زامن  میورب  مه  اب  راذگب ،  ار  اهفرح  نیا 
ربخ اب  اجنآ  لاوحا  عاضوا و  زا  ات  دورب  هبابل  لزنم  هب  هنوگچ  هک  دیشیدنا  یم  يا  هراچ  شبلق  رد  درک و  لوبق  تشاد  هک  يایح  مرش و  نآ 

هداـیپ دـنوش ،  دیعـس  لزنم  دراو  دـنتفرگ  میمـصت  دوب ،  هتفرگ  ارف  ار  هفوک  ياـج  همه  بش  یهایـس  هک  دـندش  هفوک  دراو  یناـمز  دوـش ؟ 
شباوخ هک  درک  دومناو  دیعـس  دندروخ ،  ییاذغ  دندناوخ و  زامن  دندز و  بآ  یتروص  رـس و  دندیـسر ،  هناخ  هب  یتقو  دندرک ،  تکرح 

 . دوب هللادبع  نتفر  باوخ  هب  رظتنم  دیعس  اّما  دنتفر ،  ناشدوخ  باوختخر  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  دیآ و  یم 

هبابل اب  یناهنپ  تاقالم 

ییوج هراچ  هار  نیب  رد  یلو  درک ،  تکرح  هبابل  هناخ  فرط  هب  دیشوپ و  ار  شسابل  دیباوخ ،  هللادبع  هک  درک  لصاح  نانیمطا  دیعس  یتقو 
هدناشوپ ار  شدوخ  دوش و  یم  جراخ  هناخ  زا  هک  دید  ار  وا  دیسر  هبابل  هناخ  یکیدزن  هب  یتقو  دنک ؟  زاغآ  ار  نخـس  هنوگچ  هک  درک  یم 

هبابل داد .  باوج  مه  وا  درک و  یمالـس  ءایح  مرـش و  زا  دش و  ریگلفاغ  شندـید  زا  دیعـس  دـنک .  یم  تکرح  دراد  هارمه  هک  یئاصع  اب  و 
یمدـمآشوخ وا  هب  مد  هب  مد  تشگرب و  تسا  دیعـس  وا  هک  دـش  موـلعم  یتـقو  یلو  دـنیبب ،  ار  وا  مه  زاـب  يدوز  نیا  هب  هـک  درک  یمن  رکف 

هک ياهزیچنآ  دای  هب  وا  یتقو  دش ،  لاحشوخ  هبابل  يوگدمآ  شوخ  زا  دیعـس  داد ،  یمرـس  ار  شدوخ  یگـشیمه  ياه  هدنخ  نآ  تفگ و 
نشور یغارچ  هک  درک  رما  شمداخ  هب  هبابل  دندیسر ،  هناخ  هب  ات  درک  تکرح  هبابل  لابند  هب  تفرگ ،  یم  شبلق  داتفا  یم  دوب  هداتفا  قافتا 

نیا هچ  رگا  مدیسر ،  نالا  نیمه  تفگ :  دیعس  يدیـسر ؟  یتعاس  هچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  دیعـس .  اب  ندرک  تبحـص  هب  درک  عورـش  و  دنک ، 
يا ههقهق  نانچ  هبابل  منیبن .  ار  امش  هک  منک  یضار  ار  مدوخ  متـسناوت  یمن  باوخ  زا  لبق  یلو  دوب  یتخـس  جنر و  اب  هارمه  ینالوط و  رفس 
ناج هلاخ  تفگ :  هبابل  هب  یگتسهآ  هب  دونشب  ار  شیاهفرح  یسک  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دیعـس  تفرگربرد ،  ار  هناخ  ياضف  مامت  هک  دادرس 

شتروص هب  و   ) يدـنموزرآ نم  تشز  تروص  نیا  هب  ردـقچ  وـت  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ما  هدـنخ  تفگ :  هباـبل  يدـنخ ؟  یم  هچ  يارب  ! 
؟  تسین هنوگنیا  ایآ  یـشاب ،  یم  شندید  قاتـشم  يدـنموزرآ و  دـشاب  نیا  زا  رتابرلد  رتابیز و  هک  یتروص  هب  وت  هن ،  یلو  درک ) يا  هراشا 

میارب ماطق  زا  وت  رادـید  ترایز و  يوزرآ  نالا  ناج !  هلاخ  مسق  ادـخ  هب  هن  تفگ :  هتـسهآ  يادـص  اب  درک و  عطق  ار  هبابل  ياهفرح  دـیعس 
شوه و اـب  منک  یم  شهاوخ  وت  زا  مناد ،  یمن  دوخ  هدـنهد  تاـجن  ار  وت  زج  یـسک  هک  ما  هداـتفا  یبادرگ  هب  نوـچ  دراد ،  تیمها  رتـشیب 
هب ییوگن و  یـسک  هب  اجنیا  هب  ار  مندـمآ  هک  مراد  اضاقت  وت  زا  يزیچ  ره  زا  لبق  و  یهد .  تاجن  بادرگ  نیا  زا  زا  ارم  يراد  هک  یتواکز 
یم يریگولج  اجنیا  هب  ندـمآ  زا  ارم  وا  هدـمآ و  هکم  زا  هک  تسا  یقیفر  نم  هارمه  هب  نوچ  يراد ،  هگن  تدوخ  دزن  رد  ّرـس  کـی  ناونع 

سپـس دش .  هناخ  دراو  غارچ  اب  هناخ  مداخ  هک  دوب  هدـشن  مامت  شیاهفرح  زونه  مدـمآ .  اجنیا  هب  یناهنپ  تفر ،  باوخ  هب  وا  یتقو  درک و 
تدوخ گنرین  هلیح و  اب  هک  يدوب  یـسک  نامه  وت  يدوب  مروای  رای و  هشیمه  وت  زیزع !  هلاـخ  تفگ :  دیعـس  دـندش ،  قاـطا  دراو  ود  نآ 

دایز رارـصا  نیا  زا  هبابل  يزاس .  عناق  ار  وا  متفگ  وت  هب  هک  ار  هچنآ  مراد  اضاقت  وت  زا  مه  نـالا  يدرک ،  نم  اـب  جاودزا  هب  یـضار  ار  ماـطق 
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هب ور  نیا  زا  دـنکن ،  راـهظا  ار  ینارگن  تشحو و  نیا  هک  درک  یعـس  درک و  ساـسحا  دوخ  رد  یتـشحو  ینارگن و  و  درک ،  بجعت  دـیعس 
 ، دش تکاس  دیعس  منک ،  هدروآرب  ار  وت  ياه  هتساوخ  شالت ،  یعـس و  مامت  اب  ات  وگزاب ،  میارب  يراد  لد  رد  هک  يّرـس  ره  تفگ :  دیعس 
 ، منک عورـش  اـجک  زا  مناد  یمن  یلو  میوگب ،  مهاوـخ  یم  وـت  هب  ار  یمهم  بلطم  داد :  همادا  سپـس  تسیرگن  وا  هب  بجعت  اـب  يا  هظحلو 

میارب يزیچ  مدید ،  يدایز  ياه  ینارگن  ما  هدیـشچ  ار  راگزور  يدرـس  یمرگ و  نم  نکن !  دایرف  داد و  دـشابن ،  وت  رب  یکاب  تفگ :  هبابل 
؟  یناد یم  ما  هتـسب  یلع  نتـشک  هرابرد  ماطق  اب  هک  يدـهع  اـیآ  تفگ :  دیعـس  وگب .  يراد  لد  رد  هچ  ره  ـالاح  تسین ،  بیرغ  بیجع و 

شتلع یلو  يدش  راپـسهر  هکم  فرط  هب  هک  مناد  یم  تفگ :  هبابل  متفر ؟  هکم  هب  ارچ  یناد  یم  ایآ  تفگ :  دیعـس  منادیم .  تفگ :  هبابل 
يارب یقافتا  هچ  باحروبا ! !  وت  دج  تفگ :  هبابل  دوب .  هداتسرف  نم  لابند  هب  مدج  هک  متفر  هکم  هب  نیا  يارب  تفگ :  دیعس  مناد .  یمن  ار 
هبابل دنیبب .  ارم  ات  دوب  هداتسرف  ملابند  هب  لیلد  نیمه  هب  تفگ و  کیبل  قح  يادن  هب  مدیـسر  هکم  هب  هکنیا  زا  دعب  تفگ :  دیعـس  هداتفا !  وا 
هجوت وا  یتفای ،  شرورپ  وا  نماد  رد  وت  هک  مناد  یم  دوب و  وت  يارب  یبوخ  قیفـش  قیفر و  وا  دنک ،  شتمحر  ادـخ  دُرم !  باحروبا  تفگ : 

اب وت  جاودزا  زا  ات  مدید  یم  هدـنز  ار  وا  هک  متـشاد  تسود  تسا ،  راوشد  یلیخ  تیارب  وا  گرم  هک  تسین  یکـش  تشاد و  وت  هب  یـصاخ 
 : تفگ درک و  عطق  ار  هبابل  ياهفرح  دیعـس  دش .  یم  رورـسم  يداد  یلع  نتـشک  هرابرد  ماطق  هب  هک  يدهعت  زا  دش و  یم  لاحـشوخ  ماطق 
نم يارب  رما  نیا  رد  یلدود  کش و  هک  درک  نایب  میارب  ار  یبلطم  وا  اب  تاقالم  اب  یلو  متـشاد ،  ار  رکف  نیمه  مدج  رادـید  زا  لبق  مه  نم 

؟  دـش ربخاب  یلع  نتـشک  يارب  وت  دـصق  زا  تدـج  ایآ  تفگ :  هبابل  ما .  هدـش  ددرم  ما  هداد  ماطق  هب  هک  يدـهعت  هب  تبـسن  دـمآ و  دوجوب 
مهدن ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  درک  هیـصوت  نم  هب  شگرم  ماگنه  رد  تشادزاب و  یلع  لتق  زا  ارم  وا  یلو  مداد  ربخ  وا  هب  هلب ،  تفگ :  دیعس 

دز یم  فرح  روطنیمه  دیعـس  تسا .  هانگ  یب  اربم و  دوش  یم  هدز  وا  هب  هک  یماهتا  نیا  زا  یلع  داد ،  ربخ  وا  هب  یفتاـه  هک  تفگ  یم  و  ، 
يرگ و هلیح  زا  یلو  دوب ،  هدش  تحاران  كانهودـنا و  دـشن  رگراک  وا  گنرین  هلیح و  هکنیا  زا  و  درک ،  یم  هاگن  وا  هب  هریخ  هریخ  هبابل  و 

رظتنم هک  دیعـس  اما  دـهد ،  یمن  دیعـس  ياـهفرح  هب  یتیمها  هک  درک  دومناو  نینچ  درواـین و  شدوخ  يور  هب  تشاد  هک  يداـیز  يراـکم 
 : تفگ داد و  همادا  شنانخـس  هب  درک  هدـهاشم  ار  وا  توکـس  دـید و  یـصاخ  شمارآ  اـب  ار  وا  یتقو  دوب ،  هباـبل  فرط  زا  بضغ  مشخ و 

يدایز دـهاوش  لیالد و  درک و  یم  يراشفاپ  شدوخ  رظن  هدـیقعرب و  وا  یلو  متـساخرب ،  هلداجم  هب  وا  اـب  مدینـش  ار  مّدـج  ياـهفرح  یتقو 
توکـس لاح  رد  ار  وا  زاب  یلو  دـنام ،  هبابل  لمعلا  سکع  رظتنم  دـش و  تکاس  اهفرح  نیا  نتفگ  اب  دیعـس  درک .  ناـیب  میارب  شفرح  يارب 

هشقن هئطوت و  دوب و  هداتفا  قافتا  هکم  رد  هک  يا  هثداح  نآ  شنانخس  لابندب  دیعس  دشن .  هدید  وا  زا  يا  هرظتنمریغ  لمعلا  سکع  و  دید ، 
یلع هیواعم و  صاعو -  رمع  هیلع  رب  هئطوت  هصق  هبابل  یتقو  درک ،  نایب  هبابل  يارب  دـندوب  هدیـشک  ناگرزب  زا  يا  هدـع  گرم  يارب  هک  يا 
دیعس هب  ور  نیا  زا  دشاب .  هتشاد  ار  یلبق  شمارآ  نآ  درک  یعس  و  داد ،  ناشن  تیمها  یب  ار  عوضوم  یلو  درک ،  شمارآ  ساسحا  دینش  ار 

وا عالطا  هب  ار  عوضوم  نم  دنک :  قح  میلست  ناجب  ناج  هکنیا  زا  لبق  هلب ،  تفگ :  دیعـس  دوب ؟  ربخاب  هئطوت  نیا  زا  مه  تدج  ایآ  تفگ : 
نآ زا  هآ  تفگ :  دهد و  همادا  تسناوتن  رگید  و  رمع . . .  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  دروم  نیا  رد  هک  یتیـصو  شرافـس و  اب  مه  وا  مدناسر ، 

عافد وا  زا  هک  درک  مزال  نم  رب  نآ  رب  هوالع  تشادزاـب ،  یلع  لـتق  زا  ارم  وا  تفگ :  دیعـس  دوب ؟  هچ  تیـصو  نآ  تفگ :  هباـبل  تیـصو ! 
يور رب  کشا  تارطق  مدید  یتقو  نم  يرآ  یهاگآ  نم  زور  لاح و  زا  وت  مروآ .  اج  هب  ار  شا  هتساوخ  هک  ما  هتفرگن  میمصت  زونه  منک ، 

دیسرت هبابل  مدیدن .  دوخ  رد  یتردق  دیآ  یم  دنب  ملکت  زا  شنابز  دنیشن و  یم  نازرل  شیادص  دینش و  یم  مناوتان  فیعـض و  دج  نساحم 
هعدخ اب  درک  یعـس  هبابل  زاب  دـنک ،  وگزاب  یلع  يارب  ار  وا  ماطق و  هیـضق  وا  دـیامن  دیعـس  هب  ییانتعا  یب  ینارگن و  مشخ و  راهظا  رگا  هک 

؟  يدرکن لـمع  تدـج  ياـه  هیـصوت  هب  ارچ  تفگ :  وا  هب  ور  نـیا  زا  دریگب ،  دیعـس  زا  يرتـشیب  تاـعالطا  شدوـخ  يرگ  هـلیح  يرگ و 
و دش ،  لاحشوخ  دینش  ار  هبابل  ياهفرح  دیعـس  یتقو  دیآ .  یم  نوریب  ناگتـشرف  ناهد  زا  هک  تسا  ياهفرح  لثم  يدرمریپ  نینچ  ياهفرح 
؟  متشاد مه  ار  نیا  زا  ریغ  یئاناوت  ایآ  متـسب ،  وا  اب  يدهع  مدرک و  لوبق  هلب  منکن ؟  لوبق  هنوگچ  تفگ :  مامت  یگداس  اب  درک و  یمـسبت 
ما هتـسب  مدج  اب  هک  يدهع  نآ  دنکن  هک  هدش  نم  یلوغـشم  لد  ثعاب  مداد  ماطق  هب  هک  مه  يدهع  اما  مداد ،  دـهعت  هراب  نیا  رد  مدـج  هب 
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یم دوخ  هب  دوش و  یم  ناسآ  میارب  راک  منیب  یم  مدوخ  هب  تبـسن  ار  وت  تریغ  ّتبحم و  هقالع و  یتقو  یلو  دوش  ماطق  اب  نم  تلـصو  عنام 
فرـصنم زا  ایآ  ناج !  هلاخ  يا  مسق  ادـخ  هب  ارت  تسا .  ناسآ  هباـبل  ما  هلاـخ  يارب  دـنک  یم  ناـیامن  راوشد  نم  يارب  هک  يزیچنآ  میوگ ، 

ارم وت  هک  مراودـیما  نم  یلو  تسا .  هانگ  یب  اربم و  تمهت  نیا  زا  یلع  هک  مسق  ادـخ  هب  ینک ؟  یم  يرای  ارم  یلع  نتـشک  رب  ماطق  ندـش 
لباقم رد  اهفرح  نیا  نایب  زا  سپ  دیعـس  یهد .  متاجن  یناوت  یم  وت  طقف  هک  ما  هدـش  راتفرگ  یبیهم  بادرگ  کی  رد  درک ،  یهاوخ  يرای 

هک ییاه  يرگ  هلیح  نآ  مامت  اب  مه  هبابل  دیسوب .  ار  هبابل  ياهتـسد  دوب  هتفرگ  ارف  ار  شتروص  مامت  هک  یکـشا  تارطق  اب  دنز و  وناز  هبابل 
و دوش ،  دیعس  هلیسو  هب  اهنآ  ندیسوب  عنام  ات  دوب  هتسب  مه  هب  ار  شیاهتسد  و  تسب ،  شقن  شنابل  رب  یمسبت  درواین ،  دوخ  يور  هب  تشاد 

یـضار رد  هک  مراد  اضاقت  دنوادخ  زا  مهد و  یم  ماجنا  نم  یتساوخ  وت  ار  هچ  ره  شاب  تحار  مدـنزرف !  تفگ :  درک و  تکاس  ار  دـیعس 
درک بجعت  وا  زا  تسب و  هقلح  شیاهمشچ  رد  کشا  دش و  لاحشوخ  دینـش  وا  زا  ار  اهفرح  نیا  دیعـس  یتقو  دنک .  يرای  ارم  ماطق  ندرک 
ماطق رادـید  زا  لبق  درک و  باختنا  هبابل  تاقالم  يارب  ار  بش  نیا  هکنیا  زا  دـش  نامداش  تشادـن و  وا  زا  ار  لـمعلا  سکع  نیا  عّقوت  نوچ 
هرابرد دـهاوخ  یم  هکنیا  لـثم  دـناراخ و  شتـشگنا  كون  اـب  ار  شـشوگ  تشپ  هک  یلاـح  رد  درک  وا  هب  یهاـگن  هباـبل  دـمآ .  هباـبل  شیپ 

 : تفگ ور  نیا  زا  درک ،  یم  دیعس  ندرک  هارمگ  يارب  يرگ  هلیح  یشیدنا و  هراچ  تقیقح  رد  یلو  دنک  رکف  ماطق  ندرک  یـضار  ياههار 
رادربنامرف نم  تفگ :  گنرد  نودب  دیعس  هدن ،  هار  تدوخ  رد  ینارگن  چیه  ینک ،  یم  يوریپ  تعاطا و  نم  زا  هک  یمادام  شاب !  تحار 

ادیپ يارب  یلح  هار  ندرک و  رکف  لاح  رد  وا  درک  یم  تبحـص  دیعـس  یتقو  تسوت .  رایتخا  رد  نم  ییاراد  همه  لام و  متـسه ،  امـش  رماوا 
 ! ادـخ هب  هانپ  تفگ :  دز و  دایرف  ناهگان  هک  دوب  ندرک  رکف  لاـح  رد  زونه  هباـبل  دـش  تکاـس  وا  هکنیا  زا  دـعب  دوب ،  عوضوم  نیا  ندرک 

مناد یمن  ار  شریثات  رادقم  یلو  هدرک  رثا  وا  هب  اجنیا  رد  تّدج  ياهفرح  هکنیا  لثم  مدوب ،  بجعتم  ماطق  تاکرح  زا  هک  دوب  يزور  دـنچ 
هدـهاشم وا  زا  یبیرغ  بیجع و  راتفر  وت  نتفر  زا  دـعب  تفگ :  هبابل  تسیچ ؟  تروظنم  تفگ :  ودرک  بجعت  دوب  هدینـش  هچنآ  زا  دیعـس  . 

فرح مک  یلیخ  هدیـسر  شیارب  يدـیدج  ربخ  هک  دوب  نیا  لثم  دوب ،  توهبم  ار  يدایز  ياهزور  دز ،  یمن  یفرح  ماقتنا  زا  رگید  مدرک ، 
نم شاب  رطاخ  هدوسآ  وت  لاحرهب  یلو  دشاب ،  هدمآ  دوجوب  مه  وا  يارب  هدش  داجیا  تدـج  رد  هک  ینوگرگد  رییغت و  نآ  دـیاش  دز ،  یم 

يازج وت  هب  يادخ  تفگ :  دیعس  راذگم .  نایم  رد  یسک  اب  يدمآ  نم  شیپ  ماطق  اب  رادید  زا  لبق  هکنیا  زا  یلو  منک ،  یم  لابند  ار  هیـضق 
تاقالم نیا  هک  مراد  اضاقت  وت  زا  مه  نم  یلو  منک ،  رکشت  وت  تامحز  زا  هنوگچ  مناد  یمن  یهد  ماجنا  میارب  ار  راک  نیا  رگا  دهد ،  ریخ 

هب ادرف  هک  یتـقو  مهاوخ  یم  وت  زا  یلو  مشچ !  هب  تفگ :  هباـبل  ینکن .  فیرعت  هللادـبع  مقیفر  يارب  یتـح  سکچیه  يارب  تدوـخ  اـب  ارم 
نیب هک  يزیچ  نآ  زا  نک و  افتکا  یلومعم  ياهفرح  هب  طقف  ینزن  يدایز  ياهفرح  شاب  بظاوم  متـسه ،  اجنآ  مه  نم  يدـمآ  ماطق  رادـید 

؟  دروآ یهاوخ  تدوخ  مه  ار  تقیفر  ادرف  ایآ  منیبب  وگب  یلو  دهاوخب ،  وت  زا  هکنیا  رگم  ینکن  نایب  ار  يزیچ  هداتفا  قافتا  زورما  وت  نم و 
هبابل تسا .  نم  ردارب  هلزنم  هب  وا  نوچ  دـشاب ،  هاـگآ  نم  رارـسا  زا  هک  درادـن  یعناـم  چـیه  دروآ و  مهاوخ  مدوخ  اـب  ار  وا  تفگ :  دـیعس 

وا يدردمه  تریغ و  زا  دیعـس  تسوت .  حالـص  ریخ و  هک  يزیچ  نآ  رد  دهد  قیفوت  ام  هب  دـنوادخ  نکب ،  یهاوخ  یم  يراک  ره  تفگ : 
مدرک یم  یمیتی  ساسحا  تشذگ ،  رد  دوب  مردپ  هلزنم  هب  هک  مدج  یتقو  مسوبب ،  ار  تیاهتسد  ات  هدب  هزاجا  تفگ :  درک و  بجعت  رایسب 

تفگ و ار  نیا  متفای .  رادافو  يردام  ار  امـش  تفر و  نیب  زا  ساسحا  نیا  نم  هب  تبـسن  وت  ینابرهم  محر و  وت و  يدردـمه  زا  نـالا  یلو  ، 
ام رارق  دشاب  تحار  تلایخ  تفگ :  یم  هبابل  هک  یلاح  رد  دندرک  یظفاحادخ  رگیدمه  زا  دندش  دنلب  ود  ره  دیسوب و  ار  هبابل  تسد  اهراب 

یلو تفر ،  نوریب  هبابل  هناخ  زا  لاحـشوخ ،  هدز و  ناجیه  یلد  اب  هتفای ،  تاـجن  یگرزب  تبیـصم  زا  هکنیا  زا  دیعـس  ماـطق .  لزنم  رد  ادرف 
راکفا تشگرب و  شقاطا  هب  دش  ادج  دیعـس  زا  یتقو  هبابل  دوب .  هدید  شیارب  یباوخ  هچ  راکم  رگ و  هلیح  نز  نآ  تسناد  یمن  هک  سوسفا 

مشخ راهظا  اب  هک  دیسرت  یم  نوچ  وا  هدرک ،  رظنفرص  یلع  نتشک  دصق  زا  ماطق  اعقاو  دنک  دومناو  هنوگچ  هک  تخادنا  راک  هب  ار  شثیبخ 
یلع لتق  زا  هک  دنک  هاگآ  هلئسم  زا  ار  ماطق  هک  تفرگ  میمصت  نیا  ربانب  دنک ،  ءاشفا  یلع  شیپ  رد  ار  اهنآ  رارسا  دیعـس ،  هب  یهجوت  یب  و 

ار یلع  ات  دنامب  هدیـشوپ  دش ،  هتـسب  هکم  رد  یلع  لتق  رب  هک  يا  هئطوت  يا  هلیح  ندرب  راکب  اب  دـناد و  یم  هانگ  یب  ار  وا  هدیـشوپ و  مشچ 
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یمن هبابل  دیـشک  دـهاوخ  دیعـس  لـتق  يارب  يا  هزاـت  گـنرین  وا  تسا و  رتراـکم  رترگ و  هلیح  وا  ماـطق  هک  تسناد  یمن  هباـبل  اـما  دنـشکب 
ات درک  تکرح  ماطق  هناخ  يوس  هب  سپ  دراذگب ،  نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  نیا  هکنیا  زا  لبق  دور  باوخب  دنک و  یـضار  ار  دوخ  تسناوت 

 . دننک یحارط  دیعس  هرابرد  يدیدج  هلیح 

ماطق اب  هللادبع  دیعس و  تاقالم 

لوا تمسق 

یلیخ تهج  نیا  زا  هدـیباوخ و  زونه  دایز  یگتـسخ  رطاخب  هک  دـید  ار  شقیفر  تفر ،  شا  هناخ  فرط  هب  یلاحـشوخ  ماـمت  اـب  دیعـس  اـما 
درب یمن  شباوخ  یلو  تشذگ  بش  زا  یتدم  دباوخب .  تسناوتن  شرثءات  تدش  رطاخب  اما  تفر ،  شباوختخر  فرط  هب  دـش ،  لاحـشوخ 
یتقو اما  دـشاب ،  هدـش  شدوخ  رظن  يءار و  لثم  مه  شرظن  يءار و  هک  دوبن  لوبق  لباق  وا  يارب  درک و  یم  رکف  ماطق  اب  تاقالم  هراـبرد  و 

شدج و دای  هب  سپـس  دنک ،  زاورپ  هدیـسر  هچنآ  هب  یلاحـشوخ  يداش و  زا  دوب  کیدزن  هتـشگرب  دوخ  يءار  زا  ماطق  هک  دمآ  یم  شدایب 
ار یتشحو  سرت و  لئاسم  نیا  ینک  فرـصنم  شراک  زا  ار  وا  یبایب و  ار  رگ  هئطوت  نآ  ینک و  عافد  یلع  زا  دـیاب  هک  داـتفا  یم  وا  تیـصو 

يور مشچ  حبـص  ات  لاح  رهب  دـنک .  عنم  ماطق  اب  جاودزا  زا  ار  وا  هک  دوبن  يزیچ  یلع  زا  عافد  نیا  رب  هوالع  دوب ،  هدروآ  دوجوب  شبلق  رد 
وا داد و  یم  شزاون  ار  شا  هناخ  راوید  شزاونلد  عاعـش  اب  غورفرپ  دیـشروخ  درک  حبـص  تشحو  سرت و  اب  ار  بش  نآ  تشاذـگن ،  مشچ 
وا تفر ،  شلابندب  دیدن ،  ار  هللادبع  تساخرب ،  اج  زا  دوب ،  شزرااب  یلیخ  وا  يارب  تقو  نوچ  دـش  دـنلب  رید  ارچ  هکنیا  زا  دروخ  فسءات 
 ، دیوگ یم  هچ  وا  هک  دیمهف  یمن  تسناد و  یمن  یلو  داتسیا  زامن  هب  وا  اب  مه  دیعس  دراذگ ،  یم  زامن  هدیشوپ و  ار  شیاهسابل  هک  دید  ار 

جنر و رطاخب  تفگ :  دیعس  يدش ؟  دنلب  ترتسب  زا  رید  ارچ  نم ،  يوما  ردارب  يا  تفگ :  درک و  دیعـس  هب  ور  هللادبع  دش  مامت  زامن  یتقو 
لوانت يا  هناحبـص  دنتـسشن و  مه  اب  درک ،  لوبق  ار  دیعـس  فرح  هللادبع  مدـش .  اپ  رید  دوب  هدـش  داجیا  نم  يارب  ترفاسم  رد  هک  یتمحز 

ماطق اب  رادـید  قایتشا  رطاخ  هب  درک  یم  ساـسحا  دوب و  هدرب  یپ  هلئـسم  نیا  هب  مه  هللادـبع  دوب ،  شراـکفا  رد  قرغ  دیعـس  یلو  دـندرک ، 
ار وا  ادخ  دیاش  مورب  وا  شیپ  هب  مهاوخ  یم  يرآ ،  تفگ :  يورب ؟  ماطق  رادید  هب  يرادن  دصق  ایآ  تفگ :  دیعس  هب  تسا ،  هدش  هنوگنیا 

تـساوخ هللادـبع  دـنک .  یم  رظنفرـص  كرابمان  دـهع  نآ  زا  ددرگ و  یم  زاب  قح  يوس  هب  هنوگچ  هک  منیبب  دـنک و  ییامنهار  نم  هلیـسوب 
لوبق ار  تیاهفرح  ماطق  هک  مینک  ضرف  تفگ :  ور  نیا  زا  دراد ،  تماقتـسا  شرارق  لوق و  رب  هزادنا  هچ  ات  دنیبب  دنک و  شیامزآ  ار  دـیعس 

یعـس و مامت  تفگ :  دیعـس  ینک ؟  یم  لمع  تدج  تیـصو  هب  هکنیا  ای  ینام ؟  یم  یقاب  ماطق  رارق  لوق و  هب  ایآ  ینک ؟  یم  راکچ  دنکن 
سدقم و نم  يارب  وا  نوچ  منک ،  یم  لمع  مّدج  تیـصو  هب  دشن  یـضار  رگا  مهد ،  یم  ماجنا  وا  ندرک  یـضار  يارب  ار  مدوخ  شـشوک 

تاقالم زا  دعب  دیعس  مدق  تابث  میمصت و  نیا  تسناد  یمن  وا  هک  یلاح  رد  درک ،  قیوشت  شمدق  تابث  رطاخ  هب  ار  وا  هللادبع  تسا .  زیزع 
رب ار  ماطق  نامیپ  دـهع و  اسب  هچ  دوبن  داد  وا  هب  هبابل  هک  نانیمطا  نآ  رگا  هدـش و  لصاح  ماطق  ندرک  یـضار  يارب  وا  نداد  لوق  هبابل و  اـب 

شدج هب  تبسن  شـساسحا  فطاوع و  رب  ماطق )   ) ابرلد رتخد  نیا  هب  تبـسن  یگدادلد  تبحم و  قشع و  داد و  یم  حیجرت  شدج  تیـصو 
دوجوب یللخ  فعض و  دیعس  میمـصت  رد  ادابم  ات  درک ،  هلجع  ماطق  هناخ  هب  نتفر  رد  دید ،  ار  دیعـس  نانیمطا  هللادبع  یتقو  درک .  یم  هبلغ 

وا هب  هبابل  هک  يا  هدعو  زا  یلو  دوبن ،  هدوسآ  دیعـس  لایخ  هچرگ  دـندرک ،  تکرح  ماطق  هناخ  فرط  هب  دـندروخ ،  هناحبـص  یتقو  دـیآ . 
اب هک  يرادید  نیلوا  دای  هب  داتفا و  شپت  هب  دیعـس  بلق  دندش ،  یغاب  دراو  دندیـسر  ماطق  هناخ  هب  یتقو  دوب .  رطاخ  هدوسآ  یمک  دوب  هداد 

یمـسبت هک  دندید  رد  ِمد  ار  هبابل  دنتـشذگ  یم  هک  ياهلخن  نایم  زا  داتفا ،  دوب  هدش  لدب  در و  اهنآ  نیب  هک  یتبحم  قشع و  تشاد و  ماطق 
لثم دندرک  یسرپلاوحا  مالس و  دندیـسر  هبابل  یکیدزن  هب  شقیفر  وا و  هکیماگنه  دش و  لاحـشوخ  دید  ار  وا  دیعـس  یتقو  تشاد ،  بل  رب 
ماطق قاطا  لخاد  تفگ .  دمآشوخ  مه  دیعـس  شقیفر  هب  داد و  ار  شمالـس  باوج  هبابل  تسا .  هدیدن  ار  وا  هکم  زا  تشگرب  زا  دعب  هکنیا 
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زا باقن  دید  ار  اهنآ  یتقو  دوب ،  هدیـشوپ  باقن  اب  هارمه  یهایـس  سابل  دوب ،  هتخود  رظن  هچایرد  هب  دوب و  هداتـسیا  هرجنپ  رانک  وا  دـندش ، 
رای و هک  هللادبع  مردارب  تسود و  اب  نم  تفگ :  دومن و  یفرعم  وا  هب  ار  شقیفر  درک و  مالـس  دیعـس  دمآ ،  اهنآ  تمـس  هب  دوشگ و  هرهچ 
ار قاطا  ياضف  توکـس  دنتـسشن  ود  نآ  درک ،  نتـسشن  هب  فراعت  تفگ و  دـمآشوخ  اهنآ  هب  ماطق  ما .  هدـمآ  اجنیا  هب  دـشاب  یم  نم  روای 

ربخ ام  هب  هناخ )  مداخ   ) ناحیر میدـش ،  تشحو  ساره و  رد  وت  ینـالوط  تبیغ  زا  تفگ :  دوشگ و  نخـس  هب  بل  هباـبل  دوب ،  هتفرگربرد 
هک هللاءاشنا  دـیدرگرب ،  رتدوز  هک  میدوب  راودـیما  يدـیدن و  ار  ماطق  یلو  يدـمآ ،  اجنیا  هب  يورب  رفـس  هب  یتساوخ  یم  هک  یتقو  نآ  داد 

هکم رد  هک  مدج  فرط  هب  دوبن ،  يریخ  رما  میارب  ناج !  هلاخ  يا  تفگ :  دیشک و  یهآ  دیعـس  دشاب .  هدادن  خر  وت  يارب  يراوگان  هیـضق 
هکنیا زا  دعب  تفگ :  دیعس  دوب ؟  هتساوخ  ار  امش  تلع  هچ  هب  تفگ :  ماطق  دوب .  هداتسرف  ملابندب  ار  هللادبع  مردارب  وا  نوچ  مدوب  هتفر  دوب 

کی زا  شیب  نم  و  دنیبب ،  ارم  شگرم  زا  لبق  تشاد  تسود  دـسر  ارف  شلجا  هکنیا  زا  شیپ  دـش و  هریچ  وا  رب  یـضیرم  یناوتان و  يریپ و 
درک و هودنا  بجعت و  هب  رهاظت  دشاب  هدینش  ار  ربخ  نیا  هزات  هکنیا  لثم  ماطق  تفگ .  کیبل  ار  قح  توعد  وا  هکنیا  ات  مدنامن  ششیپ  بش 
 : تفگ دیـشک و  یهآ  سپـس  دنک ،  دایز  ار  ترمع  دهد و  شیازع  رد  ربص  وت  هب  دنک و  تمحر  ار  وا  دنوادخ  دُرم ؟  تدـج  ایآ  تفگ : 
وا هک  یعقوم  دوب و  هدینش  یلیخ  ار  وا  یئابیز  دوب و  ماطق  بقارم  هتسویپ  هللادبع  تسا .  راوگان  تخـس و  ناکیدزن  ناتـسود و  گرم  انامه 
زا دـشوپن و  مشچ  یلع  لتق  زا  ماطق  هک  تشاد  سرت  هللادـبع  یلو  هدـش ،  وا  هتخابلد  قشاع و  ارچ  هک  درک  یمن  تمـالم  دیعـس  رب  دـید  ار 

دوخ زا  یلمعلا  سکع  هچ  ماطق  هک  دنیببات  دشکب  نایم  هب  ار  هیـضق  هک  تفرگ  میمـصت  هللادـبع  دـنک .  افو  شدـهع  هب  هک  دـهاوخب  دـیعس 
وگتفگ رد  هکنیا  ای  دـشکب ،  شیپ  ار  یعوضوم  نینچ  دـیدن  هتـسیاش  درادـن  ار  ماطق  اب  یئانـشآ  هقباس  دـید  یتقو  یلو  داد  دـهاوخ  ناـشن 

شگنرین هکنیا  يارب  مه  هبابل  تفر .  نوریب  تساخرب و  اج  زا  دـشاب  هتـشاذگ  اهنت  ار  ماـطق  دیعـس و  هکنیا  يارب  ور  نیا  زا  دـنک ،  تکرش 
وا هب  ناوت  یم  ایآ  تسیک ؟  ناوج  نیا  تفگ :  ماطق  دـندنام ،  اهنت  هناخ  رد  دیعـس  اب  ماـطق  یتقو  تفر .  نوریب  اـهنآ  لابندـب  دوش  رگراـک 

همهاو سرت و  چیهو  دشاب ،  یم  مرارسا  رادهگن  رِس  دوب و  مهارمه  یکدوک  زا  وا  تفگ :  يا  هتسخلد  قشاع  نحل  اب  دیعس  درک ؟  نانیمطا 
هبوبحم هلب  تفگ :  دیعس  دراد ؟  یهاگآ  ام  نامیپ  دهع و  رب  ایآ  تفگ :  ماطق  دشاب .  هتشاد  یهاگآ  زیچ  همه  هب  هکنیا  زا  مرادن ،  وا  زا  يا 

علطم عوضوم  نیا  زا  ار  وا  هک  دوب  رتهب  یلو  درادن  یلاکـشا  چـیه  زگره !  تفگ :  ماطق  دـینیب ؟  یم  یلاکـشا  راک  نیا  رد  امـش  ایآ  زیزع ! 
يا هدیشیدنا  هچ  دیسرپ :  دش و  لاحشوخ  وکین  زاغآ  نیا  زا  دیعـس  دیـسر .  منهذ  هب  ییاهرکف  هکم  هب  وت  نتفر  زا  دعب  اریز  یتخاس ،  یمن 

 . مشاب رادافو  دوخ  نیـشیپ  نامیپ  هب  هک  یهاوخن  نم  زا  ینک و  لمع  نآ  قبط  رب  مراودـیما  درک و  مهاوخ  فیرعت  وت  يارب  تفگ :  ماطق   ؟
ماـطق متـسه .  وت  راـیتخارد  نم  درک ،  مهاوخ  لـمع  نم  یهاوخب  وت  هچ  ره  ییوگب ،  وت  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نم  نخـس  تفگ :  دـیعس 

 ، مرواین دای  هب  هنوگچ  تفگ :  دیعس  يدرکن ؟  ادیپ  ارم  يدمآ  نم  هناخ  هب  هکم  فرط  هب  رفـس  ماگنه  هب  یتقو  يروآ  یم  دایب  ایآ  تفگ : 
فرط هـب  تـفگ :  ماـطق  هـن .  تـفگ :  دیعــس  مـتفر ؟  اـجک  نـم  یناد  یم  اـیآ  تـفگ :  ماـطق  مدــش ،  هـتفرگ  تحاراــن و  یلیخ  زور  نآ 
میدوب هتسب  مه  اب  هک  يدهع  نآ  هرابرد  يا  هرهلد  ینارگن و  ساسحا  هکلب  دوبن ،  اهنآ  اب  رادید  تاقالم و  اهنت  مفده  متفر ،  منادنواشیوخ 

ینارگن و همه  نآ  دـیاش  متفگ  مدوخ  هب  دـش ،  حبـص  یتـقو  دوب ،  هدرک  بلـس  نم  زا  ار  شمارآ  باوخ و  هک  دوـب ،  هدـش  داـجیا  نم  رد 
زا مورب و  دوخ  نادـنواشیوخ  شیپ  هک  مدـید  نآ  رتـهب  موش ،  بکترم  مهاوـخ  یم  یلع  لـتق  هراـبرد  هک  تسا  یهاـنگ  رطاـخب  شیوـشت 
رد وا  دشاب و  یمن  یلع  مردپ ،  ردارب و  گرم  ؤسم ل  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوارف  تقد  وجتـسج و  زا  دعب  موش ،  ربخاب  ارجام  تقیقح 
 ، دندوب هتفریذپن  اهنآ  یلو  درک  یهاوخریخ  تحیـصن و  گنج  عورـش  زا  لبق  ار  مردارب  ردپ و  اهراب  اهراب و  یلع  درادن ،  یهانگ  هراب  نیا 

یبیـسآ اهنآ  هب  هک  درک  هیـصوت  شدوخ  نارادفرط  نارای و  هب  دـنراد ،  رارق  رطخ  رد  ود  نآ  هک  دـیمهف  یلع  و  دـش ،  عورـش  گنج  یتقو 
زا دش و  نیگمشخ  دیمهف  ار  هیضق  یتقو  تشادن ،  یهاگآ  نآ  زا  یلع  دنتشک و  ار  ود  نآ  نانادان  نابلط و  تصرف  زا  یضعب  اما  دنناسرن ، 

يدهعت نآ  زا  متفرگ  میمـصت  مدرک و  یم  هابتـشا  هک  مدیمهف  مدرک و  رکف  یلیخ  هلئـسم  نیا  يور  تدـم  نیا  رد  نم  تفرگ و  ماقتنا  اهنآ 
زا یتح  متشاد  هاگن  یفخم  همه  زا  ار  عوضوم  نیا  منک ،  عناق  ار  وت  هنوگچ  هک  مدوب  نادرگرس  ریحتم و  تدم  نیا  رد  مدرگرب و  مراد  هک 
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دندـمآ اهنآ  یتقو  دز ،  ادـص  ار  هبابل  هللادـبع و  دـش و  دـنلب  دـنک ،  لرتنک  ار  شدوخ  تسناوتن  اهفرح  نیا  ندینـش  اب  دیعـس  هبابل .  ما  هلاخ 
درادن یموزل  رگید  ار و  تداعـس  لیاسو  دنوادخ  ماطق  ندرک  یـضار  يارب  هک  ردارب !  يا  ونـشب  ایب و  تفگ :  درک و  هللادبع  هب  ور  دـیعس 

نایب وت  يارب  هک  ار  يدهع  نآ  دهاوخ  یم  شدوخ  هکلب  دنک ،  رظنفرص  یلع  لتق  زا  هک  ماطق  ندرک  یضار  يارب  منک  هتسخ  ار  مدوخ  هک 
هچ راودیما  ینز و  یم  فرح  هچ  زا  دیعـس  يا  تفگ :  دز و  ینادان  هب  ار  شدوخ  ماطق  دنک .  شومارف  متـشاد  ار  نآ  كرت  دـصق  مدرک و 

دیعـس هدیـسر .  نآ  هب  ماطق  هک  يدیـسر  ییاج  نامه  هب  وت  هک  دش  راکـشآ  میارب  تفگ :  دـمآرد و  نخـس  هب  هبابل  يدوب ؟  یـشوخ  ربخ 
دزن متـشاد و  نیقی  یلع  یهانگیب  هب  متـشگرب  هکم  زا  یتقو  مرازگـساپس ،  رکاش و  شفطل  نیا  رب  ار  دنوادخ  و  ناج !  هلاخ  يا  هلب  تفگ : 

نیرتدب ات  دنکن ،  تقفاوم  نم  اب  عوضوم  نیا  رد  ماطق  هک  مدیسرت  یم  منکن و  دای  يدب  هب  ار  یلع  هکنیا  زا  متسب  يدهع  مدوخ  يارب  مدج 
شدج و هصق  مامت  دیعس  هاگنآ  دومن .  مهارف  یکین  ریخ و  رما ،  نیا  رد  ام  همه  يارب  هک  ار  يدنوادخ  شیاتـس  دمح و  سپ  مشاب ،  مدرم 

نایب مه  ار  هنیدم  رد  یهورگ  هئطوت  هصق  نآ ،  زا  دعب  درک .  مهارف  ار  همه  یلاحـشوخ  يداش و  تابجوم  درک و  فیرعت  ار  وا  ياهتیـصو 
 . درک

مود تمسق 

 : تفگ درک و  بضغ  مشخ و  هب  رهاظت  دـناسرب ،  لتق  هب  ار  یلع  هک  هدرک  مزال  شدوخ  رب  نارگ  هئطوت  نآ  زا  یکی  هک  دینـش  ماطق  یتقو 
الاح تفگ :  ماطق  تسا ،  رصم  طاطسف  رهش  زا  هک  مدیمهف  شیاه  هتفگ  زا  یلو  مسانش ،  یمن  تفگ :  دیعس  تسیک ؟  وا  یـسانش  یم  ایآ 
نیا زا  ار  وا  دیاب  سپ  تسوا ،  لتق  رد  تکراشم  ندادن ،  ماجنا  يراک  ندرک و  توکـس  هتـسب  یلع  لتق  هب  رمک  صخـش  نیا  يدیمهف  هک 

هب مدج  میوگب  هک  مدرک  شومارف  نم  تفگ :  درک و  یمسبت  بیجع  قفاوت  نیا  زا  دیعس  یناسرب .  لتق  هب  ار  وا  ّالا  يراد و  زاب  تشز  لمع 
 ، مدـقتعم مه  نم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تفگ :  ماـطق  منادرگ .  رود  وا  زا  ار  يدـب  ّرـش و  منک و  عاـفد  یلع  زا  هک  هدرک  تیـصو  نم 

سک چیه  هب  ار  هئطوت  ربخ  نیا  هک  تسا  نیا  مراد  امش  زا  هک  یشهاوخ  یلو  تسا ،  یندوشخبان  هانگ  تیانج  نیا  ربارب  رد  توکـس  نوچ 
نارگ هئطوت  شوگ  هب  ربخ  نیا  هکنیا  ای  دـنادرگ ،  دوخ  بناج  زا  ار  يزوریپ  رخف و  دریگ و  تقبـس  ام  رب  یـسک  اداـبم  اـت  دـینکن ،  وگزاـب 

نیا ایآ  مینک ،  یئاسانـش  ار  اهنآ  میناوتن  نآ  زا  دعب  ام  دنـسرب و  تسا  یلع  نتـشک  نامه  هک  دوخ  موش  ّتین  هب  دنوش و  راکب  دوز  دسرب و 
یم ار  ماطق  گنرین  هلیح و  تسناد ،  یم  ار  هبابل  اب  دیعـس  تاقالم  رگا  و  درک !  بجعت  هللادبع  هللادبع ؟  يا  يدنـسپ  یم  ار  هدیقع  يءار و 

يارب ار  دوخ  شالت  یعـس و  مامت  دیعـس  مردارب  نم و  تسا ،  نیمه  تسرد  هدـیقع  تفگ :  درک و  روصت  يداع  ار  عوضوم  یلو  دـیمهف ، 
هب هک  منک  یم  رکف  نم  تفگ :  دیعـس  دـیا ؟  هتفرگ  یمیمـصت  هچ  امـش  تفگ :  ماـطق  میهد .  یم  ماـجنا  یلع  لـتق  زا  درم  نآ  يریگوـلج 
يا هدیاف  امش  نتفر  تفگ :  ماطق  مینک .  فرصنم  شلمع  زا  ار  وا  میدرک  ادیپ  یتقو  مینک و  ادیپ  ار  درم  نآ  ات  میورب  طاطـسف  رهـش  فرط 

؟  هتفر رهش  نآ  هب  نالا  ات  امش  زا  یسک  ایآ  دیرب ؟  یم  یپ  شمسا  هب  هنوگچ  تساجک ؟  دیناد  یم  هن  دیسانش ،  یم  ار  وا  هن  نوچ  درادن ، 
یمن اجنآ  رد  مه  ار  یسک  مدوبن و  اجنآ  یلیخ  یلو  مسانش ،  یم  ار  طاطـسف  رهـش  نم  تفگ :  هللادبع  دسانـش ؟  یم  اجنآ  رد  ار  یـسک  و 

شنهذ هب  يا  هزات  رکف  هکنیا  لثم  دـمآ و  ولج  ممـصم  يا  هفایق  اب  هبابل  مرب .  یم  راکب  هار  نیا  رد  ار  مشـشوک  یعـس و  مامت  اـما  مساـنش ، 
 . دنتسشن یگمه  دنادرگ .  ناسآ  یلکـشم  ره  ربارب  رد  ار  امـش  هک  مهد  یم  ناشن  امـش  يارب  ار  یهار  نم  دینیـشنب !  تفگ :  دشاب  هدیـسر 
هک دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و  دـیناد ،  یمن  امـش  هک  مراد  یهاـگآ  يرارـسا  هب  نم  دـیدنخن  نم  نوـچ  ینزریپ  رظن  يءار و  هـب  تـفگ :  هباـبل 

ندرگ وا  تراوتـسد  رب  يراچان  يور  زا  دنرادن و  یلیامت  صاع  رمع و  هب  تبـسن  دندایز و  رـصم  رد  وا  صلاخ  نایعیـش  یلع و  نارادفرط 
نیا زا  ار  دوخ  ات  دنتسه  یبسانم  تصرف  راظتنا  دندرک و  هشیپ  ییابیکش  ربص و  هدیـسر  ( 22) دمحم رکبوبا ،  دنزرف  هب  هچنآ  اهنآ  دنهن  یم 

هک تسین  یناملـسم  چیه  ینک ؟  یم  تاهابم  رخف و  ام  رب  رارـسا  تاعالطا و  نیا  اب  تفگ :  هللادبع  دنهد .  ییاهر  صاع  رمع و  دنب  دیق و 
 : تفگ دز و  يزیمآرخسمت  مسبت  هللادبع  یناد ؟  یم  هچ  وت  تفگ :  ماطق  مناد .  یم  نآ  زا  شیب  يرارسا  لئاسم و  نم  اّما  دنادن  ار  رما  نیا 
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هک تشاد  یعس  هبابل  مییوگن .  یـسک  هب  هک  هدرک  هیـصوت  ام  هب  هتفگ و  ام  هب  نآ  هرابرد  باحروبا  ام  ّدج  هک  تسا  يدایز  ياهزیچ  اجنآ 
 . دـیمهف ار  شدوصقم  مه  ماطق  دومن و  يراد  ینعم  هاگن  ماطق  هب  داد و  یناکت  ار  شا  هناـش  ور  نیا  زا  دـنک .  ادـیپ  یهاـگآ  رارـسا  نآ  زا 

نکن راکشآ  نم  لثم  یجراوخ  شیپ  و  رادهگن ،  دوخ  شیپ  يراد  يرارسا  رگا  تفگ :  درک و  یتسدشیپ  هللادبع  رب  همـشرک  زان و  اب  ماطق 
راظتنا هکنیا  لثم  درک  هللادـبع  هب  يرادانعم  هاگن  مه  وا  درک و  یهاگن  دیعـس  هب  دـش و  هدز  تلاجخ  وا  ياج  هب  شنزرـس  نیا  زا  هللادـبع  . 
مرادن دصق  نم  مرورس !  زگره  تفگ :  یگدنمرش  اب  هللادبع  دربن .  اهنآ  هب  دب  نامگ  ات  دنک  شاف  وا  يارب  ار  رارسا  مامت  هللادبع  هک  تشاد 

هتفگ زا  یتسه  ماگشیپ  یلع  زا  تیامح  عافد و  يارب  رتشیب  یتح  ام و  لثم  مه  امش  مدیمهف  هکنآ  زا  دعب  منک ،  ناهنپ  امش  زا  ار  يزیچ  هک 
نیا منک ،  یم  نایب  هبابل  ما  هلاخ  وت و  يارب  ار  مرارسا  يدرک  ادیپ  نانیمطا  نم  تین  نسُح  هب  تقو  ره  منک ،  یم  یهاوخرذع  دوخ  نیـشیپ 

 : تفگ دنتسه  شوگب  همه  دید  هک  یتقو  دنزب ،  یفرح  یـسک  ات  دوب  رظتنم  تخادنا و  یهاگن  دوخ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  تفگ و  ار 
دنشاب و یم  یلع  تعاطا  رد  هتسویپ  هک  دنتسه  طاطـسف  رهـش  رد  یلع ،  صلاخ  ناوریپ  نایعیـش و  زا  یهورگ  دومرف :  هک  مدینـش  مدج  زا 
ات دـنراد  یبترم  يّرـس  تاعامتجا  اهنآ  دـنراد ،  لماک  یگدامآ  وا  هب  ندـناسر  يرای  مایق و  يارب  هچراپکی و  دـحتم و  ناـشدوجو  رـسارس 
وا يزیچ  هک  دوب  نیا  لثم  تشادن ،  ار  نخس  همادا  یئاناوت  شنابز  دناسر ،  اجنیا  هب  ار  مالک  هک  یتقو  دننک .  مهارف  ار  دوخ  مایق  تامدقم 
درک تبحـص  هراب  نیا  رد  مه  هزادـنا  نیاات  هکنیا  زا  دـش و  رهاظ  شا  هرهچ  رد  تمادـن  ینامیـشپ و  راثآ  دراد ،  یم  زاب  نخـس  همادا  زا  ار 

تـسا يزار  هچ  نیا  تفگ :  نانک  هدنخ  دیمهف و  ار  هللادبع  توکـس  تلع  راکم  هبابل  درک .  یم  يراددوخ  نخـس  همادا  زا  دوب و  تحاران 
دنتـسه تصرف  رظتنم  دندایز و  رـصم  رد  یلع  نارادفرط  متفگن ،  نم  رگم  يدوزفین ،  متفگ  نم  هچنآ  يارب  يا  هملک  وت  ینادـیم ؟  وت  هک 

هکنیا زا  اما  دنراد ،  یناهنپ  يّرـس و  تاعامتجا  اهنآ  هک  دوب  نیا  يدوزفا  ام  نانخـس  رب  وت  هک  يزیچ  طقف  دننک ،  مایق  وا  يرادـفرط  هب  هک 
وت نوچ  مینک ،  یمن  شنزرس  تمالم و  ارت  یتشادن  نانیمطا  ام  هب  يدرک و  عطق  ار  تیاهفرح  يدش و  نامیشپ  یتفگ و  ار  نانخـس  نیا  وت 

یلاح رد  ینک  یمن  شنزرـس  ار  وا  هک  ییوگ  یم  وت  تفگ :  درک و  عطق  ار  هبابل  ياهفرح  ماطق  یتخانـش .  یمن  ار  ام  شیپ  هظحل  دـنچ  اـت 
شرارسا میراد  شالت  یعس و  ام  هک  دنکن  نامگ  ات  راذگاو  شدوخ  لاح  هب  ار  وا  دراد .  دوجو  شنزرـس  شاخرپ و  زا  رپ  وت  مالک  رد  هک 

مینک یم  شرافـس  وا  هب  ام  لاح  ره  رد  میرادن ،  شرارـسا  هب  یجایتحا  دهاوخ ،  یم  هللادبع  هک  میهاوخ  یم  ار  يزیچ  نامه  ام  مینادب ،  ار 
ار دوخ  زار  هللادبع  هکنیا  زا  نم  تفگ :  درک و  دیعس  هب  ور  سپـس  تسا .  سب  ار  ام  نیمه  دنک ،  يرای  شدج  تیـصو  قبط  ار  دیعـس  هک 

نم هب  تبـسن  هک  درک  یبوخ  راک  متـسه و  وا  ناعفادتم  نیرتگرزب  نالا  مدوب  یلع  ناهاوخنوخ  نیلوا  زا  هک  نم  دمآ و  مشوخ  درکن  ءاشفا 
دنزب ملوگ  ناطیش  تسا  نکمم  یلو  ما  هدش  یلع  نارادفرط  زا  نم  هچ  رگا  نوچ  درکن ،  رارسا  ياشفا  درک و  تیاعر  ار  یتینما  لئاسم  مه 

یم دیعـس  بلق  رب  هک  دوب  يریت  لثم  نانخـس  نیا  درک ،  یم  نایب  ار  تاملک  نیا  زیمآرخـسمت  ینحل  اب  ماـطق  مراد .  هگن  ار  مناـبز  مناوتن  و 
يا هدینـش  هک  ار  يزیچ  ره  مرادن ،  ار  هیانک  هشوگ و  همه  نیا  تقاط  رگید  تفگ :  درک و  یهاگن  هللادبع  هب  دـش و  هدنمرـش  وا  تسـشن ، 
دوب هدنام  دش و  نامیشپ  دوب  هدرک  هک  يراک  زا  هللادبع  تفر .  میهاوخن  نوریب  اجنیا  زا  میونـشن  ار  تمالک  هیقب  ام  ات  نک ،  وگزاب  وا  يارب 
نیا زا  دنامن  یقاب  شیارب  يرذع  درک ،  هدهاشم  هراب  نیا  رد  ار  دیعس  رارصا  یتقو  دبای ،  تاجن  یگدنمرش  یگتفشآ و  نیا  زا  هنوگچ  هک 

ندوب كوکـشم  رطاخ  هب  هن  مدرک  عطق  ار  ممالک  هکنیا  زا  نم  متـسه ،  اربم  نآ  زا  نم  هک  دـینک  یم  مهتم  یهانگ  هب  ارم  امـش  تفگ :  ور 
یم ار  همه  دـیامرف ،  یم  هزاجا  ماطق  هک  الاح  دـیایب ،  مدای  مدـج  ياهفرح  مامت  ات  مدرک  ربص  هکلب  متـسه ،  یلع  هراـبرد  ماـطق  هب  تبـسن 

 . درک مهاوخ  شوگ  ار  تیاهفرح  نم  دراد ،  زاب  ندینـش  زا  ار  شیاهـشوگ  ماطق  رگا  وگب ،  یناد  یم  هک  هچنآ  ره  تفگ :  دیعـس  میوگ . 
نیع  )) هب هک  طاطـسف  رهـش  نوریب  یمیدق  دـبعم  رد  یلع  ناهاوخاوه  هک  تفگ :  ام  هب  باحروبا  مدـج  تفگ :  داد و  همادا  هللادـبع  سپس 
یلیخ ّرس  نیا  زا  هبابل  ماطق و  دنراذگ .  یم  نایمرد  مه  اب  ار  يرارـسا  دنوش و  یم  عمج  هتفه  ره  هعمج  زور  رد  تسا  فورعم  سمـشلا )) 

رب هوالع  تسا ،  یگرزب  ّرـس  نیا  وت  رظن  هب  ایآ  تفگ :  داد و  هولج  کچوک  ار  نآ  گنرین  هلیح و  يور  زا  هباـبل  یلو  دـندش ،  لاحـشوخ 
 ! ! هلاخ يراد  نآ  ندوب  لطاب  رب  یلیلد  هچ  تفگ :  دش و  كانمشخ  وا  ءازهتـسا  رفنت و  زا  هللادبع  تسا .  رودب  لقع  زا  وت  فرح  نیا  نآ ، 
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دنرفن نارازه  یلع  ناهاوخاوه  هک  میناد  یم  ام  دـنوش و  یم  عمج  اجنآ  رد  هعمج  زور  ره  یلع  ناهاوخوه  هک  ییوگ  یم  وت  تفگ :  هبابل 
ره رد  رفن  نارازه  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  شیاجنگ  مه  ضرف  رب  دراد ،  ار  دارفا  همه  نآ  شیاجنگ  دـبعم  نآ  هنوگچ  ، 
زا هللادبع  تسا ؟  لوبق  لباق  فرح  نیا  ایآ  دنـشاب ،  رودب  وا  ناسوساج  صاعورمع و  مشچ  زا  دنوش و  عمج  مه  رود  دـبعم  نیا  رد  هعمج 

رادقم نیا  هب  دیعـس  یلو  دنک .  هدنـسب  رادقم  نیمه  ات  تشاد  تسود  دـش و  لاحـشوخ  دـشن  ءاشفا  شّرـس  و  هتفریذـپن ،  ار  شفرح  هکنیا 
 : تفگ ور  نیا  زا  دنک  یم  نایب  ار  يدیدج  بلطم  هک  درک  یم  رکف  شدوخ  دزن  رد  داد و  همادا  هللادبع  ياهفرح  هلابند  رد  هدشن و  یضار 

طقف هکلب  دـنوش  یم  عـمج  اـج  نآ  رد  درم  نز و  گرزب ،  کـچوک و  زا  یلع  نارادـفرط  دارفا و  نیا  همه  هک  تسین  نیا  هللادـبع  روـظنم 
 : تفگ دادـن و  تلهم  وا  هب  ماطق  هک  دـهد  یباوج  تساوخ  دـیدنخ و  هبابل  دـننک .  یم  عامتجا  ناکم  نآ  رد  اهنآ  ناـگرزب  ناگدـنیامن و 
هب وا  اب  شرارـسا  نتفگ  زا  دعب  دیوگب ،  ار  شّرـس  هک  یتساوخ  وا  زا  لوا  يراد ،  حازم  یخوش و  دصق  وت  هک  دوش  یم  مولعم  ناج !  هلاخ 
هب ور  ماطق  هاگنآ  تسا .  سب  اـم  يارب  نیا  میـسرب و  ناـمدوصقم  دارم و  هب  هک  تسا  نآ  نامفدـه  وزرآ و  همه  اـم  يزادرپ ،  یم  هلداـجم 

ار وت  اهنآ  ورب و  دنتسه  طاطـسف  رد  هک  یلع  ناروای  نارادفرط و  فرط  هب  راذگب ،  شدوخ  لاح  هب  ار  هبابل  ییوگرپ  تفگ :  درک و  دیعس 
دییوگن سک  چیه  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  مراد  امش  زا  هک  یشهاوخ  طقف  دننک ،  یم  کمک  درم  نآ  ندرک  ادیپ  وجتسج و  يارب 

ای مینادرگ ،  یمزاب  شمیمـصت  دصق و  زا  ار  وا  ای  میتخانـش  ار  وا  هک  یتقو  مینک ،  ادیپ  هدرک  ار  یلع  ماما  نتـشک  دصق  هک  ینئاخ  نآ  ات  ، 
دهاوخ یفخم  رتشیب  ار  شدوخ  وا  میزاس  راکـشآ  ار  وا  يارجام  نونکا  مه  زا  رگا  اما  میریگ ،  یم  ار  یـضتقم  میمـصت  شا  هراـبرد  هکنیا 

زا 17 رتدوز  وا  هک  میراد  نیقی  نونکا  یلو  دوب ،  دهاوخ  هدوهیب  ام  شالت  شـشوک و  مامت  تشک و  دهاوخ  ار  یلع  رتدوز  هکنیا  ای  درک ، 
یـشاب و هتـشاد  هدیـشوپ  ار  ّرـس  نیا  وت  رگا  نآ  رب  هوالع  میراد ،  يدایز  تصرف  زور  نآ  ات  ام  درک و  دـهاوخن  یلمع  ار  شراـک  ناـضمر 
هک هنوگنامه  منیب ،  یمن  تبحص  نداد  همادا  رد  يا  هدیاف  رگید  نیاربانب  دوب ،  دهاوخ  رتگرزب  وت  شاداپ  یتفر  صخش  نآ  لابندب  ییاهنت 

ماجنا ار  لمع  نیا  دوز  یناوتب  رگا  مرادن ،  نآ  رد  یکـش  يراد و  متـسود  هک  مناد  یم  ما و  هدش  یلع  نارادفرط  زا  نم  ینک  یم  هدهاشم 
هکنآ زا  لبق  تشاد  لیامت  دیعـس  دوب .  دنهاوخ  ام  جاودزا  دـهاش  هبابل  هللادـبع و  نیا  منک و  یم  جاودزا  وت  اب  یهد  تاجن  ار  یلع  یهد و 

رت يدـج  یلع  یهاوخاوه  رد  يو  زا  دـیوگن  وا  هکنیا  يارب  دینـش  ار  ماطق  فرح  هک  یتقو  دـنک .  جاودزا  ماطق  اب  دورب  تیرومءاـم  نیا  هب 
وت هدیقع  اب  مه  نم  تفگ :  ور  نیا  زا  تشادن  نآ  شریذپ  زج  يا  هراچ  دوب و  هدش  زاسراک  ماطق  هلیح  دادن .  همادا  ار  جاودزا  هیضق  تسا 

هکنیا زا  دوب و  كوکشم  ماطق  نانخـس  زا  دینـش و  یم  ار  اهفرح  نیا  هللادبع  دشاب .  یلع  كرابم  تسدب  ام  جاودزا  هک  مراودیما  مقفاوم و 
زا دشاب  هتشاد  مک  اهنآ  زا  يزیچ  هک  تساوخن  یلو  دوشن .  رتشیب  وا  ینامیشپ  ات  درک  توکس  دوب و  نامیـشپ  دوب  هدرک  ءاشفا  ار  شرارـسا 

ندیسر يارب  ار  ام  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مناد و  یم  اهناسنا  نیرتدنمتداعس  وت  اب  ییانـشآ  رطاخب  ار  دیعـس  مردارب  نم  تفگ :  ور  نیا 
نیا نامتک  رب  رارـصا  کنیا  زا  میوگ  یم  کیربت  ماطق  يا  وت  هب  داد :  همادا  سپـس  درک و  توکـس  يرادـقم  دـنک ،  کمک  نامفادـها  هب 

ام ياشگ  لکـشم  تدوخ  دیفم  ياه  ییامنهار  اب  هشیمه  هک  میراودیما  ام  هلاخ ،  يا  وت  اما  تفگ :  درک و  هبابل  هب  ور  دـعب  يراد ،  رارـسا 
ار و امـش  قیفوت  دنوادخ  زا  دینک و  تکرح  رـصم  فرط  هب  هدرک و  هلجع  راک  رد  هک  تسا  نیا  ما  هدـیقع  رظن و  نم  تفگ :  هبابل  یـشاب . 
 . دـینکن نانیمطا  یـسک  ره  هب  دـیورب و  سمـشلا  نیع  هب  هعمج  زور  رد  دیدیـسر ،  طاطـسف  هب  یتقو  مراتـساوخ ،  ار  ناتراک  ندـش  ناسآ 

یم نوچ  یلو  دوب  هدش  كوکشم  ماطق  نانخـس  زا  هللادبع  دش  هتفگ  البق  هکنانچمه  دش ،  لدب  در و  اهنآ  نیب  نانخـس  هنوگنیا  زا  يرادقم 
 . دیامن داشرا  دوخ  ياه  یشیدنا  حالصا  اب  ار  وا  ادعب  تفرگ  میمصت  یلو  تفگن  يزیچ  اتقوم  دراد  هقالع  یلیخ  ماطق  هب  تبسن  دیعس  دید 

دیعس هب  ماطق  تنایخ 

وـسرت ناوج  نیا  زا  ریغ  تسدب  ام  ماقتنا  نتفرگ  زور  میدرک و  مهارف  ار  لیاسو  مامت  ام  تفگ :  ماطق  هب  هبابل  دنتفر  هللادـبع  دیعـس و  یتقو 
هک متساوخ  اهنآ  زا  نم  دوب و  دهاوخن  ام  يزوریپ  نماض  اهنت  نیا  یلو  تفگ :  ماطق  دش .  دهاوخ  هتشک  امتح  یلع  انامه  تسا  هدیـسر  ارف 
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هبابل دوب  يرگید  زیچ  مدرم ،  همه  زا  ربخ  نآ  نامتک  يارب  مدصق  هکلب  دوبن ،  روظنم  نیا  يارب  طقف  دنشاب  هتـشاد  هدیـشوپ  ار  عوضوم  نیا 
يا هدـیاف  هچ  يدـشن ؟  هجوتم  منخـس  زا  هنوگچ  یتسین ؟  راکم  نزریپ  هباـبل ،  نآ  وت  اـیآ  تفگ :  ماـطق  ممهف ،  یمن  ار  تروظنم  تفگ : 

ار تدوصقم  مناد و  یمن  يزیچ  یتفگ  هک  يزیچ  هب  تبـسن  نم  انامه  تفگ :  هبابل  مینک ؟  وجتـسج  یلع  نارای  عامتجا  لـحم  زا  هک  دراد 
دـنراد و يّرـس  تیعمج  هعمج  ياهزور  یلع  ناهاوخاوه  هک  مهد  عالطا  صاعورمع  هب  هک  تسا  نیا  مروظنم  تفگ :  ماـطق  ممهف .  یمن 
ای درک  دهاوخ  ریگتـسد  ار  اهنآ  ای  صاع  رمع و  الاح  دوب ،  دـنهاوخ  نانآ  نیب  مه  دیعـس  هللادـبع و  دـنک و  ریگتـسد  ار  اهنآ  رتدوز  هچ  ره 

ینادـنز ار  اهنآ  مه  رگا  دـنام و  دـهاوخ  یفخم  سک  همه  يارب  هشیمه و  يارب  هئطوت  هیـضق  دـشکب  ار  اهنآ  رگا  تشک ،  دـهاوخ  ار  اهنآ 
دعب میـسر ،  یم  دشاب  مردارب  ردپ و  زا  ماقتنا  هک  دوخ  فده  هب  زاسراک و  ام  ریت  دوب و  دنهاوخ  اجنآ  رد  ناضمر  زا 17  دعب  ات  لقاال  درک 

اب دیـشک و  شوـغآ  هب  ار  وا  تفر  شفرط  هب  دینـش ،  ار  ماـطق  ياـهفرح  هباـبل  یتـقو  دوـب .  دـهاوخن  مهم  اـم  يارب  دـتفیب  یقاـفتا  ره  نآ  زا 
دوخ دراد  هگن  هدنز  نم  هزادـنا  هب  ارت  دـنوادخ  رگا  تسا و  رتدایز  نم  زا  وت  هلیح  رکم و  ناجرتخد !  يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ :  یلاحـشوخ 

نانچمه ماطق  اما  داد .  رـس  يا  هقهق  تفگ و  ار  نیا  تشاد ،  دهاوخن  ار  تیاه  هلیح  هب  ییوگ  خساپ  يارای  یـسک  و  دش .  یهاوخ  ناطیش 
یم ار  زیچ  همه  هک  تسشن  ییاج  دش و  رـضاح  وا  دز ،  ادص  ار  ناحیر  شمداخ  درکن ،  یهجوت  هبابل  هدنخ  هب  دوب و  نیگمـشخ  سوبع و 

هتـشک مولظم  مردارب )  ردـپ و   ) وت نابابرا  ایآ  تفگ :  وا  هب  ماطق  دیـسر ،  ماطق  شیپ  یتقو  دـید ،  یمن  ار  وا  یـسک  یلو  دینـش  یم  دـید و 
ار وت  يراـک  هچ  يارب  یناد  یم  اـیآ  تفگ :  ماـطق  مراد ،  ار  اـهنآ  نوخ  هبلاـطم  مه  نم  و  تسا .  روـطنیمه  هلب  تفگ :  ناـحیر  دـندشن ؟ 

نارادفرط عامتجا  زا  ار  صاعورمع  ات  یتسرفب  طاطسف  هب  ارم  هک  يداتـسرف  ملابندب  نیا  رطاخب  منک  یم  رکف  تفگ :  ناحیر  ما ؟  هتـساوخ 
ورمع شیپ  یتقو  تسوت ،  هب  زاین  تقو  نالا  وترب ،  نیرفآ  متـسرف ،  یم  طاطـسف  هب  راک  نیمه  يارب  ارت  هلب  تفگ :  ماطق  منک .  ربخاب  یلع 

رگا ناسرب ،  ارم  مایپ  ورب ،  رـصم  فرطب  نکم .  ماکان  میوزرآ  رد  ارم  مراد ،  نانیمطا  وت  یکریز  هب  نم  نکن ،  شاف  ار  ممـسا  یتفر  صاع 
دیـشک مهرد  ار  شیاهوربا  ناحیر  دش .  یهاوخ  دازآ  ادخ  هار  رد  وت  يروایب ،  نم  يارب  ار  اهنآ  ندش  ینادنز  ای  ود  نآ  ندش  هتـشک  ربخ 
هدـهع هب  هک  يا  هفیظو  مور و  یم  نم  مهد .  یم  حـیجرت  وت  یگدـنب  رب  ار  يدازآ  نم  ینک  یم  لایخ  تفگ :  يزیمآ  تمالم  تلاـح  اـب  و 

نم تیرح  يدازآ و  زا  تقو  چـیه  هک  نیا  نآ  منک و  نایب  ار  نآ  اـت  هدـب  هزاـجا  مراد  یفرح  مه  نم  اـما  مهد  یم  ماـجنا  يا  هتـشاذگ  نم 
دیفـس مالغ  رازه  زا  وت  مسق  ادخب  ورب ،  هایـس  مالغ  يا  تفگ :  درک و  بجعت  ناحیر  تماهـش  زا  داد و  رـس  يا  هدـنخ  ماطق  ینزن .  یفرح 

 . يرتهب

(23) طاطسف رهش 

طاطـسف ار  رهـش  نیا  هکنیا  تلع  دومن .  انب  هیردنکـسا  حتف  زا  دـعب  رـصم  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 20  رد  صاـع  نبرمع  ار  طاطـسف  رهش 
درک و حتف  دوب  میدق  رـصم  کیدزن  هک  ینونک )  يراصن  رید  ای  سیجرج  رام  رید   ) ِلباب هعلق  ژد و  صاعورمع  یتقو  هک  دوب  نیا  دـندیمان 
لین و هناخدور  نیب  رید  نوریب  رد  ياهرداچ  وا  درک  هیردنکـسا  حتف  هدامآ  ار  شدوخ  صاع  ورمع  دش  رارقرب  سقوقم  موق  وا و  نیب  حلص 

نازابرس زا  یکی  نامز  نیا  رد  دننک ،  يروآ  عمج  تکرح  يارب  ار  اهرداچ  هک  داد  روتسد  دوب ،  هتشارفارب  دوخ  نازابرس  يارب  مطقم  هوک 
نیا تفگ :  صاـعورمع  دـنرادن .  زاورپ  تردـق  هک  دنتـسه  ياـهرتوبک  هچب  نآ  رد  هدرک و  هنـال  يرتوبک  شرداـچ  رد  هک  دروآ  ربخ  وا 
دوخ لاحب  ار  اهرداچ  نآ  دـننک .  زاورپ  دـنناوتب  رتوبک  نآ  ياه  هجوج  ات  دـشاب  رارقرب  اهرداچ  دـیراذگب  دـنا  هدروآ  هاـنپ  اـم  هب  نارتوبک 
مان دیسر  نایاپ  هب  رهش  زاس  تخاس و  یتقو  دندرک ،  انب  ياه  هناخ  نآ  فارطا  رد  هیردنکسا  حتف  زا  سپ  دنتشاذگ و  هتشارفارب ،  تروصب 
نرق رد  هکنیا  ات  دنداد ،  رارق  ناشتموکح  تختیاپ  ار  نآ  هتخاس و  رصم  رد  ناناملسم  هکدوب  يرهش  نیلوا  نیا  دنتشاذگ و  طاطسف  ار  رهش 
دراو دیعـس  شقیفر  هللادـبع و  هک  دوب  يرجه  ملهچ  لاس  رد  دـیدرگ .  ناناملـسم  تموکح  تختیاپ  دـش و  انب  هرهاق  رهـش  يرجه  مراهچ 

لکـش هب  طاطـسف  دندرک .  یم  یگدـنز  نآ  رد  یتوافتم  لبابق  اههورگ و  دوب و  زبسرـس  دابآ و  رهـش  نامز  نیا  رد  دـندش .  طاطـسف  رهش 
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رتسب میدـق  رـصم  هاگیاج  نالا  اما  تشاد  لصاف  ( 24  ) لیم ود  میدـق  رـصم  اب  هک   ) تشاد رارق  لین  هناخدور  یقرـش  لحاس  رد  لیطتـسم و 
واه یکـشخ  زا  معا  لین ،  هناخدور  يراصن و  رید  نیبام  دنتـسه . ) دـمآ  تفر و  رد  اجنآ  رد  یگرزب  ياه  یتشک  هک  تسا  لین  هناـخدور 

یقاب يرادـقم  مه  نالا  ات  شراثآ  هک   ) صاعورمع عماج  دجـسم  دـش .  هتخاس  صاعورمع  زا  دـعب  دوب  هدـش  انب  اجنآ  رد  هک  ياهنامتخاس 
رمع و هناخ  دجسم  هب  هناخ  نیرتکیدزن  دوب ،  هدش  هتخاس  دجسم  فارطا  رد  مه  يرگید  ياهنامتخاس  هتفرگ و  رارق  رهش  زکرم  رد  هدنام ) 

یتقو یلو  دندرک  یم  یگدنز  اهرداچ  رد  ءادتبا  رد  ناناملسم  کچوک .  يرگید  گرزب و  یکی  دوب  قاطا  ود  ياراد  مه  نآ  دوب و  صاع 
دوش هتخاس  طاطـسف  رهـش  هکنآ  زا  شیپ  دـندروآ و  يور  يزاس  هناخ  هب  مک  مک  مه  مدرم  درک ،  انب  شدوخ  يارب  يا  هناـخ  صاـعورمع 

رد صاعورمع  اب  هک  یلیابق  مان  اب  ار  رهـش  اهنابایخ  اه و  هچوک  دـندوب ،  هتخاس  دوخ  يارب  مطقم  هوک  لین و  هناخدور  نیب  یلزاـنم  اـهیطبق 
 ( هبابل ماطق و  اب  تاقالم  زا  دعب  دیعس  هّللادبع و  يارجام  همادا  اما   . ) دندرک يراذگمان  دندوب  هدرک  تکرش  رصم  رب  هلمح 

نارگ هئطوت  يوجتسج  رد  دیعس 

هب هفوک  زا  حبـص  عولط  دندوب .  هدرک  طاطـسف  فرط  هب  تکرح  هدامآ  ار  ناشدوخ  اهنآ  هک  میدناسر  اجنآ  ات  ار  دیعـس  هللادبع و  يارجام 
یم تکرح  زور  بش و  اـهنآ  تسا ،  هدیـشک  اـهنآ  يارب  یگنرین  هلیح و  هچ  ماـطق  هک  دنتـسناد  یمن  دـندش و  تکرح  رد  طاطـسف  فرط 

هب لین  هناخدور  رانک  رد  هک  دندید  مطقم  هوک  يالاب  زا  ار  رهش  اهنآ  دندیسر  طاطسف  رهـش  یکیدزن  هب  هعمج  زور  حبـص  هکنیا  ات  دندرک 
رارق صاعورمع  عماج  دجـسم  رهـش ،  طسو  رد  دندوب .  دمآ  تفر و  رد  نآ  هناخدور  يور  رب  اه  یتشک  تشاد و  دادـتما  يدایز  تحاسم 

مهارف دوخ  يارب  يا  هراچ  هار و  ات  دنداتـسیا  اجنآ  يرادقم  دوب ،  هدـش  هتخاس  يدایز  ياهنامتخاس  اهانب و  مه  نآ  فارطا  رود و  تشاد ، 
هیلع یلع  نارادـفرط  هعمج  رجف  عولط  رد  میراد  ام  هک  یتاعالطا  رباـنب  تفگ :  هللادـبع  دنـسرب .  فدـه  هب  رتهب  دـنناوتب  هنوگچ  هک  دـننک 

یلیلد چیه  تفگ :  دیعـس  میورب ؟  سمـشلا  نیع  هب  دعب  مینامب  اجنیا  یمک  تسین  رتهب  ایآ  دـش ،  دـنهاوخ  عمج  سمـشلا  نیع  رد  مالّـسلا 
هچ هسلج  نیا  میناد  یمن  ام  یفرط  زا  دـنک ،  نظلاءوس  داجیا  اجنیا  رد  ام  ندـنام  تسا  نکمم  نآ  رب  هوـالع  میناـمب ،  اـجنیا  اـم  هک  درادـن 

اهنآ تعاس  هچ  میرادن  نیقی  ام  هک  تسا  تسرد  تفگ :  هللادبع  زور ؟  طسو  رد  ای  بش  رد  ای  تسا  حبـص  رد  ایآ  دوش ،  یم  رارقرب  تقو 
هک درادن  یلاکشا  عاضوا  نیا  همه  اب  دوش ،  یم  رارقرب  هسلج  نیا  بش  ات  رصع  زامن  زا  دعب  يوق  نامگ  هب  یلو  دنوش ،  یم  عمج  مه  رود 

هدرک یتحارتسا  ات  مینک  مهارف  نامدوخ  يارب  ار  ییاج  تاـناویح و  يارب  ار  یناـکم  میناوخب و  ار  حبـص  زاـمن  میوش ،  طاطـسف  رهـش  دراو 
یبوخ رکف  نیا  تفگ :  دیعـس  میورب .  اهنآ  تمـس  هب  هدرک و  ادیپ  ار  اهنآ  عامتجا  ناکم  نامز و  ات  میور  یم  نوریب  مه  اب  سپـس  میـشاب ، 

دوب نتفگ  ناذا  لوغشم  نذ  ؤم  هک  دوب  یتقو  نیا  دندیسر و  طاطسف  رهـش  لخاد  هب  هک  نیا  ات  دندش  ریزارـس  هوک  ینالاب  زا  ود  نآ  تسا . 
اجنآ رد  نایاپراهچ  هک  دوب  یعیسو  نادیم  دجسم  يولج  دنتفر  دجسم  يوس  هب  ود  نآ  درک ،  یم  توعد  حبص  زامن  هماقا  يارب  ار  مدرم  و 
زامن يارب  دنتـسب و  ار  ناشیاهرتش  ود  نآ  دنتـسب ،  یم  دوب  اجنآ  هک  يامرخ  تخرد  ای  دـندوب  هتـشاذگ  راک  نآ  فارطا  رد  هکیئاهبوچ  هب 

رد اهنآ  ندنام  زا  يزیچ  زونه  دندش .  یم  دجسم  لخاد  زامن  يارب  هتسد  هتسد  ناناملسم  دوب و  هدیمد  حبص  هدیپس  دندش ،  دجـسم  لخاد 
تشاد دوجو  دجسم  فلتخم  ياهتمسق  رد  هک  ياهرد  هظحل  نیا  رد  دشاپرب ،  تعامج  نایم  رد  یشوج  بنج و  هک  دوب  هتـشذگن  دجـسم 

هچ اهنآ  تفگ :  دیعـس  دندرک ،  یم  هدنکارپ  فارطا  هب  ار  مدرم  دـندش و  دجـسم  دراو  دوب  یقالـش  ناشیاهتـسد  رد  هک  ینادرم  دـش ،  زاب 
يدرم هک  دوب  هدشن  مامت  هللادبع  مالک  زونه  دننک .  یم  زاب  ریما  يارب  ار  هار  هک  دنتـسه  ینانابـساپ  نانآ  تفگ :  هللادـبع  دنتـسه ؟  یناسک 

 ، تسا صاعورمع  هک  دنتخانش  ار  وا  دش ،  دجسم  دراو  تشاد  رس  رب  مه  يا  همامع  هک  هدرک ،  نت  هب  تفابرز  سابل  هفایقدب ،  دق ،  هاتوک 
هب دروآ و  اجب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  رب  تاولـص  ادـخ و  شیاتـس  صاعورمع  دـندرک .  یم  شهاـگن  مدرم  همه  تفر و  ربنم  هب  وا 

هچب دایز  یبلط ،  ینوزف  يزودـنا و  تورث  زا  درک و  قیوشت  محر  هلـص  تاـکز و  رب  درک  یناوارف  ياـه  یهنورما  تخادرپ ،  مدرم  هظعوم 
زا سپ  یگتـسخ  بجوم  اهنآ  هک  دـیزیهرپب  زیچ  راـهچ  زا  مدرم !  يا   )) داد همادا  هنوگنیا  ار  شمـالک  تشاد و  رذـحرب  ار  اـهنآ  نتـشاد ، 
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زج يزیچ  نوـچ  دـینک ،  يراددوـخ  داـیز  نادـنزرف  نز و  نتـشاد  زا  دوـب .  دـهاوخ  تزع  یپ  زا  تلذ  تعـسو و  زا  دـعب  یگنت  یتـحار و 
هک دراد  یتـغارف  هب  جاـیتحا  ناـسنا  نیا  دوـجو  اـب  یلو  درادـن ،  يا  هرمث  داـیز ،  يادـص  رـس و  لاوـما و  نتفر  نیب  زا  لاوـحا و  یـشوخان 

سک ره  سپ  دهد ،  تبثم  خساپ  دوخ  یناسفن  ياهاوه  توهـش و  سح  هب  دیامن ،  هشیدـنا  رکف و  دوخ  ياهراک  هرابرد  دـنک .  تحارتسا 
یب ار  دوخ  یملع  هعلاطم  يریگارف و  زا  دیابن  تغارف  مایا  رد  دشاب ،  عناق  نآ  كدـنا  هب  دـنک و  يور  هدایز  دـیابن  درک  ادـیپ  یتصرف  نینچ 
ازوج هشوخ  مدرم ! !  يا  دـشاب .  لـفاغ  ادـخ  مارح  لـالح و  زا  دـهد و  ناـشن  دوخ  زا  یهجوت  یب  ریخ  روما  هب  تبـسن  دـیابن  دـنک و  هرهب 
نیمز تبوطر  و  تشادرب ،  امش  نایم  زا  ار  ابو  يرامیب  دنوادخ  دیشک ،  تسد  یگدنراب  زا  نامسآ  دومن ،  عولط  يرعش  دیدرگ و  هتخیوآ 

تبقارم هک  تسا  بجاو  ناناپوچ  همه  رب  دـنداتفا  هارب  نادازون  دـندروآ ،  هچب  نادنفـسوگ  ودـندش  زبسرـس  ارحـص  تشد و  درک ،  مک  ار 
ارچ يارب  اجنآ  رد  ار  دوخ  نایاپراچ  دیبای ،  زاب  هّرب  ریـش و  زا  ار  دوخ  ریخ  دیباتـشب و  ارحـص  هب  یهلا  تکرب  اب  سپ  دنیامن ،  اهنآ  زا  لماک 

ینایطبق تسا .  گنج  ماگنه  رد  امش  رادافو  راذگتمدخ و  بسا  هک  دیرادب  ناشتسود  دینک و  تبظاوم  اهنآ  زا  دنوش و  راورپ  ات  دینک  اهر 
تریغ و تّمه و  دساف و  ار  ناتنید  اهنآ  نوچ  دـیزیهرپب ،  هزره  رگ و  هوشع  نانز  زا  مدرم !  يا  دـیرازاین .  دنتـسه  امـش  یگیاسمه  رد  هک 

یم هک  دوب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  زا  وا  هک  مدینـش  یتیاور  نینم  ؤملاریما  رمع  زا  درب ،  دنهاوخ  نیب  زا  ار  امـش  یگنادرم 
يداـماد و قح  امـش ،  قح  رد  ار  ناـشیا  هک  دـینک  يراتفرـشوخ  اـجنآ  ناـیطبق  اـب  سپـس  درک  دـیهاوخ  حـتف  ار  رـصم  نم  زا  دـعب  دومرف : 

يدرم شیپ  يدنچ  مراد  رطاخب  دیناشوپب .  مرحمان  زا  ار  ناتنامـشچ  دیـشاب و  تّفع  اب  دیراد ،  زاب  ار  دوخ  ياهتـسد  ناه  دشاب .  یگدنهانپ 
دننامه امـش  نابـسا  زا  نم  هک  دـینادب  سپ  نیا  زا  دورب ،  هار  تسناوت  یمن  یفیعـض  يرغال و  زا  شبـسا  یلو  هبرف  وا  مسج  نت و  هک  دـمآ 
دـشاب شا  هتـسیاش  هک  یتازاجم  دشاب  هدش  رغال  تهج  نودب  رگید ،  نابـسا  ای  وجگنج  نادرم  بسا  رگا  هکنانچ  منیب ،  یم  ناس  نایهاپس 

كاخ و بآ و  هب  يرایـسب  قح  مدرم  دـیتسه ،  هتـسویپ  تکلمم  نیا  هب  تمایق  زور  ات  امـش  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و  درک ،  مهاوخ  ارجا 
هدین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  زا  وا  هک  دناوخ  میارب  یثیدح  رمع  نینم  ؤملا  ریما  دنراد .  امـش  تعارز  ندـعم و  یگدـنز و  هناخ و 
نانآ اریز  دینک ،  مهارف  نآ  مدرم  زا  يدایز  نازابرـس  دینک ،  حـتف  ار  رـصم  هک  درک  يرای  ار  امـش  دـنوادخ  رگا  دومرف :  ترـضح  هک  دوب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اـی  هچ  يارب  دیـسر :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوـسر  زا  رکبوـبا  دوـب .  دـنهاوخ  نیمز  نازابرـس  نیرتـهب 
دمح سپ  تسا  هدش  هتسب  مه  هب  مکحم  تمایق  زور  ات  ناشبلق  دوپورات  ناشنارسمه  نانآ و  هکنیا  يارب  دومر :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ 

شرتریـش و  رایـسب ،  سگم  مرگ و  اهبآ  و  کشخ ،  ناتخرد  هکنآ  زا  سپ  داد .  امـش  هب  هک  ياهتمعن  همه  نیا  رطاـخب  ار  ادـخ  شیاتـس  و 
لایع و هک  امش  زا  سک  ره  دییآزاب ،  يادخ  تکرب  اب  طاطسف )  ) شیوخ رهش  بناجبدینک  هدافتسا  اهنآ  زا  دیزیرب  تخرد  زا  لُگ  ددرگ و 

دنوادخ زا  میوگ و  یم  امش  يارب  ار  نانخس  نیا  دروایب .  دوخ  لایع  يارب  يا  هفحت  دوخ  عضو  هزادناب  ندمآزاب  ماگنه  دشاب  هتشاد  دنزرف 
ياه هیـصوت  یهاون و  رماوا و  مامت  عوشخ  عوضخ و  اب  مدرم  دناوخ و  یم  هباطخ  نانچمه  صاعورمع  دـنک . )) ظفح  ار  امـش  مهاوخ  یم 

هک یتـسد  داـب  هتـسکش  تسا ،  یبوخ  ریما  صاـعورمع  مسق  ادـخب  تفگ :  یبـلریز  هتـسهآ و  هللادـبع  هب  دیعـس  دـنداد .  یم  شوـگ  ار  وا 
دشاب اهنآ  هجوتم  یسک  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دیعس  دنـشکب .  ار  وا  دنراد  دصق  هک  تفگ  مهاوخ  وا  هب  هک  مسق  ادخب  دشکب .  ار  وا  دهاوخب 
يولج هک  ینادیم  رد  یگمه  دنتفر ،  نوریب  دجـسم  زا  مه  هللادبع  دیعـس و  دندش و  جراخ  دجـسم  زا  مدرم  زامن ،  زا  دـعب  تفگن .  خـساپ 

هناخ هب  ار  دیعس  هللادبع و  وا  تخانش ،  دوب  رافغ  یلاها  زا  هک  ار  دوخ  یمیدق  ناتسود  زا  یکی  هللادبع  اجنآ  رد  دندرک .  عمجت  دوب  دجسم 
داجیا هکنیا  رطاخب  مه  اهنآ  درک  رارصا  يرافغ  درم  یلو  دندروآ .  رذع  دیعس  هللادبع و  دنشاب ،  هتشاد  تماقا  اجنآ  رد  ات  درک  توعد  شا 

رد هک  شا  هناخ  هب  ار  ود  نآ  يرافغ  درم  دـنتفر .  شا  هناخ  هب  وا  اب  دـنکن  راداو  یلدود  کش و  هب  اـهنآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـنکن و  ههبش 
هللادبع دیعس و  شدوخ  دربب و  هلیوط  هب  ار  نامهم  ود  نیا  نارتش  ات  داد  روتـسد  شمالغ  هب  وا  درک ،  ییامنهار  دوب  هفذح  نب  ۀجراخ  هلحم 

دندرک و بجعت  هناخ  عضو  زا  اهنآ  درک .  تیاده  تشادن  نآ )  يالاب  رد  یکچوک  خاروس  زجب   ) يذفنم هرجنپ و  چـیه  هک  هناخالاب  هب  ار 
اریز دـینکن !  بجعت  قاطا  نیا  عضو  زا  تفگ :  ور  نیا  زا  دـش  اهنآ  بجعت  هجوتم  يراـفغ  درم  دنـسرپب ،  ار  نآ  ببـس  دنتـساوخ  هکنیمه 
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هنوگنیا ارچ  ار  اهقاطا  نیا  هک  مبجعتم  يراـفغ  ردارب  يا  نم  اـنامه  مسق  ادـخب  تفگ :  هللادـبع  تسا ،  روطنیمه  رهـش  نیا  ياـهقاطا  ماـمت 
هک دوب  یـصخش  نیلوا  دوب و  رهـش  نیا  رد  صاع  نبورمع  نانابـساپ  سیئر  هفاذح  نب  ۀجراخ  هک  دینادب  تفگ :  يرافغ  درم  دنا ،  هتخاس 
هب دـش  ربخاب  عوضوم  نیا  زا  رمع  نینم  ؤملاریما  یتقو  تخاس ،  دـینیب  یم  هک  یتروص  نیا  هب  ار  نآ  هدرک و  اـنب  طاطـسف  رهـش  رد  یقاـطا 

يور رب  وگب  دشاب  هاتوک  هن  دنلب و  هن  هک  يدرم  هب  نک و  بصن  اجنآ  رد  یتخت  هدش  هفاذح  نب  ۀجراخ  هناخ  لخاد  هک  تشون  صاعورمع 
صاعورمع نک .  بارخ  ار  قاطا  نآ  يروف  دیـسر  تسا  هدـش  هتخاس  قاتا  فقـس  یکیدزن  رد  هک  يا  هنزور  هب  شرـس  رگا  دورب ،  تخت 

درکن تئارج  سکچیه  نآ  زا  سپ  تشاذـگ .  دوخ  لاحب  ار  قاـتا  ور  نیا  زا  دـسر  یمن  هنزور  نآ  هب  درم  رـس  دـید  درک و  ار  راـکنیا  مه 
سپس دشاب .  یم  هناخ  نیرتهب  دنشاب  ناهنپ  نارگید  راظنا  دید و  زا  نآ  مدرم  هکنیا  يارب  اه  هناخ  هنوگنیا  دزاسب و  لکـش  نیا  هب  زج  یقاتا 

 . دنتفر نوریب  هب  یـصخش  ياهراک  ماجنا  هناهب  هب  تحارتسا ،  يرادقم  زا  دعب  دـندروخ و  مه  اهنآ  دروآ و  ییاذـغ  اهنآ  يارب  يرافغ  درم 
نالا تفگ :  دیعـس  دنا .  هدمآ  یندید  راثآ  هدـهاشم  راذـگاو و  تشگ  يارب  ایوگ  هک  دـندرک  یم  دومناو  يروط  رهـش  رد  تکرح  نمض 

اهنآ عامتجا  لحم  لابند  هب  درادن  اجنیا  زا  يدایز  هلـصاف  هک  سمـشلا  نیع  هب  اهنت  نم  راذگب  تفگ :  هللادبع  مینکب ؟  دـیاب  هچ  تسا  رهظ 
ادابم يدرگرب ،  وت  ات  منام  یم  دجسم  رد  تفگ :  دیعس  منیبب ؟  ار  وت  اجک  اّما  دمآ  مهاوخ  وت  فرط  هب  اروف  مدرک  ادیپ  ار  اهنآ  رگا  مورب ، 

نآ رانک  رد  هرانم و  کیدزن  اـیب و  سمـشلا  نیع  هب  مدرک  رید  نم  رگا  تفگ :  درک و  رکف  يرادـقم  هدرک و  توکـس  هللادـبع  ینک .  رید 
زا اهنآ  متـسرف .  یم  وت  لابند  هب  ار  یـسک  هکنیا  ای  میآ  یم  وت  دزن  هب  مدوخ  ای  نم  هک  شاب  مرظتنم  تسادـیپ  اـجنیا  زا  هک  ياـه  نیچگنس 

هتخود دوب  نایامن  رود  زا  هک  اه  نیچگنـس  نآ  فرط  هب  ار  شهاگن  درک ،  تکرح  سمـشلا  نیع  فرط  هب  هللادبع  دندش و  ادج  رگیدمه 
يراوید زج  تسین و  شیب  يا  هبارخ  اـجنآ  هک  دـید  دـش و  کـیدزن  سمـشلا  نیع  هب  هللادـبع  تشگرب .  دجـسم  فرط  هب  مه  دیعـس  دوب . 

 . دینـش ار  ییادص  هنو  درک  ادیپ  ار  یـسک  هن  دز ،  اه  هبارخ  رد  يراذگ  تشگ و  دش ،  یمن  تفای  نآ  رد  يزیچ  یلاخ  ياهنوتـس  ناریو و 
هدرک و هابتـشا  دیاش  نامگ  دـیدن .  یـسک  زا  يرثا  زاب  یلو  تشگرب ،  شا  هیلوا  هاگیاج  هب  سپـس  تشگ .  اه  هبارخ  رد  تعاس  ود  تدـم 

رگید ياج  یلع  ناهاوخاوه  دیاش  هک  دیـسر  شرظنب  نینچ  ددرگرب و  دوش و  سویءام  هک  دوب  کیدزن  دشاب ،  هدینـش  دب  ار  عامتجا  لحم 
بورغ لاح  رد  مک  مک  دیـشروخ  دـنکب ؟  هچ  هک  درک  يرکف  داد و  هیکت  يراوید  هب  ورنیا  زا  دـنا ،  هدرک  باـختنا  دوخ  عاـمتجا  يارب  ار 
طوطخ هعلاطم  هبارخ و  يایاقب  راثآ و  ياشامت  مرگرـس  ار  دوخ  هللادبع  دیآ ،  یم  طاطـسف  زا  هک  دید  ار  يدرم  نامز  نیا  رد  دوب ،  ندرک 

هبارخ نایم  رد  درم  نآ  هک  دـید  هرابکی  دوب ،  درم  نآ  بظاوم  یمـشچریز  یلو  درذـگب ،  لحم  نآ  زا  درم  نآ  ات  داد  ناشن  فیلگوریه )  )
 . دش ناهنپ  رظن  زا  اه 

يّرس عامتجا 

هب نونکا  هک  دشاب  یم  يّرـس  نمجنا  ياضعا  زا  یکی  صخـش  نیا  نیقی  هب  تفگ  دوخ  اب  درک و  بجعت  درم  نآ  ندـش  دـیدپان  زا  هللادـبع 
هک داتفا  یبیشارس  خاروس  هب  شمـشچ  ناهگان  تفر ،  دوب  هدش  یفخم  درم  نآ  هک  یتمـسق  هب  هللادبع  هدش ،  لخاد  ینیمزریز  ای  یخاروس 

تفر شیپ  يرادقم  نوچ  دوش .  لادوگ  لخاد  هک  تفرگ  میمصت  هللادبع  تشادنپ .  یم  دودسم  ار  نآ  ياهتنا  لوا ،  رظن  رد  يا  هدننیب  ره 
يادص هاگان  داد  ارف  شوگ  داتسیا و  اجنآ  دیـسر ،  يدیدش  یکیرات  هب  ات  تفر  یم  هتـسهآ  هتـسهآ  تسین ،  دودسم  هار  هک  درک  هدهاشم 

دنک ادیپ  ار  نآ  يدورو  لخدم و  درک  یعـس  هچ  ره  یلو  تسا ،  هدیـسر  هتـساوخ  یم  هچنآ  هب  هک  دـش  لاحـشوخ  دینـش ،  ار  ییوگنخس 
شدوخ هب  دنام و  ریحتم  نادرگرـس و  اجنآ  رد  یتدم  راچانب  دنـشکب ،  ار  وا  دـنوش و  نامگدـب  وا  هب  ادابم  دیـسرت  مه  یفرط  زا  تسناوتن ، 

دوجو زا  لوا  تفگ  دوخ  اب  دعب  يا  هظحل  دیایب ؟  دیعس  اب  ددرگرب و  رهش  هب  هکنیا  ای  دزادرپب  راغ  لخدم  يوجتسج  هب  دیاب  ایآ  هک  تفگ 
دروخ یتخس  مسج  هب  شرس  هاگان  هک  تفر  شیپ  یمدق  دنچ  رکف  نیا  اب  مور .  یم  دیعـس  لابند  هب  دعب  منک  یم  لصاح  نیقی  نمجنا  نیا 
هـسطع تقو  نیا  رد  تسناوـتن  دـنک  يراددوـخ  تساوـخ  هچ  ره  تفرگ ،  شا  هسطع  اـجنآ  هدوـلآ  ياوـه  زا  درک و  مخ  ار  دوـخ  تشپ  ، 
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ار ناشتروص  هک  رفن  دنچ  دش و  نایامن  رود  زا  یفیعـض  ییانـشور  هسطع  يادص  نیا  اب  دیچیپ  راغ  نآ  رد  نآ  يادـص  هک  دز  يرادادـص 
هک یگرزب  قاطا  هب  دوخ  اب  ار  وا  اهنآ  درکن .  ضارتعا  مه  وا  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  هللادبع  دندمآ ،  ولج  دندوب  هدیشوپ  هایس  اپارس  هتـسب و 

داد و یم  ناشن  كانلوه  ار  اجنآ  هرظنم  دوب و  هدش  هدیـشوپ  هایـس  هچراپ  اب  نآ  فقـس  اهراوید و  مامت  هک  دـندرب  دوب  بادرـس  ياهتنا  رد 
درک یهاگن  قاطا  طسو  هب  هللادبع  یتقو  دـید .  یمن  ار  مشچ  مشچ  یکیرات  تدـش  زا  تشادـن  دوجو  دوب  اجنآ  رد  هک  یعمـش  دـنچ  رگا 

هداتسیا تکاس  نآ  درگادرگ  هتسب  باقن  شوپ و  هایس  درم  رفن  هد  دندوب و  هدرتسگ  هایـس  هچراپ  زین  نآ  يور  هک  درک  هدهاشم  ار  یئوکس 
يا و هدمآ  يراک  هچ  يارب  اجنیا  یتسیک و  منیبب  وگب  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دنا ،  هتـسب  رمک  هب  يریـشمش  دوخ  يابع  ریز  هک  دوب  مولعم  و 
ام راک  زا  وت  تفگ :  صخـش  نآ  موش  کیرـش  دیراد  هک  يا  هدیقع  راک و  رد  امـش  اب  ات  ما  هدمآ  اجنیا  تفگ :  هللادـبع  یهاوخ ؟  یم  هچ 

تسین روطنیا  ایآ  دینک  یم  توعد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يرای  هب  ار  مدرم  امش  هک  مناد  یم  تفگ :  هللادبع  يراد ؟  یعالطا  هچ 
هفوک زا  نم  دیربن ،  دب  نامگ  نم  هب  مراد ،  ار  امـش  هدـیقع  مه  نم  تفگ :  هللادـبع  دراد ! !  یطبر  هچ  وت  هب  اهراک  نیا  تفگ :  درم  نآ   ؟

مالّـسلا هیلع  یلع  يرای  ياـعدا  یـشاب و  يوما  وت  تسا  نکمم  هنوگچ  دیـسرپ :  اـهنآ  زا  رگید  یکی  ما .  هدـمآ  اـجنیا  هب  راـک  نیمه  يارب 
يرافغ درم  نامه  ینعی  شنابزیم  يادص  هیبش  اریز  داتفا ،  کش  هب  دوب  تبحص  مه  وا  اب  هک  صخش  نآ  يادص  زا  هللادبع  یشاب .  هتشادار 

 ، متـسه یمهم  ربخ  لماح  نم  مسق  ادخب  سرتن ،  وگب و  تسار  نم  هب  یتسین ؟  ام  يرافغ  تسود  وت  ایآ  تفگ :  درم  نآ  هب  هللادـبع  دوب ، 
اب ییوگ  یم  تسار  رگا  تفگ  يرافغ  درم  دینک .  نیقی  مراتفگ  یتسار  هب  ات  درک  مهاوخ  وگزاب  امش  هب  دینادب  دوخ  رارسا  مرحَم  ارم  رگا 

نآرق هللادبع  دندز ،  رانک  ار  هایس  شوپور  دنداتسیا ،  شوپ  هایس  يوکس  کیدزن  ات  درک  تکرح  شرس  تشپ  هللادبع  ولج و  هب  وا  ایب ،  نم 
نآرق و نیا  هب  راذـگب و  ریـشمش  نیا  يور  رب  ار  تتـسد  تـفگ :  درم  نآ  درک .  هدـهاشم  نآ  يور  ار  هـنهرب  يریـشمش  اـب  هارمه  یگرزب 
تشاذگ و ریشمش  نآرق و  يور  رب  ار  شتسد  مه  هللادبع  یشاب .  یلع  نانمـشد  نمـشد  یلع و  نارای  روای  هک  نک  دای  مسق  گرزب  يادخ 

دننام یهایس  درگ  هک  دروآ  نوریب  يا  هشیش  نآ  شوپور  ریز  زا  درب و  يرگید  يوکس  هب  ار  هللادبع  درم  نآ  زا  دعب  درک ،  دای  هلالج  مسق 
نبدمحم رتسکاخ  هدنام  یقاب  هشیش  نیا  رد  تفگ :  يرافغ  درم  نآ  تسیچ ؟  هشیش  نیا  نورد  دیسرپ  هللادبع  دوب ،  هشیش  نورد  رد  همرس 

هک تسا  بجاو  وت  رب  یـشاب  یم  قح  يرای  تیادـه و  ناهاوخ  وت  رگا  سپ  دـندناسر ،  تداهـش  هب  هنادرمناوجاـن  ار  وا  هک  تسا  رکب  یبا 
يراکمه ناـمیپ  اـم  اـب  نآ ،  زا  یهاوخنوخ  يارب  ییرگب و  مولظم  هتـشک  نآ  رب  یلاـمب و  مشچ  هب  هتـشادرب و  ناد  همرـس  نیا  زا  يا  همرس 

دصق و اب  نم  متسه ،  امش  اب  نم  ییوگب  امش  هچ  ره  تفگ :  هللادبع  یتسه ؟  دنبیاپ  دوخ  مسق  رب  ینک و  یم  لوبق  ار  راک  نیا  ایآ  يدنبب ، 
هب ندیـسر  رد  هللادـبع  یتـقو  وگب .  یهاوخ  یم  هچ  ره  لاـح  تخیر  مهاوخ  ریـشمش  نیا  اـب  ار  تنوخ  دوب و  مهاوخ  تنمـشد  مدوخ  تین 
اب هزرابم  گنج و  رد  و  دشاب .  اجنیا  رد  ام  اب  دراد  تسود  هک  مراد  یتسود  نم  تفگ :  داتفا و  دیعـس  شردارب  دای  هب  دش  نئمطم  شفدـه 
 ، میورب نوریب  مه  اب  همه  هکنیا  رگم  يوش  جراخ  اجنیا  زا  یناوت  یمن  تفگ :  يرافغ  درم  دشاب  کیرـش  ام  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد 

تفگ ام  يرافغ  ردارب  هک  هنوگنامه  دینکن  بجعت  متسه  يوما  نم  هکنیا  زا  تفگ :  درک و  تعاطا  مه  هللادبع  وگب ،  یناد  یم  هچ  ره  زاب 
ياج رد  متـشگرب و  ملوا  هدـیقع  زا  هک  دـمآ  شیپ  میارب  يا  هثداح  نکل  مدوب  نامثع  ناـهاوخنوخ  هیواـعم و  ناراـی  زا  ـالبق  نم  هکنوچ  ، 

هک مناد  یم  ما و  هدـش  اجنیا  راپـسهر  هفوک  زا  نم  هک  تسا  نیا  میوگب  دـیاب  نالا  هک  هچنآ  اـما  درک .  مهاوخ  فیرعت  امـش  يارب  شدوخ 
هدامآ یگمه  هدرک و  داهج  مزر و  يارب  ایهم  هدامآ و  ار  دوخ  یگنج  نادرم  زا  رازه  لهچ  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  بلاـط  یبا  نب  یلع 

هک هچ  ره  اهنآ و  همه  دنتـسه  رفن  نارازه  هک  ام  نایوجگنج  تفگ :  يراـفغ  درم  نآ  دنـشاب .  یم  ترـضح  نآ  هار  رد  لاـم  ناـج و  راـثن 
مامت ار  شیاهفرح  هک  تساوخ  هللادبع  دنا ،  هتـشاذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  يومع  رـسپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرای  هار  رد  دـنراد 

هیلع یلع  ماـما  نانمـشد  نیرت  نمـشد  زا  اـهنآ  یتـسه و  يوُما  وت  هک  میناد  یم  اـم  تفگ  درک و  عـطق  ار  شفرح  اـهنآ  زا  یکی  یلو  دـنک 
لقن هب  عورش  هللادبع  اجنیا  رد  يدنکفا ؟  رطخب  ار  تیگدنز  یتفرگ و  رارق  ترضح  نآ  ناروای  زا  وت  هک  دش  ثعاب  هچ  دنشاب  یم  مالّـسلا 
رالات درک و  ساسحا  شرـس  يالاب  رد  ار  نابـسا  مس  يادـص  هک  دوب  هدـماین  نوریب  شناهد  زا  یمـالک  دـنچ  زونه  درک ،  باـحروبا  هصق 
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تسا يریوزت  هلیح و  نیا  دندرک  رکف  اهنآ  تفرگربرد ،  ار  ناشدوجو  رسارس  تشحو  سرت و  دندش و  تکاس  همه  داتفا ،  هزرل  هب  ینورد 
 ، دندروآ موجه  نانابساپ  دش و  نشور  راغ  ياهلعشم  هلصافالب  یلو  دنناسرب  لتق  هب  تنایخ  مرجب  ار  وا  دنتساوخ  هدرک ،  مهارف  هللادبع  هک 
ار مالّسلا  هیلع  ماما  نارادفرط  اروف  دوب  دایز  ناشدادعت  نوچ  اهنآ  دننک  عافد  ناشدوخ  زا  دنربب و  ریشمش  هب  تسد  دنتـساوخ  اهنیا  هکنیمه 

 . دندرب طاطسف  هب  بش  یکیرات  رد  ریگتسد و 

راکادف رتخد  اب  ییانشآ 

عماج دجسم  رد  دیعـس  دنک .  تاقالم  وا  اب  طاطـسف  عماج  دجـسم  رد  ات  دوب  هتـسب  رارق  وا  اب  هللادبع  هک  ياجنآ  دیعـس ،  يارجام  همادا  اما 
عامتجا لحم   ) سمـشلا نیع  هب  ایآ  دنک ؟  راک  هچ  هک  دوب  نادرگرـس  ریحتم و  دوب  هتـشگنرب  هللادبع  هکنیازا  دیـسر و  رارف  بورغ  ات  دنام 

نیع فرط  هب  هکنیا  رگم  دیدن  يا  هراچ  درک  بورغ  الماک  باتفآ  یتقو  دشاب ؟  هللادـبع  تشگرب  رظتنم  ای  دورب ؟  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای 
وا يارب  یتالکشم  اوه  یکیرات  تدش  درک ،  تکرح  سمـشلا  نیع  فرط  هب  طاطـسف  زا  دورب .  دوب  هتفر  هللادبع  هک  ياجنامه  سمـشلا ، 

شرظن زا  نیچگنس  ياه  هپت  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یکیرات  دوب ،  نارگن  هللادبع  ندرک  رید  زا  تفر و  هار  يرادقم  دوب ،  هدرک  داجیا 
رد دیـشک و  يرانک  هب  ار  دوخ  راچانب  دیـسر ،  شـشوگ  هب  اهنآ  باکر  ماـجل و  تکرح  اهبـسا و  ِمس  يادـص  تقو  نیا  رد  دـش ،  دـیدپان 

نارگن یلیخ  دنتسه ،  تکرح  رد  سمـشلا  نیع  فرطب  طاطـسف  زا  هک  دید  ار  هراوس  يا  هدع  هاگان  درک ،  ناهنپ  ار  شدوخ  یگنـس  تشپ 
ار یغاب  درک ،  یهاگن  شفارطا  هب  دشاب ؟  هدرک  ربخاب  اهنآ  هشقن  زا  ار  صاعورمع )   ) رهـش مکاح  یـسک  دنکن  تفگ :  شدوخ  هب  دـش و 
 . مسرپب ار  هار  اـجنآ  ناـنکاس  زا  مورب و  اـجنآ  هب  تسا  رتـهب  تفگ :  شدوخ  هب  درک ،  هدـهاشم  دوب  یکچوک  ناـمتخاس  شطـسو  رد  هک 

يادص دید  درک  شوگ  داتـسیا و  يرادقم  دیـسر  شـشوگ  هب  تشاد  رارق  غاب  رد  هک  يا  هناخ  نورد  زا  هیرگ  يادص  دش  غاب  لخاد  یتقو 
يدرکن مرـش  يدومن  یهانگیب  نتـشک  يارب  هک  يا  هئطوت  زا  یـسرت ؟  یمن  ادخ  زا  ملاظ !  يا  دـیوگ :  یم  يراز  هیرگ و  اب  هک  تسا  ینز 

ات تفر  شیپ  درکن  ربص  رگید  داتفا  هزرلب  شندب  دینـش  ار  تاملک  نیا  یتقو  دیعـس  یتخادـنا ؟  گرم  لاگنچ  هب  ار  رفن  نارازه  نونکا  هک 
زاب وا  يارب  ار  رد  یـسک  یلو  درک  ربص  يرادقم  دش ،  عطق  ادـص  نآ  هلـصافالب  دـیبوک  ار  رد  هتـسهآ  دـنک  بسک  یعالطا  هیرگ  تلع  زا 

دیسرت دنک .  ادیپ  یعالطا  هیـضق  نیا  زا  هک  دش  ادیپ  وا  رد  يدایز  هقالع  دینـشن ،  یباوج  زاب  دیبوک ،  ار  رد  نازرل  یتسد  اب  هرابود  درکن ، 
داتفا رکف  نیا  هب  هجیتن  رد  دیسر ،  یم  شنهذ  هب  لایخ  رکف و  فرط  ره  زا  داتـسیا و  یکدنا  دوش ،  راتفرگ  یمادب  بیرغ  راید  نآ  رد  ادابم 

نیع فرطب  هک  دش  مولعم  دوبن و  يرثا  ناراوس  زا  رگید  دشاب .  هتـشاد  دوجو  تسا  شلابندـب  هک  هچنآ  ادـص و  نیا  نیب  یطابترا  دـیاب  هک 
تقد بوخ  یتقو  دشن ،  يربخ  مه  زاب  یلو  دیایب  نآ  ندوشگ  يارب  یـسک  دیاش  ات  دز  رتمکحم  ار  رد  راب  نیا  راچانب  دـنا ،  هتفر  سمـشلا 

صخـش نم  دـنک ؟  زاب  ار  رد  هک  تسا  یـسک  هناخ  رد  ایآ  تفگ  درب و  رد  فرط  هب  ار  شناـهد  سپ  هدـش ،  لـفق  نوریب  زا  رد  دـید  درک 
لفق هتـسب و  مه  رد  تسین و  هناخ  رد  یـسک  نم  زا  ریغ  هب  هک  داد  باوج  هناخ  لـخاد  زا  یـصخش  ما .  هدرک  مگ  ار  هار  هک  متـسه  یبیرغ 

وت ندوب  ینادنز  تلع  و  یتسیک ؟  وت  دیـسرپ :  نیاربانب  دش  رتدایز  دیعـس  سرت  بجعت و  درادن .  دوجو  نآ  ندرک  زاب  يارب  یهار  هدـش و 
نادنز نیا  زا  یتسناوت  یم  شاک  يا  داد :  باوج  قاطا  لخاد  ینادنز  مهد ؟  تاجن  ار  وت  هک  تسا  یتاجن  هار  ایآ  تسیچ ؟  قاطا  نیا  رد 

ره ما ،  هدرک  مگ  ار  مهار  هک  متـسه  بیرغ  یـصخش  نم  میوگ ،  یم  تیارب  تفگ :  دیعـس  یتـسیک ؟  وت  منیبـب  وـگب  اـما  یهد ! !  متاـجن 
رد هب  هک  ار  یلفق  تفگ :  ادـص  بحاص  مهد .  تاجن  نادـنز  نیا  زا  ار  وت  ات  نک  ییامنهار  ارم  هد و  ناـشن  نم  هب  ار  تدوخ  تسا  يروط 
رفن نارازه  ناج  تاجن  ثعاب  منک  ادـیپ  تاجن  اجنیا  زا  نم  رگا  هکنوچ  یهد ،  تاجن  ارم  یناوتب  ات  دوش  زاب  دـیاش  شکب  مکحم  دـنا  هدز 

هک درک  یم  کمک  وا  هب  هناخ  لخاد  زا  مه  ادص  بحاص  دـناچیپ و  هدرک و  لفق  لخاد  دیـشک و  رمک  زا  ار  ریـشمش  دیعـس  دـش .  مهاوخ 
طاطسف یلاها  هک  یسابل  هدرک و  ناشیرپ  یناوسیگ  اب  هک  داتفا  يرتخد  هب  دیعـس  مشچ  رد ،  ندشزاب  اب  داتفا ،  نیمز  رب  ودش  زاب  لفق  هاگان 

درک و رتخد  هب  ور  دیعـس  وگب .  نم  هب  ار  شتـسار  یتسیک ؟  وت  دیـسرپ :  دـید  ار  دیعـس  وا  یتقو  دـمآ ،  نوریب  قاطا  زا  دـندرک  یم  نت  رب 
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یناسک هچ  اهنآ  منیبب  وگب  يدرک ؟  یم  تبحـص  رفن  نارازه  ناج  هرابرد  هک  مدینـش  وت  زا  وگب ،  نم  هب  ار  شتـسار  سرتن  مه  وت  تفگ : 
هک تفگ  وت  يارب  یـسک  هچ  تفگ :  رتخد  سپـس  دنتخانـش ،  یمن  ار  رگیدمه  اما  دندرک  یم  هاگن  ار  رگیدـکی  رتخد  دیعـس و  دنتـسه ؟ 

سرتن نم  زا  شاب و  تحار  نکن  ناهنپ  نم  زا  ار  يزیچ  مدینش ،  میاهشوگ  اب  نم  تفگ :  دیعس  منک ؟  یم  يراز  هیرگ و  رفن  نارازه  يارب 
؟  يدمآ اجنیا  ارچ  سپ  تفگ :  رتخد  مشاب .  اهنآ  زا  یکی  مسرت  یم  تفگ :  دیعس  دراد ؟  وت  اب  یطابترا  هچ  اهنآ  راک  تفگ :  رتخد  نآ  . 

مدیسر اجنیا  هب  هک  یتقو  مسرپب  ار  هار  هناخ  بحاص  زا  ات  مدمآ  اجنیا  مدرک و  مگ  ار  هار  متفر  یم  سمشلا  نیع  فرطب  نم  تفگ :  دیعس 
مامت متقاط  هک  نزب  فرح  دوب ؟  یناسک  هچ  اب  وت  تبحص  فرط  يدز و  یم  فرح  هک  اب  منیبب  وگب  الاح  مدینش  ارت  يراز  هیرگ و  يادص 

زا دـنزب  گنرین  هلیح و  نم  هب  مردـپ  یتقو  مرادـن ،  نانیمطا  یـسک  هب  مسرت و  یم  یتاـعالطا  ياـهورین  زا  نم  تفگ :  رتخد  تسا .  هدـش 
نزب ار  تفرح  دـنرتکیدزن ،  مدآ  هب  ناکیدزن  نیرتکیدزن  زا  هک  ینابیرغ  ناگناگیب و  اسب  هچ  تفگ :  دیعـس  تسا ؟  يراظتنا  هچ  ناگناگیب 

ناراوس يوهایه  نابسا و  مس  يادص  زاب  دندوب  ندرک  تبحص  لوغـشم  هک  یلاح  نیمه  رد  شاب .  هتـشادن  مه  يا  همهاو  سرت و  نم  زا  و 
توکس ود  ره  درک و  قاطا  دراو  هدیشک  ار  دیعس  نماد  دیدرگ و  قاطا  لخاد  اروف  رتخد  دش .  هدینـش  دنتـشگ  یمرب  سمـشلا  نیع  زا  هک 

ام دیداتفا ،  ام  گنچ  هب  بوخ  ناراکتنایخ !  يا  دیوگ :  یم  اهنآ  زا  یکی  هک  دندینـش  ناهگان  دش .  یم  رتکیدزن  مک  مک  اهادص  دندرک . 
مه ار  یناریـسا  دنتـشذگ و  غاب  فارطا  زا  هکنیا  ات  دوبن ،  صیخـشت  لباق  الماک  هک  يرگید  ياهفرح  و  میتخانـش .  ار  امـش  گنرین  هلیح و 

 ، تسین یسک  فارطا  نآ  رد  هک  دندش  نئمطم  یتقو  دش ،  امرفمکح  اج  همه  رب  توکس  هرابود  دندیشک .  یم  دوخ  لابند  هب  هتسب  تسد 
دیعـس دیدرک ! ؟  ریـسا  ار  هانگیب  مدرم  نیا  دیدیـسر و  دوخ  موش  يوزرآ  هب  دنک  ناتتنعل  ادـخ  تفگ :  دز و  شتروص  هب  يا  یلیـس  رتخد 

نیع زا  ار  اـهنآ  یلب  هنافـسءاتم  تفگ :  رتخد  دـندرک ؟  ریگتـسد  دـندوب  سمـشلا  نیع  رد  هک  ار  یناـسک  اـیآ  دـندوب ؟  هورگ  نیا  تفگ : 
تساوخ یم  هکنیا  ایوگ  تخود  ناراوس  هب  مشچ  تفر ،  نوریب  دز و  تسد  رب  تسد  بارطـضا  یتحاران و  اب  دیعـس  دنا .  هتفرگ  سمـشلا 

زا ار  وت  ادخ  تفگ :  رتخد  یلب ،  تفگ :  دیعس  يورب ؟  اهنآ  دزن  یتشاد  لایخ  مه  وت  هکنیا  لثم  تفگ :  رتخد  دنور ،  یم  اجک  اهنآ  دنادب 
نارگن و یتلاح  اـب  دیعـس  یباـی .  تاـجن  اـهنآ  تسد  زا  تهار  ندرک  مگ  اـب  وت  هک  دوب  هدرک  هدارا  ادـخ  اـیوگ  داد و  تاـجن  اـهنآ  تسد 

تفگ رتخد  هدمآرـسب .  متقاط  رگید  وگب  یناد  یم  هچ  ره  يدش  ربخاب  متین  فده و  زا  هک  الاح  رهاوخ  يا  مسق  ادخب  ارت  تفگ :  ناشیرپ 
رود اجنیا  زا  يراد  لیم  ایآ  تفگ :  دیعـس  دوش .  راوشد  ام  يارب  راک  دـیایب و  یـسک  ناهگان  مسرت  یم  نوچ  مینامب  اجنیا  میناوت  یمن  ام  : 

یموش قافتا  زا  میناوتب  دیاش  درک  مهاوخ  نایب  وت  يارب  ار  ایاضق  میدیسر  یتولخ  ياج  هب  یتقو  میورب  رتدوز  یلب ،  تفگ :  رتخد  میوش ؟ 
رد شرس  تشپ  مه  دیعس  تفر و  یم  نانچمه  رتخد  نآ  دندش .  جراخ  هناخ  زا  تفگ و  ار  نیا  مینک .  يریگولج  تسا  عوقو  لاح  رد  هک 

یمن تفریم و  رتـخد  نآ  رـس  تشپ  ناـنچمه  دیعـس  دنتـشذگ .  مه  نآ  زا  دندیـسر و  يرازتـشک  هب  دنتـشذگ و  مه  غاـب  زا  دوب ،  تکرح 
دوب و يدـنلب  ياهراوید  ياراد  هک  دندیـسر  ینامتخاس  هب  هکنیا  ات  دـندوب  تکاس  ار  هار  نیا  ماـمت  اـهنآ  يود  ره  دور ،  یم  اـجک  تسناد 

رارق ینما  ياج  رد  ات  میوش ،  نآ  دراو  ترایز  هناهب  هب  ایب  دراد ،  نایطبق  هب  قلعت  رید  نیا  تفگ :  دیعـس  هب  رتخد  تشادن .  مه  يا  هزاورد 
دروآ نوریب  رس  تسد  هب  غارچ  یبهار  رد ،  يالاب  خاروس  زا  دیبوک ،  ار  رد  دیـسر ،  ینهآ  کچوک  رد  هب  ات  تفر  شیپ  هب  رتخد  میریگ . 

مخ ار  ناشرـس  رد ،  یهاتوک  تلع  هب  دـندش و  لخاد  ود  نآ  دـش  زاب  رد  هکنیا  اـت  تشذـگن  يزیچ  دـنز ؟  یم  رد  هک  تسیک  دیـسرپ :  و 
 ، دندیـسر اسیلک  لخاد  هب  هکنیا  ات  دنتفر  یم  شرـس  تشپ  اهنآ  درک و  یم  تکرح  شیپ  رد  تسدب  غارچ  بهار  دـندش .  دراو  دـندرک و 

اهنآ ندـید  زا  دـشاب ،  یم  اـجنآ  ناـگرزب  زا  طاطـسف و  لـها  زا  رتـخد  نآ  هک  تخانـش  تخادـنا و  اـهنآ  هب  یهاـگن  غارچ  رون  رد  بهار 
یغارچ اجنآ  رد  درک .  ییامنهار  تشاد  دوجو  اسیلک  رگید  تمـسق  رد  هک  یقاطا  هب  ار  اهنآ  تفگ و  دـمآشوخ  اهنآ  هب  دـش و  لاحـشوخ 

تشاذگ و اهنت  ار  اهنآ  بهار  هن ،  دـنتفگ :  ود  نآ  دـیرادن ؟  جایتحا  يزیچ  ایآ  دیـسرپ :  اهنآ  زا  تشاذـگ و  ناشلباقم  رد  هدرک و  نشور 
دولآرامخ ینامشچ  اب  اما  ناشخرد ،  ابیز و  يا  هرهچاب  ناوج  يرتخد  ار  وا  درک و  رتخد  هب  یهجوت  کی  غارچ  ییانشور  رد  دیعس  تفر . 

وا یئابیز  زا  يزیچ  فاصوا  نیا  مامت  اـب  یلو  درک .  هدـهاشم  دوب ،  هدـش  هتـسکش  يراز  هیرگ و  کـشا و  زا  شناـگژم  هک  داـیز  هیرگ  زا 
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 ، بارطضا زا  داد ،  ارف  شوگ  وا  نانخس  هب  تسشن  رتخد  لباقم  دوب  هدش  نهپ  قاطا  رانک  رد  هک  يا  هچیلاق  يور  دیعس  دوب .  هدشن  هتساک 
دیاش تفگ :  تخادنا و  دیعس  هب  یهاگن  رتخد  وگب .  نم  هب  ار  رما  تقیقح  میتسه  اهنت  هک  الاح  دیسرپ :  رتخد  زا  دز ،  یم  تعرسب  شبلق 

؟  يدرک ادیپ  عالّطا  اجک  زا  وت  منیبب  وگب  یلو  هلب ،  تفگ :  دیعس  يدیسر ؟  طاطسف  رهش  هب  حبص  زورما  هک  یتسه  یبیرغ  ود  زا  یکی  وت 
زا منک ،  یم  اضاقت  وت  زا  میوگب و  وت  هب  ار  یمهم  ربخ  مهاوخ  یم  ـالاح  مدـید ،  ناـمدوخ  يراـفغ  هیاـسمه  اـب  ار  امـش  نم  تفگ :  رتخد 

طاطسف هب  رما  نیمه  يارب  نم  وگب ،  رتدوز  دیسرپ :  هلجع  اب  دیعس  ینک .  يریگولج  داتفا  دهاوخ  قافتا  ناناملـسم  يارب  هک  یگرزب  رطخ 
زا نم  زا  لبق  سکچیه  منک  یم  رکف  منک و  نایب  وت  يارب  مهاوخ  یم  ار  يّرـس  تفگ :  رتخد  منک .  ادیپ  ار  ما  هدشمگ  دیاش  ات  ما .  هدـمآ 

يارب متـسه و  ناشیا  نارادـفرط  زا  نم  هلب  تفگ :  دیعـس  یتسه ؟  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادـفرط  زا  وت  اـیآ  دـشاب .  هدرکن  ادـیپ  عـالطا  نآ 
نآ دیدرت  کش و  زا  دیعـس  دـنکفا .  ریزب  ار  شرـس  داتـسیا و  یلو  دـیوگب  يزیچ  تساوخ  رتخد  ما .  هدـمآ  اجنیا  هب  ترـضح  نآ  کمک 

ییوگب نم  هب  یهاوخ  یم  هک  يّرس  نآ  نکن  رکف  تفگ :  رتخد  نآ  هب  ورنیا  زا  درادن ،  نانیمطا  دیعـس  هب  زونه  وا  هک  درک  ساسحا  رتخد 
وا يارب  هک  يرطخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  هیـضق  نآ  يوش  نئمطم  هکنیا  ات  میوگب  تیارب  ار  نآ  يراد  لـیم  رگا  مناد ،  یمن  نم 
رهش رد  مردپ  هک  نادب  مرورس  يا  تفگ :  دیشک و  یهآ  دش و  نئمطم  دینـش  ار  دیعـس  ياهفرح  یتقو  رتخد  دشاب .  یم  تسا  هدش  مهارف 
یم مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  وا  هک  مدینـش  یم  مدش و  تیبرت  شنماد  رد  یکچوک  زا  دشورف .  یم  دزاس و  یم  یگنج  حالـس  طاطـسف 

وا هکنیا  هچ  درادن ،  ام  شیاتـس  حدـم و  هب  يزاین  چـیه  ترـضح  نآ  دـش ،  هتـشاک  ملد  رد  ترـضح  نآ  یتسود  تهج  نیمه  هب  دـشاب و 
زا هشیمه  ام  هکنیا  نآ  منک و  لقن  تیارب  مهاوخ  یم  ار  یبیجع  هّصق  اما  دشابیم .  وا  داماد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  يومعرـسپ 

یلع هب  تبـسن  مردپ  رد  یتبغر  یب  یتسـس و  نّیفـص  گنج  زا  دعب  هکنیا  ات  میدـمآ  یم  باسح  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادتـسود  نارای و 
دای نآرق  مدرم  هب  دوب و  دارم  هلیبق  زا  هک  مناگیاسمه  زا  یکی  اب  ار  وا  تاقوا  بلغا  مدـیمهفن ،  ار  شتلع  یلو  مدرک  ساـسحا  مالّـسلا  هیلع 

هب مالّـسلا  هیلع  ماما  نید و  نانمـشد  زا  وا  هنافـساتم  یلو  تسا  ناراکزیهرپ  زا  يوقت و  لها  وا  هک  مدرک  یم  رکف  نم  مدـید ،  یم  داد  یم 
هیلع یلع  تسد  رد  رـصم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  هتبلا  داد .  یم  ناشن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارادفرط  زا  ار  دوخ  رهاظب  وا  دـمآ  یم  رامش 

شدوخ هدایپ  هراوس و  رکـشل  اب  صاعورمع  هک  یتقو  اما  دوب .  درک  یم  ینارمکح  اجنیا  رد  هک  رکب ) یبا  نبدمحم   ) وا هدـنیامن  مالّـسلا و 
مالـسا رد  وا  دننام  لثم و  هک  یتداهـش   ، ) دناسر تداهـش  هب  اروا  ودش  گنج  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدـنیامن  اب  دـمآ و  رـصم  حـتف  يارب 

 ، ام هیاسمه  درک و  راکشآ  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  ار  شدوخ  ینمشد  مردپ  دش  رقتسم  نایوما  تموکح  یتقو  تسا ، )  هتـشادن  هقباس 
ناورهن جراوخ  ناوریپ  زا  اهنآ  مدـیمهف  هک  دوب  اـجنیا  دوزفا .  یم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  تبـسن  مردـپ  ینمـشد  رب  مه  يدارم  درم  نآ  ینعی 
یفیعـض ناوج و  رتخد  نم  ینیب  یم  هک  هنوگناـمه  متخاـس ،  دوخ  هشیپ  ار  ربص  مدرک و  هبلغ  دوخ  مشخ  رب  اـهنیا  همه  دوجو  اـب  دنتـسه ، 

شیپ يدارم  درم  نآ  يزور  هکنیا  ات  متـسه  هدـیقع  مه  اهنآ  اب  هک  درک  یم  رکف  دـید  یم  هراـب  نیا  رد  ارم  توکـس  یتقو  مردـپ  متـسه و 
هب ارم  روزب  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  متفگن  يزیچ  مه  نم  درک ،  تقفاوم  اـضاقت  نیا  اـب  مه  مردـپ  دومن و  يراگتـساوخ  نم  زا  دـمآ و  مردـپ 

نیا نـالا  اـت  زور  نآ  زا  منک و  رارف  دروآرد ،  درم  نآ  اـب  جاودزا  هـب  روز  هـب  ارم  مردـپ  رگا  مـتفرگ  میمـصت  نیارباـنب  دروآرد  وا  جاودزا 
 . تسا هتفرگن  ماجنا  امسر  جاودزا 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لتاق  یئاسانش 

هب یتقو  اما  تفرگ  ارف  ار  شدوجو  رسارس  ءایح  مرش و  تفگ  یم  نخس  يراگتـساوخ  جاودزا و  زا  هک  یتقو  شیاهتبحـص  طسو  رد  هلوخ 
بلطم لصا  هب  دشکب  ازارد  هب  نخـس  هکنیا  زا  لبق  تسا  بوخ  داد :  همادا  ور  نیا  زا  دشاب  یم  نخـس  همادا  رظتنم  وا  دید  درک  هاگن  دیعس 

ادخ زا  دور و  یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  جح  يارب  وا  مدیمهف  هکنیا  ات  مدرک  یم  ربص  تشذـگ  هک  يروما  نیا  رب  نم  هکنیا ،  نآ  مزادرپب و 
همادا رظتنم  مه  دیعس  دیـشک ،  یهآ  تفگ و  ار  نیا  هلوخ  تشگرب .  هکم  زا  وا  مدید  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  ددرگنرب ،  وا  هک  متـساوخ 
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یسک رگا  یلو  مدینش ،  یمن  ار  ربخ  نآ  مدُرم و  یم  شاک  يا  هک  دوب  هتشگرب  یمهم  ربخاب  يدارم  هلب  داد :  همادا  سپس  دوب ،  شیاهفرح 
هب دوب  هدیـسر  طاطـسف  هب  هک  يزور  نیمود  يدارم  درک .  مهاوخ  مادقا  راک  نیا  هب  مدوخ  دـیریگب  ار  وا  میمـصت  يولج  هک  منکن  ادـیپ  ار 

مردپ هب  وا  هک  مدیمهف  دعب  دندرک  یم  تبحص  مه  اب  يدروم  هچ  رد  هک  متـسناد  یمن  نم  دنارذگ و  مردپ  اب  ار  بش  مامت  دمآ و  ام  هناخ 
زیت نتخاس و  رد  زور  دص  تدم  هب  مه  مردپ  تسا و  هدرک  تخادرپ  مردپ  هب  مهرد  رازه  مه  شلباقم  رد  داد و  ار  يزیت  ریـشمش  شرافس 

هدامآ ار  ریشمش  هکنیا  زا  دعب  مدرکن .  مه  نآ  ندیمهف  رد  یعس  مدیمهفن و  ار  يراک  مکحم  همه  نیا  تلع  یلو  درک ،  فرص  نآ  ندرک 
تخادرپ رگید  مهرد  رازه  مردـپ  هب  مه  راکنیا  يارب  دـهد و  بآ  دولآرهز  ّمس  اب  ار  ریـشمش  نآ  هک  تخاـس  راداو  ار  مردـپ  درک  اـیهم  و 

تردق دنک و  ربص  تسناوتن  دش و  نارگن  دیعـس  دشاب .  كدنا  مخز  رگا  یتح  دوش ،  یمخز  ریـشمش  نیا  اب  هک  یندب  رب  ياو  سپ  درک ، 
نیا یلو  دشاب ؟  هدش  هتخاس  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  يارب  دولآرهز  ریـشمش  نآ  ادابم  هک  دوب  نارگن  تشادن و  ار  صخـش  نآ  مسا  ندینش 

نب نمحرلادبع  وا  مان  تفگ :  هلوخ  دوب ؟  هچ  درم  نآ  مسا  تفگ :  هناربص  یب  ورنیا  زا  دونشب ،  رتخد  نیا  ناهد  زا  تساوخ  یم  ار  بلطم 
هک مدـش  هجوتم  مدـید  یگدامآ  نیا  اب  ار  وا  نم  یتقو  تفگ :  دیـشک و  یهآ  هلوخ  اـما  تخانـش ،  یمن  ار  وا  دیعـس  تسا .  يدارم  مجلم 

مدوخ هب  درک  یظفاحادـخ  مردـپ  زا  دـمآ و  ام  هناخ  هب  هفوک  يوس  هب  تمیزع  يارب  حبـص  زورید  یتقو  تسا و  هدیـشیدنا  یگنرین  هلیح و 
تعاجـش و ندوب  هداعلا  قراخ  بیجع و  هب  رهاظت  ورنیا  زا  مرادـن .  یهگآ  وا  رارـسا  زا  زونه  نم  یلو  دور  یم  هفوک  هب  وا  يدوزب  متفگ : 
هک متـساوخ  وا  زا  مداد و  ماـجنا  وا  هب  تبـسن  یناوارف  حدـم  شیاتـس و  مدوتـس و  مالـسا  هراـبرد  ار  وا  تریغ  مدرک و  مجلم  نـبا  تءارج 
اب هک  نوچ  منزن  تسد  نآ  هب  هک  درک  هیـصوت  نم  هب  دروآ و  نوریب  فالغ  زا  ار  شریـشمش  وا  گنرد  یب  دـهد ،  ناشن  نم  هب  ار  ریـشمش 

هزرل هب  ار  اهندب  هک  دوب  هدننک  هریخ  ردقنآ  نآ  یگدنشخرد  مدیشک ،  فالغ  زا  ار  نآ  هتـسهآ  سپ  دشک ،  یم  ار  ناسنا  یـشارخ  كدنا 
 ، يا هتخادرپ  نآ  ندرک  زیت  يارب  يداـیز  هنیزه  هک  منیب  یم  متفگ :  هدرک و  لرتـنک  ار  مدوخ  یلو  داـتفا ،  هزرل  هب  میاپاترـس  تخادـنا  یم 

يارب ار  ملوپ  همه  هک  ینک  یم  رکف  وت  تفگ :  درک و  يزیمآرخسمت  هدنخ  دراد ؟  وت  يارب  يا  هدیاف  هچ  یگدنشخرد  يزیت و  رادقم  نیا 
 . مـنیب یمن  يزیچ  یگدنـشخرد  يزیت و  زا  ریغ  هـب  هـک  نـم  تـسیچ ؟  رگید  جرخ  مـتفگ :  مدرک ؟  فرـص  نآ  ندوـمن  قارب  ندرکزیت و 

هنوگنیا ار  تریشمش  یسک  هچ  يارب  متفگ :  وا  هب  هدرک و  بجعت  سرت و  راهظا  نم  ما .  هداد  بآ  یکانرطخ  ّمس  اب  ار  نآ  تفگ :  يدارم 
يا تفگ :  نم  هب  ور  نیا  زا  متفیرف ،  ار  وا  يرگ ،  هوشع  ددعتم و  ياهدنفرط  اب  نم  یلو  تشادـن  نتفگ  دـصق  لواوا  يا ؟  هدرک  مومـسم 

لوـسر يومعرـسپ  مالـسا و  رد  ناـسنا  نیرتـهب  دـنک  یم  اـعدا  هک  تشک  مهاوـخ  ار  يدرم  يدوزب  ریـشمش  نیا  اـب  نم  هک  نادـب  هلوـخ ! 
شنامشچ هتفرگربرد و  ار  شدوجو  مامت  مشخ  ّرش و  هک  تفگ ،  یم  ار  نانخس  نیا  یلاح  رد  مجلم  نبا  تسا .  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ 

ورف مبلق  داتفا و  هزرل  هب  مندـب  مدینـش  وا  زا  ار  نانخـس  نیا  یتقو  تشاد .  بل  هب  مه  يا  هناراـکم  مسبت  دوب و  هدـش  درز  شتروص  خرس و 
یلع نتـشک  دـصق  وا  هک  یلاح  رد  دـشابن  طوبرم  نم  هب  اهفرح  نیا  هنوگچ  تسا ،  نم  هیلع  رب  اهفرح  نیا  همه  هک  دوب  نیا  لـثم  تخیر ، 

ممصم ردقنیا  هک  تسیک  درم  نآ  مدیسرپ :  وا  زا  ور  نیا  زا  مسانـش  یمن  ار  وا  هک  مدرک  دومناو  يروط  لاحرهب  تشاد ؟  ار  مالّـسلا  هیلع 
رگا یسانش ؟  یمن  هدرک  قرّفتم  ار  یمالـسا  تکلمم  نیا  هک  یـسک  ایآ  یـسانش ؟  یمن  ار  وا  ایآ  تفگ :  مجلم  نبا  یتسه ؟  وا  نتـشک  رب 
نینم ؤـملاریما  ار  وا  شناوریپ  هک  تسا  بلاـطیبا ))  نب  یلع   )) وا هک  میوـگب  تیارب  راذـگب  یتخانـشن  تاحیـضوت  همه  نـیا  اـب  مـه  زوـنه 

نیا ادابم  هک :  داد  همادا  سپس  دش ،  نایامن  شتروص  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  دش و  خرس  شیاهمـشچ  تفگ و  ار  نیا  دننک .  یم  باطخ 
هک دوب  يا  هنوگب  شنانخـس  دوب .  دـهاوخ  ریـشمش  نیا  زا  یمخز  وـت ،  يازج  تروـصنیا  ریغ  رد  هک  يراذـگب  ناـیم  رد  یـسک  اـب  ار  زار 
هک یسک  درادن .  یکاب  لمع  نیا  زا  دشکب و  ارم  دناوت  یم  وا  هک  دوب  هدش  نشور  میارب  اما  دوب .  هتخیمآرد  مه  اب  يّدج  فرح  اب  یخوش 
هک متفگن  يزیچ  نم  دوب ،  دـهاوخ  ناسآ  وا  يارب  نم  لثم  يرتخد  نتـشک  دـشاب  هتـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  رب  ییاناوت  تئرج و 

رتدوز هچ  ره  ار  ربخ  نیا  هک  دوب  نیا  رب  نم  ششوک  یعس و  مامت  یلو  دمهفب  يزیچ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  نم  تبحم  هقالع و  زا  ادابم 
وا دـشاب ،  ناضمر  هدـفه  رد  منک  یم  رکف  تسا و  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  ماما  نتـشک  زور  نوچ  مناسرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب 
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ممهف یم  نالا  یلو  مدـیمهف  یمن  يزیچ  دروآ  یم  نابز  هب  ار  تاملک  نیا  یتقو  البق  درک و  یم  رارکت  ار  هفوک  مان  زور و  نیا  داـیز  یلیخ 
درم نیا  هک  مسرت  یم  تسا و  نابعش  هام  ياه  همین  نونکا  مه  تسا .  ممـصم  ناضمر  هام  هدفه  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  يارب  وا  هک 
يا دسرب  دوخ  موش  فده  هب  وا  دسرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هعقاو  نیا  ربخ  هکنیا  زا  لبق  مسرت  یم  دسرب و  اجنآ  هب  هدنام  یقاب  مایا  نیا  رد 
مدق هب  عورش  قاطا  رد  تساخرب و  اج  زا  اهفرح  نیا  ندینش  اب  دیعس  مدناسر .  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  ار  ربخ  نیا  ات  مدوب  يا  هدنرپ  شاک 
یلو تسا  هدـمآ  نوریب  هفوک  زا  دـنک  ربخ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  زا  لـبق  ارچ  هک  دـش  نامیـشپ  دـمآ و  شوجب  شتریغ  درک ،  ندز 

حیحص ربخ  اب  دناوتیم  زورما  اما  تشادن ،  يا  هدیاف  تفگ  یم  ار  هیـضق  مه  رگا  تسناد و  یمن  ار  صخـش  نآ  مان  زورنآات  هک  دمآ  شدای 
هدش برطـضم  نارگن و  یلیخ  هلوخ  ياهربخ  ندینـش  زا  هکنیا  اب  دزاس .  ربخاب  لتق  هئطوت  زا  ار  ماما  هتفر و  هفوک  هب  تاصخـشم  مامت  اب  و 

تـشاد مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  هک  يا  هقـالع  تبحم و  هجهل و  تحارـص  زا  دوبن و  لـفاغ  وا  يوکین  ارآ و  لد  تروص  زا  اـما  دوب ، 
هب هقالع  نتـشاد و  تسود  زا  ار  وا  تشاد ،  ماطق  هب  هک  یتبحم  هقالع و  زا  اما  هدرک ،  ادیپ  وا  هب  یـصاخ  یبلق  لیامت  هک  درک  یم  ساسحا 
هب ورنیا  زا  داتفا ،  هناخ  نیا  رد  هلوخ  یئاهنت  تلع  وا و  مولعمان  تشونرس  هللادبع و  يراتفرگ  رکف  هب  ناهگان  تشاد ،  یمزاب  رگید  صخش 

یلو مدرگ ؟  تقوشوخ  وت  اب  تاـقالم  زا  اـت  میاـیب  وت  يوسب  هک  دـش  ثعاـب  یلماـع  هچ  مناد  یمن  نم  راوگرزب ،  مناـخ  يا  تفگ :  هلوخ 
نتـشک دصق  هک  يدرم  مدرک  ادـیپ  عالطا  یتقو  منکن .  ناهنپ  وت  زا  ار  يزیچ  مهد و  حرـش  تیارب  طاطـسف  هب  ار  مندـمآ  تلع  هک  مراچان 

نم متخانش ،  یم  ار  وا  هن  متسناد و  یم  ار  وا  مان  هن  یلو  مدمآ  اجنیا  هب  اروف  دشاب  یم  طاطـسف  یلاها  زا  دراد  مالّـسلا ا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
نارادتـسود عامتجا  لحم  هک  سمـشلا ))  نیع   )) هب دش و  ادج  نم  زا  وا  یلو  مدمآ  رهـش  نیا  هب  دوب  مهارمه  حبـص  زورما  ات  هک  یقیفر  اب 

وا لابندـب  تشگنرب .  وا  اـما  مدـنام  شرظتنم  بورغ  اـت  درواـیب و  میارب  ار  لـحم  نآ  یناـشن  هک  تین  نیا  هب  تفر  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نم ندـش  مگ  هک  ملاحـشوخ  ردـقچ  مدـمآ و  وت  يوسب  هکنیا  ات  مدرک  مگ  یکیراـت  رد  ار  نآ  متـسناد  یمن  ار  هار  نوچ  مدرک ،  تکرح 

یمرب سمـشلا  نیع  زا  هک  دـندوب  یناسک  مدـید  بش  لوا  رد  هک  یناراوس  هک  تسا  نیا  رب  منامگ  روصت و  یلو  دـش  وت  اـب  رادـید  ثعاـب 
هب ور  هلوخ  دیعـس  ياهفرح  زا  سپ  ینک ؟  یم  رکف  هنوگنیا  مه  وت  ایآ  دنـشاب ،  هدرک  ریگتـسد  مالّـسلا ا  هیلع  یلع  نارای  دـیاش  دنتـشگ و 
هک مرک  یم  رکف  نم  يداد ،  یمن  دوخ  هب  ار  نامگ  سدـح و  تمحز  دوش  ماـمت  میاـهفرح  اـت  يدرک  یم  ربص  رگا  تفگ :  درک و  دـیعس 

تکاس مدینـش  ار  يدارم  مجلم  ياهفرح  نم  یتقو  هک  نادب  سپ  ینادب ،  یهاوخ  یم  ار  مندش  ینادـنز  هناخ و  نآ  رد  ارم  ندوب  اهنت  تلع 
منک راک  هچ  هک  مدوب  هدنام  ریحتم  نم  دشاب .  هتفر  هفوک  فرط  هب  هک  مدرک  یم  رکف  تفر و  مه  وا  مدروخ ،  ورف  ار  مدوخ  مشخ  مدـش و 
دمآ یم  مرطاخ  هب  راکتیاتج  درم  نیا  ریشمش  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  ندش  هتشک  تقو  ره  مدوب و  هراب  نیا  رد  هشیدنا  رکف و  لاح  رد  زور  ره 

اب هک  متشاد  تداع  یکدوک  زا  نم  تشگ و  یمنرب  بورغ  ات  تفر و  یم  شناکد  هب  حبص  زور  ره  زین  مردپ  داتفا ،  یم  هزرل  هب  مندب  مامت 
تسین مردپ  هک  یتقو  دیسر ،  مرطاخب  يزور  هکنیا  ات  متـشاذگ .  یم  شمارتحا  متـشاد و  یم  تسود  ار  وا  هکنیا  اب  منزب ،  فرح  رتمک  وا 

یلیخ مجلم  نبا  ربخ  نوچ  منک ،  بسک  وا  زا  مناوتب  يدـیدج  ربخ  دـیاش  ات  منک  تبحـص  مردـپ  ِمالغ  اـب  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا 
 . میاشگب ار  ملد  ياه  هدقع  هک  متفای  یمن  يرارـسا  مرحم  هنافـسءاتم  یلو  دوب  هدش  نم  شیاسآ  بلـس  ثعاب  هدـننک و  تحاران  نم  يارب 
هب رد  فاکـش  زا  دماین ،  یباوج  زاب  مدرک  ادص  هرابود  مدینـشن ،  یخـساپ  یلو  مدرک  ادـص  ار  مالغ  مدـش و  جراخ  هناخ  زا  يزور  راچانب 

تلاجخ دید  ارم  نوچ  دندرک و  یم  تبحص  هتسهآ  دیـسر و  یم  رظن  هب  بیرغ  ارهاظ  هک  مدید  يرگید  مالغ  اب  ار  وا  مدرک ،  هاگن  نورد 
نم هب  دهاوخیم  هدینـش و  يا  هزات  ربخ  هک  دش  یم  هدیمهف  شرهاظ  زا  دمآ  ملابند  هب  مهوا  متفر و  قاطا  هب  نم  دمآ .  نم  فرطب  دیـشک و 

صاعورمع اب  هناـمرحم  یتیرومءاـم  هدـمآ و  هفوک  زا  هک  یمـالغ  اـب  تفگ :  يدوب ؟  اـجک  مدرک  تیادـص  یتقو  مدیـسرپ  وا  زا  دـیوگب ، 
يرادافو تساوخ  دـش و  دونـشخ  نم  ینابرهم  زا  مالغ  يدرک ؟  ادـیپ  یهاگآ  ربخ  نآ  زا  وت  ایآ  متفگ :  وا  هب  مدرک .  یم  تبحـص  تشاد 

زا ریغ  هب  طاطـسف  رد  یـسک  منک  یمن  رکف  هک  تخاس  هاگآ  يزار  هب  ارم  یفوک  مالغ  نآ  تفگ :  سپ  دـنک ،  تباـث  نم  يارب  ار  شدوخ 
نیع رد  هعمج  ياـهزور  هناـیفخم  یلع  ناراـی  هک  دروآ  يربخ  ریما  يارب  هفوک  زا  مـالغ  نیا  دنـشاب ،  ربخاـب  وا  ناـکیدزن  زا  یـضعب  ریما و 
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ریگتسد و ار  همه  هتفر و  اجنآ  هب  اهنآ  عامتجا  عقوم  رد  هک  داد  تیرومءام  دوخ  نازابرس  زا  يا  هدع  هب  مه  ریما  دننک  یم  عامتجا  سمشلا 
ره هک  متـسناد  مزال  مدوخ  رب  متـسیرگ و  راـیتخا  یب  یتحاراـن  تدـش  زا  مدینـش  ار  ربخ  نیا  نم  یتقو  دـنناسرب .  لـتق  هب  موزل  تروص  رد 

دامتعا لباقار  یـسک  یلو  دـننک ،  هدامآ  هلباقم  يارب  ار  ناشدوخ  ات  مناسرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادـفرط  هب  ار  ربخ  نیا  دـیاب  هدـش  يروط 
هب سانشان  لدبم و  سابل  اب  متفرگ  میمصت  زورما  هکنیا  ات  مورب ،  سمشلا  نیع  هب  یـصخشم  تعاس  رد  هک  متفرگ  میمـصت  مدوخ  متفاین و 
هب هناخ  زا  رگید  ياهزور  فالخرب  یلو  مدوب ،  شناکد  هب  وا  نتفر  هناخ و  زا  مردـپ  ندـش  جراـخ  رظتنم  سپ  مورب .  سمـشلا  نیع  فرط 

مردپ هب  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  ارم  یهاگآ  دوب و  هدناسر  وا  هب  ار  ربخ  مالغ  هکنیا  لثم  مدید .  یم  برطـضم  ناشیرپ و  ار  وا  تفرن و  نوریب 
دـشن و جراخ  هناخ  زا  رهظ  ات  مناسرب  اـهنآ  هب  ار  ربخ  نیا  نم  یلع ،  نارادـفرط  يریگتـسد  زا  لـبق  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  مردـپ  دوب ،  هتفگ 

هکنیا ات  متفریذپ ،  مه  نم  مورب و  نوریب  طاطـسف  رهـش  زا  راذگ  تشگ و  يارب  ات  تساوخ  نم  زا  مه  رهظزادعب  دوب  نم  بقارم  بظاوم و 
هدرکن بجعت  راهظا  نم  درادن ،  تنوکس  نآ  رد  یسک  تسا و  کیرش  مردپ  اب  يزرواشک  هک  تسا  يا  هناخ  نیا  میدیـسر ،  هناخ  نیا  هب 

دوریم مالّسلا  هیلع  یلع  نارای  يریگتسد  يارب  سمشلا  نیع  فرطب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مردپ  هک  متسناد  یم  اریز  متفگن ،  يزیچ  و 
مدرک یم  رکف  دوخ  اب  دـنورب .  سمـشلا  نیع  فرط  هب  صاعورمع  نازابرـس  اب  هتفر و  رهـش  هب  ات  هتـشاذگ  اجنیا  ارم  هک  دوب  راـچان  سپ  ، 

یهاگآ تساهنآ  هجوتم  هک  يرطخ  زا  ار  اهنآ  مناسرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  عامتجا  لـحم  هب  ار  مدوخ  مه  نم  تفر  رهـش  هب  وا  یتقو 
مور و یم  يرورض  يراک  يارب  نم  تفگ :  مردپ  دوب  هدشن  کیدزن  رصع  هب  باتفآ  زونه  دراد ،  يدصق  هچ  وا  متسناد  یمن  یلو  مزاس ، 

تکرح رهش  فرط  هب  اروف  تسب و  ار  رد  مردپ  منک .  یم  لفق  تیور  هب  ار  رد  اذل  دنوش  وت  محازم  رذگهر  بیرغ و  نادرم  هک  مسرت  یم 
يدیـسر و وت  هکنیا  ات  مدوب  قاطا  نآ  رد  نم  مرادـن .  ندـیبلط  کمک  دایرف و  داد و  ییاناوت  اجنیا  رد  نم  هک  تسناد  یم  بوخ  وا  درک . 

ریگتسد سمشلا  نیع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  نارای و  هیقب  اب  مه  وا  هک  نادب  تقیفر  هرابرد  اما  يدید  ارم  لاوحا  عاضوا و  تدوخ 
منک یم  رکف  تفگ :  هلوخ  دوب ؟  دهاوخ  هللادبع  هجوتم  مه  يرطخ  ایآ  تفگ :  یتحاران  تدش  اب  فرح  نیا  ندینش  اب  دیعس  تسا .  هدش 

رگید اب  دنـشک و  یم  ار  وا  دنتفای  نتـشک  قحتـسم  ار  وا  رگا  نآ  زا  دعب  و  دننک ،  بسک  وا  زا  يرتشیب  تاعالطا  ات  دننک  یم  ینادـنز  ار  وا 
ادـیپ ییاهر  لکـشم  نیا  زا  دریگ و  ناسآ  وا  رب  ار  اهراک  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  یلو  دـنهد ،  یم  ماجنا  ار  راـک  نیمه  زین  شناتـسود 

هب هک  تسا  رتهب  سپ  دوش  رتدایز  نم  هب  تبـسن  شا  هنیک  مشخ و  دـنیبن  هناـخ  رد  ارم  یتقو  ددرگرب و  مردـپ  مسرت  یم  نونکا  اـما  دـنک . 
مدرک و زاب  ار  رد  ینوگانوگ  ياه  هویش  اب  مدیسرت و  یم  کیرات  هناخ  نآ  رد  ییاهنت  زا  هک  منک  دومناو  مورب و  طاطسف  رهـش  رد  ام  هناخ 
هک مراد  تسود  نم  تفگ :  دیعـس  ینک ؟  یم  راک  هچ  وت  منیبب  وگب  اما  منز ،  یم  ینادان  هب  ار  مدوخ  هتـشذگ ،  هک  یتاقافتا  همه  هراـبرد 
 . مهدب ربخ  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  هکنیا  ای  مزاس  فرصنم  هتفرگ  هک  یمیمصت  زا  ار  وا  هدرک و  ادیپ  ار  مجلم  نبا  ات  مورب  هفوک  هب  تعرـس  هب 
وا دوش ؟  یمن  یـضار  راک  نیا  هب  وا  هک  یلاح  رد  يرادزاب  شمیمـصت  زا  ار  وا  یهاوخ  یم  هنوگچ  تفگ :  دـیرب و  ار  دیعـس  مالک  هلوخ 
اب تفگ :  دیعس  دنک .  نامه  تسناد  حالص  هچ  ره  ات  ییوگب ،  ماما  هب  ار  هیـضق  نیا  هک  تسا  رتهب  سپ  دور  یم  ماما  نتـشک  يارب  ناباتش 

دورب تسد  زا  تصرف  ینک  تکرح  رید  رگا  مسرت  یم  تفگ :  هلوخ  مراذـگاو ؟  شدوخ  لاحب  نادـنز  رد  ار  وا  اـیآ  منک ،  راـکچ  مقیفر 
هیلع ماـما  هب  ارچ  یتشاد ،  ربخ  هئطوت  نیا  زا  يدوب و  هفوک  رد  وت  هک  تسا  نیا  زا  مبجعت  نم  یلو  تسا  هار  یلیخ  هفوک  اـت  اـجنیا  زا  نوچ 

زار هئطوت و  نیا  رگا  هک  مدرک  یم  نامگ  نم  تسا ،  هتشذگ  اه  هتشذگ  نکم ،  متمالم  تفگ :  دش و  نارگن  دیعس  يدادن ؟  ربخ  مالّـسلا 
دوبن مالّسلا  هیلع  ماما  نتـشک  يارب  طقف  هئطوت  نیا  هک  میوگب  وتب  هک  مدرک  شومارف  اما  دوب ،  مهاوخ  رود  مه  تبیـصم  مرادب  هدیـشوپ  ار 

 . درک وگزاب  هلوخ  يارب  دوب  هدینـش  هدـید و  هک  هچنآ  هصالخ  روطب  دیعـس  نآ  زا  سپ  دوش .  یم  مه  صاـعورمع  هیواـعم و  لـماش  هکلب 
نتـشک زا  يریگولج  نامفدـه  مامت  نالا  ام  راک ؟  هچ  صاعورمع )  هیواعم و   ) ود نیا  اب  ار  ام  تفگ :  داـتفا و  بجعت  هب  ربخ  نیا  زا  هلوخ 

امش ندمآ  ربخ  هک  يرادنپ  یم  یفخم  يّرـس و  ار  رابخا  نیا  وت  یلاح  رد  هک  تساجنیا  رد  بجعت  ياج  یلو  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
تسود دنا  هتفگ  هک  ییاجنآ  زا  اما  دنک  ادیپ  نظلاءوس  ماطق  هب  هک  دوب  کیدزن  هلوخ  لا  ؤس  ندینش  اب  دیعـس  تسا ! ؟  هدش  شاف  اجنیا  هب 
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ارچ مناد  یمن  تفگ :  و  درک .  نایب  هلئسم  نیا  يارب  ار  يرگید  لیلد  زینوا  دنک ،  یم  رک  روک و  ار  ناسنا  يزیچ  هب  تبـسن  قشع  نتـشاد و 
یبلق دیعس  دش .  راک  نیا  عنام  دوب  هتسب  وا  اب  هک  يدهع  زا  یلو  دراذگب  نایم  رد  وا  اب  ار  ماطق  هصق  هک  دیـسر  دیعـس  رکف  هب  نآ  زا  سپ   ؟

اب بیرفلد و  ابیز و  ثیح  ره  زا  ار  هلوخ  هکنیا  اب  وا  تشادـنپ .  یم  شدوخ  لثم  مه  ار  نارگید  تشاد و  گنرین  هلیح و  زا  یلاخ  كاـپ و 
نآ رب  هوـالع  تفرگ ،  ار  دوب  هدرک  ادـیپ  هلوخ  هب  هک  یتـبحم  فطاوع و  تاـساسحا و  ولج  دـید  مالّـسلا ي  هیلع  یلع  هاوـخاوه  لاـمک و 
هب ار  نیا  یلو  دوب  نامیشپ  هدرک  نامتک  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  لاح  ات  هکنیا  تشا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  هئطوت  زا  هک  یعالطا  رطاخب 

میمـصت هتـشذگ  ناربج  يارب  دیعـس  تسا .  هدوبن  وا  دـب  ّتین  دـصق و  يور  زا  هک  درک  ءاقلا  دوخ  هب  تشاذـگ و  ماطق  يراک  مک  باسح 
مجلم نبا  موش  ّتین  زا  مالّـسلا ا  هیلع  یلع  ماـما  دـناوتب  دـیاش  اـت  دـناسرب  هفوکب  ار  شدوخو  هدرک  تکرح  هفوک  فرطب  تعرـسب  تفرگ 

ای تسا  هدنز  وا  ایآ  هک  مناد  یمن  منک ؟  راک  هچ  مقیفر  اب  اما  مورب ،  هفوک  فرطب  دیاب  رتدوز  هچ  ره  نم  تفگ :  هلوخب  سپ  دـنک .  ربخاب 
هنوگچ تفگ :  دیعس  نامب .  اجنآ  رد  مه  حبص  ات  طاطـسف و  رد  ام  لزنم  هب  میورب  الاح  میمهف ،  یم  ادرف  ار  تقیقح  تفگ :  هلوخ  هدرم ؟ 

وا هرابرد  نارازگزامن  زا  ات  هتفر  طاطـسف  رهـش  دجـسم  هب  هک  تسا  رتهب  سپ  مرادـن ؟  يربخ  مقیفر  زا  هک  یلاح  رد  منامباجنیا  مناوت  یم 
دیعس لزنم ،  کیدزنات  هلوخ  دندمآ .  نوریب  مه  اب  ود  ره  دنتـساخرب و  ياج  زا  سپـس  یناد .  یم  تدوخ  تفگ :  هلوخ  منک .  وجو  سرپ 

درم نآ  ایآ  هک  تسناد  یمن  یلو  دربب ،  رـسب  اجنآ  رد  ار  بش  هیقب  ات  تفر  يرافغ  درم  هناخ  فرطب  دیعـس  درک .  عادو  وا  اب  یهارمه و  ار 
؟  هن ای  تسه  نارومءام  رظن  تحت  وا  هناخ  ایآ  و  هن ؟  ایدنا  هدرک  ریگتسد  مه  ار 

هللادبع يریگتسد  زا  دعب  دیعس 

لوا تمسق 

رظتنم زین  صاعورمع  دندرب  نادنز  هب  هتسب  تسد  ار  نانآ  سمشلا  نیع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  يریگتسد  زا  سپ  نارومءام  اما  و 
 ، داد روتسد  درکن و  ربص  حبص  ات  دینـش ،  ار  اهنآ  يریگتـسد  ربخ  هکینامز  دوب ،  شدوخ  نارومام  فرط  زا  نانآ  يریگتـسد  ربخ  ندیـسر 

نارادفرط و زا  درک  یمن  رکف  زگره  هک  درک  یم  هدهاشم  ار  يدارفا  ناگدشریگتـسد  نایم  رد  وا  دـنروایب ،  شروضح  هب  تبون  هب  ار  اهنآ 
هک یناگدش  ریگتسد  زا  رگید  یکی  دشاب .  هیما  ینب  نافلاخم  زا  درک  یمن  رکف  هک  دوب  يرافغ  درم  نامه  اهنیا  زا  یکی  دنشاب ،  ماما  نارای 

باحروبا نادنواشیوخ  زا  هیما و  ینب  زا  هک  دیمهف  تخانـش و  ار  وا  هللادبع  ندید  اب  صاعورمع  دوب ،  هللادبع  تشاد  روضح  اهنآ  نایم  رد 
زا کـی  ره  لزاـنم  هـب  و  دـننک ،  ینادـنز  یــصوصخم  ياـج  رد  ار  مادــک  ره  هـک  داد  روتــسد  دز و  یناداـن  هـب  ار  شدوـخ  یلو  تـسا ، 

تـساوخیم صاعورمع  دیآ .  تسدب  اهنآ  زا  يرت  هزات  ياهربخ  دیاش  ات  دنروایب  دندید  اجنآ  رد  هک  ار  يدرم  ره  هتفر و  ناگدشریگتـسد 
تـصرف رظتنم  هک  صاعورمع  نارومءام  نایهاپـس و  دربب .  نیب  زا  ار  اهنآ  همه  هراـبکی  هب  هتخانـش و  ار  یلع  نارواـی  نارادـفرط و  همه  اـت 

یب جارات و  چـیه  زا  هدرمـش و  لـالح  ناـشدوخ  يارب  دـنتفای  یم  اـجنآ  رد  ار  هچ  ره  هدرب  شروی  یلع  ناوریپ  لزاـنم  و  هناخ ه هب  دـندوب 
کیدزن وا  هک :  دنتفگ  وا  هب  تفرگ ،  ربخ  هناخبحاص  زا  دیسر  يرافغ  درم  هناخ  هب  دیعـس  یتقو  دندرکن .  یهاتوک  اهنآ  هب  تبـسن  یمحر 

ربانب دـشاب ،  ناگدشریگتـسد  هلمج  زا  مه  وا  هک  درک  یمن  روطخ  شرکف  هب  وا  تسا .  هتـشگنرب  مه  زونه  یلو  هدـش  جراخ  هناـخ  زا  رهظ 
هب ار  شرس  زونه  اما  درک ،  هدامآ  ندیباوخ  تحارتسا و  يارب  ار  دوخ  هاگنآ  دوب ،  هتشاذگ  اجنآ  رد  ار  شیاهـسابل  هک  دش  یقاتا  دراو  نیا 
زا دناسرب ،  کمک  وا  هب  دناوت  یم  هنوگچ  هک  داتفا  هللادبع  رکفب  هدروآ ،  موجه  وا  رب  شوشم  ياهرکف  یتحاران و  هک  دوب  هتشاذگن  نیلاب 
 . دوب دهاوخ  هدوهیب  وا  ششوک  یعس و  مامت  داد و  دهاوخ  ماجنا  ار  شمیمصت  مجلم  نبا  دسرب  هفوک  هب  رید  رگا  درک  یم  رکف  مه  یفرط 

دیعـس دش  یم  رتشیب  رتشیب و  اهادصورـس  نیا  هظحل  ره  دش و  هدینـش  هناخ  تایح  زا  یئادصورـس  هک  دوب  رو  هطوغ  راکفا  نیمه  رد  دیعس 
رازآ و دروم  دنیبب  مه  ار  یسک  ره  دنا و  هدمآ  اجنآ  هب  لواپچ  تراغ و  يارب  صاعورمع  نارومءام  هک  دیمهف  داد و  ارف  شوگ  دش و  دنلب 
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ار شریـشمش  اذل  تشک ،  دنهاوخ  ار  وا  دمآ و  دنهاوخ  قاطا  هب  دننادب  ار  وا  ياج  رگا  هک  تسناد  یم  نیقی  هب  داد و  دـنهاوخ  رارق  تیذا 
هب هک  دینـش  يادص  تقو  نیا  رد  دهد .  تاجن  ار  شدوخ  هتفای و  يرارف  هار  دـیاش  ات  تخادـنا ،  یهاگن  تسار  پچ و  هب  تسب و  رمک  هب 

نابدرن هب  جایتحا  مه  نآ  دوبن و  تشاد  رارق  قاطا  رد  هک  يدنلب  هرجنپ  زجب  یهار  چیه  تسا ،  هلوخ  يادص  هک  دیمهف  دوب و  انشآ  شرظن 
رد ار  یصخش  هیاس  یکیرات ،  دوجو  اب  دیشک و  الاب  ار  دوخ  دناسر و  هرجنپ  هب  ار  شتسد  تسناوت  یم  هک  يا  هلیسو  ره  اب  دیعـس  تشاد . 

نیا راچانب  سپ  دنشک  یم  دننیبب  هناخ  نیا  رد  ار  يدرم  ره  یتموکح  نارومءام  تفگیم :  هک  دینش  ار  هلوخ  يادص  وا  دید  هرجنپ  فرطنآ 
سابل باقن و  درک و  زارد  ار  شتـسد  دیعـس  دـننکن .  داجیا  وت  يارب  یتمحازم  یتسه و  نز  وت  هک  دـننک  رکف  ات  شوپب  ار  باـقن  اهـسابل و 

زا گنرد  یب  دنشکب ،  ار  وا  هدش و  هناخ  دراو  نارومءام  هناخ ،  زا  ندش  جراخ  زا  لبق  ادابم  دیسرت  یم  وا  دیشوپ ،  تفرگ و  وا  زا  ار  هنانز 
يارب یتمحازم  یسک  ور  نیا  زا  دشاب ،  درم  وا  درک  یمن  لایخ  یـسک  هک  تفر  یم  هار  يروط  هنانز  تئیه  لکـش و  هب  دمآ و  نوریب  هناخ 
هناـخ تراـغ  لوغـشم  هک  یتموکح  نارومءاـم  يادصورـس  زونه  یلو  دیـشک  یتـحار  سفن  دـمآ  نوریب  اـجنآ  زا  یتـقو  درکن .  داـجیا  وا 
هلوخ يدرمناوج  تعاجـش و  هب  لد  رد  درک و  تکرح  دوب  هرجنپ  فرط  هب  هک  يا  هچوـک  زا  دیعـس  دـش .  یم  هدینـش  دـندوب  يراـفغدرم 

هب زین  دیعس  درک و  تکرح  درک  هدهاشم  سابل  نآ  اب  ار  دیعس  هلوخ  هک  یتقو  دوب ،  شرظتنم  هک  داتفا  وا  هب  شمشچ  هاگان  تفگ ،  نیرفآ 
هیلع نینم  ؤملاریما  وت و  هب  هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ :  داتسیا و  هلوخ  تقو  نآ  دندیـسر ،  یتولخ  ياج  هب  هکنیا  ات  درک  تکرح  وا  لابند 

هب مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یگدنز  اریز  نکم  بجعت  نم  نخـس  زا  تفگ :  هلوخ  دـیمهفن .  ار  وا  دوصقم  دیعـس  داد .  یتمالـس  مالّـسلا 
نم یلب  تفگ :  دیعـس  تسین .  هاـگآ  دـنک  یم  دـیدهت  ار  ترـضح  نآ  هک  يرطخ  زا  وت  زج  هب  سکچیه  نوچ  تسا  هتـسباو  وت  یگدـنز 

دهاوخ یم  ملد  یلو  مراذـگاو ،  وا  هب  ار  راک  نیا  ات  منک  یمن  دامتعا  سک  چـیه  هب  مرادـن و  ار  وا  تمدـخ  هب  نتفر  تردـق  یلو  مهاـگآ 
رد نم  ناج  هک  یتسناد  روطچ  وگب  نم  هب  لاح  دشاب ،  یم  وت  نآ  زا  راک  نیا  باوث  تقیقح  رد  اما  منک ،  مایق  وا  تاجن  رد  ات  منامب  هدنز 

يدرم ره  دننک و  تراغ  ار  یلع  ناتسود  لزانم  ات  هداد  نامرف  صاعورمع  هک  تفگ  مردپ  تفگ :  هلوخ  یتفاتـش ؟  متاجن  هب  تسا و  رطخ 
تقیفر ووت  هک ،  مدوب  هدینش  وت  زا  نینچمه  تسا و  ناگدشریگتـسد  هلمج  زا  يرافغ  هک  تفگوا  نینچمه  دنـشک  یم  دننیبب  اجنآ  رد  هک 

ار هلوخ  يراکادف  دیعـس  یتقو  يدنام .  تمالـس  هب  وت  هللادمحب ،  متـسب و  راکب  يدـید  هک  ار  يریبدـت  ورنیا  زا  دـیراد ،  لزنم  وا  هناخ  رد 
یقاب هلوخ  تبحم  يارب  ییاج  هک  دوب  هدرک  هطاحا  وا  رب  نانچ  ماطق  هب  هقالع  قشع و  اما  درک  ادـیپ  وا  هب  یلیامت  شلد  رد  درک ،  هدـهاشم 

هدمآ و هللادبع  رـس  رب  ییالب  هچ  مناد  یمن  یلو  مورب ،  هفوک  هب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  نم  تفگ :  گنرد  یکدـنا  اب  دیعـس  تشاذـگ .  یمن 
یمن ایوگ  هک  دش  لوغشم  شـسابل  ندرک  زییمت  هب  تفرگ و  هدینـشن  ار  دیعـس  فرح  هلوخ  يراد ؟  يربخ  وا  زا  ایآ  دوش ،  یم  هچ  شراک 

هرابود ورنیا  زا  هدینشن ،  ار  شفرح  هلوخ  هک  درک  رکف  دیعس  یلو  دز .  یمهفن  هب  ار  شدوخ  دیوگب و  دیعس  هب  يزیچ  هراب  نیا  رد  دهاوخ 
نم هب  يراد  يربخ  ره  هللادبع  زا  تفگ :  دشن و  عناق  باوج  نیا  زا  دیعـس  تسا .  ربخاب  ادخ  طقف  هدـنیآ  زا  تفگ :  هلوخ  دیـسرپ .  يو  زا 
هیلع یلع  نارادتـسود  نارادـفرط و  همه  زورما  هاگرحـس  رد  هک  هداد  روتـسد  صاـعورمع  هک  مناد  یم  هزادـنا  نیمه  تفگ :  هلوخ  وگب . 

هکنیا لثم  داتفا ،  شپت  هب  شبلق  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دیعـس  دش .  ربخاب  ناوت  یمن  یـسک ،  راک  تبقاع  زا  زاب  یلو  دنناسرب  لتقب  ار  مالّـسلا 
تفگ هلوخ  مینکب ؟  دیاب  هچ  لاح  تشک ؟  دنهاوخ  مه  ار  هللادبع  ایآ  هلوخ !  يا  یتفگ  هچ  تفگ :  سپ  دنا .  هتخیر  شرس  رب  یغاد  بآ 

دوش ربخاب  نم  تبیغ  زا  مردپ  مسرت  یم  اریز  منامب  وت  شیپ  مناوت  یمن  نیا  زا  شیب  هک  رادب  روذعم  ارم  نک و  راذگاو  ادخ  هب  ار  تَراک  : 
 . يوش جراخ  طاطـسف  زا  دیاب  نالا  نیمه  تسا و  رطخ  رد  تیگدنز  دیعـس !  يا  وت  اما  درب .  مهاوخن  ردب  شتـسد  زا  ملاس  ناج  تقونآ  و 
؟  تشک دنهاوخ  ار  وا  هک  یلاح  رد  منک  كرت  ار  هللادبع  هنوگچ  موش ؟  جراخ  رهـش  زا  هنوگچ  تفگ :  درک و  عطق  ار  هلوخ  مالک  دـیعس 

کی لمحت  هک  مناد  یم  ردـقنیا  یلو  درک  ناوت  یمن  يراـک  تفگ :  هلوخ  منک ؟  راـکچ  تسا ،  نم  ردارب  زا  رتزیزع  نم و  يومعرـسپ  وا 
وا هک  هدرک  ردقم  دنوادخ  تسا و  یثبع  هدوهیب و  راک  هللادـبع  تاجن  يارب  یئوج  هراچ  تسا و  گنت  تقو  تسا ،  ات  ود  زا  رتهب  تبیـصم 

دیعس درک .  توکس  يرادقم  تفگ و  ار  نیا  هلوخ  تسا .  هدنامن  رجف  عولط  هب  يزیچ  تسا و  بش  فصن  مه  نالا  دسرب .  لتق  هب  بشما 
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دنک یم  دـیدهت  ار  شناـج  هک  يرطخ  زا  ار  وا  هتفر و  صاـعورمع  شیپ  هک  تسین  رتهب  وت  رظن  هب  اـیآ  تفگ :  دـیرب و  ار  هلوخ  ياـهفرح 
نیا زا  دـیاش  تفگ :  هلوخ  منک .  یم  اضاقت  وا  زا  ار  هللادـبع  يدازآ  ربخ  نیا  لباقم  رد  تقونآ  دـشاب ؟  شدوخ  بظاوم  وا  ات  مزاس  ربخاب 

هدش و نامگدب  نخـس  نیا  زا  دراد  دوجو  وا  رد  هک  يریوزت  هلیح و  ینمـشد و  زا  مه  دیاش  دنک و  دازآ  ار  هللادبع  هدش و  لاحـشوخ  ربخ 
داتفین یقافتا  رگا  هن و  ای  تسا  تسار  تیاهتفگ  دنیبب  ات  دزادنا ،  ریخءات  هب  ناضمر  مهدفه  ات  ار  هللادبع  تازاجم  دزاس و  ریگتـسد  مه  ارت 
دهاوخ ماجنا  ار  شراک  عقوم  هب  هدش  صاعورمع  نتـشک  دهعتم  هک  یـسک  يراد  نانیمطا  وت  ایآ  تشک ،  دهاوخ  ار  هللادبع  مه  وت و  مه  ، 

نیا هجیتن  و  دزادـنین .  رطخب  ار  شناج  هدرک و  رظنفرـص  تسا  ربخاـب  هئطوت  زا  صاـعورمع  هک  درک  ادـیپ  یهاـگآ  یتقو  مه  دـیاش  داد ؟ 
ربخ یب  منک و  ادیپ  یهار  ات  يراذگاو  نم  هب  ار  اهراک  نیا  هک  تسا  نیا  مرظن  نم  يا ،  هتفر  هاگلتق  هب  تدوخ  ياپ  اب  وت  هک  دـش  دـهاوخ 
نک تکرح  هفوک  فرطب  دورب  تسد  زا  تقو  هکنیا  زا  لبق  وت  اما  مزاس ،  هاگآ  زار  نیا  زا  ار  وا  هدناسر و  صاعورمع  هب  ار  دوخ  مردپ  زا 
نم تبیغ  زا  مردـپ  هکنیا  زا  لبق  دـیاب  مرادـن و  وت  اب  ار  نیا  زا  شیب  ندز  فرح  تصرف  مه  نم  ناسرب .  اـجنآ  هب  ار  تدوخ  تعرـس  هب  و 
نیا نتفر  زا  لبق  مهد و  عالطا  وت  هب  ار  نایرج  نم  ات  شاـب  رظتنم  درگرب و  رید  هعموص و  ناـمه  هب  کـنیا  وت  مدرگرب .  هناـخب  دوش  ربخاـب 

 . دش دهاوخن  كوکـشم  وت  هب  دسانـش و  یم  ار  وت  رید  سیئر  نوچ  ورب ،  اجنآ  هب  هنادرم  سابل  اب  هدروآ و  نوریب  نت  زا  ار  هنانز  ياهـسابل 
ادج وا  زا  دشاب و  وا  اب  رتشیب  هک  تشاد  یم  تسود  دیعـس  اما  تفر .  شلزنم  فرط  هب  تعرـس  اب  درک و  تکرح  فرح  نیا  زا  سپ  هلوخ 
اوه دید .  يا  هچایرد  رانک  رد  طاطسف  رهش  جراخ  رد  ار  دوخ  ناهگان  هک  درک  تکرح  نارگن  هدارا و  یب  مه  وا  تفر  هلوخ  یتقو  دوشن ، 
ياه هدعو  ماطق و  دای  هب  رگید  راب  دوب .  وا  راک  تبقاع  هللادبع و  هجوتم  شرکف  داتسیا و  اجنآ  رد  یتدم  دیعس  دوب ،  هدش  کیرات  تدشب 
يارب هتفر و  هفوک  هب  ایآ  هک  تشاد  دیدرت  لد  رد  دـنرب ،  یم  هاگلتق  هب  نارگید  اب  ار  هللادـبع  هدـش و  حبـص  هک  دیـسر  شرظن  هب  داتفا ،  وا 

وا زا  ار  هللادـبع  ناج  تاجن  تاـعالطا ،  هئارا  لـباقم  رد  و  دـناسرب ؟  صاـع  ورمع  هب  ار  دوخ  اـی  دـیامن  یعـس  نینم  ؤملاریما  ناـج  تاـجن 
یم هسیاقم  زورما  اب  دروآ و  دایب  ناناملـسم  داحتا  نامز  رد  ار  هچایرد  نیا  ثادحا  هچخیرات  وا  درک ،  یم  تکرح  راکفا  نیا  اب  دـهاوخب . 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  نتـشک  اصوصخ  دـنا  هتـسب  ناـمیپ  دـهع و  دوخ  ياـفلخ  نتـشک  يارب  هدـش و  هورگ  هورگ  مدرم  هنوگچ  هک  درک 

جیورت دـییءات و  زج  یهانگ  وا  تسا و  مالـسا  نارادرـس  نیرتعاجـش  نیرتوکین و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  مع  رـسپ  هک  مالّـسلا 
ای دیرگب  هللادبع  یگراچیب  رب  تسناد  یمن  دش ،  ریزارـس  شکـشا  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  بلاطم  نیا  يروآدای  اب  درادن .  ادخ  باتک 
هب ور  ناهگان  دوب .  هدش  هدیشک  طاطسف  رهش  هب  هک  دوخ  یتخبدب  هب  ای  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رب  ای  یمالـسا و  هعماج  هقرفت  رب 
رد هک  یبآ  نیمه  هب  مسق  ار  وت  داد ؟  روتـسد  وت  ندرک  رفح  يارب  مود  هفیلخ  هک  یتسین  يا  هچایرد  نامه  وت  ایآ  تفگ :  درک و  هچاـیرد 
یم راچد  عضو  نیا  هب  مالـسا  زورما  هک  یتسناد  یم  چیه  درک ،  رداص  ار  روتـسد  نیا  رمع )  ) باطخ یتقو  ایآ  وگب  نم  هب  تسا  يراج  وت 

؟  دننک میسقت  ار  یمالسا  کلامم  دنهاوخ  یم  دنشک و  یم  هشقن  هفیلخ  نتشک  يارب  مدرم  دنرب ؟  رـسب  یئادج  هقرفت و  همه  نیا  اب  دوش و 
وا هک  دسرب  يزور  درک  یم  روطخ  شرطاخب  درک  هرـصاحم  ار  لباب  مکحم  هعلق  نیا  دـمآ و  لین  نیمزرـس  هب  صاع  نبرمع  هک  يزور  ایآ 

تــسد زا  هـلیح  ورکم  اـب  ار  تفـالخ  سپــس  دـنازوسب ،  شتآ  رد  ار  رکب  یبا  نبدـمحم  دــشکب و  دوـخ  ینید  ناردارب  يور  رب  ریــشمش 
یلوتسم نآ  رب  نالهاان  دوش و  میسقت  دوب  تفالخ  تلاسر و  تختیاپ  هک  هنیدم  رهش  دروآ ؟  نوری  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  يومعرـسپ 

یمن ار  یمالـسا  هعماج  ثداوح  هنوگنیا  مدُرم و  یم  نیا  زا  لبق  شاک  يا  منیب  یم  هک  تسا  یعـضو  هچ  نیا  نم  يادـخ  يا  هآ  دـندرگ ؟ 
تمایق زور  رد  راگدرورپ  تمحر  ياـقل  رظتنم  تحور  دراد و  رارق  كاـخ  رد  تیاهناوختـسا  هک  باـحروبا  يا  تلاـح  هب  اـشوخ  مدـید . 

هچ نم  راک  تبقاع  مناد  یمن  ما و  هدـش  قرغ  فلتخم  تالایخ  اب  ههجاوم  رد  هارمگ  نادرگرـس و  وت  گرم  زا  سپ  هراچیب  ِنم  اـما  تسا ، 
نیا رد  ناهگان  مشاب ؟  هللادـبع  تشونرـس  رظتنم  اجنیا  رد  ای  منک  ربخاب  موُش  هئطوت  نیا  زا  ار  قح  رب  ماما  هتفر و  هفوک  هب  ایآ  دـش  دـهاوخ 

یتشک دوب  لین  دور  هب  لصتم  هک  ياجنآ  جیلخ ،  هناهد  رد  بجعت  تیاهن  اب  تفر ،  شیپ  ادص  فرط  هب  دینـش ،  رود  زا  ار  ییادص  ماگنه 
اب نامز  نآ  ات  هک  دیعس  دسانشن .  ار  اهنآ  یـسک  دنتـشاد  یعـس  دندرک و  یم  تبحـص  یگتـسهآ  هب  مه  اب  ینادزد  ایوگ  دید و  ار  یگرزب 
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خاش و نایم  رد  تفر و  الاب  یتخرد  زا  راچانب  دندرگ ،  نامگدب  وا  هب  تبـسن  دـننیبب  یعـضو  نانچ  اب  ار  وا  رگا  هک  دیـسرت  دوب  هنانز  سابل 
ریجنز لغ و  رد  هک  ار  رگید  يا  هدع  دندوب  رفن  تسیب  زا  شیب  هک  يا  هدع  دـش ،  اشامت  لوغـشم  تقد  اب  درک و  ناهنپ  ار  شدوخ  گرب ، 

 . دینک قرغ  هچایرد  نیا  رد  ار  ام  دیراد  میمـصت  دیاش  درب ؟  دیهاوخ  اجک  هب  ار  ام  دیـسرپ :  ارـسا  زا  یکی  دندوب .  هدرک  هرـصاحم  دـندوب 
رادتسود هک  دیتسه  یملاظ  رورـش و  ياهناسنا  امـش  اریز  دیتسه  رتخـس  یباذع  قحتـسم  امـش  تفگ :  دز و  وا  هب  یلیـس  نارومءام  زا  یکی 

لتق هب  ار  ریـسا  هانگیب و  مدرم  هک  تسا  صاعورمع  ياهراک  زا  مه  نیا  تفگ :  دز و  دایرف  ارـسا  زا  رگید  یکی  دـیا .  هدـش  نامثع  نالتاق 
نارای دـهاوخ  یم  مه  زورما  هدروآ و  مهارف  هیواعم  شبابرا  يارب  گنرین  هلیح و  هب  ار  تفـالخ  هک  دوبن  یفاـک  وا  يارب  اـیآ  دـناسر ،  یم 

یم یگدیسر  ناتلامعا  هب  هک  تمایق  زور  زا  ایآ  دیرادن ؟  ایح  مرش و  یلاعت  قح  هاگـشیپ  رد  دوخ  لمع  زا  ایآ  دنک ؟  قرغ  بآ  رد  ار  قح 
اجنآ رد  ات  میربب  هضور  هریزج  هب  ار  امش  میراد  هفیظو  هک  میتسه  ینارومءام  ام  تفگ :  دز و  دایرف  نارومءام  زا  یکی  دیـسرت ؟  یمن  دوش 

ات هداد  روتـسد  صاعورمع  هک  دش  نئطمم  دنا و  هدـش  راتفرگ  سمـشلا  نیع  رد  هک  دنتـسه  یلع  نارای  ناشیا  هک  تسناد  دیعـس  دـینامب . 
یلو دنک  کمک  اهنآ  هب  دناوتب  ات  دیآ  نییاپ  تخرد  زا  تساوخ  دیزرل  یم  شندـب  هک  یلاح  رد  سپ  دـننک ،  قرغ  لین  ياهبآ  رد  ار  اهنآ 

يادص دیاش  داد  شوگ  داتسیا و  دوخ  ياج  رد  نیاربانب  دوش ،  وربور  حلسم  نارومءام ،  نآ  اب  هک  دیسرت  تشادن  دوخ  اب  يا  هحلسا  نوچ 
 . داد یمن  صیخـشت  ار  ناشتروص  وا  هک  دوب  دیدش  يردقب  یکیرات  هنافـسءاتم  یلو  دنیبب ،  عمج  نآ  نیب  ار  شدوخ  ای  دونـشب  ار  هّللادـبع 

يارب هک  یقایتشا  مامت  اب  دیعـس  دـندرک .  تکرح  دنتـشادرب و  رگنل  هدـناشن ،  یکچوک  یتشک  هب  ار  تیعمج  نآ  نارومءام  دـعب  يا  هظحل 
یتشک ات  دنام  یقاب  ردق  نآ  لحم  نآ  رد  دزاس .  راکشآ  ار  دوخ  درکن  تئرج  ندوب  یلاخ  تسد  ییاهنت و  تلع  هب  تشاد  اهنآ  هب  کمک 

كاروخ هک  تشذگ  دهاوخن  يزیچ  دشاب  هتسد  نیا  وزج  مه  هّللادبع  رگا  تفگ  دوخ  اب  دیدرگ ،  ناهنپ  شمشچ  زا  لین  ياهبآ  طسو  رد 
 . دوش یم  لین  نایهام 

مود تمسق 

منک هدهاشم  نم  تسا  راوازـس  ایآ  هک  درک  شنزرـس  ار  شدوخ  تخیر و  کشا  شقیفر  دوخ و  زور  لاح و  رب  درک و  ربص  یتدم  دـیعس 
 ، یقیفر ات  مشاب  هدـنز  هک  تسا  هتـسیاش  اـیآ  راـکتنایخ !  يا  وسرت !  يا  منکن ؟  کـمک  وا  هب  دـنرب و  یم  هاـگلتق  هب  ار  مردارب  قیفر و  هک 

يادـخ يا  هآ  دـش ،  یمن  راـچد  تبیـصم  نیا  هب  دـمآ و  یمن  نیمزرـس  نیا  هب  زگره  دوـبن  نم  رطاـخ  هب  رگا  ددرگ .  نـم  یتـسود  يادـف 
مه نم  تسا  رتهب  مرادـن ،  ار  هّللادـبع  زا  دـعب  یگدـنز  تقایل  نم  هن ! !  دراد ؟  يرمث  هچ  نم  ندـنام  هدـنز  نیا  زا  سپ  اناوت ،  راوگرزب و 

تفر لین  هناخدور  رانک  هب  رکف  نیا  اب  دنریگب .  بآ  زا  مه  اب  ار  نامدسج  منک و  تاقالم  ار  هّللادبع  حور  دیاش  مزادـنایب  بآ  هب  ار  مدوخ 
بآ رد  ار  دوخ  دـناوت  یمن  هتفرگ و  ار  وا  يوـلج  يوـق  یتـسد  هک  درک  ساـسحا  ماـگنه  نآ  رد  دـنکفایب  بآ  رد  ار  شدوـخ  تساوـخ  و 

 : تفگ دوخ  اب  سپ  دیدرگ ،  دوب  هدرک  هطاحا  ار  ترـضح  نآ  هک  يرطخ  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  هجوتم  شراکفا  هرابکی  دزادـنا ، 
هب ار  دوخ  مناوتن  نم  رگا  نوچ  دوب ،  مهاوخ  نم  وا  لتاق  تقیقح  رد  ما و  هتشک  مدوخ  اب  مه  مالّسلا ا  هیلع  یلع  منک ،  یشکدوخ  نم  رگا 

تشک دهاوخ  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  دولآرهز  ریشمش  نآ  اب  وا  نیقی  هب  مزاس ،  علطم  مالّسلا ا  هیلع  یلع  مجلم ،  نبا  هئطوت  زا  مناسرب و  هفوک 
یمن اریز  تشاد ،  یهاوخن  يریـصقت  وت  یلو  يدوب ،  هداد  نم  هب  هّللادـبع  تاـجن  يارب  هک  ياـه  هدـعو  نآ  دـش  هچ  سپ  هلوخ  يا !  هآ  . 

زا یکی  مه  نیا  دندرک ،  دنهاوخ  مادقا  اهنآ  ندرک  قرغ  رد  حبص  عولط  زا  لبق  دنام و  دنهاوخن  حبـص  رظتنم  ناراکتیانج  نیا  هک  یتسناد 
نیا زا  ار  صاعورمع  شاک  يا  دش .  دـهاوخ  هتـشک  دارفا  نیا  زا  یکی  تسدـب  مه  وا  هرخالاب  تسا ،  صاعورمع  هنادرمناوجان  ياهگنرین 
دیابن فسءات  هتـشذگ  رب  هتـشذگ و  تقو  هک  سوسفا  اما  دنک ،  دازآ  لمع  نیا  شاداپ  ربارب  رد  ار  هّللادـبع  دـیاش  ات  مدرک  یم  هاگآ  رطخ 

دیسرت و وا  ندید  زا  دیآ ،  یم  شفرط  هب  هک  دید  رود  زا  ار  یهایس  هاگان  دورب ،  دوب  هتسشن  ًالبق  هک  ياجنامه  هب  تساوخ  دیعـس  دروخ . 
ییاهنت هب  مه  نآ  بش  تقو  نآ  رد  شندـمآ  زا  تسا ،  ینز  هک  دـش  مولعم  دـش  کیدزن  یهایـس  یتقو  اّما  درک ،  عافد  هداـمآ  ار  شدوخ 
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شیور هب  مرـش  قرع  داتفا و  شپت  هب  شبلق  تسین  هلوخ  زج  یـسک  هک  دـش  مولعم  درک ،  هجوت  وا  هب  ًـالماک  هک  نیمه  یلو  درک .  بّجعت 
وا یکیدزن  هب  اـت  درک ،  یلمءاـت  تفگ ،  نیرفآ  وا  هب  شلد  رد  هدـمآ  اـجنآ  هب  اـهنت  بش  تقو  نآ  رد  یناوج  رتـخد  هک  نیا  زا  تسـشن و 
هک نیمه  دیعـس  دـش ؟  هچ  هّللادـبع  منیبب  وگب  دیـسرپ :  هلجع  اـب  تخانـش و  ار  وا  يادـص  هلوخ  درک و  ادـص  ماـن  هب  ار  وا  دیعـس  دیـسر ، 
هب هک  يدیدن  ار  یـسک  ایآ  دیـسرپ :  درک و  مارآ  ار  شیادص  هلوخ  دش .  يراج  شکـشا  دادن و  شناما  هیرگ  دهد  ار  شخـساپ  تساوخ 

اجک اهنآ  الاح  منیبب  وگب  تفگ :  هلوخ  دندرب .  یم  یتشک  اب  ار  ناریـسا  هک  مدـید  ار  یتموکح  نارومءام  هلب  تفگ :  دیعـس  دـیایب ؟  اجنیا 
اهنآ اب  هّللادبع  مناد  یمن  دنتفر و  دنتـسشن و  یتشک  رد  اهنآ  تفگ :  دیعـس  يدید ؟  اهنآ  اب  ار  هّللادبع  ایآ  دـندرب ؟  اجک  ار  اهنآ  دنتـسه ؟ 

هآ دوب ،  اهنآ  وزج  مه  هّللادبع  نیقی  هب  تفگ :  دز و  دوخ  تسد  رب  تسد  هلوخ  مدینـش .  ار  شیادص  هن  مدـید و  ار  وا  هن  نوچ  هن ،  ای  دوب 
راثآ هک  نآ  اب  دیعـس  يدرکن ؟  عافد  اهنآ  زا  ارچ  دـشکب ،  ار  اهنآ  يدوز  نیا  هب  صاعورمع  هک  مدرک  یمن  رکف  نم  تسیچ ؟  هراچ  الاح 

اب وا  هک  متـسنادیم  مه  ضرف  هب  تساـهنآ ،  وزج  مه  هّللادـبع  هک  مدرکن  ادـیپ  هجوت  نم  تفگ :  دوب  ادـیپ  شتروص  رـس و  زا  یگدـنمرش 
درک توکس  يا  هظحل  هلوخ  متشادن .  يا  هحلسا  نم  دندوب و  حلـسم  اهنآ  نوچ  منک ،  دازآ  اهنآ  دنب  زا  ار  هّللادبع  متـسناوت  یمن  تساهنآ 

اب هفوک و  يوس  هب  وت  نتفر  مه  نآ  یتـشاد و  يرتـمهم  هفیظو  نوچ  یتخادـنین ،  رطخ  هب  ار  دوخ  هک  يدرک  یبوخ  راـک  تفگ :  سپـس  و 
تکرح زا  هنوگچ  ییایب ؟  اجنیا  هب  وت  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  اـما  تفگ :  دیعـس  دوب .  مجلم  نبا  ناـیرج  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ندرک  ربخ 

ار وا  هتفر و  صاعورمع  شیپ  متفرگ  میمصت  لوا  مدشربخ ،  اب  دوخ  نامالغ  زا  یکی  هطـساو  هب  نم  داد :  خساپ  هلوخ  يدش ؟  ربخ  اب  اهنآ 
رد هنابـش  ات  دندرب  ار  یلع  نارای  تفگ :  دمآ و  مالغ  مدـید  ناهگان  هک  دـنکن  لیجعت  هّللادـبع  نتـشک  رد  ات  منک ،  هاگآ  هئطوت  نایرج  زا 
زج هب  هک  نیا  هچ  ددرگ ،  اپرب  يا  هنتف  هدـش  ربخ  اب  یلع  نارای  يریگتـسد  زا  مدرم  هک  دیـسرت  یم  صاعورمع  نوچ  دـننک  قرغ  لین  دور 

تعرس هب  مدینـش  ار  ربخ  نیا  نم  یتقو  دنتـسه .  طاطـسف  رهـش  رد  یلع  نارادفرط  نارای و  زا  رگید  يا  هدع  دنا  هدش  ریگتـسد  هک  يدارفا 
 ، نارگمتـس تسد  زا  هآ  هّللادبع !  يا  سوسفا  دوبن .  مرای  ردق  اضق و  یلو  مهدـب ،  تاجن  ار  وا  مناوتب  دـیاش  ات  مدـناسر  اجنیا  هب  ار  مدوخ 

هدرک هدافتسا  يرعشا  یسوموبا  تقامح  ینادان و  زا  يدش و  زوریپ  یلع  رب  تیمکحرد )   ) گنرین هلیح و  اب  هک  صاعورمع  يا  وت  رب  ياو 
 . درب دـهاوخن  ردـب  ملاس  ناج  هدرک  ار  شناج  دـصق  هک  یـسک  تسد  زا  مه  صاعورمع  اما  يدرک ،  ادـج  شقح  ریـسم  زا  ار  تفـالخ  ، 

يادفو دوب  يا  هدازآ  ریلد و  ناوج  وا  نوچ  تسامرب  یگرزب  تبیـصم  هّللادـبع  نداد  تسد  زا  تفگ :  تفر و  دیعـس  کیدزن  هلوخ  سپس 
اروف وت  تسا  مزال  سپ  میهد ،  تاجن  رطخ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  میناوتب  هّللادبع  تبیصم  ناربج  هب  هک  مراودیما  دیدرگ ،  دوخ  تاداقتعا 

تـسد زا  تصرف  ادابم  یناسرب ،  ماجنا  هب  رتدوز  هچ  ره  يدـمآ ،  اـجنیا  هب  نآ  رطاـخ  هب  هک  ار  یتیرومءاـم  ینک و  تکرح  هفوک  يوس  هب 
رتدایز وا  هب  تبسن  شتبحم  دوب  هدید  هلوخ  زا  هک  یتعاجش  هتخاس و  مهارف  وا  يارب  بش  نآ  نایرج  هک  یـساره  لوه و  زا  دیعـس  درورب . 

رد ار  مدوخ  هک  نآ  اب  بشما  نم  هک  دیعـس  يا  نادـب  تفگ :  درک و  وا  هب  ور  زاـب  هلوخ  تفگ .  نیرفآ  وا  تداـشر  تعاجـش و  رب  دـش و 
ار وت  هدمآ  وت  تاقالم  هب  هعموص  رد  متـساوخ  میتشاد  هک  يرارق  بسح  رب  مدـمآ و  نوریب  مردـپ  هناخ  زا  مدـید  یم  ندـش  هتـشک  ضرعم 

یلو منک ،  ادیپ  ما  هتعاس  دـنچ  تبیغ  يارب  یلیلد  مدرگرب و  مردـپ  دزن  سپـس  ینک  تکرح  هفوک  بناج  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  مزاس  راداو 
تکرح هفوک  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تسنیا  مراد  وت  زا  هک  یـشهاوخ  اهنت  مراپـس و  یم  ادخ  هب  ار  وت  مدـید ،  ناکم  نیا  رد  ار  وت  هک  کنیا 

هلوخ ریبدت  هشقن و  نیا  زا  دیعـس  دـشاب .  وت  هارمه  هفوک  ات  میوگ  یم  وا  هب  متـسرف و  یم  تیارب  مدوخ  مالغ  اب  هارمه  یکباچ  رتش  ینک و 
نکمم رگا  موریم  ( 25  (() مّطَقُم  )) هوک فرط  هب  نم  دوش .  یم  نایامن  زور  يدوز  هب  تفگ :  دنک و  یتفلاخم  تسناوتن  دنام و  تفگشرد 

وت هب  مه  زاب  دیـسر  دـهاوخ  وت  هب  يدوز  هب  مه  وا  ورب و  وت  تفگ :  هلوخ  دوش  قحلم  نم  هب  اجنآ  رد  ات  تسرفب  رتش  اـب  ار  تمـالغ  دـشاب 
تسد درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  تفگب و  نیا  دسرب .  هفوک  هب  وت  زا  لبق  مجلم  نبا  ادابم  یهدن ،  تسد  زا  ار  تصرف  هک  منک  یم  هیصوت 

افـص و زج  هک  درک  ساسحا  يرگید  ملاع  رد  ار  شدوخ  يا  هظحل  درک و  تشحو  وا  تسد  اب  شتـسد  سامت  زا  دیعـس  تفرگ ،  ار  دیعس 
تشاد و هقـالع  ماـطق  هب  زونه  یلو  دروآ  داـیب  تشاد  شیپ  رد  هک  یمهم  راـک  دـمآ و  شدوخ  هب  سپـس  دوـبن ،  نآ  رد  يزیچ  تیمیمص 
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دنکن شومارف  ار  هلوخ  داد  ماـجنا  ار  شدوخ  تیرومءاـم  رگا  هک  درک ،  رکف  دوخ  شیپ  رد  دوب ،  هتفرگربرد  ار  شدوـجو  ماـمت  شقـشع 
اب هک  هلوخ  ینکن .  شومارف  ریخ  ياعد  زا  ارم  هک  مراودـیما  تفگ :  ورنیا  زا  دوب  هدرک  زاـب  شبلق  رد  صوصخم  باـسح  مه  وا  يارب  اریز 
 ، دوب مهاوخ  وت  اب  اج  همه  نم  هک  شاب  نئمطم  ورب و  تفگ :  شباوج  رد  دوب  هدـیمهف  ار  شروظنم  دوخ  هناـنز  ساـسحا  راشرـس و  شوه 

تفالخ رد  هتفای و  تاجن  ناراکمتـس  تسد  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دسرارف  يزور  مراودیما  یلو  مرود  وت  زا  طاطـسف  رد  ارهاظ  هچ  رگا 
وا زا  هلوخ  دیوگب  يزیچ  تساوخ  ات  درک و  ساسحا  تبحم  قشع و  يوب  هلوخ  راتفگ  نیا  زا  دیعس  میـشاب .  مه  اب  مه  امو  هتـشگ  لقتـسم 
زا تعرـس  هب  تفگب و  نیا  درک  یهاوخ  تاقالم  مطقم  هوک  رانک  رد  رتش  اب  ار  مالغ  دعب  یتعاس  شاب  نئمطم  تفگ :  درک و  یظفاحادـخ 
اب ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  نارادتـسود و  هک  یفرط  نامه  هب  درک  لین  هناخدور  فرط  هب  ور  دنام ،  اهنت  دیعـس  یتقو  دش  رود  دیعس 
هک تتداعس  هب  اشوخ  مزیزع !  ردارب  ياو  نابرهم !  تسود  يا  مدرپس  ادخ  هب  ارت  تفگ :  دیشک و  يدرد  رپ  هآ  سپس  دندوب ،  هدرب  یتشک 

رـضاح راودـیما  یلد  هدـنخ و  رپ  یبل  اـب  یهلا  هاگـشیپ  رد  یتفر و  اـیند  زا  تزع  اـب  يدـیدرگ و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تبحم  يادـف 
هب سپـس  مشاب .  هدش  زوریپ  ناراکمتـس  نیا  رب  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  ار  دوخ  يادخ  هک  نک  اعد  مه  نم  قح  رد  سپ  دـش ،  یهاوخ 

دوخ راظتنا  رد  رفـس  مزاول  ریاس  رتش و  اب  ار  هلوخ  مالغ  هک  دوب  هدشن  نشور  ًالماک  اوه  زونه  دیـسر  اجنآ  هب  یتقو  دش .  هناور  مطقم  هوک 
راکم ورابیز و  ماطق  غارـس  هب  دوب و  هفوک  يوس  هب  تکرح  هدامآ  هک  يا  هظحل  نآ  رد  میراذگ  یم  دوخ  لاح  هب  ار  دیعـس  اجنیا  رد  دید . 

دزن ینیچ  نخـس  يارب  ار  ناحیر  دوخ  مالغ  ماطق ،  هک  دش  هتفگ  ًالبق  تسا .  هدرب  راک  هب  دیعـس  يارب  ياه  هشقن  هلیح و  هچ  هک  میور  یم 
يربخ اب  تفگ :  هدرک و  تولخ  هبابل  اب  وا  مالغ ،  نتفر  اب  دزاس ،  راتفرگ  ار  دیعس  هّللادبع و  ات  دوب  هداتـسرف  طاطـسف  رهـش  هب  صاعورمع 
یـسک هچ  میمهفب  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  ام  يارب  هک  هچنآ  یلو  تسا  یمتح  هّللادـبع  دیعـس و  گرم  دـهد  یم  صاعورمع  هب  مالغ  هک 

وا هارمه  رای و  راک  نیا  رد  نم  هلیبق  مامت  هک  مینامهفب  وا  هب  هدرک و  قیوشت  ار  وا  دیاب  میتخانـش  ار  وا  یتقو  دـشکب ،  ار  یلع  هدـش  دـهعتم 
هتـشاد نیقی  درادن ،  وت  زا  یمک  تسد  ریوزت  هلیح و  رد  ناحیر  وت  مالغ  درادن  يراک  هک  نیا  تفگ :  درک و  يا  هدنخ  هبابل  دوب .  دنهاوخ 

نیا هب  یلع  نتـشک  يارب  صخـش  نآ  قیوشت  اما  درک ،  دهاوخ  هاگآ  ار  وت  صخـش  نآ  بسن  لصا و  مامت  زا  دمآ  وت  شیپ  هک  یتقو  شاب 
ییوگب هچ  ره  هک  دـش  دـهاوخ  وت  هتفیرف  يروط  دـتفیب  وت  لامج  ییابیز و  هب  شمـشچ  دوش و  وربور  وت  اـب  راـبکی  رگا  هک  تسا  تروص 
جاودزا وا  اب  ارچ  نوچ و  یب  دـشکب  ار  یلع  هاـگ  ره  هک  یهد  هدـعو  وا  هب  هک  تسنآ  يراد  هک  يراـک  اـهنت  تقو  نآ  رد  دـنک ،  تعاـطا 

دوخ هتفیرف  ار  وا  مناوت  یم  یناـسآ  هب  نم  ناـج !  هلاـخ  يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ :  ماـطق  يراد ؟  هدـیقع  نیا  زا  ریغ  وـت  اـیآ  درک ،  یهاوـخ 
نیقی هب  نوچ  دشاب  لکـشم  نادـنچ  وا  ندرک  وجتـسج  منک  یمن  نامگ  صخـش  نآ  صوصخ  رد  اما  مهد ،  جاودزا  هدـعو  وا  هب  هتخاس و 

ار وا  ام  یتقو  درک ،  دنهاوخ  هاگآ  ربخ  نیا  زا  ارم  نم ،  نارای  ناگتسب و  دمآ ،  اجنیا  یتقو  دمآ و  دهاوخ  هفوک  هب  هدرک  هک  يدهعت  يارب 
یگدـنز یکانتـشحو  هثداح  هچ  هک  دـنناد  یم  هفوک  لها  هدـماین و  ناضمر  هام  زونه  دـش .  دـهاوخ  ماجنا  یبوخ  هب  اهراک  همه  میتخاـنش 
هبرجتاب لقاع و  مدرم  دهد ،  یم  یهاگآ  ربخ  نیا  زا  ار  وا  دسر  یم  يرگید  هب  سک  ره  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

ار هدننک  دصقءوس  یسک  تسه  هک  يزیچ  یلو  تشاد ،  دیاب  ار  يا  هثداح  ره  راظتنا  دراد  یلع  هک  يدایز  نانمـشد  اب  دنناد  یم  مه  هفوک 
همین هب  ناضمر  هام  اما  دنروآ .  یم  باسح  هب  تاعیاش  وزج  ار  نآ  هتشادن و  رواب  ار  نانخـس  نیا  مدرم  تیرثکا  لاح  نیا  اب  دسانـش ،  یمن 

دوخ دصق  تین و  زا  هدیسرت و  لمع  یگرزب  تبیه و  زا  نارگ  هئطوت  نیقی  هب  هک  درک  رکف  دوخ  شیپ  ماطق  دشن ،  يربخ  زاب  دیسر ،  دوخ 
اما دوب ،  هتـشگنرب  زونه  ناحیر  یلو  دروایب  وا  يارب  يا  هزات  ربخ  دـیاش  ات  دـنام  ناحیر  دوخ  مالغ  راـظتنا  هب  راـچانب  دـنا ،  هدرک  رظنفرص 
رد يوس  هب  تساوخرب و  اج  زا  دوب  ماطق  دزن  اهبـش  هک  هبابل  دینـش .  هار  رد  ندـیبوک  يادـص  ماطق  دیـسر  ناضمر  مهدزناپ  زور  هک  نیمه 

قاطا هب  رفس  سابلاب  دیسوب و  ار  هبابل  تسد  ناحیر  تسا ،  رد  تشپ  هتفرگ  تسد  هب  ار  شراسفا  هک  يرتش  اب  هارمه  ناحیر  دید  تفاتش و 
ياهتـسد دز و  وناز  ناحیر  درک ،  شومارف  ار  هار  یگتـسخ  مامت  ناحیر  هک  يروط  درک  ینریـش  مسبت  دـید  ار  وا  ماطق  یتقو  تفر ،  ماـطق 

نک وگزاب  میارب  هداتفا  قافتا  هک  هچنآ  ره  شاب  دوز  منیب ،  یم  يزوریپ  یلاحشوخ و  راثآ  تهایس  هرهچ  زا  تفگ :  ماطق  دیسوب .  ار  ماطق 
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اروف مدیسر ،  اجنآ  هب  هّللادبع  دیعس و  دورو  زا  لبق  زور  کی  متفر و  تعرس  هب  ار  طاطسف  رهش  ات  اجنیا  زا  وت  روتـسد  هب  تفگ :  ناحیر  . 
هب نارومءام  ریما ،  روتـسد  هب  مداد ،  وا  هب  ار  ناشعامتجا  لحم  یلع و  نارای  عامتجا  رفن و  ود  نآ  دورو  ربخ  هتفر  صاـعورمع  ریما ،  شیپ 
 . دوب ناگدش  ریگتسد  هارمه  هّللادبع  یلو  دوبن  اهنآ  نایم  رد  دیعس  اما  دندرک  ریگتسد  لحم  رد  ار  یلع  ناروای  نارس  هتفر و  سمشلا  نیع 
؟  دش هچ  دیعـس  تفگ  ماطق  دوب .  اهنآ  اب  مه  هّللادبع  هک  رفن  تسیب  دودح  تفگ :  ناحیر  دندوب ؟  رفن  دنچ  یلع  ناراداوه  دیـسرپ :  ماطق 
هچ ناریسا  اب  تفگ :  ماطق  دشن .  ریگتـسد  مه  تلع  نیمه  هب  دشاب و  هتفرن  سمـشلا  نیع  هب  زور  نآ  دیعـس  منک  یم  لایخ  تفگ :  ناحیر 

ار اـهنآ  هک  یبش  ناـمه  رد  قاـفتا  نیا  دـندرک  قرغ  بآ  رد  هدرب و  لـین  هناـخدور  هب  یتشک  هلیـسو  هب  ار  همه  تفگ :  ناـحیر  دـندرک ؟ 
رییغت نیا  هبابل  دـش ،  ناـیامن  شا  هرهچ  رد  یگتفرگ  راـثآ  دـعب  یلو  دـش  لاحـشوخ  يا  هظحل  ماـطق  داـتفا .  قاـفتا  دـندوب  هدرک  ریگتـسد 
ندوب هدنز  نم  یناشیرپ  تلع  تفگ :  ماطق  يدـش ؟  ناشیرپ  ردـکم و  ارچ  دوش ؟  یم  هچ  ار  وت  دیـسرپ  وا  زا  دـید و  ماطق  رد  ار  یناهگان 
یحول هداس  ناوج  وا  نوچ  شاب ،  هتـشادن  یـسرت  دیعـس  زا  تفگ :  هبابل  دور .  ردـه  ام  شالت  یعـس و  ماـمت  هک  مسرت  یم  تسا و  دـیعس 

ادخ دیـسر .  یم  رظنب  شوهزیت  كریز و  یناوج  هّللادبع  وا  فالخ  رب  یلو  دـنک ،  یم  رثا  وا  رد  ام  هلیح  دروخ و  یم  بیرف  دوز  هک  تسا 
یمن ایآ  اما  یتفگ  تسار  تفگ :  ماطق  میدش .  تحار  وا  تسد  زا  ام  دش و  قرغ  لین  رد  ناگدش  ریگتسد  اب  هارمه  وا  هک  میتسه  رکاش  ار 

زا ار  یلع  دمآ ،  هفوک  هب  یتقو  مسرت  یم  دراد ؟  یهاگآ  دندوب ) هدرک  هئطوت  هکم  رد  هک   ) رفن هس  نآ  داد  رارق  نایرج  زا  دیعـس  هک  یناد 
 : تفگ درک و  ناحیر  هب  ور  توکس  یکدنا  زا  سپ  هبابل  دوش ،  هدوهیب  ام  یعس  مامت  دشوکب و  دوخ  ناج  ظفح  رد  هدرک و  ربخاب  نایرج 

يدارم مجلم  نب  نمحرلادبع  وا  مان  دارم و  ینب  هفیاط  زا  وا  هلب  تفگ :  ناحیر  یتخانـش ؟  دراد  ار  یلع  نتـشک  دـصق  هک  صخـش  نآ  ایآ 
ام راک  دـشاب  روط  نیا  رگا  تسا ؟  مجلم  نبا  وا  اعقاو  يدرکن ،  هابتـشا  ایآ  دز :  دایرف  دروخ و  هکی  ماـن  نیا  ندینـش  زا  هباـبل  ( . 26  ) تسا
 ، تسا تئرج  لد و  رپ  رایـسب  وا  مسانـش ،  یم  بوخ  یلیخ  تفگ :  هبابل  یـسانش ؟  یم  ار  وا  ایآ  تفگ :  ماـطق  تسا .  هدـش  ناـسآ  یلیخ 

میهاوخ ناملد  دارم  هب  ام  هک  نادـب  نیقی  هتفرگ  یمیمـصت  نینچ  وا  اعقاو  رگا  دـهد ،  ماجنا  ار  یگرزب  راـک  نینچ  دـناوت  یم  یـسک  رتمک 
هب ار  شناـهد  هاـگنآ  درادـن .  غیرد  يزیچ  چـیه  زا  اـهنآ  يدونـشخ  هار  رد  تسا و  لاـمج  بحاـص  وراـبیز و  ناـنز  هدرم  وا  اریز  دیـسر ، 
هب ماطق  دـشدهاوخ .  تا  هتخابلد  ادیـش و  دـتفیب  وت  يارآ  لد  لامج  هب  شمـشچ  هک  یتقو  مراد  نیقی  تفگ :  درب و  ماطق  شوگ  کـیدزن 
یم روصت  تسا و  هدرک  تکرح  هفوک  فرط  هب  مدینـش  یلو  مدیدن  ار  وا  تفگ :  ناحیر  يدید ؟  ار  وا  ندمآ  زا  شیپ  ایآ  تفگ :  ناحیر 

ینمـشد یلع  هب  تبـسن  هزادـنا  هچ  ات  ام  هک  دـنناد  یم  ام  ناهاوخاوه  طاطـسف  رد  اریز  دـیایب ،  امـش  دزن  هب  اـجنیا  هب  دورو  ضحم  هب  منک 
نانآ زا  ورب و  نم  ناگتسب  هلیبق و  شیپ  دوز  تفگ :  ماطق  تفرگ .  دهاوخ  سامت  وت  ناگتسب  اب  دیـسر  اجنیا  هب  یتقو  شاب  نئمطم  میراد ، 
دشاب نیا  هجوتم  دیابن  صخش  نآ  یلو  روایب ،  نم  يارب  ار  شربخ  هلصافالب  هن ؟  ای  هدمآ  اهنآ  رادید  هب  یصخش  نینچ  ایآ  هک  نک  لا  ؤس 
نزریپ دـنک .  تکرح  ماطق  نامرف  یپ  رد  هدرک و  ضوع  ار  رفـس  سابل  ات  تفر  تساخرب و  ناحیر  یتفر .  شلابند  هب  نم  بناـج  زا  وت  هک 

هلاخ وگب  وا  هب  يدـید  ار  درم  نآ  یتقو   : )) تفگ وا  هب  هتـسهآ  تشاد و  هاگن  یلخن  تخرد  هیاس  ریز  ار  وا  تفر و  نوریب  شلاـبند  هب  مه 
يراک تبحص  ماگنه  متسه و  ماطق  هناخ  رد  نم  وگب  وا  هب  انمض  دنک ،  رادید  ار  وت  یمهم  راک  يارب  دهاوخ  یم  تسوت و  رظتنم  هبابل  تا 

جاودزا تامّدقم  اههار و  هک  مراد  ار  نآ  تردق  نم  تسا .  نیمه  ام  دوصقم  مامت  اریز  دوش  هاگآ  ماطق  لامج  ییابیز و  نسح  زا  هک  نک 
ناـحیر ییآ ))  یمرب  تیرومءاـم  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  یتـسه و  هدـیمهف  شوهاـب و  یلیخ  وـت  هک  مناد  یم  منک و  مهارف  ماـطق  اـب  ار  وا 

 . دش جراخ  غاب  زا  درک و  یمسبت 

هبابل اب  مجلم  نبا  رادید 

یلع هک  دهد  یم  یهاوگ  مبلق  دیـسر  میهاوخ  دوخ  دارم  دوصقم و  هب  ام  کش  نودـب  تفگ :  تشگرب و  ماطق  دزن  هب  داش  يرطاخ  اب  هبابل 
هک نیا  لثم  دوب  هدرک  توکـس  ناـنچمه  ماـطق  اـما  تفرگ .  میهاوخ  وا  زا  ار  دوخ  ینمـشد  هنیک و  هار  نیرتناـسآ  هب  دـشدهاوخ و  هتـشک 
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ماطق هدرک ؟  لوغـشم  شدوخ  هب  ردـق  نیا  ار  وت  هک  ماطق  يا  هداتفا  یقافتا  هچ  درک :  لاوئـس  وا  زا  هبابل  دـنک .  یم  رکف  یمهم  رما  هراـبرد 
دیعس هک  تفگ  ناحیر  ممالغ  نوچ  مسرت  یم  دیعـس  زا  تفگ :  ماطق  یـسرت ؟  یم  هچ  زا  تفگ :  هبابل  مسرت .  یم  نم  ناج  هلاخ  تفگ : 

 . دـناد یم  دریگب  ماـجنا  دـیاب  هئطوـت  هک  یناـمز  مه  هدینـش و  ار  مجلم  نبا  مسا  مه  وا  نیقی  هب  تسا و  هدـشن  ریگتـسد  طاطـسف  رهـش  رد 
نیا رد  وت  يءار  رتخد !  يا  منیبب  وگب  تفگ :  هبابل  دـش .  دـهاوخ  هدوهیب  ام  شالت  یعـس و  مامت  داد و  دـهاوخ  یلع  هب  ار  ربخ  وا  نیاربانب 
هبابل مینک .  ییوج  هراچ  هثداح  عوقو  زا  لبق  میربب و  راک  هب  دروم  نیا  رد  ار  یقیقد  هشیدـنا  رکف و  دـیاب  اـم  تفگ :  ماـطق  تسیچ ؟  هراـب 

الا وا  نوچ  مینک ،  يریگولج  یلع  دزن  هب  وا  ندیسر  زا  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  شالت  یعـس و  مامت  تفگ :  ماطق  يراد ؟  يرکف  هچ  تفگ : 
یتقو دشاب .  وا  رظتنم  ات  میتسرف  یم  هفوک  رهش  نوریب  هب  ار  ناحیر  درادن ،  يراک  هک  نیا  تفگ :  هبابل  تسا .  هفوک  هب  ندیسر  لاح  رد  ن 

و دروآ .  یم  ام  دزن  هب  ار  دیعس  وا ، ) تبـسن  ام  هقالع  راهظا  لثم   ) یگنرین هلیح و  اب  ای  دوش  یم  رهـش  هب  وا  دورو  عنام  ای  دیـسر  دیعـس  هک 
ار وا  دمآ  اجنیا  هب  یتقو  دمآ ،  دهاوخ  وت  يوس  هب  و  درک .  شومارف  ار  زیچ  همه  دونـشب  ار  وت  رادید  قوش  هقالع و  هک  یتقو  تسین  یکش 

مدنـسپ یم  ار  وت  فرح  مه  نم  تفگ :  ماطق  تسیچ ؟  ترظن  منیبب  وگب  الاح  میراد ،  یم  هگن  اجنیا  رد  رابجا  يور  زا  ای  رطاخ  تیاضراب 
ات میتسرفب  هفوک  جراخ  هب  ار  یـصخش  تعرـس  هب  دیاب  سپ  هدنام  یقاب  زور  کی  زا  شیب  دعوم  زور  يارب  تسا و  ناضمر  الا ن 15  اما  ، 
 : تفگ هبابل  ددرگ .  یمرب  رید  هتفر و  منادـنواشیوخ  شیپ  یمهم  راک  يارب  مه  ناحیر  دروایب ،  ام  شیپ  اـی  دـنک  فقوتم  ار  وا  اـی  هک  نیا 
هب اصخش  مه  مدوخ  متـسرف و  یم  هفوک  رهـش  نوریب  هب  ار  وا  مور و  یم  ناحیر  لابند  هب  الا ن  نیمه  نم  راذگب ،  نم  هدهع  هب  ار  راک  نیا 
دز شتروص  رب  یباقن  تاملک ،  نیا  نتفگ  زا  دعب  هبابل  مسانش .  یمار  وا  نوچ  تسا  ناسآ  میارب  راک  نیا  مور و  یم  مجلم  نبا  يوجتسج 
هچ هدـش و  هجاوم  ياه  يراوشد  هچ  اـب  هک  داـتفا  رکف  هب  دـنام ،  اـهنت  ماـطق  هک  نیمه  درک .  تکرح  ناـناوج  ناـنوچ  تسد ،  هب  اـصع  و 

هفوک هب  ندیسر  رد  دیعس  رگا  سپ  دوب ،  لاحـشوخ  دوب  هداتـسرف  ار  ناحیر  وا  هک  نیا  زا  تسا و  هدرب  راک  هب  یلع  لتق  يارب  ار  ياهگنرین 
دوخ يوزرآ  هب  دنک  شدوخ  هتفیرف  ار  مجلم  نبا  گنرین  هلیح و  اب  دناوتب  مه  وا  دنک و  ادـیپ  ار  مجلم  نبا  تسناوت  مه  هبابل  درک و  ریخءات 

زا دروآ .  یم  موجه  وا  رب  تشحو  سرت و  درک  یم  ار  يراک  نینچ  ماجنا  رکف  یتقو  اـما  دیـسر .  دـهاوخ  شردارب  ردـپ و  زا  ماـقتنا  ینعی 
رد هرابود  ار  اـه  هلیح  اـهراک و  یتقو  یلو  داد ،  یم  هولج  ناـسآ  شدزن  رد  ار  اـهراک  همه  یلع  زا  ماـقتنا  هب  وا  نتـشاد  تسود  مه  یفرط 

هتفر یلع  دزن  هب  اروف  دوشب و  هفوک  رهش  دراو  يرگید  هار  زا  وا  دنیبن و  ار  دیعـس  ناحیر  دنکن  هک  داد  ار  نیا  لامتحا  درک و  رورم  شنهذ 
فرط نیا  هب  راو  هناوید  روط  نیمه  تفرگ و  یم  ربرد  ار  شدوجو  مامت  تشحو  سرت و  دـهد ،  ربخ  یلع  هب  ار  تاقافتا  ثداوح و  مامت  ، 
هراـچ هراـب  نیا  رد  مه  اـب  اـت  دـنام  وا  تشگرب  رظتنم  تفر و  هباـبل  قاـطا  هب  هک  نیا  اـت  قاـطا  نآ  هب  قاـطا  نیا  زا  تفر ،  یم  فرط  نآ  و 
نوریب هناخ  زا  یتحاران  تدش  زا  دوب .  هدش  نامیـشپ  دوب  هداتـسرف  ار  هبابل  لامتحا  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هک  نیا  زا  دـننک و  یـشیادنا 

هام يرجه )  ملهچ   ) لاس نآ  دوب و  هیاـس  ًـالماک  ناـتخرد  ریز  دوب و  هدیـسر  نامـسآ  طـسو  هب  باـتفآ  دـش ،  ییاـمرخ  غاـب  دراو  تفر و 
یم لیم  ناسنا  ددوب و  فیطل  رایـسب  اوه  فاص و  نامـسآ  دـش  ناتـسلخن  دراو  ماطق  هک  يزور  دوب  هتفرگ  رارق  ناتـسمز  لیاوا  رد  ناضمر 

يوس هب  هک  یفرطب  دش و  رود  نآ  زا  مک  مک  تشذگ و  لخن  ناتخرد  نیب  زا  ماطق  دنک .  هدافتسا  یناتـسمز  شوخ  باتفآ  نآ  زا  هک  درک 
وا دوب .  دوخ  تالایخ  رد  قرغ  تشادـن و  اه ) هغابروق  دایرف  ناغرم و  يادـص  زا   ) شفارطا هب  یهجوت  چـیه  و  درک ،  تکرح  دوب  هچایرد 
 ، ددرگرب شلزنم  هب  هک  تفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دـش  مک  دیـشروخ  يامرگ  هک  نیا  ات  دز  مدـق  اجنآ  رد  ییاـهنت  تعاـس  کـی  ادودـح 
نآ هب  شفارطا و  هب  هداتسیا و  هدش  هدیدپ  یتخرد  هنت  تشپ  دندز ،  یم  فرح  مه  اب  هک  دینـش  رود  زا  ار  یهورگ  يادص  تشگرب  ماگنه 
دوب یبیرغ  درم  هارمه  هک  دید  ار  هبابل  دندش  کیدزن  یتقو  دنیآ ،  یم  هک  دید  رود  زا  ار  یهایس  ود  تخادنا ،  رظن  دندمآ  یم  هک  يدارفا 

دیمهف نتفر  ماگنه  رد  و  تفر ،  هناخ  لخاد  هب  هلجع  اب  تسا ،  مجلم  نبا  بیرغ  درم  نآ  هک  دـیمهف  تشاد  هک  یتواکذ  شوه و  اب  ماطق  . 
يور تخادـنا  شا  هرهچ  رب  یباقن  دـش  هناخ  لخاد  ماـطق  یتقو  دـیوگ .  یم  يزیچ  دـهد و  یم  ناـشن  درم  نآ  هب  ار  وا  تسد  اـب  هباـبل  هک 

 . دنام هبابل  دورو  رظتنم  و  تفرگ ،  رارق  تسشن  یم  نانامهم  اب  تاقالم  ماگنه  هک  یهاگیاج 
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ماطق اب  مجلم  نبا  تاقالم 

زا لبق  تفگ  هبابل  داد ،  ياج  شرانک  درک و  لابقتـسا  یگتـسیاش  هب  وا  زا  مه  ماطق  دش ،  قاطا  دراو  نانک  هدنخ  هبابل  هک  تشذگن  يزیچ 
یناسک همه  وت و  هب  تفگ :  ماطق  مروایب .  لخاد  هب  ما  هدروآ  اج  نیا  هب  وت  يور  ندـید  يارب  هک  ار  یتسود  ات  هدـب  هزاجا  منیـشنب  هک  نیا 

زونه وش .  لخاد  نمحرلادبع  تفگ ؛  دز و  يدایرف  مه  هبابل  نک .  ییامنهار  قاطا  هب  ار  اهنآ  میوگ .  یم  دـمآشوخ  دنتـسه  تحارمه  هک 
ینمـشد و قرب  ام  هک  یلاح  رد  دـش  قاتا  دراو  تشاد  مه  یمک  شیر  هک  مادـنا ،  رغال  تماق و  دـنلب  يدرم  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شنخس 

شیاهشفک دوب ،  نایامن  شتروصورس  زا  رفس  راثآ  هداهن و  رس  رب  يا  همامع  هدیچیپ و  وخ  هب  ییابع  دیشخرد ،  یم  شنامـشچ  زا  ترارش 
 ، داد وا  هـب  نتـسشن  روتـسد  تفریذـپ و  یمرگ  هـب  ار  وا  داد و  ار  شمالــس  باوـج  ماـطق  درک  مالــس  دـش و  قاـطا  لـخاد  دروآ و  رد  ار 
يا هژیو  ّتیمها  ریشمش  نیا  هک  دش  هدیمهف  وا  تلاح  زا  داهن و  نماد  يور  ار  دوخ  ریـشمش  تسـشن و  وا  يوربور  وناز  راهچ  نمحرلادبع 

 : تفگ ماطق  دارم .  هلیبق  زا  تفگ :  مجلم  نبا  تسا ؟  يا  هلیبق  هچ  زا  ام  زیزع  نامهم  تفگ :  هدرک و  نخـس  هب  زاغآ  ماـطق  دراد .  وا  يارب 
امتح هتفرگ ،  دای  لبج  نب  ذاعم  دزن  رد  ار  نآرق  هک  روهـشم  نایراق  زا  مجلم ،  نب  نمحرلادبع  وا  تفگ :  هبابل  یبوخ ! !  بَسَن  بجع  َهب  َهب 

تالکـشم و هک  نیا  هب  یهاگآ  وت  یناد ،  یم  ار  مزور  لاح و  رتهب  وت  ناـج  هلاـخ  تفگ :  ینازرل  يادـص  اـب  ماـطق  يا .  هدینـش  ار  وا  ماـن 
مامت تسا و  مردپ  مردارب و  ندش  هتـشک  نم  رکذ  رکف و  همه  هدنامن  یقاب  یـساوه  شوه و  چیه  نم  يارب  هدـش ،  دراو  نم  رب  ياهتبیـصم 

وا هب  یمـشچ  ریز  نمحرلادبع  اما  درک .  نتـسیرگ  هب  عورـش  تفگب و  نیا  دـشاب ،  یم  اهنآ  نالتاق  نانمـشد و  زا  ماقتنا  نم  شالت  یعس و 
 . دـید یم  مشچ  هب  ار  وا  ییابیز  الا ن  یلو  دوب  هدینـش  ار  وا  ییابیز  البق  هچ  رگا  دـش ،  شیابیز  لاـمج  وا و  قشع  هتفیرف  درک و  یم  هاـگن 
وا هب  طقف  دوب .  هتفگن  يو  هب  تشاد  ار  نآ  دـصق  ماطق  هک  هچنآ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نتـشک  زا  يزیچ  دوب  هدرک  رادـید  وا  اـب  هباـبل  یتقو 

مراد غارس  ار  یئورهام  نز  نم  يراد ،  یم  تسود  ار  ورابیز  نانز  وت  هک  متسناد  یم  يدمآ و  هفوک  هب  وت  هک  متـسناد  یم  نم   )) دوب هتفگ 
تفای ایند  رد  هکلب  قارع  رد  طقف  هن  ییابیز  نآ  هب  ینز  هتفگ و  تسار  هبابل  هک  دید  یم  وا  نونکا  تسین )) .  قارع  رد  وا  زا  رت  گنشق  هک 

نارگن و دیاب  دشکب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رگید  زور  دنچ  ات  دراد  میمـصت  يدرم  هک  تسا  تفگـش  سب  ياج  یتسار  دوش .  یمن 
يزیچ هچ  تفگ :  دـید  ار  وا  هیرگ  دینـش و  ار  ماطق  نانخـس  مجلم  نبا  یتقو  تسا .  ینارذگـشوخ  رکف  رد  هک  یلاح  رد  دـشاب  برطـضم 

جـنر و هک  تسین  هدیـشوپ  وـت  رب  تفگ :  هباـبل  منک ؟  فرطرب  ار  وا  هودـنا  مغ و  مناوـت  یم  نم  اـیآ  هدرک ،  تحاراـن  نیگمغ و  ار  مناـخ 
نیا زا  دنک ) تمحر  ار  اهنآ  دنوادخ   ) دنا هدش  هتشک  گنج  نیا  رد  شردارب  ردپ و  هدش ،  دراو  وا  رب  ناورهن  گنج  رد  ینیگنس  تبیـصم 

شیارب هک  یقیال  رهوش  اب  مهاوخ  یم  نم  یلو  دیرگ ،  یم  زیزع  ود  نیا  يارب  مه  الا ن  ات  درادـن و  رارق  مارآ و  اهنآ  قارف  رد  ماطق  تهج 
 . منک رود  وا  زا  ار  هصغ  مغ و  نیا  منک  یم  ادیپ 

ماطق زا  مجلم  نبا  يراگتساوخ 

ایند مدرم  نیرتخبـشوخ  زا  یکی  نم  مسرب  مادرمو  دوـصقم  هب  رگا  تفگ :  ور  نیا  زا  دـیمهف  ار  شدوـصقم  هباـبل  ندز  هیاـنک  زا  مجلم  نبا 
هب نم  تفگ :  نمحرلادـبع  تسیچ ؟  تدوصقم  دارم و  منیبـب  وگب  نم !  ياـقآ  يا  تفگ :  دز و  یناداـن  هب  ار  شدوخ  ماـطق  دوب .  مهاوخ 

ار نآ  نتـشادرب  ییاناوت  نم  دیاش  هک  تسا  نیگنـس  يردقب  تهودـنا  مغ و  راب  منیب  یم  نونکا  یلو  ما  هدـمآ  وت  شیپ  يراگتـساوخ  ّتین 
نیا تا  هتساوخرد  هک  نیا  زا  تفگ :  دیشک و  يدردرپ  هآ  ماطق  مهد .  ماجنا  تیارب  اتوگب  تسا  هتخاس  نم  زا  هچ  ره  سپ  مشاب ،  هتـشادن 
عطق ار  ماطق  نانخـس  اج  نیا  رد  هبابل  میا .  هدرکن  تاقالم  ار  رگیدـمه  البق  هک  یلاـح  رد  متـسه  بجعت  رد  يراد  هلجع  تحارـص و  ردـق 

یم دهدب  هزاجا  نم  مناخ  رگا  دسانـش و  یم  بوخ  ار  امـش  هک  هبابل  یلو  دیا  هدـیدنار  رگیدـمه  الا ن  ات  امـش  هچ  رگا  هلب  تفگ :  درک و 
اب تفگ :  درک و  نخس  هب  عورـش  مجلم  نبا  اما  دش  تکاس  ماطق  تسا .  هدیرفآ  مه ،  اب  ندرک  یگدنز  يارب  ارامـش  دنوادخ )  ) هک میوگ 
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یم یلدود  ءایح و  مرـش و  هب  دومناو  يروط  دوب و  تکاس  نانچمه  ماـطق  منک .  مهارف  تیارب  اـت  وگب  یهاوخ  یم  نم  زا  هچره  دوجو  نیا 
یب نابز  اب  هک  نیا  ایوگ  درک  هبابل  هب  یهاگن  سپـس  دربب .  راک  هب  ار  دوخ  ياهگنرین  اه و  هلیح  مامتهلیـسو  نیا  هب  ات  هلیـسو  نیا  هب  ات  درک 

 . (( میوگ یم  ار  وت  طئارش  وت  ياج  هب  نم   : )) تفگ هبابل  اج  نیا  رد  مراد )) .  ءایح  مرش و  نآ  نتفگ  زا  نم   : )) دیوگب دهاوخ  یم  ینابز 

مجلم نبا  اب  جاودزا  يارب  ماطق  طیارش 

هدـناسرن نایاپ  هب  ار  شفرح  هبابل  زونه  دـشاب ،  یم  زینک  کی  مالغ و  کی  رانید ،  رازه  هس  ماطق  رهم  تفگ :  درک و  مجلم  نبا  هب  ور  هبابل 
هب یتشاد  مشچ  نم  یناد  یم  تدوخ  هک  روطنامه  دـنک ،  یمن  یـضار  ارم  اهزیچ  نیا  هن  هن . . .   : )) تفگ دیـشک و  يدایرف  ماـطق  هک  دوب 
نبا هک  نیا  ایوگ  درک  ربص  یمک  و  درک ،  تعاـنم  راـهظا  ماـطق  وگب .  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ :  نمحرلادـبع  مرادـن )) .  تورث  لاـم و 
لتاق وا  نوچ  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نتـشک  نم  هیرهَم  اـنامه   : )) تفگ سپـس  هدرک ،  هولج  ّتیمها  یب  شرظن  رد  هتفگ  ار  هچنآ  مجلم 

 : تفگ داد و  رارق  شریـشمش  يور  رب  ار  شتـسد  تخادـنا و  ماـطق  هب  یهاـگن  درک و  یمّـسبت  نمحرلادـبع  دـشاب )) .  یم  مردارب  ردـپ و 
نب یلع  نتـشک  راـنید ،  رازه  هس   : )) زا دـنترابع  هک  مداد  رارق  وت  هیرهم  ار  همه  تفگ  هباـبل  ما  هلاـخ  هک  ار  هچنآ  یتـفگ و  وت  هک  هچنآ  ))

هب دوب .  رما  نیمه  يارب  هفوک  هب  مندـمآ  هک  نادـب  تسین .  يزیچ  وا  يارب  اه  هیرهم  هنوگ  نیا  وت  لثم  يرتخد  زینک . )) مالغ و  بلاـطیبا ، 
مهرد رازه  هبار  ریشمش  نیا  نم  دوب ) راکـشآ  الماک  نآ  يزیت  شـشخرد و  دیـشک  فالغ  زا  ار  ریـشمش  هاگ  نآ   ) دینک هاگن  ریـشمش  نیا 

درک و یمّـسبت  ماطق  مناسرب )) .  لتق  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  اـت  ما  هدرک  رهز  هب  هتـشغآ  هدرک و  مومـسم  ار  نآ  مهرد ،  رازه  هب  مدـیرخ و 
هنابـش کی  تسا  کیدزن  ام  هدـعو  تفگ :  مجلم  نبا  یهد .  ماجنا  ار  راـک  نیا  اروف  هتفرن  تسد  زا  تصرف  اـت  هک  مراودـیما  سپ  تفگ : 

 : تفگ ماطق  شاب .  نئمطم  تهج  نیا  زا  و  ادرف ،  سپ  ینعی  تشک  میهاوخ  ناضمر )   ) هام نیمه  هاگرحـس  رد  ار  وا  ام  هدـنامن  رتشیب  زور 
یلیلد نامراک  نیا  يارب  تفگ :  مجلم  نبا  یهد ؟  ماجنا  ادرف  ار  راک  نیا  هک  يدنـسپ  یمن  ایآ  دـیدرک  صخـشم  ار  تعاس  زور و  هنوگچ 

 . میهد ماجنا  ار  راک  نیا  ّصخـشم  تعاس  زور و  رد  هک  میراد  هفیظو  یّمهم  میمـصت  رطاخ  هب  ام  تفگ ،  مهاوخ  وت  يارب  ادـعب  هک  میراد 
يارب هک  تسناد  یم  دوب و  هاگآ  هناخ  رد  ناحیر  تبیغ  زا  هبابل  اما  دـناد .  یمن  يزیچ  هئطوت  هّیـضق  زا  هک  نیا  ایوگ  درک و  توکـس  ماطق 

اذـغ مه  اب  اهنآ  سپـس  درک  ار  راک  نیا  مه  وا  دـنک ،  رـضاح  ییاذـغ  دوب  هتفگ  دوخ  مالغ  هب  البق  ور  نیا  زا  دروآ  یکاروخ  دـیاب  نامهم 
هک نمحرلادـبع  دنـشاب .  اهنت  مه  اب  هک  دراد  تسود  هتـشاد و  یمهم  راک  وا  اب  هک  دـنامهف  هبابل  هب  هراشا  اـب  ماـطق  نآ  زا  دـعب  دـندروخ ، 

تشاذـگ و ناشدوخ  لاح  هب  ار  هبابل  ماطق و  نیارباـنب  دورب  رازاـب  هب  يزیچ  نتفرگ  يارب  اـت  تساوخ  هزاـجا  دوب  هدـش  اـهنآ  هراـشا  هجوتم 
 . تفر نوریب 

وا زا  ماقتنا  دیعس و  بیقعت 

دیعس هتفر ،  هفوک  جراخ  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تفگ  وا  هب  دوب و  هدید  هار  نیب  رد  ار  ناحیر  دنک  ادیپ  ار  مجلم  نبا  هک  نیا  زا  لبق  هبابل  اما 
دمآ تفر و  هک  ییاج  تفر ،  دوب  رهـش  طسو  رد  هک  یگرزب  نادیم  هب  لّوا  ناحیر  دـنک .  ناوارف  شالت  یعـس و  راک  نیا  رد  و  دـبایب ،  ار 

نارتش و گنز  يادص  رود  زا  ناحیر  تشذـگ ،  یم  اج  نآ  زا  دـیاب  تشاد  جورخ  دـصق  هک  یـسک  ره  ای  يدراو  هزات  ره  دوب و  اهناوراک 
فرط ره  هب  دید ،  ار  ناشیاهراب  اب  هارمه  يدایز  نارفاسم  نایناوراک و  اجنآ  رد  دیسر ،  گرزب  نادیم  هب  هک  یتقو  دینـش ،  ار  نابـسا  ههیش 

هتفگ وا  هب  دریگب ،  يربخ  وا  هرابرد  ات  تفر  دیعس  هناخ  هب  دیدن ،  ار  یـسک  یلو  دنیبب  ار  شناراکتمدخ  زا  یکی  ای  دیعـس  دیاش  درک  هاگن 
یم هاگن  اهتـسد  رود  هب  درک و  تکرح  دش  یم  یهتنم  هفوک  نوریب  هب  هک  یهار  هب  تشگرب و  ناحیر  هتـشگنرب ،  هکم  زا  دیعـس  زونه  دش 
لبق نارفاسم  اج  نآ  رد  هک  دیسر  یگرزب  تخرد  هب  هک  نیا  ات  دیدن  ار  یسک  اما  تفر  هار  تعاس  ود  دنیبب ،  ار  یبسا  ای  رتش  دیاش  ات  درک 
روبع اجنآ  زا  دیاب  دمآ  یم  هفوک  هب  رـصم  ای  ماش  زا  هک  یـسک  ره  دـندرک و  یم  یتحارتسا  تخرد  نآ  ریز  رد  دنـسرب  رهـش  هب  هک  نیا  زا 

ع)  ) یلع ماما  تداهش  رد  وا  شقن  www.Ghaemiyeh.comماطق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


اّیهم ار  گنرین  هلیح و  هار  مه  شرکف  رد  دوب و  هتخود  قفا  هب  ار  شمشچ  نانچمهو  تسشن  گرزب  تخرد  نآ  ریز  رد  ناحیر  درک ،  یم 
 ، دماین یـسک  اّما  درک  بورغ  دیـشروخ  دربب .  ماطق  هناخ  هب  يا  هلیح  اب  ای  دنک  يریگولج  هفوک  هب  دورو  زا  ار  دیعـس  هنوگچ  هک  درک  یم 
دش هدیشک  برغ  تمس  هب  قرش  زا  یکیرات  دش و  نایامن  لماک  هام  درک  بورغ  دیـشروخ  یتقو  دوب .  نامـسآ  رد  لماک  هام  مه  بش  نآ 

نامگ دید  یم  رود  زا  ار  یهایـس  تقو  ره  تشذـگ و  تروص  نیمه  هب  بش  لیاوا  دوب .  بقارم  الماک  یلو  داد  هیکت  تخرد  هب  ناحیر  ، 
هدعو شدوخ  هب  شدوخ  یهاگهاگ  درک .  یم  لّمحت  دوب و  هدناشوپ  ار  شدوخ  مه  وا  دوب  هدـش  درـس  اوه  تسا .  دیعـس  وا  هک  درک  یم 

رود هب  ار  شسابل  وا  دوش ،  هدوهیب  وا  تامحز  مامت  دورب و  هفوک  هب  دیعس  وا  دوبن  رد  ادابم  هک  دیسرت  یم  نیا  زا  یلو  ددرگرب  هک  داد  یم 
ار شیاهمـشچ  ور  نیا  زا  دـنک  تمواـقم  باوخ  رکـشل  هبلغ  ربارب  رد  تسناوتن  تقو  نیا  رد  دیـسر .  همین  هب  بش  هک  نیا  اـت  دـیچیپ  دوخ 

دیاش هک  دیـسرت  یم  نوچ  هدیباوخ ،  ارچ  هک  نیا  زا  دروخ  فسءات  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  هاگان  هک  دوب  هدـیباوخن  دایز  زونه  یلو  تسب 
لایخ دیدن ،  ار  یسک  یلو  دش  نایامن  حبص  هک  نیا  ات  درک  هراب  نیا  رد  يدایز  رکف  دشاب .  هدیدن  ار  دیعس  وا ،  هتشذگ و  اج  نآ  زا  دیعس 

ار دیعس  هناخ  یتح  اج  همه  زا  تشگرب ،  هفوک  هب  تعرس  هب  مه  وا  هتفر ،  هفوک  هب  دوب  هتفر  باوخ  هب  هک  يا  هظحل  نآ  رد  دیعس  هک  درک 
نیا همه  اب  دنارذگ .  نآ  فارطا  تخرد و  نآ  ریز  رد  ار  زور  رتشیب  تشگرب و  تخرد  نآ  ریز  هب  هرابود  تفاین ،  ار  وا  یلو  درک  وجتسج 

هب درک ،  ییامندوخ  نامـسآ  رد  ردب  هام  هدرک و  بورغ  دیـشروخ  هک  نیا  ات  دادـن ،  هار  شدوخ  هب  یتحاران  چـیه  هدرک و  ربص  وا  عاضوا 
هک نوچ  منامب  اجنیا  نم  هک  درادن  یموزل  چیه  دسرن ،  بشما  وا  رگا  هدنام و  یقاب  تقو  بشما  طقف  یلع  نتـشک  يارب   : )) تفگ شدوخ 

ناما رد  هدش  وا  هب  تبـسن  هک  يرگ  هلیح  هعدخ و  زا  ات  دـیاین  دیعـس  هک  مراودـیما  تسا )) .  هدـش  هتـشک  یلع  هدروخ و  فدـه  هب  ام  ریت 
بلق دندش .  نایامن  رود  زا  یناراوس  اب  هارمه  رتش  ود  دـش  لخاد  بورغ  هک  نیمه  دـش ،  یم  کیدزن  هئطوت  يارجا  تقو  مک  مک  دـشاب . 

 ، دنداتسیا دندیسر  اهنآ  یتقو  دوب .  هدرک  رتشیب  ار  شمادنا  هزرل  مه  دایز  يامرس  دش و  تسـس  شیاهوناز  درک ،  ندیپت  هب  عورـش  ناحیر 
 ، ناحیر دندوب  هدـناشوپ  ار  دوخ  اهنآ  هک  نیا  اب  تسا ،  هلوخ  مالغ  لالب  يرگید  دیعـس و  یکی  اهنآ  هک  دـید  تفر  اهنآ  فرط  هب  ناحیر 

هدرک یط  مالّسلا  هیلع  یلع  رکف  هب  ار  تفاسم  ریسم  مامت  دیعس  تخانـشن .  لّوا  هلهو  رد  ار  لالب  اما  تخانـش .  شا  هفایق  يور  زا  ار  دیعس 
شدوخ دیسر  گرزب  تخرد  هب  یتقو  اما  دور ،  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هناخ  هب  امیقتسم  تفرگ  میمصت  دش ،  کیدزن  هفوک  هب  یتقو  دوب ، 

دیعس یتقو  درک .  لابقتسا  اهنآ  زا  ناحیر  دندش و  هدایپ  نارتش  زا  دنهد ،  ریسم  همادا  هرابود  ات  دننک  تحارتسا  یمک  ات  هدش  هدایپ  مالغ  و 
؟  ناحیر يا  يدـمآ  اجنیا  هب  هک  دـش  ثعاب  يزیچ  هچ  تفگ :  ناحیر  هب  داد و  ار  شمالـس  باوج  درک و  وا  هب  یـصاخ  هجوت  دـید  ار  وا 
وا هب  ار  يا  هنامرحم  ماـغیپ  دوش و  کـیدزن  اـت  درک  هراـشا  وا  هب  هاـگ  نآ  دوب .  هدـش  نارگن  یلیخ  وت  ندرک  رید  زا  مناـخ  تفگ :  ناـحیر 

هدـناسر و مالـس  وت  هب  نم  نوتاخ  تفگ :  ناحیر  دـش .  نارتش  یگدیـسر  هب  لوغـشم  مه  لالب  دـنتفرگ و  رارق  مه  کیدزن  اهنآ  دـیوگب ، 
هک نوچ  وگن  هّللادبع  زا  تفگ :  دیشک و  یهآ  دیعس  دیدرک ؟  ریخءات  هفوک  هب  تعجارم  رد  هّللادبع  وت و  هک  هدش  ثعاب  يزیچ  هچ  هتفگ 
مه ناحیر  دـیوگب ،  ینخـس  هراـب  نیا  رد  دـهاوخ  یمن  هک  دوب  نیا  لـثمو  تفگن  يزیچ  رگید  دیعـس  مدـمآ .  متـشاذگ و  رـصم  رد  ار  وا 
هدش قرغ  لین  هناخدور  رد  صاعورمع  روتـسد  هب  هک  تسا  یناگدش  قرغ  هلمج  زا  مه  هّللادـبع  تسناد  یم  وا  هک  یلاح  رد  دـش  تکاس 
هدرک هدامآ  ار  زیچ  همه  وا  دمآ ؟  یهاوخام  هناخ  هب  بشما  ایآ  مربب ؟  ربخ  هچ  نوتاخ  يارب  الاح  تفگ :  داد و  همادا  ناحیر  سپـس  دـنا . 

مه یفرط  زا  درک و  یم  لـیامتم  شا  هناـخ  هب  ار  وا  ماـطق  هب  هقـالع  قشع و  یفرط  زا  دـنک  راـک  هچ  هک  دوب  ددرم  دیعـس  تسوت .  رظتنم  و 
 . تشاد یم  زاب  توعد  نیا  زا  ار  وا  دهد  ربخ  هثداح  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  نیا  ات  دش ،  هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  هک  يا  هفیظو 
ارف حبـص  یتقو  دوش  دنم  هرهب  شرادید  زا  دنامب و  ماطق  دزن  ار  بشما  رگا  درک  یم  رکف  وا  دوب .  هدنامن  یقاب  يزیچ  دـعوم  تقو  ات  نوچ 

 . دنکفا دهاوخن  ریخءات  هب  ار  راک  دراد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  نتشک  دصق  هک  یسک  نوچ  تسا  هتشذگ  راک  زا  راک  هدش و  هتشک  یلع  دسر 
درک لالب  هب  یهاگن  دیعس  هاگ  نآ  دورب .  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  سپس  دنکب ،  ماطق  اب  یهاتوک  تاقالم  کی  هک  دیـسر  شرکف  هب  دعب 

 . دمآ شیپ  مه  لالب  دز ،  ادص  مان  هب  ار  وا  تسا ،  ماش  ندرک  مهارف  ياّیهُم  هک  دید  ار  وا 
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ماطق موش  هشقن  ياشفا 

رد ار  وا  ناحیر  تسا .  هلوخ  مالغ  هک  تخانـش  ار  وا  تسیرگن  وا  رد  ّتقد  هب  نوچ  تخیر  ورف  شبلق  دینـش ،  ار  لالب  مسا  ناـحیر  یتقو 
 ، دیایب اج  نیا  هب  دیعس  اب  هارمه  يزور  وا  هک  درک  یمن  رکف  ناحیر  دوب ،  هتفگ  وا  هب  ار  شرارسا  مامت  دوب و  هدرک  تاقالم  طاطـسف  رهش 
 . دز ادص  ار  لالب  دیعس  یتقو  اما  دسانشن .  دنیبن و  ار  وا  لالب  ات  دنک  ناهنپ  ار  شدوخ  هک  درک  يدایز  شالت  یعس و  دش و  نارگن  ناحیر 

يارب نم  یلو  تسامش  رما  رما ،  تفگ :  لالب  میورب ؟  هفوک  هب  هرسکی  هک  تسین  نآ  رتهب  ایآ  تفگ :  دیعـس  دمآ  وا  یکیدزن  هب  مه  لالب 
میورب میتساوخ  اج  ره  سپـس  مینکب  مه  یهاتوک  تحارتسا  يروخب و  ار  اذغ  نآ  زا  يرادقم  هک  تسین  رتهب  ایآ  مدوب  هدرک  هدامآ  اذغ  وت 

ییاج رد  هک  ناحیر  هجوتم  لالب  اما  دـنا .  هدرک  توعد  ماش  هب  ارم  هداتـسرف و  ملابند  هب  نایانـشآ  ناـکیدزن و  زا  یـضعب  تفگ :  دیعـس   ؟
ار وا  یسک  ات  دنک  یفخم  ناتخرد  هنت  اه و  هخاش  تشپ  ار  شدوخ  تشاد  یعـس  هک  یلاح  رد  دید  ار  وا  دش ،  دوب  هدرک  ناهنپ  ار  شدوخ 

تمینغ ار  تصرف  اج  نیا  رد  مه  لالب  دوب .  هدرک  ربخ  اب  ناـگرزب  هب  تبـسن  یهورگ  هئطوت  زا  ار  لـالب  ریـسم  لوط  رد  مه  دیعـس  دـنیبن ، 
 ، میزادرپب میا  هدـمآ  اج  نیا  هب  شرطاخ  هب  هک  یمهم  راک  هب  هدرک و  رظنفرـص  توعد  نیا  زا  هک  تسین  رتهب  نم !  ياقآ  تفگ :  درمش و 

میا و هدمآ  اجنیا  هب  لیلد  هچ  هب  ام  هک  دننادن  اهنآ  اسب  هچ  دوشب و  ام  راک  رد  ریخءات  ببس  وت  نایانشآ  دزن  هب  ام  نتفر  هک  مسرت  یم  نوچ 
مینک ربخاب  مهم  هعقاو  زا  ار  وا  میورب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  شیپ  لوا  تسا  رتهب  اما  دتفیب ،  یقافتا  ماش  زا  دـعب  امـش  يارب  تسا  نکمم 
هدامآ اذـغ  وت  يارب  نآ  رب  هوـالع  هد ،  ماـجنا  یهاوخ  یم  وت  هچ  ره  ـالاح  تسا  نم  رظن  يءار و  نیا  میورب .  یتساوخ  اـج  ره  نآ  زا  دـعب 

اب ار  لالب  درک  یعس  دمآ و  ششوخ  لالب  رظن  يءار و  نیا  زا  دیعـس  نکب .  یهاوخ  یم  هچ  ره  سپـس  روخب  یتشاد  تسود  رگا  ما  هدرک 
ناحیر هب  هراشا   ) صخش نیا  دنامن  هتفگان  تفگ :  درک و  لالب  هب  ور  سپس  دنک  ربخ  اب  ار  وا  دناد  یم  هک  يرارسا  زا  دنک و  انشآ  ناحیر 

هب یگمه  میراد  دصق  هک  الاح  دیـشخبب  ارم  سپ  تفگ :  لالب  تسا .  نامیپ  مه  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تاجن  هک  نامفده  رد  ام  اب  مه  ( 
ماما هناخ  فرط  هب  مه  اب  یگمه  اذغ  زا  دعب  هدرک و  هدامآ  ار  اهرتش  نم  ات  دیروخب  اذغ  يرادقم  دیایب  سپ  میورب  مالّـسلا  هیلع  ماما  شیپ 

ناهنپ ار  شدوخ  تشاد  یعـس  ناحیر  درک ،  تکرح  دوب  هدـش  یفخم  تخرد  تشپ  رد  ناـحیر  هک  یتمـسق  نآ  هب  لـالب  مینک .  تکرح 
هک تشذگن  يزیچ  یلو  ددرگن ،  شاف  شرارسا  ات  ددرگرب  هفوک  هب  دسانشب  الماک  ار  وا  لالب  هک  نیا  زا  لبق  دوب  هتفرگ  میمصت  وا  دنک و 
هب یگدیسر  لوغشم  هک  یلاح  رد  داد ،  یم  ار  شباوج  هتسهآ  نازرل و  يادص  اب  مه  ناحیر  تفگ .  نخس  وا  اب  دش و  کیدزن  وا  هب  لالب 

نیـشنب اجنیا  ایب  تفگ :  دش و  یقلت  شیارب  بیجع  يرما  نیا  لالب  رظن  هب  درک .  یمن  لالب  هب  یهاگن  دوب  دوخ  لیامـش  لکـش و  شفک و 
مگ ار  شیاصع  هک  درک  دومناو  هنوگ  نیا  دادـن و  یباوج  دـش و  تکاس  ناحیر  میورب .  مه  اب  دروخب و  ار  شیاذـغ  میاقآ  اـت  ردارب ،  يا 
هب دـش و  رود  تخرد  رانک  زا  یتقو  هک  نیا  ات  درک  یم  وا  یهارمه  مه  لالب  تشگ  یم  هدـشمگ  لابند  هب  وا  ددرگ .  یم  شلابند  هدرک و 
هک تسا  یـصخش  نامه  نیا  دیمهف  تخانـش و  ار  وا  لالب  دش .  نایامن  ناحیر  هرهچ  دیـسر ،  دـندوب  هدرک  نشور  اجنآ  رد  هک  یئانـشور 

ار شدوخ  ناتخرد  تشپ  رد  دید  ار  وا  هک  یتقو  اصوصخ  دیمهف  ار  وا  گنرین  هعدخ و  ور  نیا  زا  دوب ،  هدمآ  طاطسف  هب  یمهم  ربخ  يارب 
مه اب  دنک و  مامت  ار  شراک  میالوم  ات  نیشنب  اج  نیا  نم  قیفر  يا  تفگ :  دیشک و  تفرگ و  ار  شتـسد  تفر و  شفرطب  دنک ،  یم  یفخم 
وت دوش  یم  مولعم  قیفر  يا  تفگ :  درک و  تکرح  شلابند  هب  لالب  دیشک .  لالب  تسد  زا  ار  شتسد  كانمـشخ  یتلاح  اب  ناحیر  میورب . 
 ! ! طاطـسف مادک  تفگ :  دز و  وا  هب  یبیهن  ناحیر  میدرک ؟  تاقالم  ار  رگیدمه  طاطـسف  رد  ام  هک  يرادـن  دایب  ایآ  يروآ ،  یمن  دایب  ارم 

دیعس هدش .  مگ  وت  اب  ییانشآ  رطاخ  هب  مه  نم  ياصع  نوچ  مدوب  هدیدن  ار  وت  الا ن  شاک  يا  ار ! !  وت  هن  مسانـش ،  یم  ار  طاطـسف  هن  نم 
هلداجم مه  اب  هک  درک  هدهاشم  ار  ود  نآ  درک ،  یم  هاگن  اهنآ  هب  رود  زا  یلو  دوب  ندروخ  ادـغ  لوغـشم  نانچمه  دینـش و  ار  ناحیر  دایرف 

دـش و تکاس  ناحیر  هدـمآ .  اـج  نیا  هب  نم  تساوخرد  هب  لـالب  ناـحیر ،  يا  وشن  تحاراـن  تفگ :  درک و  ادـص  ار  ناـحیر  دـننک .  یم 
هک یتقو  تسا .  هتفرن  رصم  هب  الصا  تفگ  یم  درک و  یم  راکنا  رـصم  رد  ار  شروضح  نانچمه  یلو  دوش  کیدزن  يو  هب  هک  دش  روبجم 
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یتقو مدرک ،  یمن  هلداجم  وا  اب  تفگ :  ناحیر  يدرک ؟  یم  هلداـجم  لـالب  اـب  هچ  رطاـخ  هب  تفگ :  وا  هب  دیعـس  دـش ،  کـیدزن  دیعـس  هب 
لالب يا  هدش  ربخ  هچ  تفگ :  درک و  لالب  هب  ور  دیعس  دیوگ .  یم  هچ  هک  مدیمهفن  الصا  نم  هک  دز  یفرح  وا  متشگ ،  یم  میاصع  لابند 

وا یلو  ما  هدید  شیپ  زور  دـنچ  طاطـسف  رد  ار  وا  هک  مدرک  يروآ  دای  وا  هب  یلو  متفگن  يزیچ  نم  تفگ :  لالب  یتفگ ؟  هچ  ناحیر  هب   ؟
 . تسا هتفرن  نوریب  هفوک  زا  هک  تساههام  وا  نوچ  دنک  راکنا  دراد  قح  وا  تفگ :  دیعس  ینک .  یم  هابتـشا  وت  دیوگ  یم  دنک و  یم  راکنا 
 ، ما هدـید  طاطـسف  رد  ار  وا  اهراب  نوچ  مراد  نیقی  نآ  هب  میوگ  یم  هک  هچنآ  نم  یلو  تفگ :  تسیرگن و  ّتقد  اب  ناحیر  هب  هرابود  لالب 
هب دیعـس  تشاد .  هارمه  هب  شقیفر  میـالوم و  يارب  يدـب  بقاوع  اـجنآ  رد  شدوـجو  نوـچ  دـنک ،  یم  راـکنا  ار  نآ  یلیـالد  هب  وا  دـیاش 
وت منک  یم  رکف  نم  لالب ؟  يا  ییوگ  یم  هچ  تفگ :  بّجعت  تلاح  اب  دربب و  ورف  تسناوتن  دوب  شناـهد  رد  هک  يا  همقل  دـمآ و  تفگش 

ار وا  مدرک  یم  تکرح  هکم  فرط  هب  ترفاسم  يارب  هفوک  زا  نم  یتقو  دشاب  یم  هنحش  رتخد  ماطق ،  مالغ  ناحیر ،  نیا  ینک ،  یم  هابتشا 
ناـحیر یتـقو  یـشاب .  هدـید  ار  وا  هیبـش  یـصخش  طاطـسف  رد  وـت  دـیاش  هدرکن ،  كرت  ار  هفوـک  زگره  وا  هک  مّنئمطم  مدـید و  اـجنآ  رد 

رایسب هچ  نوچ  دنک  یم  هابتشا  وا  منک  یم  رکف  مه  نم  تفگ :  یگتسهآ  هب  دیشک و  یتحار  سفن  دینش  ار  دیعس  یشارترذع  تاهیجوت و 
مدرگب میاصع  لابند  دیهدب  هزاجا  سپ  دشخبب  ارم  ادخ  مدش  نیگمشخ  نم  هک  نیا  زا  اما  دنراد ،  يدایز  تهابـش  مه  هب  تبـسن  هک  مدرم 

ناربج ات  مدرگ  یم  تا  هدـشمگ  لاـبند  هب  مه  نم  تفگ :  یم  هک  دینـش  یکاـندرد  يادـص  ناـحیر  تقو  نیا  رد  منک .  ادـیپ  ار  وا  دـیاش 
رد لالب  اما  درک ،  لماک  ار  دوخ  گنرین  هلیح و  یحیلم  مّسبت  اب  درک و  لـالب  هب  یهجوت  ناـحیر  هاـگ  نآ  دـشاب .  وت  هب  تبـسن  نم  هابتـشا 
هک یتقو  هدـید ،  طاطـسف  رد  ار  وا  هک  تسا  یـصخش  نامه  ناحیر  تشاد  نیقی  تشاد و  هجوت  ناحیر  هب  ناـنچمه  وج  تسج و  ماـگنه 

ناحیر هک  ار  يایاضق  همه  هتفر و  هلوخ  دزن  مه  لـالب  دوب و  تبحـص  لاـح  رد  صخـش  نیمه  اـب  وا  درک  یم  ادـص  ار  وا  هلوخ  وا  نوتاـخ 
ياهفرح یتقو  تشاد .  هجوت  ناحیر  هب  نانچمه  دوب  هدش  سونءام  وا  اب  هک  یتقو  زا  یلو  دوب .  هداد  حیـضوت  مناخ  يارب  دوب  هتفگ  شیارب 
تقادص اب  مراودـیما  هک  منک  یم  وت  زا  یلا  ؤس  یلو  مشاب .  هدرک  هابتـشا  نم  تسا  نکمم  تفگ :  درک و  ور  وا  هب  لالب  دـش  مامت  ناحیر 

؟  یـشاب هدید  ییاج  ارم  هک  يروآ  یمن  رطاخ  هب  ایآ  تفگ :  لالب  سرپب .  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ :  ناحیر  یهد .  باوج  نآ  هب  لماک 
هب نم  ردارب !  يا  هن  تفگ :  ور  نیا  زا  هدرک .  ار  لا  ؤس  نیا  یفدـه  رطاخ  هب  وا  درک  یم  رکف  درک و  هاگن  لـالب  هرهچ  هب  تقد  هب  ناـحیر 

تبحـص وت  اب  مدید ،  ار  وت  هک  مّنئمطم  نم  یلو  تسا  بجعت  سب  ياج  تفگ :  لالب  اّما  مشاب .  هدـید  الا ن  ات  ار  امـش  هک  مروآ  یمن  دای 
شیپ لاس  دنچ  نم  هلب  تفگ :  ناحیر  يا .  هتفر  طاطـسف  رهـش  هب  البق  نیقی  هب  وت  مسانـش و  یم  الماک  ار  ادص  نیا  تروص و  نیا  مدرک ، 

 ! ! یـسانش یمن  ار  طاطـسف  یتفرن و  اجنآ  هب  زگره  هک  یتفگ  شیپ  هظحل  دـنچ  وت  یلو  تفگ :  درک و  يا  هدـنخ  لالب  متفر .  طاطـسف  هب 
 . نکم لوغشم  ماهوا  نیا  اب  ار  ام  تقو  راذگب و  رانک  ار  تالایخ  نیا  تفگ :  ور  نیا  زا  دنک  هطلاغم  هک  تساوخ  هدش و  هچاپتـسد  ناحیر 
اب هارمه  دیعس  هک  دوش  ثعاب  شتوکس  هک  دیسرت  یم  لالب  اما  درک .  یم  روابار  ناشیاهفرح  دوب  تکاس  اهنآ  ياهوگتفگ  لوط  رد  دیعس 

يارب ام  هارمه  هک  تسا  مزال  وت  رب  سپ  ییوگ  یم  تسار  اعقاو  رگا  تفگ :  درک و  یهاگن  ناحیر  هب  ورنیا ،  زا  دورب  ماطق  هناخ  هب  ناحیر 
امـش زا  راک  نیا  رد  ما  هقالع  نم  تفگ :  ناحیر  ایب .  مالّـسلا  هیلع  ماما  لزنم  هب  ام  اـب  ـالا ن  نیمه  سپ  ییاـیب ،  میور  یم  هک  یمهم  راـک 
اجره نآ  زا  دعب  سپـس  دنک  تاقالم  وا  اب  دیایب و  ماطق  نم  نوتاخ  شیپ  نم  هارمه  دیعـس  میاقآ  هک  مهد  یم  حیجرت  نم  یلو  تسا  رتشیب 

دوب هدنام  ناحیر  مور .  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  لزنم  هب  وا  ياج  هب  نم  یلو  دیآ  یم  وت  هارمه  دیعـس  دشاب  تفگ :  لالب  دورب .  دـهاوخ  یم 
نیا زا  دنک  روبع  هکلهم  نیا  زا  هنوگچ  هک  تسناد  یمن  دوبادیپ و  شا  هرهچ  رد  ینارگن  مشخ و  راثآ  دنکب و  هچ  لالب  داهنشیپ  نیا  اب  هک 

يراک نآ  ماجنا  هب  رت  هتـسیاش  ام  يراد ؟  نظءوس  هزادـنا  نیا  ات  نم  هب  تبـسن  ارچ  و  ینک ؟  یم  لکـشم  ار  رما  ردـق  نیا  ارچ  تفگ :  ور 
هب مه  وت و  هب  مه  نم  تفگ :  نیارباـنب  دوب  اـجب  ناـحیر  هب  وا  نظءوس  هک  دـش  مّلـسم  لـالب  يارب  دـیراد .  نآ  رب  رارـصا  امـش  هک  میتسه 

نیا یمرـش  یب  زا  نم  تفگ :  دیعـس  هب  داد و  ناشن  ینابـصع  ار  دوخ  دوش  حـضتفم  رتشیب  ادابم  دیـسرت  ناـحیر  مراد .  نظءوس  وت  نوتاـخ 
ار نیا  دینکب ،  دیراد  تسود  يراک  ره  موش و  یم  ادج  امش  زا  الا ن  نیمه  متسه ،  بّجعت  رد  وا  هب  تبسن  شیاقآ  توکس  قمحا و  مالغ 
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نانچمه اهنآ  اما  تفر  ناحیر  دـندرک .  یم  هاگن  وا  لابند  هب  دـندوب  ّریحتم  ناـنچمه  لـالبو  دیعـس  درک .  تکرح  هفوک  فرط  هب  تفگ و 
رد هک  منک  یم  لایخ  لالب ؟  يا  ییوگ  یم  هچ  تفگ :  دیعس  تفر  ناحیر  هک  یتقو  دندز  یمن  یفرح  دندرک و  یم  هاگن  ار  شرـس  تشپ 

یتقو نم  ياقآ  يا  هلب  تفگ :  لالب  يا !  هدـید  طاطـسف  رد  ار  وا  وت  هک  متـسه  نئمطم  نم  یتفگ ؟  یم  هچ  مالغ  نیا  هراـبرد  وت  مباوخ ؟ 
طاطسف هب  نتفر  زا  وا  ارچ  تفگ :  دیعـس  دیوگ .  یم  غورد  وا  هک  دش  رتشیب  ما  هدیقع  هب  نامیا  مدید  ار  وا  ّتینابـصع  ییوگ و  صقانت  هک 

لبق شاک  يا  وارب ،  فت  دوب ،  هدـش  یتیانج  فالخ و  بکترم  طاطـسف  رد  هک  نیا  يارب  تفگ :  لالب  درک ؟  یم  راکنا  تفر و  یم  هرفط 
نوریب شرس  زا  یشومارف  هدرپ  دمآ و  شوه  هب  دیعـس  درک .  راکـشآ  ار  امـش  زار  صاعورمع  دزن  هک  دوب  وا  میتفرگ ،  یم  ار  وا  شرارف  زا 

صاعورمع دزن  رد  ار  شزار  هک  یمالغ  دوب ،  هتفگ  شیارب  رگید  مالغ  اب  شمالغ  تاقالم  زا  هلوخ  هک  ییاهزیچ  نآ  دروآ  دای  هب  تفر و 
هب اـهنآ  ندـمآ  زا  هک  یلاـح  رد  دوب  هدیـسر  طاطـسف  هب  اـهنآ  دورو  ربخ  هنوگچ  هک  دوب  هدرک  بجعت  زور  نآ  رد  دیعـس  هتخاـس و  شاـف 

دوب هدمآ  طاطسف  هب  شمناخ  روتسد  هب  ناحیر  هک  هدش  مولعم  دیعس  يارب  دوبن ،  ربخاب  یـسک  مالغ  نیا  هبابل و  ماطق و  زا  ریغ  هب  طاطـسف 
هب تمادـن  تشگنا  دوب ،  هدادـن  رثا  بیترت  شفرح  هب  هک  نیا  زا  ماطق و  ياه  هتفگ  هب  تبـسن  شیومعرـسپ  دـیدرت  کش و  زا  دروآ  دایب  و 
 : تفگ درک و  لالب  هب  ور  دیعـس  دوب .  تکاس  هداتـسیا و  شیور  شیپ  رد  مه  لالب  دوب  هداتـسیا  تکرح  یب  ناـنچمه  وا  دـیزگ .  نادـند 
هک سوسفا  یلو  دوب  هداتسرف  ام  يارب  قیاقح  نیا  ندناسانش  يارب  ادخ  هک  دوب  يا  هتشرف  وا  درادب  تمالـس  هب  ار  وا  ادخ  هلوخ ،  رب  نیرفآ 

مالّـسلا هیلع  ماما  هرابرد  وا  گنرینو  هلیح  هک  رکـش  ار  ادخ  یلو  دوش  قرغ  لین  دور  رد  هّللادـبع  هک  دوب  نیا  ناحیر  هلیح  گنرین و  هجیتن 
ماطق هک  یـصالخا  هقالع و  نآ  دروآ  یم  دای  هب  دـش و  تکاس  سپـس  میدوشگ .  زار  نیا  زا  هدرپ  ام  هثداح  عوقو  زا  لـبق  اریز  دـشن  رگرا 

زا دیعـس  فـطاوع  درک و  هوـلج  گرزب  شیارب  یلیخ  راـک  تشاد ،  یم  ناـیب  هلیح  رکم و  يور  زا  ار  همه  هتبلا  تفگ ،  یم  وا  هـب  تبـسن 
ار شدوخ  تسناوتن  رگید  هظحل  نیا  رد  دمآ .  شوج  هب  وا  ياه  هلیح  رکم و  ندـش  راکـشآ  ماطق و  هب  تبـسن  شبلق  زا  هقالع  نتفر  نوریب 

شیور دنک .  هدامآ  ار  اهرتش  ات  تفگ  وا  هب  دنیب  ار  شکشا  لالب  هک  نیا  زا  دیشک  یم  تلاجخ  دیعس  درک .  هیرگ  هب  عورش  دنک و  لرتنک 
یم درک و  یم  هیرگ  مادـم  دوب .  هدـمآ  شیپ  هّللادـبع  يارب  هک  یتبیـصم  وا  ینادان  زا  هک  یتقو  اصوصخ  دادـن  شناـما  هیرگ  دـنادرگرب  ار 

؟  دـشکب ار  ام  وا  ات  يدرک  رارـسا  ياشفا  يداتـسرف و  صاعورمع  شیپ  ار  تمـالغ  وت  هک  تسا  تسار  اـیآ  ماـطق ،  يا  وت  رب  ُفت  تفگ : 
هّللادبع يا  مردارب  يا  سوسفا  مدرک ؟  هبوت  یلع  نتـشک  زا  نم  یتفگ  یم  هک  يدوبن  وت  وت ؟  ياه  هدـعو  تفر  اجک  وت ؟  دـهع  تساجک 

یضار ایآ  دنیرفآ ؟  یم  ار  تخس  یقـش و  ياهبلق  هنوگ  نیا  ادخ  ایآ  ماطق !  يا  هآ  يدش ! !  نز  نیا  ياهگنرین  هلیح و  ینادان و  هتـشک  وت 
ار مالّسلا  هیلع  ماما  تاجن  دصق  هک  ار  یهانگیب  يدش  یم  رضاح  ایآ  یشُکب ،  دنک  یناشفناج  تحار  رد  دوب  رضاح  هک  یقشاع  يدش  یم 

یفاک تقو  رگا  هآ  یـشاب ؟  مالّـسلا  هیلع  ماما  لتق  رب  رظان  دهاش و  وت  هک  یلاح  رد  دوش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  یلع  یناسرب ؟  لتق  هب  تشاد 
نیا ایوگ  درک و  توکس  دیعس  تقو  نیا  رد  مدش ! !  یم  بایفرش  ماما  شیپ  سپـس  متفر  یم  ماطق )   ) زا ماقتنا  يارب  تعرـسب  لوا  متـشاد 
درک ساسحا  ار  يزاون  حور  میـسن  شوخ و  ياوه  یباتهم و  بش  درک ،  یهاگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هدش ،  رادیب  باوخ  زا  هزات  هک 

هدیقع دش و  رو  هلعـش  شلد  رد  تشاد  ماطق  هب  هک  يا  هقالع  قشع و  زاب  و  داتفا .  دهاوخ  قافتا  هک  یگرزب  يا  هثداح  دروآ  دای  هب  هرابود 
 . دشاب هدرک  هابتـشا  لالب  دیوگب و  تسار  ناحیر  دیاش  دشاب )) .  هانگ  یب  ماطق  دـیاش   : )) تفگ شدوخ  هب  درک و  رییغت  وا  هب  تبـسن  شا 

اهرتش لالب  دید  درک  لالب  هب  یهّجوت  سپس  درک .  دادملق  ماطق  هب  تبسن  شدوخ  ياه  ینیبشوخ  ار  راکفا  نیا  همهو  دمآ  شدوخ  هب  یلو 
هلیح ماطق !  يا  تفگ :  یم  شدوخ  هب  تفر  یم  شفرط  هب  هک  نیمه  درک و  كاپ  ار  شیاهکـشا  تکرح و  شفرط  هب  دنک ،  یم  هدامآ  ار 

مالّـسلا هیلع  ماما  تمـس  هب  الا ن  نیمه  دش ،  دـهاوخن  رگرا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  یلو  دوب  زاسراک  هّللادـبع  هب  تبـسن  وت  گنرین  و 
هب مه  لالب  دش و  رتش  راوس  نآ  زا  دعب  دش .  مهاوخ  هدوسآ  رورش  مالغ  نیا  راکم و  هزوجع  نآ  وت و  ّرـش  زا  وا  کمک  هب  تفر و  مهاوخ 

 . دندرک تکرح  مالّسلا  هیلع  ماما  هناخ  فرط  هب  درک و  تکرح  شلابند 

نآ زا  سپ  عیاقو  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  تداهش  مّود :  لصف 
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نآ زا  سپ  عیاقو  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  تداهش  مّود :  لصف 

تداهش هام  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لزنم  هفوک و 

نآ هک  تشاد  دوـجو  ( 27  ) يرد دجـسم  ترـضح و  هناـخ  نیب  تشاد ،  رارق  هفوـک  دجـسم  بنج  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  هناـخ 
یم هدید  ياهوّکس  نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  یعیسو  نحص  هناخ  نآ  رد  تفر .  یم  دجـسم  هب  رد  نآ  زا  زامن  هضیرف  يادا  يارب  ترـضح 

نادـیم هناخ ،  رانک  رد  دننیـشنب .  نآ  يور  رب  دندیـسر  یم  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  هب  هک  ناهدـنامرف  لیابق و  ياس  ؤر  زا  کـی  ره  اـت  دـش 
یمدرم دوب .  هدش  داجیا  مالّسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  مدرم و  مومع  عامتجا  يارب  یتمسق  نایاپراهچ و  نتـسب  يارب  یتمـسق  هک  دوب  یگرزب 

یم دوخ  رما  ّیلو  ار  وا  اهنت  دندرک و  یمن  غیرد  يراکادف  چیه  زا  دندوب و  ناشیا  ناراثناج  زا  دـندش  یم  عمج  ترـضح  رود  اجنآ  رد  هک 
یلع هب  ندـناسر  يرای  يارب  رگید  ياهاج  قارع و  یلاـها  ( 28  ) لاس نآ  رد  دندش .  یمن  یـضار  وا  زا  ریغ  يدـحا  تفالخ  هب  دنتـسناد و 
نیا اب  ناضمر  هام  مامتا  زا  سپ  دیاش  ات  دندوب  رفن  رازه  لهچ  دودح  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  دندوب .  هدش  عمج  اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع 

یتسُس هجیتن  اریز  دنروحن ،  ار  هیواعم  ياه  هلیح  بیرف  نیفص  گنج  دننام  رگید  دنتشاد  میمـصت  نانآ  دننک .  هلمح  هیواعم  هب  میظع  هاپس 
مالّـسلا هیلع  ماما  سلجم  رد  یـسک  ره  اهزور  نآ  دندوب .  هدید  دوب  هیواعم  نتفای  تردق  نامه  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تعاطا  مدع  و 

دندرک و یم  مالعا  هیواعم  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دندمآ و  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  لیابق  ياس  ؤر  هک  دید  یم  دش  یم  دراو 
هام رد  هفوک  عاضوا  دننک .  تموکح  اهنآ  رب  ناقساف  نایوگروز و  دنراذگن  دننک و  رقتـسم  تّوبن  نادناخ  رد  ار  تفالخ  دنتـشاد  میمـصت 

دیـسر و یم  زامن  تقو  هکیماگنه  تشاد .  یمنزاب  هزور  زامن و  ضیارف و  ماجنا  زا  مالّـسلا ا  هیلع  یلع  يزیچ  چیه  اما  دوب .  نینچ  ناضمر 
ار یمالسا  تریغ  هک  ترضح  نآ  يابیز  غیلب و  تانایب  زا  ات  دنتفاتـش  یم  دجـسم  نحـص  يوسب  هتـسد  هتـسد  مدرم  تفگ  یم  ناذا  نّذ  ؤم 

هدنرپ رگا  هک  دش  یم  امرفمکح  تیعمج  رب  یتوکس  نانچ  تفر  یم  ربنم  يالاب  ترـضح  نآ  یتقو  دننک .  هدافتـسا  دروآ  یمرد  تکرحب 
یم ترـضح  نآ  مالک  تحاـصف  تغـالب و  توهبم  یگمه  دندینـش .  یم  ار  شیاـهلاب  يادـص  مدرم  درک  یم  روبع  دجـسم  يـالاب  زا  يا 

يارب هک  جراوخ  هورگ  اصوصخ  دـننک ،  یم  تفلاخم  وا  اب  یماما  نینچ  نتـشاد  اب  مدرم  زا  یـضعب  ارچ  هک  دـندرک  یم  بجعت  و  دـندش ، 
ترضح و نآ  نادنزرف  ناگرزب و  زا  يا  هدع  درب  یم  نایاپ  هب  ار  برغم  زامن  هاگره  دندرک .  یم  یـشارت  هناهب  دوخ  ياه  تنطیـش  هیجوت 

لوغشم نآرق  توالت  هب  هناخ  يوس  ره  زا  نآرق  ءاّرق  دنتسشن .  یم  راطفا  هرفس  رـس  رب  دنتفر و  یم  ترـضح  نآ  هناخ  هب  وا  هارمهب  نیریاس 
تبحص لوغـشم  یگمه  راطفا  فرـص  زا  سپ  تسا .  هدیـسر  ارف  تمایق  زور  ایوگ  هک  دندوب  زاین  زار و  اعد و  لوغـشم  نانچ  دندش ،  یم 
ناشیا اما  تشذـگ  یم  تعاس  ود  ای  تعاس  کـی  هک  داـتفا  یم  قاـفتا  رایـسب  درک و  یم  تبحـص  مک  یلیخ  ترـضح  نآ  اـما  دـندش  یم 

ردقچ نایماش  رب  هلمح  رد  هک  دوب  نیا  رد  ناشیا  هشیدنا  دیاش  درک ،  یم  رکف  یمهم  لئاسم  هرابرد  ایوگ  دـندروآ .  یمن  نابز  رب  یتبحص 
 . دوش هتخیر  تهج  یب  ینوخ  تشادن  لیم  تسناد و  یم  ادخ  تناما  ار  مدرم  ناج  وا  هک  ارچ  تخیر ،  دهاوخ  نیمز  رب  نوخ 

مالّسلا هیلع  یلع  تداهش  بش  عیاقو 

نبا بش  نامه  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دوب .  اه  هشیدـنا  نیمه  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگید  ياهبـش  نوچ  زین  ناضمر  مهدـفه  بش  رد 
مه لالب  دیعس و  بش  نامه  رد  دزیرب .  نیمز  رب  ار  بلاط  یبادنزرف  نوخ  شریشمش ،  غیت  اب  دسر و  ارف  حبـص  ات  دوب  یتصرف  رظتنم  مجلم 

مجلم نبا  هرابرد  امـش  رظن  زیزع ) !  هدنناوخ   . ) دـنزاس هاگآ  مجلم  نبا  میمـصت  زا  ار  ناشیا  ات  دـندوب  تکرح  رد  ماما  هناخ  يوسب  ناباتش 
راک نیا  هطـساوب  وا  انیقی  هن ،  دمآ ؟  شنامـشچ  هب  باوخ  ایآ  دیباوخ ؟  مارآ  یلد  اب  هدوسآ و  وا  دینک  یم  رکف  ایآ  تسیچ ؟  بش  نآ  رد 
نوخ دزیرب ،  ار  یهانگیب  نوخ  هک  نیا  زا  رتکانلوه  یتناـیخ  هچ  دوبن .  تشحو  سرت و  بارطـضا و  زا  یلاـخ  هاـگچیه  شدوجو  نیگنس ، 
یمن وا  هیاپ  هب  شناد  ملع و  ثیح  زا  نامز  نآ  رد  یناملـسم  چـیه  دوب ،  عمج  وا  رد  یناسنا  تفارـش  تاـمارک و  همه  هک  ار  يدرم  گرزب 

هب دـنمتریغ  صلخم و  راگزیهرپ و  یملاع  وا  ایآ  دوبن ؟  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  نیـشناج  داماد و  ومع و  رـسپ  وا  ایآ  ( . 29) دیسر
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هدـیقع زا  تفرگ  میمـصت  اهراب  دـیاش  درک ؟  یم  تباـصا  مجلم  نبا  نامـشچ  رب  باوخ  اـیآ  یطیارـش  نینچ  رد  دوبن ؟  نیملـسم  مالـسا و 
رب هوالع  درک .  یم  هبلغ  وا  رب  دوب  هتسب  وا  اب  هنحـش  رتخد  ماطق  هک  يدهعت  دوب و  هتـسب  شیاقفر  اب  هک  ینامیپ  اما  دنک ،  رظنفرـص  شیوخ 
 . دنک يرای  ار  مجلم  نبا  هک  دوب  هتفرگ  دهت  وا  زا  هتخاس و  کیرـش  وا  اب  تیانج  نیا  رد  مه  ار  نادرو ))   ، )) دوخ يومع  رـسپ  ماطق  اهنیا 

نبا ینعی  رفن  هس  نیا  دنک .  کمک  وا  هب  اجنآ  رد  هک  دوب  هتسب  نامیپ  بیبش ))   )) مانب عجـشا  هلیبق  زا  يدرم  اب  زین  مجلم  نبِا  دوخ  یفرط  زا 
یم وا  دهعت  رارق و  لوق و  همهنیا  اب  ایآ  دننزب .  یعیجف  راک  نینچ  هب  تسد  ادرف  مد  هدیپس  هک  دنتشاذگ  رارق  مه  اب  بیبش  نادرو و  مجلم ، 

دیتلغ یم  باوختخر  رد  شریشمش  هارمه  هب  هنوگچ  هک  دیدید  یم  ار  وا  بش  نآ  رد  امـش  رگا  دهد ؟  شوگ  شنادجو  يادن  هب  تسناوت 
ّببسم دوخ  راک  نیا  اب  دهاوخ  یم  تفگ :  یم  دوخ  هب  شنادجو  شنزرس  عفد  يارب  وا  هک  دیدینش  یم  درک ،  یم  هیجوت  ار  دوخ  راکفا  و 

هچنآ زا  یئوگ  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  اما  دربب .  نیب  زا  دنتسه  صاعورمع  هیواعم و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نامه  هک  ار  نیملـسم  نیب  فالتخا 
نیـسح دزن  بشک  مالّـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  دزن  بشکی  دوب ،  هدـش  ناضمر  هام  دراو  هکیتقو  زا  اذـل  تسا ،  علطم  داتفا  دـهاوخ  قافتا 

هک مراد  تسود  دومرف :  یم  دروخ و  یمن  اذـغ  همقل  هس  زا  شیب  دوـب  هک  اـج  ره  اـما  درک .  یم  راـطفا  رفعج  دزن  ار  یبـش  مالّـسلا و  هیلع 
هرفس رس  رب  ترضح  نآ  یتقو  ( . 30) دندوب مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  همه  هثداح  بش  نآ  رد  دشاب .  یلاخ  ممکش  دیسر  ادخ  رما  هاگره 

مالّسلا هیلع  یلع  دندوب .  بجعت  رد  ناشردپ  لاح  زا  دندوب  هتسشن  شلباقم  رد  هک  ناشیا  نادنزرف  دومرف .  افتکا  ییاذغ  كدنا  هب  تسشن 
بـش نیا  رد  وا  دـیباوخ .  یم  ناشیا  قاطا  رد  مد  وا  دـیباوخ  یم  ماما  هاگره  و  دوب ،  هشبح  یلاها  زا  يدرمریپ  هک  ربنق  مانب  تشاد  یمـالغ 

وا دـندوب  راـطفا  لوغـشم  مدرم  یتـقو  تفرگ .  یم  شمارآ  يا  هظحل  هن  دروخ و  یم  ییاذـغ  هن  دوب ،  برطـضم  ناـشیرپ و  همه  زا  رتـشیب 
دز و یمن  یفرح  یـسک  اب  تشاد .  ار  یـسک  ندـمآ  راظتنا  اـیوگ  هک  تخود  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  دوخ  مشچ  هتـسشن و  ونازراـهچ 

زامن زا  دعب  تخاس .  یم  شاف  ار  يرارـسا  باوج ،  رد  دیاش  دیـسرپ  یم  شبارطـضا  تلع  زا  یـسک  رگا  دوبن .  وا  لاح  هجوتم  مه  یـسک 
يرادیب درب ،  یمن  شباوخ  بارطضا  ینارگن و  زا  هک  ربنق  زج  دندیباوخ  همه  تفر ،  دوخ  هناخ  هب  یسک  ره  سلجم ،  نتفای  نایاپ  ءاشع و 

راکفا رثا  رب  وا  یباوخ  یب  دهد .  ینابهگن  وا  يارب  یسک  داد  یمن  هزاجا  هاگچیه  مالّسلا  هیلع  یلع  اریز  دوبن  ترـضح  زا  ینابهگن  يارب  وا 
 . دوب هدوبر  شنامشچ  زا  ار  باوخ  هک  دوب  وا  برطضم 

مالّسلا هیلع  یلع  هناخ  رد  دیعس  تشادزاب 

ياه هناخ  هام  ِرون  عاعـش  تاعاس  نآ  رد  دـندرک .  تکرح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  يوس  هب  اروف  دـندش و  هفوک  رهـش  دراو  لـالب  دـیعس و 
مدرم دوب و  مارآ  تکاس و  رهش  دش .  یمن  هدید  نامـسآ  رد  ربا  ياه  هکل  زا  يرثا  لصف  نآ  تداع  فالخ  رب  دوب ،  هدرک  نشور  ار  هفوک 

هتسناوت هک  دوب  لاحشوخ  رایسب  وا  درک ،  یم  تکرح  رتش  رب  راوس  دیعـس  دندوب .  هتفر  باوخ  هب  يرحـس  ندروخ  حبـص و  ناذا  راظتنا  هب 
نادـیم هب  ار  اهرتش  وت  تفگ :  لالب  هب  دـش و  هدایپ  رتش  زا  دیـسر  هفوک  دجـسم  کیدزن  یتقو  دـنک .  فشک  ار  ماطق  هئطوت  عقوم  هب  تسا 

یم شیاهوناز  بارطـضا  تدـش  زا  هکیلاح  رد  دیعـس  دومن .  تعاطا  ار  دیعـس  رماوا  زین  لـالب  مدرگرب .  نم  اـت  ناـمب  اـجنامه  ربب و  هفوک 
 ، تسامرفمکح هناخرب  شمارآ  توکس و  دید  دیسر  ترـضح  هناخ  کیدزن  یتقو  درک .  تکرح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  فرط  هب  دیزرل 
وا یـسک  رگا  هک  دوب  نیا  رد  شدیدرت  سرت و  دوشب ؟  دنا  هدیباوخ  همه  هک  يا  هناخ  دراو  هنوگچ  درک ،  رکف  دوخ  اب  داتـسیا و  يا  هظحل 

ناونعب مالّـسلا ا  هیلع  ماما  زگره  دوب و  هدماین  هناخ  نیا  هب  هاگچیه  عقوم  نآ  ات  دیعـس  دش .  دـهاوخ  نونظم  دـنیبب  بش  زا  عقوم  نیا  رد  ار 
هدـهاشم ار  یـصخش  هیاس  دیـسر  هناخ  رد  کیدزن  یتقو  دوش .  هناخ  دراو  تفرگ  میمـصت  وا  اهنیا  همه  اب  دوب .  هدرکن  تاقالم  رادتـسود 

مدق دنچ  اما  دش .  لاحشوخ  دنک  کمک  وا  هب  دناوتب  وا  دیاش  هکنیا  زا  اما  تخانش  یمن  ار  وا  دنچ  ره  دوب .  هتسشن  يا  هشوگ  رد  هک  درک 
نم تفگ :  نازرل  يادص  اب  دیعـس  یتسیک ؟  وت  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  يولج  دش  دـنلب  دوخ  ياج  زا  صخـش  نآ  دـید  هک  دوب  هتفرن  ولج 
نم تفگ :  دیعس  یتسیک ؟  وت  اما  متسه ،  ماما  نابرد  ربنق ،  نم  تفگ :  صخش  نآ  یتسیک ؟  وت  مراد ،  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  یمایپ 
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زا دیعـس  ایب .  نم  لابندب  سپ  یتسه ؟  وت  يوما  دیعـس  تفگ :  دنلب  ییادص  اب  ربنق  مسرب .  ماما  تمدـخ  مهاوخ  یم  متـسه و  يوما  دـیعس 
دوب نشور  نآ  رد  یغارچ  هک  یقاطا  دراو  ار  دیعس  ربنق  درک ،  تکرح  ربنق  لابند  هب  اذل  دوب  لاحـشوخ  دوش  یم  کیدزن  شفده  هب  هکنیا 

هلـصافالب هتخیر و  دیعـس  رـس  رب  ربنق  هراشا  اب  درک و  رادیب  ار  ود  نآ  هدش و  دراو  ربنق  ادـتبا  دـندوب .  هدـیباوخ  رفن  ود  قاطا  نآ  رد  درک ، 
دید ار  ربنق  كانبـضغ  هرهچ  یتقو  درک ،  یم  هاگن  اهنآ  هب  هناّریحتم  دـنک  عافد  دوخ  زا  هکنآ  نودـب  دیعـس  اما  دنتـسب ،  ار  شیاـپ  تسد و 

 . منیبب ار  وا  مهاوخ  یم  تساجک ؟  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دراد ؟  یتلع  هچ  هنادرمناوجان  لمع  نیا  تسیچ ؟  يارب  یخاتـسگ  نیا  تفگ : 
یهاوخ هتشک  ینیبب  مالّـسلا ا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  لبق  وت  دش ،  المرب  وت  گنن  هئطوت  هیامورف !  تسپ و  درم  يا  تفگ :  يدنت  يادص  اب  ربنق 

اب يراتفر  نینچ  هچ  يارب  دز :  دایرف  اذل  دوب ،  ینابصع  رایـسب  دننک  یم  يراتفر  نینچ  وا  اب  یتلع  هچ  هب  تسناد  یمن  هکنیا  زا  دیعـس  دش . 
نیا زا  رتشیب  و  وش !  تکاس  تفگ :  ربنق  متـسه .  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ناـج  تاـجن  يارب  یماـیپ  لـماح  نم  دـینادب  دـینک ،  یم  نم 

هنوگچ تفگ :  دیعـس  یـسرب .  دوخ  دوصقم  هب  یتسناوتن  اـما  ماـما ،  نتـشک  يارب  زج  يدـماین  اـجنیا  هب  وت  یتسه ،  يوما  وت  نزن ،  فرح 
یم ینک  یم  لایخ  وت  ایآ  تفگ :  ربنق  ما  هدـمآ  اجنیا  هب  ترـضح  نآ  ناج  تاـجن  يارب  نم  هکنآ  لاـح  منکب  ار  راـکنیا  نم  تسا  نکمم 

لتقب شدوخ  هناخ  رد  ار  ماما  دـیهاوخ  یم  ـالاح  تسین ؟  یفاـک  دـنا  هدرک  هیُما  ینب  هچنآ  اـیآ  یهد ؟  بیرف  ار  اـم  تیاـه  هلیح  اـب  یناوت 
زا هک  امش  دیا  هدش  نونظم  نم  هب  هچ  يارب  تفگ :  دش و  دمجنم  شیاهگر  رد  نوخ  دنام و  ریحتم  اهفرح  نیا  ندینش  زا  دیعـس  دیناسرب ؟ 

يوما وت  هکنیمه  میونـشب  وت  زا  يزیچ  هک  تسین  يزاین  تفگ :  ربنق  دینک .  تواضق  دعب  دیونـشب  ارم  نانخـس  لوا  دـیا ،  هدـیدن  يدـب  نم 
زا تساوخ  دیعس  هکنیمه  تسا .  یفاک  یناسرب  تداهـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  يدومن  دهعت  ناوج  يرتخد  اب  تلـصو  يازا  رد  یتسه و 
وت طخ  نیا  ایآ  ناوخب ،  تفگ :  تفرگ و  غارچ  یئانـشور  ریز  ار  نآ  دروآرد و  دوخ  بیج  زا  ار  يذغاک  هعطق  ربنق  دـید  دـنک  عافد  دوخ 

هتشون نیا  ماطق  هک  دومن  ادیپ  نیقی  و  داتفا ،  دوب  هداد  ماطق  هب  هک  یبتک  دهعت  دایب  اروف  داتفا  طخ  تسد  نآ  هب  دیعـس  مشچ  یتقو  تسین ؟ 
ذغاک يور  زا  ار  شدوخ  مسا  رکم  هلیح و  يور  زا  ماطق  هک  دومن  هدهاشم  نینچمه  وا  دنزادنایب .  مادب  ار  وا  ات  هداتسرف  ماما  لزنم  يارب  ار 

ار وا  توکس  مه  ربنق  تفگن .  يزیچ  دش و  تکاس  طختسد  نآ  ندید  اب  دیعس  تسا .  هتشون  نآ  يور  ار  يرگید  رتخد  مان  هدرک و  كاپ 
دوب هدش  نارگن  هلئسم  نیا  زا  دیعس  هچ  رگا  تسین ؟  وت  طختـسد  نیا  ایآ  وگب  هدب !  باوج  تفگ :  دنلب  يادص  اب  تسناد و  رارقا  رب  لیلد 

تسا نم  لام  طختـسد  نیا  هک  اضرف  تفگ :  اذل  دوش  جراخ  انگنت  نیا  زا  دناوت  یم  مجلم ،  نبا  هسیـسد  ربخ  ياشفا  اب  هک  دوب  راودیما  اما 
منک نایب  ار  ربخ  نآ  هک  دیهد  یم  تلهم  نم  هب  ایآ  مهدب ،  امش  هب  ار  مدرم  زا  یضعب  موش  هشقن  هئطوت و  ربخ  هک  ما  هدمآ  اجنیا  هب  نم  اما 

؟  تس مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  رب  وت  یبتک  دهعت  زا  رتالاب  یتنایخ  هسیـسد و  هچ  تفگ :  دادن و  ار  دیعـس  مالک  ندـش  مامت  تلهم  ربنق   ؟
لایخ دـش  اهنت  دیعـس  یتقو  تسب .  دیعـس  يور  رب  ار  قاطا  رد  تفگ و  ار  نیا  وا  مینک .  نشور  ار  تفیلکت  ادرف  ات  نامب  اجنیمه  ار  بشما 

لیمکت يارب  ار  هتـشون  نیا  تسا  هتـسناوت  وا  هنوگچ  هک  درک  یم  رکف  ماطق  هلیح  دوخ و  تیعـضو  هرابرد  وا  دشاب .  باوخ  رد  دیاش  درک 
روضح هب  دوز  حبص  هدش  یتمیق  ره  هب  دوب  مّمـصم  و  تشادن ،  دوخ  اب  ربنق  راتفر  زا  یـسرت  چیه  اما  دناسرب .  درم  نیا  تسدب  شیاه  هلیح 
روتـسد هب  رگ  هلیح  هبابل  ربنق )) تسدب  هماندهعت  نآ  ندیناسر  نایرج  اما   . )) دزاس ربخاب  لتق  يایاضق  زا  ار  ناشیا  هدیـسر و  نینم  ؤملاریما 

وا ياه  هلیح  زا  ماطق  دزن  هب  ندمآ  زا  لبق  دیعس  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دناسرب و  ربنق  تسدب  ار  هماندهعت  نیا  هدش  روط  ره  دش  رومءام  ماطق 
ات داد  رییغت  ار  نآ  بلاطم  زا  یضعب  درک و  يراکتسد  ار  دیعـس  ياه  هتـشون  وا  دهدب .  ربنق  هب  ار  نآ  ات  تفر  ماما  لزنم  هب  اروف  دوش  هاگآ 
ار دیعـس  ياـهفرح  ربـنق  دوب  لاـحم  هک  درک  لـقن  ار  تیاـکح  يوحن  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لزنم  رد  هباـبل  دوشن .  داـجیا  يا  ههبش 

هدیسر ناششوگ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  رورت  يارب  دارفا  یـضعب  میمـصت  هرابرد  ترـضح  نارای  زا  يرابخا  مایا  نامه  رد  اریز  دهد .  شوگ 
وا یهاوخنوخ  دصق  هب  هدش و  تیبرت  نامثع  هناخ  رد  تسا و  يوُما  طخ  بحاص  هک  دیمهف  دیسر  ربنق  تسدب  هتـشون  نیا  هک  ینامز  دوب . 

ریگتـسد ار  وا  یتقو  و  درک .  نیقی  شراکفا  هب  تسا  هدمآ  هناخ  هب  بش  هفـصن  نادزد ،  لثم  دیعـس  دوب  هدید  هکنیا  تسا و  هدمآ  اجنیا  هب 
 . دننک تواضق  دیعس  هرابرد  دوخ  ناشیا  ات  هداد  عالطا  ترضح  هب  ار  نایرج  حبص  زامن  زا  سپ  ادرف ،  ات  دومن  سبح  قاطا  نآ  رد  درک 
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تداهش بش  هاگرحس 

ّتین تّحـص  زا  نوچ  اما  دش ،  نارگن  تسا ،  هدرک  ریخءات  دیعـس  دـید  یتقو  دوب .  دیعـس  رظتنم  هفوک  نادـیم  رد  نارتش  هارمه  هب  لالب  اما 
یلع هک  تسناد  یم  وا  دـش ،  دـنلب  حبـص  ناذا  يادـص  هک  دوب  ندرک  رکف  لاح  رد  تسناد .  اج  یب  ار  دوخ  ینارگن  تشاد  عـالطا  دـیعس 

ار يرداـچ  دـش  لـخاد  یتقو  تفر ،  دجـسم  فرط  هب  اروف  اذـل  دـیآ  یم  دجـسم  هب  زاـمن  هماـقا  يارب  تعاـس  نیا  رد  هشیمه  مالّـسلا  هیلع 
یهاگن دجسم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  سپس  دنا .  هدرک  اپرب  زامن  هماقا  يارب  نانز  هک  تسا  يرداچ  نیا  تفگ :  دوخ  اب  درک ،  هدهاشم 

هدناشوپ و ار  دوخ  تروص  هک  دیدار  يدرم  اهنآ  نایم  رد  دـندش ،  دجـسم  دراو  درم  دـنچ  ماگنه  نیا  رد  دـنیبب .  ار  دیعـس  دـیاش  ات  دومن 
هدـهاشم ار  دایز  زامن  ینالوط و  ياه  هدجـس  رثا  وا  یناشیپ  رد  درک و  هاگن  وا  هب  تقد  اب  دوب ،  هدرک  یفخم  دوخ  يابع  ریز  رد  يریـشمش 

ار وا  اـت  مزاـس  شاـف  ار  وا  هشقن  هدز و  داـیرف  هک  تسا  بوخ  تفگدوـخ :  اـب  تسین .  يدارم  مجلم  نبا  زج  یـسک  وا  هک  دـیمهف  دوـمن ، 
هدش هاگآ  لتق  هئطوت  مالّسلا ز  هیلع  یلع  هک  تشادن  یکش  وا  دنناسرب .  یبیسآ  وا  هب  دنکن  هک  دیـسرت  دوخ  ناج  زا  یلو  دننک ،  ریگتـسد 

هب مجلم  نبا  هک  درک  هدهاشم  سپـس  دننک .  ریگتـسد  ار  وا  ات  دنهد  یم  روتـسد  هدش و  دجـسم  لخاد  هک  تشذگ  دهاوخن  يزیچ  تسا و 
مه اب  يا  هملک  دنچ  تشاد ،  روضح  هنحش  رتخد  ماطق  رداچ  نآ  رد  دنتفر ،  نانز  رداچ  فرطب  دوب  بیبش ))   )) شمان هک  یـصخش  هارمه 

دجـسم دراو  ترـضح  هک  دوب  رظتنم  تشاد و  رظن  ریز  ار  وا  الماک  لالب  تفر .  هّدـسلا  باب  فرط  هب  مجلم  نبا  هاـگنآ  دـندرک و  تبحص 
دجسم دراو  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دش و  هدوشگ  دجـسم ) ِرد   ) هدسلا باب  هک  تشذگن  يزیچ  دنهدب .  ار  وا  يریگتـسد  روتـسد  ات  هدش 

يا هرهچ  وا  دوب .  هدناشوپ  ار  شیناشیپ  ات  هک  دوب  شکرابم  رـس  رب  يا  همامع  درک  یم  تکرح  یمارآ  راقواب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندش . 
درک و یم  قیوشت  حبص  زامن  يارب  ار  مدرم  هک  دوب  یقالش  شکرابم  تسد  رد  تشاد ،  يوق  مکحم و  یناوزاب  هوبنا و  ینـساحم  ینارون ، 

یتقو درک ،  یم  تکرح  یمارآ  هب  دـندوب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  وا و  ولجرد  نذ )  ؤم   ) حاـبن نبا  هک  یلاـح  رد 
رداص ار  مجلم  نبا  يریگتسد  روتسد  يدوزب  دوب  رظتنم  درک و  یم  هاگن  ترضح  نآ  هب  لالب  تفرگ ،  ارف  ار  اج  همه  توکس  دش ،  لخاد 

نبا تاکرح  الماک  لالب  زامن . )) يارب  دیباتشب  مدرم  ةالصلا  ةالـصلا   : )) داد ادن  ترـضح  هک  دومن  هدهاشم  شراظتنا  فالخرب  اما  دننک . 
ریشمش اب  یتبرض  دمآ و  ولج  تعرـس  هب  ناهگان و  بیبش  شقیفر  اما  تسا ،  هداتـسیا  نانچمه  وا  هک  دید  یم  و  تشاد .  رظن  ریز  ار  مجلم 
ترضح فرط  هب  هلصافالب  لالب ،  عقوم  نیا  رد  داتفا .  نیمز  هب  شتسد  زا  درک و  تباصا  دجسم  رد  هب  شریشمش  اما  و  دروآ ،  دورف  دوخ 

یتبرض دیشخرد  یم  قرب  نوچ  هک  دوخ  دولآرهز  ریـشمش  اب  مجلم  نبا  هظحل  کی  رد  هک  دزاس  هاگآ  مجلم  نبا  هلیح  زا  ار  ناشیا  ات  دیرپ 
دش دنلب  ترضح  دایرف  هاگنآ  ( 31 (( . ) وت باحصا  وت و  يارب  زا  هن  تسادنوادخ  نآ  زا  مکح   : )) تفگ دز و  ترـضح  نآ  قرف  رب  دیدش 
نبا رـس  رب  مدرم  ( . 32) دنک رارف  درم  نیا  دیراذگن  دومرف :  سپـس  مدش .  راگتـسر  هک  هبعک  يادخ  هبدـنگوس  ۀـبعکلا ))  ِّبَر  َو  ُتُْزف  : ))

تـسد رد  هک  يا  هچراپ  اب  ۀبعـش  نب  ةریغم  هاگنآ  درک ،  یم  رود  ار  اهنآ  دوخ  ریـشمش  اب  وا  اـما  دـنتفرگ  ار  وا  رود  اـت  رود  هتخیر و  مجلم 
نبا قیفر  بیبش  اما  ( . 33  ) تفرگ شتسد  زا  ار  ریـشمش  تسـشن و  شا  هنیـس  رب  هدز و  نیمز  رب  ار  وا  تخادنا و  مجلم  نبا  يور  رب  تشاد 

هب یهاگن  لالب  دـندش و  هدـنکارپ  هدـمآرد و  شوج  بنج و  هب  مدرم  درک .  رارف  دجـسم  زا  تعرـساب  هدرک و  هدافتـسا  یکیراـت  زا  مجلم 
 . درک رارف  تعرـس  هب  هدرک و  هدافتـسا  مدرم  همهمه  زا  هک  دوب  ماطق  وا  تسا ،  نآ  زا  ندش  جراخ  لاح  رد  ینز  دـید  دومن و  نانز  رداچ 

مجلم نبا  ریـشمش  هک  داتفا  شدایب  یتقو  اما  دشاب ،  هدنـشک  دناوت  یمن  تبرـض  نیا  تفگ :  دوخ  هب  دوب و  ریحتم  دوب  هدـید  هچنآ  زا  لالب 
دیاش ات  دومن  وجتسج  تیعمج  نیب  رد  هچ  ره  داتفا و  دیعس  رکف  هب  مه  زاب  تشادن .  ترـضح  ندنام  هدنز  هب  يدیما  رگید  تسا  دولآرهز 

دزن ار  صخش  نیا   : )) دومرف یم  هک  دناسر  دوب  هداتفا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یئاج  هب  ار  دوخ  سپ  دوبن .  وا  زا  يرثا  اما  دنک  ادیپ  ار  دیعس 
؟  مدوب هدرکن  ناسحا  یکین و  وت  هب  نم  ایآ  ادخ ،  نمـشد  يا  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دندروآ .  ترـضح  رانک  ار  وا  اروف  دـیروایب . )) نم 

نیا نم  تفگ :  مجلم  نبا  دوـمن ؟  راـک  نیا  هب  راداو  ار  وـت  يزیچ  هچ  سپ  دوـمرف :  مالّـسلا  هیلع  یلع  يدوـمن .  هلب ،  تفگ :  مـجلم  نـبا 

ع)  ) یلع ماما  تداهش  رد  وا  شقن  www.Ghaemiyeh.comماطق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


هک منیب  یم  دومر :  مالّسلا  هیلع  یلع  مناسرب .  لتق  هب  ار  شقولخم  نیرتدب  نآ  هلیسوب  ات  متساوخ  ادخ  زا  مدرک و  زیت  زور  لهچ  ار  ریشمش 
 : دومرف دومن و  دوخ  نایفارطا  هب  ور  سپـس  ادخ .  قولخم  نیرت  تسپ  رگم  ار  وت  منیب  یمن  دـش و  یهاوخ  هتـشک  ریـشمش  نیمه  اب  يدوزب 

میمصت وا  هرابرد  مدوخ  مدنام  هدنز  رگا  تشکارم و  وا  هک  روطنامه  دیـشکب  ار  وا  مدش  هتـشک  رگا  دینک ،  صاصق  یـسْفَن  هب  ار  یـسْفَن  ))
نادب دوشن .  هتشک  نم  لتاق  زج  هک  دیـشاب  هاگآ  دیزیرن ،  نم  نتـشک  هناهب  هب  ار  نیملـسم  نوخ  بلطملادبع  نادنزرف  يا  تفرگ .  مهاوخ 
لوسر زا  نم  اریز  دینک ،  ( 34  ) هلثُم ار  وا  ادابم  نک .  صاصق  هبرض  کی  اب  طقف  زین  ار  ملتاق  مدش  هتشک  تبرض  نیا  اب  نم  رگا  نسح !  يا 
يراه گس  هرابرد  هچ  رگا  دیزیهرپب  ندرک  هلثم  زا  (( )) روُقَْعلا بلَْکلِاب  َْولَو  هَْلثُْملاَو  مُکاِّیا   : )) دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ 

ادـخ نمـشد  يا  تفگ :  درک و  مجلم  نبا  هب  ور  دوب  هداتـسیا  ترـضح  نآ  راـنک  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتخد  موثلک  ما  ( 35  . (() دشاب
نیا نم  دـینک ؟  یم  هیرگ  هچ  يارب  تفگ :  درک و  موثلک  ما  هب  ور  مجلم  نبا  درک .  دـهاوخ  اوسر  ار  وت  ادـخ  اـما  دـبای  یم  تاـجن  مردـپ 
یتح مدز  یم  رصم  مدرم  یمامت  رب  ار  تبرض  نیا  رگا  ما و  هدومن  شنیگآرهز  مهرد  رازه  هب  سپس  ما و  هدیرخ  مهرد  رازه  هب  ار  ریشمش 
امش هتـساوخان  يادخ  رگا  نم !  يالوم  تفگ :  دمآ و  ترـضح  کیدزن  هب  هللادبع  نب  بدنج  سپـس  تشاذگ )) .  یمن  هدنز  ار  رفن  کی 

وا اب  تعیب  هب  ار  امـش  هن  نم  نسح ،  اب  تعیب  هرابرد  دومرف :  یلع  مینک .  یم  تعی  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تدـنزرف  اـب  میداد  تسد  زا  ار 
هک دندرک  لصاح  نیقی  تسا  هدوب  مومـسم  مجلم  نبا  ریـشمش  هک  دـندیمهف  مدرم  یتقو  تسا .  ناتدوخ  اب  رایتخا  یهن ،  هن  منک و  یم  رما 
رد بدنُج  یتقو  دندیسرت .  دمآ  دهاوخ  دوجوب  تفالخ  هرابرد  ناشیا  زا  سپ  هک  يا  هنتف  زا  اذل  درب  دهاوخن  ردب  ملاس  ناج  ترـضح  نآ 

هدنیآ هب  هلئـسم  نیا  ندرک  لوکوم  زج  يا  هراچ  درک ،  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  نیـشناج  نییعت  ناشیا  درک و  لاوئـس  ترـضح  زا  هراب  نیا 
هب دندوب و  هتفرگ  ار  ترضح  فرط  ود  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  دنداد  تکرح  وا  هناخ  هب  هدایپ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  دنتشادن . 

مجلم نبا  تروص  يور  زا  ار  لامتـسد  یتقو  دوب .  هدیـشخبن  يرثا  زونه  رهز  اما  دوب  هدـناشوپ  ار  ناشیا  تروص  نوخ ،  دـندرب .  یم  هناخ 
شرافس رگا  دنتخادنا .  نادنز  هب  ار  وا  دوب ،  مولعم  شیناشیپ  رب  هدجس  رثا  دوب و  هریت  شتروص  گنر  دش ،  راکـشآ  شتروص  دندرک  زاب 

رما لاثتما  اهنآ  اما  دندرک .  یم  هکت  هکت  ار  وا  ترضح  نآ  نارادتـسود  انیقی  دیـشکن ، )) ار  وا  ما  هدنز  نم  ات   : )) دوب هدومرف  هک  دوبن  ماما 
(36  . ) دش دهاوخ  هچ  ماما  رس  هجلاعم  هجیتن  دننیبب  ات  دنتسناد  یم  مزال  دوخ  رب  ار  ماما 

ندروخ تبرض  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  ماما  هناخ  عاضوا 

فسءات هک  يا  هلئسم  اما  دوب .  نارگن  فسءاتم و  تخس  دوب  هدید  هک  يا  هعقاو  زا  و  تفر ،  ماما  هناخ  هب  تیعمج  هارمه  لالب  نآ  زا  سپ 
هلوخ فرط  زا  وا  هک  ارچ  دوب ،  هداد  هلوخ  دوخ  رورـس  هب  هک  دوب  یلوق  نانآ و  شالت  ندـنام  ماـکان  درک ،  یم  نادـنچود  ار  شهودـنا  و 

ینانخس دیعس و  اب  يانشآ  زا  سپ  اصوصخ  دنادرگ ،  هاگآ  رورت  هئطوت  زا  ار  ترـضح  هدش  روط  ره  ماما  ناج  تاجن  يارب  ات  دوب  رومءام 
دیعـس لابند  تیعمج  رد  لالب  زونه  اهنیا  همه  دوجو  اب  دوب .  هدرک  لقن  وا  يارب  ترـضح  تامارک  لـیاضف و  رد  باـحروبا  شدـج  زا  هک 

دندش و عمج  ماما  هناخ  نحـص  رد  مدرم  دـندرب و  دوخ  قاطا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوبن .  وا  زا  يرثا  اما  دـنیبب  ار  وا  دـیاش  ات  تشگ  یم 
 . دمآ دهاوخ  مالسا  رـس  رب  هچ  ناشیا  زا  سپ  هکنیاو  دندرک .  یم  تبحـص  كانلوه  هثداح  نآ  هرابرد  هدش و  عمج  مه  رود  هورگ  هورگ 

یم هاگن  مدرم  هرهچ  هب  لالب  هکیماگنه  دریگ .  مارآ  نامیاهلد  ات  مینزب  لتاق  نآ  رب  یتبرـض  میتسناوت  یم  شاک  يا  دـندز :  یم  دایرف  همه 
يا دیشکب  ارم  تفگ :  دوب  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  هکیلاح  رد  دمآ و  نوریب  قاطا  زا  ماما  مالغ  ربنق  دید  ناهگان  دنیبب  ار  دیعس  ات  درک 

دندیمهف یمن  ار  وا  نانخس  ینعم  اما  دنتفرگ  ار  وا  رود  مدرم  متسه .  نم  مالّسلا  هیلع  یلع  میالوم  لتق  ّببسم  اریز  دیشکب  ارم  ناناملـسم ، 
هتـسب تسد  ار  دیعـس  دـعب  يا  هظحل  تفر و  دوب  هدرک  سبح  نآ  رد  ار  دیعـس  هک  یقاطا  هب  تیعمج  ناـیم  زا  هتفاکـش و  ار  تیعمج  ربنق  . 

ار مدرم  عامتجا  دروآ و  نوریب  تلاح  نآ  هب  ار  وا  ربنق  یتقو  تشادـن ،  یعـالطا  دوب  هداـتفا  ماـما  يارب  هک  یقاـفتا  زا  دیعـس  دروآ .  نوریب 
ادـیپ نظ  ؤس  نم  هب  دـیهد ،  ناشن  نم  هب  ار  ماما  مدرم !  يا  دز :  دایرف  دـننک  تازاـجم  ار  وا  دـنهاوخ  یم  هک  رکف  نیا  اـب  درک و  هدـهاشم 
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تباصا ریـشمش  رهز  دیعـس !  يا  تفگ :  دنلب  يادص  اب  نانک و  هیرگ  ربنق  مزاس .  هاگآ  لتق  هئطوت  زا  ار  ماما  مهاوخ  یم  نم  اریز  دـینکن ، 
هبرـض دنک  تنعل  ار  وا  ادـخ  هک  مجلم ،  نبا  تفگ :  ربنق  درک ؟  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  دز :  دایرف  دیعـس  دنتـشک .  ار  ترـضح  نآ  درک ، 
دنتشک ار  وا  هنوگچ  سوسفاو )  هآ   ) اترسحاو هالیواو !  تفگ :  ترسح  اب  دش و  دنلب  دیعس  هیرگ  درک .  دراو  نینم  ؤملاریما  رب  يا  هدنـشک 

؟  مدوب هدـناسرن  وت  عالطا  هب  ار  ایاضق  نیا  نم  رگم  ربنق !  منک ؟  يریگولج  هثداح  نیا  زا  ات  مدومیپ  ار  اهنابایب  اهارحـص و  نم  هکیلاـح  رد 
منک یمن  نامگ  دش و  دراو  ماما  رب  تحارج  نآ  درک و  ار  شیوخ  راک  دولآرهز  ریشمش  يدادن و  حیضوت  بوخ  ار  هیـضق  وت  تفگ :  ربنق 

لاحرهب داد .  یمن  ُخر  يا  هثداح  نینچ  رگید  مداد  یم  شوگ  بوخ  وت  ياهفرح  هب  نم  رگا  اما  دننک ،  ادیپ  تاجن  هثداح  نیا  زا  ترـضح 
نتـسیرگ هب  عورـش  دـندوب  هدرک  عامتجا  اجنآ  رد  هک  یمدرم  رگید  دیعـس و  هاگنآ  درک .  ناوت  یمن  مه  يراـک  دوب و  نینچ  یهلا  ياـضق 
ياهتسد هکیلاح  رد  ربنق  دهد .  حیضوت  رتشیب  ار  هیضق  نیا  هک  دنتشاد  عقوت  ربنق  زا  دندرک  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  هک  یلاح  رد  دندومن و 

هب الـصا  نم  هک  يروط  دوـمن ،  نیبدـب  وـت  هب  تبـسن  ارم  وا  اریز  ار ،  رگ  هلیح  نزریپ  نآ  دـشکب  ادـخ  تفگ :  یم  درک  یم  زاـب  ار  دـیعس 
ناهگان اما  دنک  وگزاب  مدرم  يارب  ار  نآ  تفرگ  میمـصت  دید  تیاکح  نیا  ندینـش  هب  ار  مدرم  هقالع  هک  دیعـس  مدادـن .  شوگ  تیاهفرح 
مالّـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  شنادنزرف  اب  ندرک  تبحـص  لاح  رد  ناشیا  تسا و  هدـش  رته  مالّـسلا  هیلع  ماما  لاح  دز :  دایرف  یـصخش 

هب مدرم  هارمه  هب  زین  اهنآ  دـیناسر ،  دیعـس  هب  ار  دوخ  رین  لـالب  دـندرب .  موجه  ماـما  قاـتا  فرط  هب  فرح  نیا  ندینـش  اـب  تیعمج  تسا . 
دـندرک و هاگن  قاطا  هب  هرجنپ  لـخاد  زا  ناـنآ  دـنوش .  لـخاد  دنتـسناوتن  تیعمج  ماـحدزا  تلعب  اـما  دـندرک ،  تکرح  ماـما  قاـطا  يوس 

زونه اما  دندوب  هدرک  كاپ  ار  شنساحم  نوخ  هتسب و  یلامتـسد  اب  ار  ماما  رهطم  رـس  دندومن .  هدهاشم  دوب  باوختخر  رد  هک  ار  ترـضح 
وا يایاصو  باحروبا و  دوخ  دج  دایب  مالّسلا  هیلع  یلع  كرابم  هرهچ  هدهاشم  اب  دیعـس  تشاد .  دوجو  شفیرـش  نساحم  رب  نآ  زا  يراثآ 

هجوتم ماما  ياهفرح  هب  تقد  یمک  اب  دیـسر ،  شـشوگب  ماما  يادـص  هک  دوب  هتـشذگن  يا  هظحل  اما  دومن .  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  داتفا و 
تروص ورس  هب  دندوب و  كانمغ  نوزحم و  رایـسب  دندوب  ترـضح  رـس  يالاب  رد  هک  ود  نآ  دنتـسه .  نیـسح  نسح و  وا  بطاخم  هک  دش 

زا حیاصن  نآرق و  تایآ  ندینش  رظتنم  دندش و  تکاس  مدرم  همه  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  یتاملک  ندینـش  اب  دنتـسیرگن ،  یم  ناشردپ  یمخز 
 . دندش ترضح  كرابم  ناهد 

شنادنزرف هب  مالّسلا  هیلع  ماما  يایاصو 

دیشاب هتشادن  ایند  هب  عمط  مشچ  منک ،  یم  شرافس  یهلا  يوقت  يراکزیهرپ و  هب  ار  امـش   : )) دومرف شنادنزرف  هب  باطخ  ترـضح  سپس 
هتشاد تّورم  محر و  نامیتی  رب  دییوگب ،  قح  نخس  هشیمه  دیروخن ،  سوسفا  دیا  هداد  تسد  زا  هک  يزیچ  رب  دبلطب .  ار  امش  ایند  هچ  رگا 
تسا هدمآ  ادخ  باتک  رد  هچنآ  هب  دیشاب ،  روای  ناگدیدمتس  يارب  نمـشد و  نارگمتـس  اب  دیـشاب ،  ناهارمگ  رگتیاده  امنهار و  دیـشاب ، 

ایآ  : )) دومرف دومن و  هیفنح  نب  دمحم  هب  ور  سپس  دیوشن . )) سویءام  ناگدننک  تمالم  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  راک  يارب  دییامن ،  لمع 
اهنآ هب  هچنآ  زین  وت  هب   : )) دومرف ترضح  مراوگرزب .  ردپ  يرآ ،  تفگ :  هیفنح  دمحم  یتفرگ )) ؟  ارف  مدرک  تیـصو  تناردارب  هب  هچنآ 

دـنراد و وت  ندرگ  هب  یگرزب  قح  اـهنآ  اریز  يراد  هگن  ار  اـهنآ  مارتـحا  هک  منک  یم  شرافـس  وـت  هب  منک ،  یم  شرافـس  مدوـمن  تیـصو 
هرابرد زین  ار  امش   : )) تفگ دومن و  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ور  سپـس  نکن . ))  لمع  اهنآ  تاروتـسد  فالخ  هاگچیه 

هب هاگنآ  مراد . ))  یم  تسود  ار  وا  نم  هک  دیناد  یم  بوخ  امش  تسامش و  ردپ  رـسپ  امـش و  ردارب  وا  اریز  منک ،  یم  شرافـس  ناتردارب 
تاکذ تخادرپ  هب  ار  وت  منک ،  یم  شرافس  ندناوخ  زامن  تقو  لوا  رد  و  یهلا ،  يوقت  هب  ار  وت  مدنزرف   : )) دومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 

مدرم و ياهاطخ  ششخب  وفع و  هب  ار  وت  منک ،  یم  شرافـس  تسین  لوبقم  یگزیکاپ  نودب  زامن  هک  نتخاس ،  وضو  وکین  دوخ و  ياج  رد 
رد يرادـیاپ  نآرق ،  هب  يدـنبیاپ  نید ،  رد  هّقفت  داهتجا و  نالهاج و  هب  تبـسن  يرابدرب  ملح و  ناکیدزن و  اب  طاـبترا  مشخ و  ندـناشنورف 
هب ماما  تاشرافـس  ایاصو و  زونه  منک . ))  یم  شرافـس  اهیدـیلپ  زا  يرود  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگیاسمه ،  اب  یکین  اهراک ، 
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ینارنخس اهتعاس  دوجو  اب  ترضح  نآ  هک  دوب  هدیدن  یسک  تعاس  نآ  ات  هکیلاح  رد  درک ،  هبلغ  ناشیا  رب  یگتسخ  هک  دوب  هدیسرن  مامتا 
رگم دندرکن  يراج  نابز  رب  ینخـس  رگید  نآ  زا  سپ  دـنهدب .  نسح  ماما  هب  هتـشون و  ار  ایاصو  نآ  هک  دومرف  رما  سپـس  دـنوش .  هتـسخ 

 ، ترـضح نآ  تداهـش  زا  سپ  دش  دنلب  مدرم  هیرگ  هلان و  يادـص  هاگنآ  ( . 37) دـندرک عادو  ار  یناف  راد  هک  هّللا ، ))  ـِالا  َهِلا  ـال   )) هلمج
كاـخ هب  ار  شفیرـش  دـسج  هدوـمن و  نفک  هچراـپ  اـب  هداد و  لـسغ  ار  شکراـبم  ندـب  رفعج  نب  هللادـبع  نیـسح و  نـسح و  شنادـنزرف 

هب  : )) تفگ دوخ  هب  داتفا و  وا  ياهترارـش  ماطق و  دایب  دومن  هدـهاشم  ار  یهودـنا  مغ و  تبیـصم و  نینچ  دیعـس  هکیماگنه  ( . 38) دندرپس
کشا ماما ،  هودنا  مغ و  رد  دیعس  هکیلاح  رد  دندش )) .  یمن  دیهش  نونکا  ماما  دوبن  سنجدب  نز  نیا  رگا  تسوا ،  یعقاو  لتاق  مسق  ادخ 

 ، دنکیم هچ  وا  اب  ربنق  تسناد  یمن  دیعس  درک .  جراخ  قاطا  زا  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  وا  کیدزن  هب  ربنق  دوب ،  ریزارس  شنامـشچ  زا 
دندوب هتـسب  ریجنز  لغ و  اب  هکیلاح  رد  ار  مجلم  نبا  دندش و  نادـنز  لخاد  ربنق  دیعـس و  دندیـسر .  مجلم  نبا  نادـنز  هب  ات  تفر  وا  هارمه 

یم هچ  نوعلم  نیا  منیبب  اـت  نک  ربص  شاـب و  مارآ  تفگ :  ربـنق  هک  دـنزب  وا  هب  یفرح  تساوخ  دـید  ار  وا  دیعـس  هکنیمه  دومن .  هدـهاشم 
 ، يربب تازاجم  يارب  ارم  ات  يا  هدمآ  اجنیا  هب  منک  یم  نامگ  تفگ :  درک و  ربنق  هب  ور  ییانتعا  یب  اب  دید  ار  اهنآ  مجلم  نبا  یتقو  دیوگ . 
ار دیعـس ) هب  هراشا   ) درم نیا  ایآ  وگب  نآ  زا  لـبق  اـما  ما ،  هدـمآ  اـجنیا  هب  روظنم  نیمه  يارب  هلب ،  تفگ :  ربنق  ما .  هتـشک  ار  تیاـقآ  نوچ 

زونه اریز  دنک  ادیپ  نیقی  دیعـس  یهانگیب  هب  تساوخ  یم  تالاوئـس  نیا  اب  ربنق  ما .  هدیدن  ار  وا  زگره  ریخ  تفگ :  مجلم  نبا  یـسانشیم ؟ 
نتشک رد  يوما  درم  نیا  ایآ  دیسرپ :  مجلم  نبا  زا  مه  زاب  سپ  تسا .  هتشاد  يراکمه  مجلم  نبا  اب  وا  دیاش  هک  تشاد  کش  دوخ  لد  رد 

دنزب يراک  نینچ  هب  تسد  هک  تسا  نآ  زا  رت  فیعض  وا  تفگ :  درک و  یمسبت  مجلم  نبا  تسا ؟  هدوبن  تسدمه  وت  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نم دزمان  وا  مسانشیم ،  ار  وا  هلب  تفگ :  مجلم  نبا  یسانشیم ؟  ار  هنحش  رتخد  ماطق  ایآ  تفگ :  دیعس  مسانـش .  یمن  ار  وا  الـصا  نم  هن ،  ، 
معط اـب  ار  وت  يدوزب  هک  زیخرب  ترطف ،  تسپ  يا  وش  لـال  تفگ :  دز و  داـیرف  ربـنق  تسا .  وا  هیرهم  زین  بلاـط  یبا  نب  یلع  نوخ  تسا ، 

اب مسق  ادخ  هب  تفگ :  دوخ  هب  دش و  تحاران  نیگمشخ و  رایسب  مجلم  نبا  اب  ماطق  يدزمان  ندینش  زا  دیعس  اما  درک .  مهاوخ  انـشآ  گرم 
 . تفرگ مهاوخ  ماقتنا  راکتنایخ  نز  نیا  زا  دوخ  ناتسد  نیمه 

مجلم نبا  تازاجم 

 . دیامن لمع  شراوگرزب  ردپ  تیـصو  هب  ات  دومن  ار  مجلم  نبا  راضحا  ياضاقت  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالّـسلا  هیلع  یلع  تاهـش  زا  سپ 
یم هاگن  وا  هب  هنیک  مشخ و  زا  رپ  ینامـشچ  اب  مدرم  همه  دید  درک و  دوخ  فارطا  هب  یهاگن  دـندروآ  ترـضح  دزن  ار  مجلم  نبا  هک  یتقو 

مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  هب  ور  اههاگن  نیا  هب  ییانتعا  یب  اب  مجلم  نبا  اما  دنـشکب ،  ار  وا  دوخ  تسد  اب  دـنراد  تسود  همه  ایوگ  هک  دـننک 
 ، میامن لمع  يدهع  ره  هب  هک  ما  هتسب  نامیپ  دوخ  يادخ  اب  نم  هک ،  تسا  نیا  نآ  مراد و  يداهنـشیپ  نم  تازاجم  زا  لبق  تفگ :  درک و 
ماش فرط  هب  یهد  تلهم  نم  هب  رگا  سپ  موش ،  هتـشک  اهنآ  ندـش  هتـشک  هار  رد  ای  مشکب و  ار  هیواعم  یلع و  هک  ما  هدرک  دـهع  هکناـنچ 

 : دوـمرف مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  مهد .  رارق  امـش  راـیتخا  رد  ار  مدوـخ  اروـف  هک  مهدـیم  لوـق  نآ  زا  سپ  مشکب ،  زین  ار  هیواـعم  اـت  هتفر 
شتآ ار  وا  دـیاب  دـنتفگ :  دـندرک و  هدامآ  مزیه  تفن و  مدرم  دومن . )) میهاوخ  منهج  شتآ  راپـسهر  ار  وت  نونکا  تسین  نکمم  راکنیا  ))

اهتسد و رفعج  نب  هللادبع  سپـس  میریگب .  وا  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دیاب  دنتفگ :  هیفنح  نب  دمحم  یلع و  نب  نیـسح  رفعج و  نب  هللادبع  مینزب . 
دیهاوخیم تفگ :  مجلم  نبا  دـندرب .  ورف  شنامـشچ  رد  ار  غاد  نهآ  هاگنآ  دزن ،  يدایرف  هلاـن و  چـیه  مجلم  نبا  اـما  دـیرب ،  ار  وا  ياـهاپ 

و دومن .  یلیبنز  لخاد  ار  وا  سپس  دناوخ .  ار  هروس  رخآ  ات  و  قَلَخ . . .  يّذلَا  ّکِبَر  مِْسب  ءارِقا  دناوخ :  یم  و  دیلامب ؟  همرـس  ارم  نامـشچ 
ماطق دوب :  هتفگ  هک  داتفاوا  ياهفرح  دای  هب  مجلم  نبا  تازاـجم  ندـید  زا  سپ  دیعـس  ( 39  . ) دندیـشک شتآ  هب  هدرک و  هتـشغآ  نغور  هب 
نتفرگ يارب  نز  نیا  هنوگچ  هک  دوب  تریح  بجعت و  رد  ماـطق  ياـه  هلیح  رکم و  زا  وا  تسوا .  هیرهم  زین  یلع  نتـشک  تسا و  نم  دزماـن 

وا تسوا .  ياهینابرق  هلمج  زا  زین  وا  هک  داتفا  هللادـبع  شیومع  رـسپ  دای  هب  و  دـنز ،  یم  تیاـنج  همه  نیا  هب  تسد  شردارب  ردـپ و  ماـقتنا 
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 ، دینش ار  يانشآ  يادص  هماگنه  نیا  رد  دینش ،  یمن  ار  نسح  ماما  اب  اهنآ  تعیب  مدرم و  تدارا  دایرف  یتح  هک  دوب  هتفر  ورف  رکف  هب  نانچ 
هب لالب  ياضاقت  ندینـش  زا  دیعـس  منزب .  وت  هب  مراد  هک  ياهفرح  ات  میورب  نوریب  اجنیا  زا  ایب  نم  رورـس  تفگ :  یم  وا  هب  هک  دوب  لـالب  وا 

هتسب اجنآ  رد  ار  نارتش  هک  هفوک  نادیم  هب  ود  نآ  دندش .  جراخ  تیعمج  نیب  زا  لالب  هارمهب  دوش  هجوتم  یـسک  هکنآ  نودب  دمآ و  دوخ 
يارب هتـسد  هتـسد  هک  دـندرک  یم  هدـهاشم  ار  مدرم  هار  نیب  رد  دـندرک .  تکرح  هناـخ  يوسب  نارتـش  ندرک  زاـب  زا  سپ  دـنتفر و  دـندوب 

هتفر نینم  ؤملاریما  هناـخ  هب  یگمه  اریز  دوبن ،  اـجنآ  رد  سکچیه  دندیـسر  هناـخ  هب  یتقو  دـنتفریم .  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  هب  يرادازع 
هدرک كرت  ار  لالب  اذل  دوب ،  هدروآرد  ياپ  زا  ار  دیعس  هفوک  راوگان  تاقافتا  عیاقو و  ندید  رتمهم  همه  زا  یباوخیب و  یگتسخ و  دندوب . 

درب شباوخ  تسخ تدش  زا  اما  دنک ،  تحارتسا  یمک  ات  داد  هیکت  یـشلاب  رب  دروآرد و  ار  شیاهـسابل  دش ،  یـصوصخم  قاطا  دراو  و 
لزنم زا  هک  ناراکتمدخ  يادـص  رثا  رب  دیعـس  ماگنه  نیا  رد  دـندیباوخ .  بورغ  ات  ود  نآ  تفر .  باوخ  هب  یگتـسخ  ترثک  زا  زین  لالب  . 

یغارچ هک  تساوخ  نیمداخ  زا  یکی  زا  دنراذگب و  اهنت  لالب  اب  ار  وا  تساوخ  اهنآ  زا  دیعس  دش ،  رادیب  دندوب  هتـشگرب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ندینـش هدامآ  نم  هک  وگب  یهاوخ  یم  هچنآ  لالب !  تفگ :  دیعـس  دـندنام  اهنت  دیعـس  لالب و  هکنیا  زا  سپ  دـنک .  نشور  قاتا  نیا  رد  ار 

ماجنا تسرد  ار  ناتراک  دیتسناوتن  تلع  هچ  هب  دییوگب  نمب  هک  منک  اضاقت  امش  زا  دیهدیم  هزاجا  ایآ  نم  رورس  تفگ :  لالب  متسه .  اهنآ 
زا ار  وا  مسا  زورما  هک  تسا  ینز  اهیراتفرگ  نیا  همه  ببـسم  تفگ :  دیـشک و  یهآ  دیعـس  دیناسرب ؟  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ارربخ  دیهد و 
هایس ار  وا  يور  دنوادخ  هلب ،  تفگ :  دیعـس  تسا .  هنحـش  رتخد  ماطق  نز  نآ  منک  یم  رکف  هلب  تفگ :  لالب  يا .  هدینـش  مجلم  نبا  نابز 
لتق تازاجم  هب  ار  نولعم  مجلم  نبا  هک  دوب  وا  تسا و  هللادبع  میومع  رسپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ندش  هتـشک  ثعاب  رگ  هلیح  نز  نآ  دنک ، 

هاگنآ تسه .  زین  نم  نتشک  ددصرد  وا  ما  هدینش  اریز  دنارورپ  یم  رس  رد  زین  ار  يرگید  ياه  هنتف  نز  نیا  هک  میوگب  وت  هب  دیاب  دیناشک . 
 . دیـشک یهآ  درک و  نادـند  هب  تشگنا  دیعـس ،  نانخـس  ندینـش  زا  لالب  درک .  نایب  لالب  يارب  الـصفم  ار  ماطق  اب  دوخ  یئانـشآ  يارجام 
زا لبق  حبـص  زورما  نم  هک  تسا  نیا  نم  ندیـشک  هآ  تلع  تفگ :  لالب  یـشک ؟  یم  هآ  روطنیا  هک  تسا  هدـش  هچ  لـالب  تفگ :  دـیعس 
 ، تفر ماطق  ندید  هب  دوخ  قیفر  هارمه  هب  هک  مدید  ار  مجلم  نبا  مدید و  دوب  دوخ  رداچ  رد  هک  ار  نز  نیا  مدوب و  دجسم  رد  هثداح  عوقو 

ادـخ رگا  نونکا  یلو  تسا .  هدـش  هاگآ  هئطوت  نایرج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  مدرک  یم  رکف  نم  اما  متفرگ ،  یم  ار  اهنآ  اجنامه  شاـک  يا 
هلوخ مرورس  زا  مجلم  نبا  نیمه  هکنآ ،  رتبلاج  تفرگ .  مهاوخ  ار  ماطق  ياهتنایخ  ماقتنا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نوخ  ماقتنا  دهد  يرمع  نمب 
نیا زین  دیعس  هک  تسناد  یمن  لالب  دوش .  وا  رـسمه  دشن  رـضاح  تشادن و  هقالع  وا  هب  هلوخ  هناتخبـشوخ  اما  دوب  هدرک  يراگتـساوخ  زین 
مناد یم  داد :  همادا  لالب  دوش .  مامت  وا  ياهتبحـص  ات  تفگن  لـالب  هب  يزیچ  عـالطا  نیا  زا  مه  دیعـس  و  تسا .  هدینـش  هلوخ  زا  ار  ارجاـم 

هچ سپ  تشادن ،  تسود  ار  وا  هلوخ  رگا  تفگ :  دیعـس  دـش .  دـهاوخ  لاحـشوخ  دونـشب  ار  راکتیانج  نیا  ندـش  هتـشک  ربخ  هلوخ  یتقو 
وا رـسمه  دـیاب  هک  دوب  هداد  رارق  دـیدش  راشف  تحت  ار  وا  هلوخ  ردـپ  تفگ :  لالب  درک ؟  یم  مجلم  نبا  اب  جاودزا  هب  روبجم  ار  وا  یـسک 

دوب ناگتشرف  نوچ  هک  هلوخ  يابیز  تریس  تروص و  دای  هب  لالب  نانخس  ندینش  اب  دیعس  دشن .  راک  نیا  هب  یضار  هاگچیه  هلوخ  اما  دوش 
 . داتفا دوب  هدرک  ادیپ  هلوخ  هب  طاطـسف  رد  هک  یتبحم  ساسحا  لیم و  دای  هب  وا  تسا .  يراکادـف  تریغ و  اب  ریلد ،  نز  هچ  وا  هکنیا  داتفا ، 
زا وا  تبحم  هاگچیه  زین  نآ  زا  سپ  دـنک .  راهظا  ار  دوخ  تاساسحا  تسناوت  یمن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیـضق  ماطق و  ياه  هدـعو  رطاخب  اما 
وا هرابرد  رتشیب  تشاد  تسود  اذل  دش ،  هزات  وا  يارب  هلوخ  هب  هقالع  قشع و  دروآ  نایمب  ار  وا  دای  لالب  هکیماگنه  اما  دـشن ،  جراخ  شلد 
هب نم  هلب  تفگ :  لالب  درک ؟  تفلاخم  شردپ  اب  مجلم ،  نبا  جاودزا  هلئـسم  رد  هلوخ  هک  يراد  نیقی  وت  ایآ  تفگ :  سپ  دـنک .  تبحص 

ندینـش اب  دیعـس  ما .  هدرک  هدهاشم  وا  زا  مه  يرگید  زیچ  نیا ،  رب  هوالع  تفگ :  دنز  یم  دنخبل  هکیلاح  رد  و  مراد .  نیقی  ما  هتفگ  هچنآ 
نم تفگ :  لالب  مناد .  یمن  يزیچ  نم  هن  تفگ :  دیعس  دیدش ؟  نآ  هجوتم  امش  ایآ  تفگ :  لالب  تسیچ ؟  هیضق  نآ  تفگ :  فرح  نیا 

هک يدیمهف  اجک  زا  تفگ :  دیعس  دیا .  هدش  نآ  هجوتم  مه  امش  هتبلا  دیتسه ،  ینتشاد  تسود  تیمها و  اب  وا  رظن  رد  امش  مدرک  ساسحا 
یم لایخ  هلوخ  دوب .  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  وت  تاجن  يارب  هبترم  دنچ  بش  کی  رد  رتخد  نیا  هکییاجنآ  زا  تفگ :  لالب  متسه ؟  نینچ  نم 
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هب وت  اب  ات  داد  روتسد  نم  هب  وا  یتقو  هکنیا  نآ  زا  رتمهم  متشاد ،  رظن  ریز  ار  وا  الماک  نم  هکیلاح  رد  تسین  شیاهراک  هجوتم  یـسک  درک 
طاطسف هب  دیعس  هارمهب  اروف  دیداد  تاجن  لتق  زا  ار  ترضح  دیدرک و  یثنخ  ار  مجلم  نبا  هئطوت  هاگره  درک ،  شرافس  نم  هب  میایب  هفوک 
فـسءات اب  دوب  هدرب  یپ  هلئـسم  تقیقح  هب  هک  دیعـس  دـبای .  یم  تاجن  وا  اـب  جاودزا  زا  زین  هلوخ  مجلم  نبا  نداـتفا  مادـب  اـب  اریز  ددرگب ، 

زا صاعورمع  رگا  دـش و  دـهاوخ  مامت  مناج  تمیق  هب  اـجنآ  هب  نم  نتـشگرب  ما و  هدرک  رارف  طاطـسف  زا  نم  هک  یناد  یم  وت  اـما  تفگ : 
تسد زا  اجنآرد  ار  دوخ  يومع  رسپ  هک  يرهش  زا  نم  نیا  رب  هوالع  دش ،  دهاوخن  یضار  نم  نتـشک  زا  رتمک  هب  ددرگ  علطم  نم  روضح 

نم هب  هلوخ  هک  يراد  نیقی  وت  ایآ  تفگ :  دیـشک و  یهآ  سپـس  دش و  تکاس  يا  هظحل  تالمج  نیا  نایب  زا  سپ  دیعـس  مرازیب .  ما  هداد 
مارتحا و نم  دزن  وا  ما ،  هدـی  مالّـسلا  هیلع  ماما  يرای  يارجام  رد  ار  وا  يراکادـف  يراوگرزب و  تریغ ،  نم  هچ  رگا  دراد ؟  هقـالع  لـیم و 
 ، دوب لوغشم  ماطق  قشع  هب  نم  بلق  زونه  عقوم  نآ  رد  اما  تسا ،  هتسشن  ملد  رد  عقوم  نامه  زا  وا  هب  هقالع  قشع و  دراد ،  یصاخ  شزرا 

اریز رواین ،  نایمب  زین  ار  راکتنایخ  نز  نیا  مسا  نم !  رورس  تفگ :  لالب  داد .  بیرف  دوخ  هلیح  رکم و  هب  ارم  هک  دنک  تنعل  ار  وا  دنوادخ 
رطاخب دیلپ  نولعم و  نز  نیا  تسا .  هدـش  وا  تاجن  ثعاب  نم  یتسُـس  منک  یم  رکف  نم  نوچ  مرفنتم و  مه  وا  مان  ندینـش  زا  مسق  ادـخ  هب 

 . درک مهاوخن  رظن  فرص  وا  نوخ  نتخیر  زا  مراد  رمع  ات  نم  تسا و  هدش  بکترم  مالـسا  رد  ار  اهتنایخ  نیرتگرزب  شردارب  ردپ و  ماقتنا 
هفوک رد  مه  زونه  تسا  دیعب  هدـش ،  بکترم  هک  یتیانج  اب  وا  تفگ :  لالب  تسا ؟  هفوک  رد  مه  زونه  وا  ینک  یم  رکف  وت  تفگ :  دـیعس 
لالب دورب ؟  اجک  هب  ینک  یم  رکف  تفگ :  دیعـس  تسا .  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  کیرـش  وا  دنناد  یم  هفوک  مدرم  نونکا  اریز  دشاب  هدـنام 

ریگلد و نم  زا  هلوخ  ییاین ،  طاطـسف  هب  نم  اب  نالا  امـش  رگا  اـما  درک ،  میهاوخ  قیقحت  هراـب  نیا  رد  حبـص  ادرف  یلو  مناد ،  یمن  تفگ : 
هک درکیم  ياهراک  وا  دوبن  تسا  هیواعم  نارادـفرط  زا  هک  شردـپ  رگا  تسا و  یلقاع  ابیز و  رتخد  هلوخ  نم !  رورـس  دوش .  یم  تحاراـن 

تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  رادفرط  هک  شرتخد  اب  هشیمه  تسا و  هیواعم  نارادفرط  زا  وا  ردپ  هنافـسءاتم  اما  دنتـسناوت  یمن  مه  گرزب  نادرم 
ره تشاد  تسود  تسا ،  هدرک  ادیپ  هلوخ  هب  تبسن  یّصاخ  ششک  هقالع و  هک  درک  یم  ساسحا  دیعس  دراد .  عازن  فالتخا و  هدیقع  رد 
 . تشاد یم  زاب  طاطسف  هب  نتفر  زا  ار  وا  شتازاجم  يارب  صاعورمع  زا  سرت  یلو  دونـشب ،  ار  وا  نیریـش  نانخـس  ات  دنیبب  ار  وا  رتدوز  هچ 
ار هیواعم  یکی  دنتشاد ،  میمـصت  رگید  رفن  ود  دیناسر  تداهـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مجلم  نبا  هک  یبش  نیمه  رد  دمآ ،  شدایب  هاگنآ 
ود مدوب  هتفگ  وت  هب  هک  تسه  تدای  ایآ  تفگ :  لالب  هب  سپ  دـناسرب .  لتق  هب  رـصم  رد  ار  صاعورمع  يرگید  دـناسرب و  لتق  هب  ماش  رد 
نآ اب  صاع  رـسپ  هک  منک  یمن  نامگ  نم  اما  تسه  مدای  هلب  تفگ :  لالب  دنا ؟  هدیـشک  ار  صاعورمع  هیواعم و  لتق  هئطوت  زین  رگید  رفن 
نیا زا  یعـالطا  چـیه  وا  دوش ؟  یم  وا  تاـجن  بجوـم  يزیچ  هچ  تفگ :  دیعـس  دوـش .  هتـشک  یتـحار  نیمه  هب  دراد  هک  يا  هلیح  رکم و 

رد قیقحت  تفگ :  لالب  دوب .  دهاوخ  ناسآ  طاطسف  نم  نتفر  دشاب  هدش  صاعورمع  نتشک  هب  قفوم  صخـش  نآ  رگا  اذل  درادن ،  هسیـسد 
زا ات  میورب  طاطـسف  هب  نامدوخ  ای  میونـشب و  ار  رابخا  مینک و  ربص  ای  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  دراد و  يدایز  تقد  هب  جایتحا  هلئـسم  نیا 
ربخ ات  هتفر  طاطسف  هب  اهنت  اروف  وت  هک  تسا  نآ  رتهب  مرادن ،  ار  ندیـشک  راظتنا  لمحت  بات و  نم  تفگ :  دیعـس  میوش .  هاگآ  هیـضق  نیا 

يالوم تفگ :  لالب  دروآ .  یهاوخ  مهاب  ار  ربخ  ود  ره  تشگرب  عقوم  نوچ  تسا  رتهب  يورب  ماش  ریسم  زا  رگا  يروایب و  میارب  ار  حیحص 
مروآ و تسدب  راکتنایخ  ماطق  ِناکم  زا  یعالطا  ات  منام  یم  هفوک  رد  نم  تفگ :  دیعـس  دینک ؟  یم  هچ  امـش  اما  تسامـش  رما  رما ،  نم ! 

رگا مشاب ،  فسءاتم  دیاب  هشیمه  مریگب  ماقتنا  وا  زا  مناوتن  رگا  اریز  تفرگ ،  مهاوخ  ماقتنا  وا  زا  ادیدش  مدـش  وا  ندرک  ادـیپ  هب  قفوم  رگا 
مسق ادخ  هب  ار  وت  تفگ :  لالب  تشذگ .  دهاوخن  زین  نم  زا  میومع  رـسپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نتـشک  رب  هوالع  دشاب  هدنز  نوعلم  نز  نیا 
لالب يا  تفگ :  دیعـس  مریگب .  ماقتنا  زین  راکم  نزریپ  نآ  زا  نئاخ  ماطق  رب  هوـالع  مراد  تسود  اریز  مریگب ،  ماـقتنا  وا  زا  نم  هدـب  هزاـجا 

؟  میوگب هچ  هلوخ  هب  تفگ :  لالب  روایب .  میارب  اجنیا  رد  ار  شیاهربخ  ورب و  رـصم  ماش و  هب  متفگ  هک  روطناـمه  هدـن ،  تسد  زا  ار  تقو 
ناوارف تالکـشم  تلع  هب  نونکا  یلو  مراد ،  ار  وا  رادـید  قوش  رایـسب  وگب  وا  هب  نم  لوق  زا  تفگ :  دیعـس  يرادـن ؟  وا  يارب  یماغیپ  ایآ 

هدهع هب  هلوخ  ندرک  یـضار  اما  تفگ :  لالب  مدنبن .  وا  ریغ  هب  لد  هاگچیه  هک  ما  هتـسب  دـهع  ادـخ  اب  وگب  وا  هب  میایب ،  وا  دزن  مناوت  یمن 
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یلیخ دوب  هدینـش  دیعـس  زا  ار  فرح  نیا  هکنیا  زا  درک و  توکـس  يرادقم  لالب )   ) وا منک .  یم  راک  نیا  هب  یـضار  ار  وا  نم  تسا و  نم 
یصاخ ینمشد  یلع  نارای  هب  تبسن  مه  هلوخ  ردپ  تسا و  هدنز  زونه  صاعورمع  اما  تفگ :  دنادرگرب و  ار  شیور  سپس  دوب  لاحشوخ 
تدوخ هب  طوبرم  رگید  نیا  تفگ :  دیعـس  تسیچ ؟  هراـچ  منیبب  وگب  ـالاح  دـشاب ،  یـضار  جاودزا  نیا  هب  وا  هک  منک  یمن  رکف  نم  دراد 

هدامآ رفس  يارب  ار  دوخ  نونکا  تسا ،  سب  اهفرح  نیا  تفگ :  سپـس  مینک ،  یم  يریگ  یپ  ار  هیـضق  يدروآ  ربخ  میارب  یعقوم  ره  تسا 
نیا هنوگچ  هک  دوب  رکف  نیا  رد  دیعس  اما  درک .  تکرح  طاطـسف  يوس  هب  دیعـس  زا  یظفاحادخ  زا  سپ  لالب  نک .  لکوت  ادخ  هب  هدرک و 

رطاخب ماطق  زا  ماقتنا  شتآ  یلو  دنک  بلج  دوب  هیواعم  تخس  رـس  ناراداوه  زا  هک  ار  هلوخ  ردپ  تیاضر  هنوگچ  دنک و  ادیپ  ار  نئاخ  نز 
يراکمه اب  ای  دناسرب  لتق  هب  شدوخ  تسد  اب  ای  ار  وا  درک  میمصت  سپس  دوب ،  هدش  رو  هلعش  وا  رد  دوب  هدیسر  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  هچنآ 

 . دیسر تفالخ  هب  هکنیا  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 

صاعورمع ینادنز  هللادبع 

لوا تمسق 

رد ار  وا  شردـپ  هک  دوب  سمـشلا  نیع  زا  تشگزاب  لاح  رد  هلوخ  هک  میتفگ  تشذـگ  هچ  اجنآ  رد  مینیبب  ات  میور  یم  طاطـسف  هب  کـنیا 
زا سپ  زین  هلوخ  ردپ  تشگرب .  هناخ  هب  اهنت  هلوخ  نآ  زا  سپ  دـنتفر .  رید  يوس  هب  مه  اب  داد و  تاجن  ار  وا  دیعـس  درک ،  سوبحم  یلحم 
درک هدهاشم  دیـسر ،  اجنآ  هب  یتقو  دروآ ،  نوریب  ار  وا  ات  تفر  دوب  هدرک  ینادـنز  ار  هلوخ  هک  یغاب  هب  صاعورمع  هناخ  زا  ندـش  جراخ 

ار دوخ  هکنیا  يارب  هلوخ  تشگرب .  هناخ  هب  نیگمـشخ  تحاران و  یتلاح  اب  اذل  تسین ،  اجنآرد  زین  شرتخد  هدـش و  هتـسکش  رد  لفق  هک 
قاطا هب  اروف  دیـسر  هناخ  نورد  هب  هلوخ  ردـپ  یتقو  دومن .  يراز  هیرگ و  هب  رهاظت  دـیآ  یم  هناـخ  هب  شردـپ  دـید  هک  یتقو  دـنک ،  هئربت 
یتلاـح اـب  هلوـخ  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  تفگ ،  دز و  یناداـن  هب  ار  دوـخ  اذـل  تسا  ندرک  هیرگ  لاـح  رد  هک  دـید  ار  هلوـخ  تفر ،  هلوـخ 

تفگ ردپ  دنروایب ؟  مرسب  یئالب  اجنآ  رد  دیاش  هک  يدرکن  رکف  ایآ  یتشاذگ ،  اهنت  هناخ  نآ  رد  ارم  ارچ  ردپ !  تفگ :  نایرگ  تحاران و 
زا رگم  ینک ؟  یم  راتفر  هنوگنیا  نم  اب  ارچ  تفگ :  هلوخ  دنکن ؟  یضرعت  وت  هب  یسک  ات  مدرک ،  لفق  تیورب  ار  رد  نم  هک  يدیدن  رگم  : 

يردپ هفطاع  رهم و  هلوخ  ياه  هیرگ  اب  درک .  يراز  هیرگ و  هب  عورش  هاگنآ  ینک ؟  یم  نینچ  نم  اب  هک  ما  هدرک  یچیپرـس  وت  تاروتـسد 
زا هنوگچ  وگب  الاح  تفگ :  دـنز  یم  ار  اهفرح  نیا  یگداس  يور  زا  شرتخد  درک  یم  رکف  هکیلاح  رد  و  دـش ،  کـیرحت  شردـپ  لد  رد 
زا هدز و  دایرف  اذل  دنک .  تیذا  ارم  دیایب و  اجنآ  هب  ینزهار  دنکن  هک  مدیـسرت  یتشاذگ  اهنت  ارم  یتقو  تفگ :  هلوخ  يدـش ؟  جراخ  اجنآ 

کمک مدز و  دایرف  دـش و  رتشیب  مسرت  مدینـش ،  دـندوب  راوس  بسا  رب  هک  ار  يدارفا  يادـص  ورـس  ماگنه  نیا  رد  متـساوخ ،  کمک  اـمش 
دش زاب  رد  یتقو  مدمآ .  نوریب  نم  درک و  زاب  ار  رد  درم  نآ  داتسرف ،  نم  تاجن  يارب  ار  يدرم  درک و  فطل  نم  هب  دنوادخ  هک  متـساوخ 

يرادلد ار  وا  شردپ  ور  نیا  زا  درک و  مارآ  ار  دوخ  ردپ  شیاهفرح  اب  هلوخ  مدـیود .  هناخ  فرط  هب  هرـسکی  بارطـضا  سرت و  تّدـش  اب 
يادص ورـس  دعب  يا  هظحل  تشاذگ .  اهنت  تحارتسا  تهج  هب  ار  هلوخ  یلاحـشوخ ،  تیاضر و  اب  درک و  یقلت  هدش  لح  ار  هیـضق  هداد و 

ار وا  نیرومءام  دـنکن  هک  داتفا  دیعـس  رکف  هب  سپ  دـنا .  هتفر  يرافغ  هناخ  هب  نیرومءاـم  هک  دـیمهف  دیـسر ،  شـشوگ  هب  رهـش  زا  يدـنلب 
زا ندش  جراخ  ماگنه  هلوخ  دوش .  جراخ  هناخ  زا  دیعس  ناج  تاجن  يارب  تفرگ  میمصت  وا  دش  هتفگ  البق  هک  روطنامه  و  دننک .  ریگتسد 

ار رد  تسا و  هدیباوخ  دایز  یگتسخ  تلعب  وگب  وا  هب  دیسرپ  ار  ملاوحا  مردپ  هاگ  ره  هتسب و  ار  قاتا  ِرد  درک  شرافـس  دوخ  مالغ  هب  لزنم 
ندش جراخ  زا  شردپ  ات  تفر  دوخ  قاتا  هب  یمارآ  هب  تشگرب و  هناخ  هب  دیعـس  نداد  تاجن  زا  سپ  هلوخ  تسا .  هتـسب  دوخ  يور  رب  زین 

زین ار  هللادـبع  هنوگچ  هک  دوب  رکف  نیارد  هشیمه  دـنک و  تحارتـسا  تسناوتن  ینارگن  تدـش  زا  دـش  قاـتا  دراو  یتـقو  دـمهفن .  يزیچ  وا 
هک دـیمهف  اـهنآ  ياهتبحـص  زا  دینـش ،  شردـپ  هناـخ  رد  ار  صاـعورمع  نیرومءاـم  يادصورـس  هـک  دوـب  هتـشذگن  يزیچ  دـهد .  تاـجن 
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ار شردپ  يادص  وا  دننک .  قرغ  لین  دور  رد  دندوب  هدرک  ریگتـسد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  ات  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  صاعورمع 
تاجن ار  وا  هنوگچ  هک  داتفا  هللادبع  رکف  هب  هاگنآ  دوب .  رازیب  دراد  يردپ  نینچ  هکنیا  زا  دینـشیم و  دـیدنخ  یم  یلاحـشوخ  زا  هکیلاح  رد 
تکرح لین  دور  فرط  هب  هدش و  جراخ  لزنم  زا  هتسهآ  هتفر ،  دوخ  قاتا  هب  ندیباوخ  يارب  شردپ  هک  درک  لصاح  نیقی  یتقو  اذل  دهد ، 

هب ار  دوخ  مالغ  هلوخ  هک  دـش  رارق  دنتـشاد  مه  اب  هک  ياهوگتفگ  اهتبحـص و  زا  سپ  درک و  تاـقالم  دیعـس  اـب  لـین  دور  راـنک  رد  درک ، 
 . درب دوخ  قاتا  هب  ار  وا  درک و  رادـیب  ار  لالب  تعرـس  اب  دوب ،  هدـیباوخ  لـالب  تشگرب ،  هناـخ  هب  اروف  دتـسرفب ،  هفوک  هب  دیعـس  یهارمه 

رادیب ار  وت  ارچ  یناد  یم  تفگ :  سپـس  دـهد .  یم  ماجنا  ار  يراک  ره  وا  تیاضر  هار  رد  هک  تسناد  یم  تشاد و  نانیمطا  لالب  زا  هلوخ 
يرـضاح منک  راذـگاو  وت  هب  ار  يراک  رگا  تفگ :  هلوخ  منک .  یم  تعاـطا  یئوگب  هچ  ره  اـما  مناد ،  یمن  ریخ  تفگ :  لـالب  ما ؟  هدرک 

یمهم رایسب  تیرومءام  مهاوخ  یم  تفگ :  هلوخ  متسه .  ار  امش  رادربنامرف  مالغ و  نم  مهدن ،  ماجنا  روطچ  تفگ :  لالب  یهدب ؟  ماجنا 
امـش تیاضر  ربارب  رد  گرم  تفگ :  لالب  یهد ؟  ماجنا  ار  نآ  يرـضاح  ایآ  دوش ،  مامت  تناج  تمیق  هب  دیاش  مراذگب ،  تا  هدـهع  هب  ار 
نیع زورما  ياـیاضق  اـیآ  تفگ :  هلوخ  منک .  یم  تعاـطا  دـشاب  يروتـسد  ره  متـسه  امـش  رماوا  تاروتـسد و  عیطم  نم  درادـن ،  یـشزرا 
یم هلب  تفگ :  لالب  درک ؟  هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  ناگدـش و  ریگتـسد  اب  صاعورمع  هک  یناد  یم  اـیآ  يا ،  هدینـش  ار  سمـشلا 

دومن مالّسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  اب  صاعورمع  هچنآ  زا  ایآ  تفگ :  هلوخ  دنناسرب .  لتق  هب  ار  اهنآ  همه  هک  داد  روتـسد  صاعورمع  مناد ، 
لالب تسیچ ؟  نم  هب  عجار  ترظن  تفگ :  هلوخ  ملاحشوخ .  مهنم  دنشاب  هدش  لاحشوخ  مرورـس  رگا  تفگ :  لالب  يا ؟  هدش  لاحـشوخ 

نارادتسود زا  امـش  اما  تسا  هّیما  ینب  ناراداوه  زا  تردپ  هکنیا  دوجو  اب  اریز  دیـشاب ،  لاحـشوخ  راک  نیا  زا  امـش  منک  یمن  رکف  تفگ : 
اما متـسه ،  هداـس  مـالغ  کـی  نم  دـنچ  ره  تفگ :  لـالب  يدـیمهف ؟  اـجک  زا  ار  هیـضق  نیا  وت  تفگ :  هلوـخ  دـیتسه .  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ناتیارب مناد  یم  هچ  ره  یتخاس  روبجم  ارم  هک  لاح  اما  مهاگآ .  درذگ  یم  ناتلد  رد  هچنآ  زا  نم  متسه ،  امـش  تمدخ  رد  هک  تساهلاس 
مامت نم  هک  هتـشذگ ،  بش  رد  اصوصخ  يرکن ،  غیرد  یـشالت  چـیه  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  عافد  رد  امـش  مناد  یم  نم  میوگ .  یم 
هدـش ایاضق  هجوتم  لالب  هکنیا  زا  هلوخ  دـیتفر .  نوریب  هناخ  زا  هنوگچ  ناوج  نآ  تاـجن  هار  رد  هک  مدـید  متـشاد و  رظن  ریز  امـش  لاـمعا 

هچ بشید  ياـیاضق  زا  امـش  تفگ :  دـش و  لاحـشوخ  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناراداوـه  زا  زین  وا  هکنیا  رطاـخب  اـما  درک ،  بـجعت  تـسا 
رد ناوج  نآ  تاجن  هار  رد  امش  هک  یـششوک  زا  نم  مدوب ؟  ربخ  یب  لئاسم  زا  اعقاو  نم  ینک  یم  رکف  وت  تفگ :  لالب  يراد ؟  یتاعالطا 
 ، يربخاب لئاسم  مامت  زا  هک  لاح  تفگ :  هلوخ  دوب .  صاعورمع  نیموکحم  هلمج  زا  زین  وا  هک  منادیم  و  متسه ،  علطم  دیدرک  لین  لحاس 

هتفر و تساـجنآ  رد  وا  هک  مَّطَقُم ،  هوک  هب  هتـشادرب و  ار  نارتش  اـت  مهاوخیم  وت  زا  تسا و  هفوک  مزاـع  ناوج  نیا  نـالا  میوگب  وت  هب  دـیاب 
ندینش زا  سپ  لالب  نزن .  یفرح  زین  سک  چیه  يارب  دنیبن و  ار  وت  یـسک  شاب  بظاوم  يوریم  وا  دزن  هب  یتقو  و  يورب .  هفوک  هب  وا  هارمه 

 ! لالب يا  وت  هب  نیرفآ  تفگ :  دز و  ادص  ار  وا  هلوخ  اما  دـنک ،  تکرح  هدرک و  زاب  ار  اهنآ  ات  تفر  نارتش  يوس  هب  اروف  هلوخ ،  ياهفرح 
یم هفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناج  تاجن  يارب  ناوج  نیا  اب  نونکا  مه  وت  لالب !  میوگب .  وت  هب  ار  يرگید  هلئـسم  اـت  نک  ربص  يا  هظحل 

زا وا  شاب ،  ناوج  نیا  بظاوم  هکنیا  نآ  منک و  یم  وت  هب  یـشرافس  اما  دینـش ،  یهاوخ  وا  ناـبز  زا  ار  اـهراک  ماـمت  حرـش  يدوزب  يور و 
هک مجلم  نبا  زا  نم  روایب ،  طاطسف  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  اروف  دیسر  مامتا  هب  امش  تیرومءام  هاگره  تس و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادتـسود 
رـس درک و  یمـسبت  هلوخ  ياهفرح  ندینـش  اب  لالب  متفگ ؟  هچ  يدیمهف  ایآ  مرّفنتم ،  دروآرد  نم  دقع  هب  ار  وا  دـهاوخ  یم  روز  هب  مردـپ 

رد وت  اب  رتشیب  متـساوخ  یم  هچ  رگا  ادـخ ،  هانپ  رد  ورب  تفگ :  هلوخ  تخادـنا .  ریز  هب  داد و  ناکت  وا  ياهفرح  ندـیمهف  هناشن  هب  ار  دوخ 
وت یسک  ادابم  هک  شاب  بظاوم  میوگ ،  یم  وت  هب  زاب  يدرگرب .  ملاس  حیحص و  هللاءاشنا  تسا ،  گنت  تقو  نکل  منک ،  تبحـص  هراب  نیا 

یتمدخ همهنیا  اب  زونه  ایوگ  تفگ :  دوخ  اب  درک و  هلوخ  هب  یهاگن  دش  یم  جراخ  هکیلاح  رد  لالب  ییوگب .  يزیچ  یـسک  هب  ای  دـنیبب  ار 
هبو هدـش  قحلم  دیعـس  هب  وا  دـش  هتفگ  البق  هک  روطناـمه  هدرک و  جراـخ  لزنم  زا  ار  نارتش  هاـگنآ  دراد ؟  کـش  نم  هب  ما  هدرک  وا  هب  هک 

تحارتسا يا  هظحل  دـنچ  یتحار ،  هب  دـناوتب  هکنیا  يارب  تشگرب و  دوخ  قاتا  هب  هلوخ  لالب ،  نتفر  زا  سپ  دـندرک .  تکرح  هفوک  يوس 
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دوخ رد  وا  داد .  یمن  تحارتسا  هزاجا  وا  هب  دوب  هجاوم  نآ  اب  هک  یلئاسم  راکفا و  اما  تفر ،  دوخ  باوختخر  هب  قاـتاِرد  نتـسب  اـب  دـنک ، 
دهد تاجن  ار  ترضح  دناوتن  دوشن و  قفوم  شراک  رد  دیعس  دنکن  هک  دیسرت  یم  ور  نیا  زا  و  تشاد .  دیعـس  هب  يدیدش  لیم  ساسحا و 

 . داد یم  رازآ  ار  وا  ادیدش  مالّسلا  هیلع  یلع  تاجن  هار  رد  اهنآ  ّتیرومءام  هار  رس  رد  لکشم  داجیا  دیعس و  لالب و  ّتیقّفوم  مدع  هرهلد  . 
هجیتن نیا  هب  رکف  یتّدـم  زا  سپ  دـهدب ،  یباوج  هچ  دـنک  لا  ؤس  لزنم  رد  لالب  ندوبن  زا  شردـپ  رگا  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  وا  نینچمه 

شرتخد درک  یم  رکف  بش  نآ  رد  هک  هلوخ  ردپ  تسا .  هتفر  اجک  هب  دناد  یمن  هدرک و  رارف  لزنم  زا  لالب  دیوگب ،  شردـپ  هب  هک  دیـسر 
دـمآ و هلوخ  قاتا  فرط  هب  حبـص  لوا  رد  اذـل  دـنیبب ،  ار  وا  تسناوتن  دـنک ،  تحارتسا  ات  هدرک  لفق  دوخ  يور  رب  ار  رد  تسا و  هناخ  رد 

يارب ار  رد  دش و  دنلب  رد  يادص  ندینـش  اب  هلوخ  دیبوک ،  ار  رد  هاگ  نآ  تسین ،  اجنآ  رد  زین  لالب  تسا و  هدش  لفق  قاتا  رد  مه  زاب  دید 
تشاذگ و شرتخد  هناش  يور  رب  ار  تسد  زین  شردـپ  دیـشک و  يا  هزایمخ  وا  ندرک  هارمگ  يارب  ردـپ  ندـید  اب  هلوخ  درک ،  زاب  شردـپ 

نتـشاد اب  ناجردپ ،  هن  تفگ :  هلوخ  تسا ؟  هتفرن  نوریب  تلد  زا  رید ) رد  هلوخ  ندرک  ینادنز   ) زورید سرت  زونه  ایوگ  مرتخد !  تفگ : 
ادص ار  لالب  هاگنآ  میروخب .  هناحبص  مه  اب  میورب  ایب  الاح  مرتخد ،  نیرفآ  تفگ :  ردپ  تسا .  هدوسآ  تحار و  ملایخ  امـش  نوچ  يردپ 

 ، مناد یمن  تسرد  تفگ :  هلوخ  تساجک ؟  لالب  سپ  تفگ :  دومن و  هلوخ  هب  ور  سپ  دینشن ،  یباوج  اما  دنک  رضاح  ار  هناحبـص  ات  دز 
 . دنک ادیپ  ار  وا  ات  داتسرف  لالب  لابند  هب  ار  یصخش  اذل  دشن ،  وا  زا  يربخ  اما  دنام  لالب  رظتنم  یتدم  ردپ  دشاب ؟  هتفر  رازاب  هب  دیاش  یلو 
وا یتحاران  نارتش  لالب و  ندـماین  اب  دوب  رهظ  ماگنه  دنتـسین .  زین  شنارتش  هک  درک  هدـهاشم  تعاـس  دـنچ  زا  سپ  دـنتفاین .  ار  لـالب  یلو 

رهظزادعب تسا .  هدرک  رارف  هدیدزد و  ار  اهرتش  وا  ایوگ  تفگ :  دید  ار  شردپ  ینارگن  هک  هلوخ  دش .  نارگن  اهنآ  يارب  دیدرگ و  رتدایز 
 . تسا هدرک  رارف  هک  درک  ادیپ  نیقی  سپ  دندرکن ،  ادیپ  وا  زا  يرثا  اما  دننک  ادیپ  ار  لالب  ات  داتسرف  رهـش  فارطا  هب  ار  يا  هدع  شردپ  زین 

رکف نیا  رد  وا  داتفا ،  دیعـس  رکف  هب  مه  زاب  اما  دـش .  لاحـشوخ  تسا  هدرک  رواب  ار  شیاهفرح  شردـپ  هک  درک  ادـیپ  نانیمطا  هلوخ  یتقو 
وا اما  دشاب .  هدوهیب  شالت  همهنیا  دننک و  یثنخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  هئطوت  دنناوتن  دنـسرب و  هفوک  هب  رید  لالب  دیعـس و  دنکن  هک  دوب 

ار وا  ترـضح  نآ  نارای  درب و  یمن  ردـب  ملاس  ناـج  اـما  دوشب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  هب  قفوم  مجلم  نبا  هچ  رگا  هک ،  تشاد  نیقی 
ردپ هکاهبـش  زا  یکی  رد  نآ ،  زا  سپ  یتدم  درپس .  یهلا  ردق  اضق و  هب  ار  لئاسم  درک و  ربص  وا  تروص  ره  رد  درک .  دـنهاوخ  تازاجم 

دش و واکجنک  هلوخ  تسا .  لاحشوخ  ردقنیا  هک  تسا  هدینش  ار  يربخ  ایوگ  دیسر ،  یم  رظن  هب  لاحشوخ  رایسب  دوب  هدمآ  هناخ  هب  هلوخ 
هیـضق اذـل  دـناشکب ،  فرح  هب  ار  وا  اذـغ  ندروخ  عقوم  تساوخ  یم  دنتـسشن  ماـش  هرفـس  رـس  رب  یتـقو  دروآردرـس .  هیـضق  زا  تساوـخ 

دومن هلوخ  هب  یمسبت  طقف  دزن و  یفرح  دوب  ندروخ  اذغ  لاح  رد  هک  شردپ  اما  دروآ ،  نایم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  يریگتـسد 
ارم وت  تفگ :  درک و  هلوخ  هب  یمـسبت  ردپ  اذغ ،  ندش  مامت  اب  دوش .  مامت  شردپ  ياذـغ  ات  دـش  رظتنم  تفگن و  يزیچ  رگید  زین  هلوخ  . 
هب امـش  نظءوس  زا  نم  ناجردپ !  تفگ :  بجعت  اب  هلوخ  میوگن .  تیارب  مسرت  یم  شندش  شاف  زا  هک  ار  یفرح  هاگچیه  ات  يدرک  راداو 
لد درد  وا  اب  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  امـش  زج  متـسه و  هناخ  رد  هشیمه  هک  متـسه  يا  هبجحم  ناوج  رتخد  نم  منک ،  یم  بجعت  مدوخ 
؟  ما هدومن  اشفا  ار  ناتیاهفرح  زا  يزیچ  هچ  لاح  هب  اـت  نم  منک ؟  یم  شاـف  ار  ترارـسا  نم  هک  ینز  یم  تمهت  نم  هب  هنوگچ  سپ  منک ، 

 . دیشک رانک  هب  ار  دوخ  نانک  هیرگ  هاگنآ 

مود تمسق 

ردپ تسیچ  هیضق  سپ  تفگ :  هلوخ  دش .  تکاس  و  اما . . .  يا ،  هدرک  شاف  ارم  زار  امـش  متفگن  نم  تفگ :  درک و  یمـسبت  مه  زاب  ردپ 
ناـنیمطا نم  هب  مردـپ  هک  تسا  دـنیاشوخان  میارب  رایـسب  نیا  ینز و  یم  تمهت  نم  هب  تراـک  نیا  اـب  يراد و  نظ  ءوـس  نم  هب  وـت  ناـج ! 

 : تفگ یتحاران  اـب  هلوخ  يراد و . . .  هقـالع  اـم  نانمـشد  هب  وت  مدـقتعم  زونه  نم  هک  ینادـیم  رتهب  دوخ  وت  تفگ :  ردـپ  دـشاب .  هتـشادن 
اذـغ زا  تسد  هاگنآ  ینز ؟  یم  نم  هب  ار  یتمهت  نینچ  روطچ  امـش  تمهت ،  نیا  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هاـنپ  تسیک ؟  نمـشد  زا  امـش  روظنم 
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رد يراد ،  یلع  نارادتـسود  هب  تبـسن  یـصاخ  تبحم  هقالع و  وت  هک  مناد  یم  نم  تفگ :  شردـپ  تساـخرب .  هرفـس  يور  زا  هدیـشک و 
رطاخ هب  ار  وت  نم  دـیناسر .  لتق  هب  ناورهن  گنج  رد  ار  ام  زا  يدایز  هدـع  دومن و  گنج  اـم  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یناد  یم  دوخ  هکیلاـح 

هک تیمکح  يارجام  نیفص و  گنج  زا  دعب  اما  مدوب ،  وا  نارای  زا  وت  لثم  ینامز  کی  رد  زین  نم  نوچ  منک  یمن  شنزرـس  یلع  هب  هقالع 
ياهفرح ندینش  اب  هلوخ  متـسه .  زیتس  رد  وا  اب  هشیمه  و  مدش ،  رود  وا  زا  تفرگ ،  ار  وا  ياج  هیواعم  هجیتن  رد  داد و  تسد  زا  ار  تفالخ 

دهاوخ تکاله  هب  ار  دوخ  دـنک  راهظا  ار  تقیقح  رگا  درک  ساسحا  تسا ،  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادتـسود  زا  وا  دوب  هدـیمهف  هک  شردـپ 
هدیقع هک  یتقو  زا  مدنبیاپ ؟  دوخ  قباس  هدیقع  هب  نم  هک  دیناد  یم  اجک  زا  امـش  تفگ :  تفرگ و  شیپ  رد  ار  راکنا  يانب  اذـل  تخادـنا ، 

اب هراب  نیا  رد  هک  متـسه  یک  نم  رگم  هزات  تسا ،  هدرک  رییغت  وا  هب  تبـسن  زین  نم  هدیقع  هدـش ،  ضوع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  امش 
هکیلاح رد  ینک ؟  جاودزا  مجلم  نبا  اب  يدـشن  رـضاح  ارچ  سپ  دـشاب  تسرد  ییوگ  یم  هچنآ  رگا  تفگ :  شردـپ  منک .  تفلاخم  امش 

اب هلوخ  تسا .  یلع  لتق  نآ  تسین و  نآ  ماجنا  هب  رـضاح  نیملـسم  زا  کیچیه  هک  تسا  هدرک  یگرزب  راـک  هب  مادـقا  درم  نیا  یتسنادـیم 
هابتـشا امـش  ناجردپ ،  تفگ :  اذل  دراد  لیم  وا  هب  مه  زونه  هدرکن و  در  ار  وا  هاگچیه  دنامهفب  وا  هب  درک  یعـس  شردپ  ياهفرح  ندـینش 

رفـس زا  هاگره  تسا و  نم  راگتـساوخ  زونه  وا  مدرکن و  در  ار  مجلم  نبا  هاـگچیه  نم  دـینز ،  یم  تمهت  نم  هب  هراـب  نیا  رد  دـینک و  یم 
 . ما هتفگن  وا  در  رد  هملک  کی  لاح  ات  هکیلاح  رد  مرادـن  لوبق  ار  وا  نم  دـیئوگ  یم  روطچ  سپ  دـنک ،  جاودزا  نم  اب  دـناوت  یم  تشگرب 

مدـیمهف تیاهدروخرب  زا  اما  یتفگن ،  يزیچ  وت  مناد  یم  هلب ،  تفگ :  دـیدنخ و  دوب ،  غرم  نار  ندرک  ادـج  لوغـشم  هکیلاح  رد  شردـپ 
نآ نتفریذپ  زا  وا  اما  درک  فراعت  هلوخ  هب  درک و  ادج  ار  نآ  زا  يا  هعطق  نار ،  ندرک  ادج  زا  سپ  ردـپ  يرادـن .  وا  هب  يا  هقالع  نادـنچ 
نم هب  هک  ياه  تمهت  اب  وت  تفگ :  هلوخ  روخب .  ریگب و  متـسد  زا  ار  نیا  وشن ،  تحاران  میاهفرح  زا  تفگ :  هلوخ  هب  سپ  دیزرو ،  عانتما 

رد ارم  یتشاد ،  نم  هب  هک  ینظ  ءوس  نیا  اب  یتح  ینک ،  یم  هلماعم  نمـشد  لثم  نم  اب  وت  منک  یم  رکف  نم  ینک ،  یم  ملظ  نم  هب  ینز  یم 
وت يارب  هراب  نیا  رد  يربخ  نم  یتخادـنا ،  هدـننک  تحاران  بش  نآ  داـی  هب  ارم  وت  مرتخد  تفگ :  ردـپ  يدرک .  سبح  کـیرات  هناـخ  نآ 
دنک رما  هچنآ  ایآ  هن و  ای  یتسه  تردـپ  تعاطا  رد  وت  ایآ   . )) یهد خـساپ  نم  لاوئـس  نیا  هب  هکنیا  رگم  منز  یمن  وت  هب  یفرح  اـما  مراد ، 

يزیچ دوخ  یگدنز  رد  نم  اما  یتسناد ،  تا  هدیقع  فلاخم  ارم  يراد و  نظ  ءوس  نم  هب  امش  ناجردپ  تفگ :  هلوخ  یهد )) ؟  یم  ماجنا 
ریگب و ار  همقل  کی  نیا  الاح  تفگ :  هلوخ  هب  تشادرب و  تشوگ  يا  هکت  شردپ  هاگنآ  مهاوخ .  یمن  ار  امش  یلاحـشوخ  تیاضر و  زج 

وت هب  ار  يا  هلئسم  دیاب  مرتخد !  تفگ :  شردپ  نآ  زا  سپ  دروخ .  تفرگ و  ار  نآ  زین  هلوخ  میوگ .  یم  يزیچ  هچ  نک  شوگ  دعب  روخب 
اب اـت  دـنا  هدـمآ  طاطـسف  هب  اـهنآ  تسا و  هدـش  اـجنیا  هب  هفوک  زا  سانـشان  درم  ود  ندـمآ  هجوتم  صاـعورمع  هک  تسا  نیا  نآ  میوگب و 
رد هک  ياهنآ  همه  اروف  ات  داد  روتـسد  زین  ریما  دننک ،  تاقالم  دـندوب  هدـش  عمج  سمـشلا  نیع  رد  هک  یلع  ناراداوه  ياس  ؤر  ناگرزب و 

تسا هدش  هچ  مناد  یمن  الماک  اما  ما  هدینش  ياهزیچ  کی  تفگ :  هلوخ  يا ؟  هدینش  يزیچ  وت  ایآ  دننک .  ریگتسد  ار  دنا  هدش  عمج  اجنآ 
ریگتـسد تسا  هللادبع  مان  هب  هک  ار  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دندوب ،  سمـشلا  نیع  رد  بش  نآ  رد  هک  یناگدش  ریگتـسد  نیب  رد  تفگ :  ردپ  . 

تهج هراـمالاراد  هب  هیقب  هارمه  مه  ار  هللادـبع  تساـجک .  نـالا  مـیناد  یمن  تـسا و  هدرک  رارف  وا  متخانـشن و  ار  يرگید  اـما  دـنا ،  هدرک 
اذل دوش  داجیا  يا  هنتف  راک  نیا  اب  دیاش  متفگ  نم  اما  دناسرب ،  لتق  هب  ار  همه  هک  تفرگ  میمصت  صاعورمع  نآ  زا  سپ  دندرب .  ییوجزاب 

زا هلوخ  هک  دوبن  يزیچ  اهربخ  نیا  دنا .  هدرک  قرغ  ار  اهنآ  هک  میدیمهف  دعب  زور  دزادنایب ،  بآ  هب  هدرب و  لین  هب  ار  اهنآ  تفرگ  میمـصت 
هک مدرک  یم  رکف  نینچ  زورما  ات  نم  داد :  همادا  هلوخ  ردپ  دناد .  یمن  يزیچ  الصا  هک  درک  دومناو  يروط  اما  دشاب  هتـشادن  یعالطا  نآ 

هناخ هب  مه  زاب  زورما  رـصع  دنا .  هدرک  لفق  ار  اهقاتا  زا  یکی  ِرد  مدرک  هدهاشم  مدوب  ریما  هناخ  رد  هک  زورما  اما  دـنا .  هدرک  قرغ  ار  همه 
درک نم  هب  یمسبت  ریما  میدیسر ،  اجنیا  هب  یتقو  میدرک  یم  تبحـص  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يراک  مجلم و  نبا  هرابرد  ام  متفر .  صاعورمع 

صاعورمع اما  دنک ،  نایب  میارب  ار  رما  نیا  لیلد  متـساوخ  ریما  زا  اذل  مدش ،  واکجنک  یتلاح  نینچ  ندید  اب  دراد .  يدیدج  ربخ  ایوگ  هک 
نم تسیک ؟  تسا  هدش  لفق  هک  یقاتا  نیا  رد  یناد  یم  ایآ  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  دایز ،  رارصا  اب  هرخالاب  ات  تشادن  ار  نآ  نتفگ  لیم 
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دنلب يا  هدـنخاب  صاعورمع  دنتـسه .  وا  هناخ  رد  یناـسک  هچ  مسرپب  ریما  زا  هک  تسین  نم  نءاـش  رد  مناد و  یمن  نم ،  يـالوم  هن  متفگ : 
رظتنم مدرک و  بجعت  ورمع  ياهفرح  ندینـش  اب  داد .  دـهاوخ  تاجن  لتق  زا  ارم  ناج  هک  ما  هدرک  سبح  ار  یـصخش  قاـتا  نآ  رد  تفگ : 

ات دـش  ثعاـب  طاطـسف  هب  وا  ندـمآ  هک  تسا  يوـما  هللادـبع  قاـتا  نیا  رد  نم !  تسود  تفگ :  وا  مونـشب ،  ار  يرتـشیب  حیـضوت  اـت  مدـش 
یلاحشوخ زا  شبلق  تسا و  دیعس  تسود  نامه  هک  دیمهف  هللادبع  مان  ندینـش  اب  هلوخ  مناسرب .  لتق  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  یلع  ناراداوه 

بجعت ورمع  نانخس  زا  نم  داد :  همادا  هلوخ  ردپ  تسا ؟  هدش  وا  تاجن  بجوم  يزیچ  هچ  هک  دمهفب  هک  تشاد  تسود  اما  داتفا  شپت  هب 
هارمهب مجلم  نبا  تتـسود  هک  داد  ربخ  نم  هب  هللادـبع  تفگ :  ریما  داد ؟  دـهاوخ  تاجن  گرم  زا  ار  وت  وا  هنوگچ  هک  مدیـسرپ  سپ  مدرک 

دوخ تاجن  يارب  وا  دیاش  مدرک  رکف  مدینش  هللادبع  زا  ار  نانخس  نیا  یتقو  دنا .  هدیـشک  زور  کی  رد  ار  وت  یلع و  لتق  هئطوت  شناتـسود 
يارجا زور  ینعی  ناـضمر  زور 17  اـت  متفرگ  میمـصت  اذـل  تساـم .  ناراداوه  زا  مجلم  نبا  مناد  یم  اریز  تسا ،  هتخاـس  ار  یغورد  نینچ 

اب دز .  مهاوـخ  ار  شندرگ  ـالاو  منک ،  یم  دازآ  ار  وا  دوـب  حیحـص  شیاـهربخ  رگا  نآ  زا  سپ  منک ،  ینادـنز  قاـتا  رد  ار  وا  لـتق  هئطوـت 
زا ریغ  نم  هک  مدروخ  مسق  شیارب  اروف  سپ  دشاب ،  هدرک  ادـیپ  نظءوس  نم  هب  دـنکن  هک  داتفا  هزرل  هب  مندـب  صاعورمع  ياهفرح  ندـینش 

هللادبع تفگ :  ریما  تفگ ؟  امش  هب  ار  رگ  هئطوت  مان  هللادبع  ایآ  مدیـسرپ  وا  زا  دعب  متـسناد .  یمن  يزیچ  یلع ،  لتق  رد  مجلم  نبا  میمـصت 
متـسناد یمن  هک  تسا  نیا  تقیقح  مرتخد !  تفگ :  شردپ  دیدرک ؟  هچ  امـش  نآ  زا  سپ  ردپ !  تفگ :  هلوخ  دناد .  یمن  ار  وا  مان  يوما 

تبسن متفرگ  میمصت  ورنیا  زا  دنک .  ادیپ  نظءوس  نم  هب  رتشیب  مدیـسرت  یم  اریز  منک ،  تباث  ریما  هب  تبـسن  ار  مصالخا  تقادص و  روطچ 
هاـگچیه متخانـش  یم  ار  نئاـخ  درم  نیا  نم  رگا  متفگ :  وا  هب  مهد و  هولج  نیگمـشخ  وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  منک و  یئوگدـب  مجلم  نبا  هب 

متفگ صاعورمع  هب  ار  اهفرح  نیا  یتقو  منک .  یم  عطق  هلوخ  زا  ار  وا  تسد  الاح  نیمه  زا  اما  مدش ،  یمن  مرتخد  اب  وا  يدزمان  هب  یـضار 
رتـخد هچ  وا  مناد  یم  مسانـش و  یم  بوخ  ار  هلوخ  ترتـخد  نم  تسین ،  یفاـک  نم  يارب  هدـعو  لوق و  نیا  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  وا  ، 
يوما ناوج  نیا  ياهفرح  هچنانچ  مراد  میمـصت  نونکا  اما  مروآرد .  منادنزرف  زا  یکی  دقع  هب  ار  وا  مدوب  لیام  هشیمه  اذـل  تسا  یمرتحم 

زا دروخب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نارادتـسود  بیرف  هکنآ  زا  لبق  يوما  ناوج  نیا  اریز  منک ،  يراگتـساوخ  وا  يارب  ار  ترتخد  دشاب  تسرد 
زا هیواعم  لتاق  مان  نتفگن  تلع  هک  دیـسر  شنهذ  هب  دش و  لاحـشوخ  رایـسب  هللادبع  ندـنام  هدـنز  ربخ  ندینـش  اب  هلوخ  دوب .  ام  ناراداوه 

ادـیپ تاجن  وا  ات  دـهدب  هیواعم  هب  ار  ربخ  نیا  صاـعورمع  تساوخ  یمن  وا  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  اـنیقی  صاـعورمع ،  هب  هللادـبع  فرط 
مجلم نبا  تسد  زا  هکنیا  زا  وا  تفگن .  يزیچ  دش و  تکاس  تشاد  هک  یئایح  مرش و  تهج  هب  يراگتساوخ و  هلئسم  ندینـش  اب  اما  دنک . 

هب ار  دوخ  نانچمه  هلوخ  دیشک .  دهاوخ  اجک  هب  اهنآ  راک  هک  داتفا  لالب  دیعس و  دایب  نآ  زا  سپ  دوب .  لاحـشوخ  یلیخ  تفای  یم  یئاهر 
یم رکف  هلب ،  تفگ :  شردپ  دشاب ؟  هتشاد  تحـص  صاعورمع  لتق  هیـضق  ینک  یم  رکف  ایآ  دیـسرپ :  بجعت  اب  اذل  دز و  یم  یعالطا  یب 
مناد یمن  تفگ :  ردپ  دادن .  یباوج  دش و  تکاس  هلوخ  تسیچ ؟  صاعورمع  يراگتساوخ  داهنـشیپ  هرابرد  وت  رظن  اما  دشاب ،  نینچ  منک 

یم لوکوم  دـعب  هب  ار  هلئـسم  نیا  العف  تفگ :  هلوخ  متـسین .  ریما  داهنـشیپ  در  هب  رداق  ام  هک  یناد  یم  وت  اـما  تسیچ ،  وت  توکـس  ینعم 
یم میمصت  تقو  نآ  تسا و  هدرک  نییعت  ارنآ  ریما  هک  یتقو  ات  مینک  یم  ربص  تسینامـش ،  رادربنامرف  زینک و  زج  يزیچ  هلوخ  اریز  مینک ، 

دشابن راک  تنایخ  مجلم  نبا  لثم  دشاب و  هتشاد  ار  وت  تقایل  دیدج  راگتساوخ  مراودیما  یلو  مینک ،  یم  ربص  ام  هتبلا  تفگ :  ردپ  میریگ . 
ار وا  نکیلو  تسا  هتفای  تیبرت  نامثع  لزنم  رد  هک  تسا  يوما  کی  وا  تسا ،  یمرتحم  درم  هللادبع  هک  مدیمهف  ریما  نانخـس  نایم  زا  نم  . 
رد نم  اریز  دسر  یم  رظن  هب  يابیز  دیشر و  ناوج  وا  تسا .  هتشگرب  دوخ  قباس  هدیقع  هب  لاح  اما  دندوب  هدومن  یلع  راداوه  هداد و  بیرف 

ار وا  توکـس  شردـپ  اما  تفگ ،  یمن  يزیچ  درک و  یم  توکـس  نانچمه  هلوخ  ما .  هدـید  ار  وا  دـندوب  هدرک  ریگتـسد  ار  اهنآ  هک  یبش 
رد وا  تفر .  دوخ  قاتا  هب  هتـشاد و  ار  دوخ  تسد  هلوخ  دندش ،  دنلب  اهنآ  يود  ره  اذـغ  فرـص  زا  سپ  تسناد ،  یم  وا  تیاضر  رب  لیلد 

رکف هب  دـش  یم  اهنت  هاگره  هلوخ  درک .  ناوت  یمن  ربص  زج  يراک  هک  دومن  عناق  ار  دوخ  اما  دـنک ؟  هچ  ردـپ  داهنـشیپ  اب  هک  دوب  رکف  نیا 
رد دروآرد  هللادـبع  جاودزا  هب  ار  وا  صاعورمع  دـنکن  هک  دیـسرت  یم  وا  داـتفا ،  یم  دوب  هدرک  ادـیپ  وا  هب  هک  يا  هقـالع  قشع و  دـیعس و 
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هّللادبع اریز  دوب  تفگـش  رد  هللادـبع  تعاجـش  یکریز و  زا  وا  دـیماجنا .  دـهاوخ  اجک  هب  هفوک  رد  دیعـس  راک  تسناد  یمن  زونه  هکیلاح 
ربخ دـنکن  هک  دیـسرت  یم  نیا  زا  هلوخ  دوب .  هتـشاد  هگن  یفخم  ار  هیواعم  نتـشک  يارجام  اـما  دوب  هتفگ  وا  هب  ار  صاـعورمع  لـتق  هئطوت 

زج يا  هراچ  درک و  یم  يرپس  بارطضا  ینارگن و  اب  ار  اهتعاس  ددرگ .  هللادبع  نتشک  بجوم  تیاهن  رد  دوشن و  لیدبت  تیعقاو  هب  هللادبع 
رد هئطوت  رگا  هک  دوب  نارگن  برطضم و  رایسب  دوب  ینادنز  ورمع  هناخ  رد  هک  زین  هللادبع  تشادن .  یهلا  ردق  اضق و  هب  ندرپس  لد  ربص و 

 . دمآ دهاوخ  شیپ  هچ  دوش  فرصنم  لتاق  دوشن و  ماجنا  دوخ  عقوم 

صاعورمع رورت  يارجام 

 ، دیسر ارف  ناضمر  زور 17  حبص  تفرن .  تعامج  زامن  هماقا  هب  زور  دنچ  ندش ،  هتشک  زا  سرت  لتق و  هئطوت  ندینـش  زا  سپ  صاعورمع 
هک ار  ( 40  (() ۀـبیبح یبا  نب  ۀـجراخ   )) مان هب  یـصخش  ور  نیا  زا  دورب ،  زاـمن  هب  دـناوت  یمن  درد  لد  تلعب  هک  درک  دومناو  صاـعورمع 

هماقا لحم  رد  هبیبح  یبا  نب  ۀجراخ  داتسرف .  دجسم  هب  دوخ  ياج  هب  تشادن ،  لتق  هسیـسد  زا  یعالطا  چیه  دوب و  رهـش  نیرومءام  سیئر 
ار ریـشمش  ریخءات  نودـب  تسا  هداتـسیا  زامن  هب  صاعورمع  هکنیا  لایخ  هب  دوب و  هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  لبق  زا  هک  لتاق  داتـسیا ،  زامن 
 . دـندرب ریما  شیپ  ار  وا  هتـسب  تسد  و  هتخیر ،  وا  رـس  رب  اروف  صاعورمع  نیرومءاـم  دروآرد .  ياـپ  زا  ار  وا  تبرـض  کـی  اـب  هدیـشک و 
؟  یتشک ار  ۀبیبح ))  یبا  نب  ۀجراخ   )) وت یتشک ؟  ار  میاهورین  هدنامرف  ارچ  وت ،  رب  ياو  تفگ :  دیـشک و  يدایرف  وا  ندـید  اب  صاعورمع 
 : تفگ دز و  دایرف  صاعورمع  ما ؟  هتـشک  ار  وت  مدرک  یم  رکف  نم  مسق  ادخب  تفگ :  يدرـسنوخ  اب  تشحو و  سرت و  نودب  درم  نآ  اما 

رمع نم  تفگ :  درم  نآ  یتسیک ؟  وت  منیبب  وگب  اما  دش .  هتشک  ۀبیبح ))  یبا  نب  ۀجراخ   )) تساوخن و ادخ  اما  یشکب  ارم  یتساوخ  یم  وت 
دنناسرب لتق  هب  ار  وا  اروف  داد  روتسد  صاعورمع  هاگنآ  میمت .  ینب  زا  تفگ :  یتسه ؟  هلیبق  مادک  زا  تفگ :  صاعورمع  متـسه .  رکب  نب 

ياهدایرف داد و  دعب  زور  حبـص  دینـش .  یم  ار  نآ  ادرف  دیاب  هک  دوب  يا  هزات  ربخ  رظتنم  وا  تشادن ،  رارق  باوخ و  بش  نآ  رد  هلوخ  اما  . 
نایب زا  سپ  دوب و  تسرد  هللادبع  ياهفرح  مرتخد !  تفگ :  تفر و  هلوخ  يوس  هب  همیسارس  دمآ و  هناخ  هب  شردپ  دش ،  هدینـش  رهـش  رد 

یبیجع تسب  نب  رد  ار  دوخ  ربخ ،  نیا  ندینـش  اب  هلوخ  ینک .  هدامآ  هللادـبع  اب  جاودزا  يارب  ار  دوخ  دـیاب  وت  ـالاح  تفگ :  لـتق  يارجاـم 
هدرکن رارف  شردـپ  هناـخ  زا  رتدوز  ارچ  هک  درک  یم  شنزرـس  ار  دوخ  ور  نیا  زا  دـنک ،  هچ  تسناد  یمن  دوب و  تحاراـن  یلیخ  وا  دـید ، 

هب یتبحم  هقالع و  زاربا  چیه  دوب ،  هدرک  تاقالم  طاطـسف  رد  ار  وا  دیعـس  هکیتقو  اریز  تشادن  نیقی  شدوخ  هب  دیعـس  هقالع  هب  اما  تسا ، 
تسا هدش  راک  نیا  هب  قفوم  مجلم  نبا  ایآ  تسا ،  هدمآ  هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  رـس  رب  هک  دوب  هفوک  نارگن  مه  یفرط  زا  دوب .  هدرکن  هلوخ 

نب نیا  زا  ار  وا  هک  یـسک  اهنت  تسا ؟  هدش  دیهـش  هکنیا  ای  هدرک و  ادیپ  تاجن  صاعورمع  لثم  زین  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ایآ  هن ؟  ای 
 . دنک لقن  وا  يارب  ار  حیحص  رابخا  دایب و  رتدوز  هچ  ره  دوب  رظتنم  هک  دوب ،  شمالغ  درک  یم  جراخ  تسب 

وا زا  ماقتنا  ماطق و  لابندب  دیعس 

اریز دوب  طاطـسف  هب  رفـس  هدامآ  لالب  میتفگ  دننک .  یم  هچ  اهنآ  مینیبب  ات  هفوک  هب  میور  یم  لاح  میدرک  كرت  هفوک  رد  ار  لالب  دـیعس و 
هچ لـالب  نتفر  زا  سپ  هک  دوب  رکف  نیا  رد  شدوخ  اـما  درواـیب ،  ار  حیحـص  ربخ  هتفر و  اـجنآ  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  دـیعس 

هتفگ وت  هب  نم  تفگ :  درک و  لالب  هب  ور  اذل  دیآ ،  رسب  شتقاط  هدیشک و  لوط  لالب  ندمآ  دیاش  هک  دیـسر  شرکف  هب  نآ  زا  سپ  دنک ؟ 
اجنآ رد  مور و  یم  قشمد  هب  زین  نم  دشکب ،  لوط  یلیخ  تندمآ  مسرت  یم  نوچ  اما  يروایب ،  میارب  ار  رابخا  يورب و  طاطسف  هب  هک  مدوب 

و هن ؟  ای  مریگب  ماطق  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نوخ  ماقتنا  هچ  متـسه ،  وت  رظتنم  قشمد  دجـسم  رد  رگید  زور  تسیب  نم  منام .  یم  وت  رظتنم 
اجنآ رد  ادرف  حبـص  ات  دیعـس  درک و  تکرح  طاطـسف  يوس  هب  لالب  تسا ؟  هدمآ  هچ  هیواعم  رـس  رب  ممهفب  مناوت  یم  رتهب  اجنآ  نینچمه 
سپ تسا .  هدش  لفق  وا  هناخ  رد  دید  دیسر  اجنآ  هب  یتقو  تفر ،  ماطق  هناخ  يوس  هب  میقتسم  دش و  جراخ  هناخ  زا  دوز  حبص  درک .  ربص 
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نز نیا  هک  ياه  گنرین  هلیح و  هتـشذگ و  تارطاخ  دایب  وا  تفر .  ورف  رکف  هب  درک و  نآ  ناتخرد  غاب و  هب  یهاـگن  داتـسیا و  رد  کـیدزن 
هتفر تسا  نکمم  اجک  نز ،  نیا  هک  دش  رکف  نیا  رد  وا  دندوب .  هدمآ  لزنم  نیا  هب  مه  اب  هک  داتفا  هللادبع  دایب  وا  داتفا .  دوب  هدرک  سنجدب 
تفر داد  یم  لامتحا  هک  اج  ره  رکف ،  نیا  لابند  هب  دشاب .  هتفر  هفوک  فارطا  رد  دوخ  ماوقا  دزن  دـیاش  تفگ :  دوخ  هب  ور  نیا  زا  دـشاب ؟ 
دایب قشمد  هب  نم  زا  رتدوز  لالب  تسا  نکمم  مهد  تسد  زا  ار  تقو  نیا  زا  رتشیب  رگا  تفگ :  دوخ  هب  نآ  زا  سپ  تفاـین .  وا  زا  يرثا  اـما 
هدرب هانپ  قشمد  رد  هیواعم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  تسد  زا  رارف  يارب  ماـطق  دـیاش  هک  دیـسر  شرکف  هب  نینچمه  منیبب و  ار  وا  مناوتن  و 

زا ار  تقو  نآ  زا  سپ  دروآ .  تسد  هب  ار  وا  لد  تسناوت  یم  امتح  دوب و  هدرک  هیواعم  نمـشد  نتـشک  هب  يداـیز  کـمک  وا  اریز  دـشاب ؟ 
هفوک هب  دیعس  هک  دینـش  ناحیر  زا  ماطق  هعقاو  بش  رد  درک .  تکرح  قشمد  فرط  هب  تعرـس  اب  هدش و  يوردنت  رتش  راوس  دادن و  تسد 

ار وا  مالغ ،  نیا  تفگ :  وا  هب  درک و  فیرعت  وا  يارب  ار  هلوخ  مالغ  اب  دوخ  دروخرب  يارجام  دـمآ  ماـطق  دزن  ناـحیر  یتقو  تسا و  هدـمآ 
ناحیر نانخس  ندینـش  زا  ماطق  دیایب .  امـش  هناخ  هب  نم  اب  دشن  رـضاح  درکن و  رواب  ارم  نانخـس  دیعـس  رگید  هدرک و  اوسر  دیعـس  دزن  رد 

هلوخ هب  تداسح  رطاخب  اما  دمآ  یمن  ششوخ  دیعس  زا  هکنیا  دوجو  اب  وا  دومن ،  هلوخ  لالب و  هب  تبسن  يرتشیب  هنیک  ینمـشد و  ساسحا 
تاجن يارب  هلوخ  هک  ياهکمک  زا  اصوصخ  تفرگ ،  شیپ  رد  ار  وا  اـب  ینمـشد  ياـنب  دوب  هدـش  دیعـس  هب  هقـالع  قشع و  رد  وا  بیقر  هک 

بش نآ  رد  نوچ  اما  دنزب .  هلوخ  هب  يا  هبرـض  هدش  روط  ره  تفرگ  میمـصت  اذل  دوب .  تحاران  درک  یم  دیعـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناج 
رکف يرگید  زیچ  هب  تسناوت  یمن  تشاد  روضح  وا  دزن  رد  زین  مجلم  نبا  نینچمه  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  هجوـتم  شراـکفا  همه 
رظتنم نانز  صوصخم  رداچ  رد  نتـسشن  اب  هتفر و  هفوک  دجـسم  هب  شمالغ  و  هبابل )   ) نزریپ نآ  هارمه  رجف  عولط  زا  لبق  ور  نیا  زا  دنک . 

شا هنانئاخ  هشقن  ندش  شاف  زا  یتح  وا  تشاد ،  دوخ  میمصت  هار  رد  يدایز  تءارج  وا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هلئسم  دش .  هثداح  عوقو 
تخاس دهاوخ  ار  دیعس  راک  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ربنق ) هب  دیعس  هماندهعت  ندرپس   ) نزریپ نآ  هلیح  هک  تشاد  نیقی  وا  دیـسرت ،  یمن 

.

طاطسف هب  رفس  يارب  ماطق  میمصت 

مالغ و  هبابل )   ) نزریپ نآ  هارمهب  دوب  هدرک  زاب  ار  شلد  هدقع  هکیلاح  رد  ماطق  مجلم  نبا  يریگتسد  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ 
هرابرد صاعورمع  دزن  رد  ات  هتفر ،  طاطسف  هب  تفرگ  میمصت  وا  تشاد .  لد  رد  ار  هلوخ  دیعس و  هنیک  زونه  اما  درک ،  رارف  هفوک  زا  دوخ 

مالّـسلا هیلع  یلع  نارادوه  عامتجا  لحم  نداد  ول  رد  ار  وا  ياهیتمدخ  شوخ  باوج  صاعورمع  درک  یم  رکف  اریز  دنک ،  یئوگدـب  هلوخ 
نتشک روتسد  زج  يزی  مالّسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  زا  وا  يارادفرط  نایب  هلوخ و  هرابرد  ینیچ  نخس  اب  هک  تشادن  یکـش  داد و  دهاوخ  ار 
هرابرد يرگید  هشقن  دـیاب  الاو  دـشاب  هدیـسرن  لتق  هب  صاـعورمع  دوخ  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  و  دوب .  دـهاوخن  صاـعورمع  فرط  زا  وا 

لماک یگدامآ  دوب ،  وا  تمدخ  رد  هشیمه  هک  زین  ناحیر  دـنک .  بلج  دوخ  هب  ار  ناحیر  تقفاوم  تفرگ  میمـصت  اذـل  دیـشک .  یم  هلوخ 
رتهب تفگ :  دوخ  هب  اما  دناسرب ،  طاطسف  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  تفرگ  میمـصت  ناحیر  رظن  بلج  زا  سپ  درک .  مالعا  ماطق  هب  ار  دوخ 

صاعورمع دشاب ،  هدش  هتشک  وا  رگا  هک  دنک ،  ادیپ  عالطا  هیواعم  تشونرـس  زا  ات  دشاب  هتـشاد  قشمد  رد  یفقوت  تکرح  ریـسم  رد  تسا 
 . دنک بحاصت  ار  وا  ینیشناج  تفالخ و  ماقم  دوخ  ات  دنک  قیوشت  ار 

هیواعم رورت  يارجام 

دصق قشمد  دجـسم  رد  ناضمر  حبـص 17  رد  یمیمت  هللادـبع  نب  كرب  مان  هب  يدرم  هک  دینـش  اجنآ  رد  دـش ،  قشمد  دراو  ماطق  هک  یتقو 
درک ادیپ  تاجن  گرمزا  هیواعم  هدرک و  دراو  وا  نار  رب  ار  ریشمش  سرت  هلجع و  تدش  زا  هیواعم و  ندید  اب  اما  تشاد ،  ار  هیواعم  نتشک 
نم تازاجم  زا  میوگب  ار  ربخ  نیا  رگا  ایآ  مراد  تیارب  يا  هدـننک  لاحـشوخ  ربخ  نم  تفگ :  دـندرب  هیواعم  دزن  دـنتفرگ و  ار  وا  یتقو  و  . 
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زین وا  دیاش  تفگ :  هیواعم  دیناسر .  لتق  هب  ار  یلع  زورما  هاگرحس  نم  ناقیفر  زا  یکی  تفگ :  درم  نآ  هلب .  تفگ :  هیواعم  يرذگ ؟  یم 
نابهگن دوخ  اب  هاگچیه  وا  اریز  تسا ،  هدـش  هتـشک  یلع  اـنیقی  تفگ :  هللادـبع  نب  كرب  دـناسرب .  لـتق  هب  ار  یلع  تسا  هتـسناوتن  وت  لـثم 
تمالس ماطق  یتقو  اما  ( 41  . ) تفر شمخز  ياوادم  لابند  هب  زین  دوخ  و  دنناسرب ،  لتق  هب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  هیواعم  نآ  زا  سپ  درادن . 

 . دزاس دوخ  تنایخ  راتفرگ  ار  هلوخ  ات  هتفر  طاطسف  هب  رتدوز  هچ  ره  تفرگ  میمصت  دینش  ار  هیواعم 

صاعورمع نادنز  زا  هللادبع  يدازآ 

شیپ هچ  دهدن  خر  هثداح  نیا  رگا  هک  دوب  رکف  نیا  رد  وا  تسا .  برطضم  نارگن و  رایسب  رورت  هثداح  دیما  هب  رصم  نادنز  رد  هللادبع  اما 
اریز دزاسن ،  علطم  هیـضق  نیا  زا  ار  سکچیه  هک  تفرگ  دهعت  وا  زا  تفگ  صاعورمع  هب  ار  هسیـسد  نیا  يارجام  هللادبع  یتقو  دـیآ ؟  یم 
یتح وا  دومن .  لمع  دوخ  دهعت  هب  زین  صاعورمع  ددرگ .  صاعورمع  لتاق  ندـش  فرـصنم  بجوم  ربخ  نیا  ندـش  شاف  داد  یم  لامتحا 

مه نیا  دوب و  هلوخ  ردپ  دش  ربخ  اب  هلئـسم  زا  هک  یـسک  اهنت  صاعرمع ،  هللادـبع و  زا  ریغ  درک .  ناهنپ  شیاهورین  هدـنامرف  زا  ار  زار  نیا 
نبا ینعی  شرتخد  دزماـن  هک  یتقو  زا  اـصوصخ  دوب .  صاـعورمع  دزن  رد  دارفا  نیرتربتعم  نیرتکیدزن و  ءزج  هلوخ  ردـپ  هک  دوب  نآ  يارب 

 ، دیسر ارف  ناضمر  بش 17  یتقو  دوب .  هدرک  ادیپ  یّـصاخ  تیبوبحم  صاعورمع  دزن  دوب  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  دصق  مجلم 
رس دیسر  ارف  حبص  یتقو  دید .  یم  یگدنز  گرم و  نیب  ار  دوخ  وا  اریز  دز ،  یم  دنتدنت  زین  وا  بلق  دش .  هتفرگ  هللادبع  زا  رارق  شمارآ و 

سپ تسا .  هدش  هچ  دمهفب  ات  دنیبب  يزیچ  تسناوتن  تشادن  نوریب  هب  يا  هنزور  نادنز  نوچ  دیـسر و  شـشوگ  هب  مدرم  همهمه  ادص و  و 
اب دیـسر .  شـشوگ  هب  طاطـسف  دجـسم  تاقافتا  نابنادنز  ندـمآ  اب  دـش .  دروآ  یم  اذـغ  شیارب  حبـص  زور  ره  هک  نادـنز  نابهگن  رظتنم 

نارومءاـم زا  یکی  بورغ ،  زا  سپ  دوـب .  نادـنز  رد  باـتفآ  بورغ  اـت  روـطنیمه  اـما  داد ،  تسد  وا  هب  يداـیز  ناـنیمطا  هلئـسم  ندـیمهف 
دوب نآ  رد  صاعورمع  هک  یسلجم  هب  ار  هللادبع  درم  نآ  درب .  ریما  دزن  هب  ار  وا  شیاهتسد ،  ندرک  زاب  نمض  دمآ و  نادنز  هب  صاعورمع 

زا ریغ  دوب و  هتـسشن  دوخ  هاگیاج  رد  دوب ،  ندرک  يزاب  لاح  رد  نآ  اب  تشاد و  تسد  رد  یقالـش  هکیلاح  رد  صاعورمع  درک ،  تیادـه 
 ، دسوبب ار  صاعورمع  تسد  ات  دز  نیمز  رب  ار  شیاهوناز  ریما  لباقم  رد  نتفرگ  رارق  ضحم  هب  هللادبع  دوبن .  سلجم  نآ  رد  یـسک  زین  وا 

يدایز قح  يداد و  تاجن  گرم  زا  ار  ام  وت  تفگ :  مرن  مارآ و  يادـص  اب  دـناشن و  دوخ  راـنک  رد  هتفرگ و  ار  وا  تسد  صاـع  ورمع  اـما 
مداد یمن  هزاجا  میتسناد  یم  ار  هثداح  عوقو  تعاس  اقیقد  هچنانچ  رگا  دش و  هتشک  ارجام  نیا  رد  میاهورین  هدنامرف  اما  يراد ،  ام  ندرگرب 

نم هب  امـش  هک  ینظءوس  اـب  داـتفا  یمن  قاـفتا  رگا  دوب و  هثداـح  نیا  ورگ  رد  نم  یگدـنز  تفگ :  هللادـبع  دـتفیب .  قاـفتا  يا  هعقاو  نینچ 
دـش و لخاد  صاعورمع  مداخ  هک  دوب  هدیـسرن  مامتا  هب  هللادـبع  ياهفرح  زونه  مدوب .  هدـش  هتـشک  ۀـجراخ ))   )) ياجب نم  نـالا  دـیتشاد 

هکنیا اب  وا  دـش .  سلجم  دراو  هلوخردـپ  صاعورمع  هزاجا  اب  دـنوش ؟  لخاد  دـنراد  هزاجا  ایآ  تسا  رد  تشپ  هلوخ  ردـپ  ریما  اـی  تفگ : 
صاعورمع دزن  رد  مجلم  نبا  هیـضق  اصوصخ  دوخ ،  ياهیتمدـخ  شوخ  رطاـخب  اـما  دوبن  صاـعورمع  راـبرد  ناهدـنامرف  ناـگرزب و  ءزج 

نارای باحـصا و  زا  ار  وا  صاعورمع  یهاگ  دش و  یم  صاعورمع  لزنم  دراو  یتحار  هب  هک  يروط  هب  دوب ،  هدرک  ادـیپ  یـصاخ  ّتیعقوم 
هار لخاد  هب  ار  سکچیه  وگب  مداخ  هب  هتسب و  تشپ  زا  ار  رد  نتسشن  زا  لبق  تفگ :  وا  هب  صاعورمع  وا  ندش  لخاد  اب  درمـش .  یم  دوخ 

دیـشر و ناوج  ار  وا  اریز  درک  بجعت  هللادبع  ندید  زا  هلوخ  ردپ  دـیناشن .  دوخ  رانک  رد  ار  وا  هللادـبع  یفرعم  نمـض  صاعورمع  دـهدن . 
نیا زا  یعالطا  چیه  هللادبع  اما  دش  لاحشوخ  دوب  هدرک  يراگتساوخ  شرتخد  يارب  ار  وا  صاعورمع  هکنیا  زا  دوب و  هدید  یشوهاب  ابیز و 
یکی وا  میوگب  وت  هب  دیاب  ما ،  هدرک  یفرعم  هلوخ  ردـپ  هب  ار  وت  البق  نم  تفگ :  درک و  هللادـبع  هب  ور  صاعورمع  هاگنآ  تشادـن .  لئاسم 
مدوب هتسب  وا  اب  یطرـش  نم  اما  مدوب ،  هدرک  ناهنپ  وا  ءزج  سک  همه  زا  ار  لتق  هئطوت  ربخ  نم  هک  يروط  هب  دشاب  یم  مناتـسود  نیرتهب  زا 

ایآ تفگ :  هنابد  ؤم  داتـسیا و  يا  هظحل  هللادبع  ما .  هدرک  وت  تمدـخ  ناربج  رطاخب  ار  طرـش  نیا  نم  دـشاب و  وت  عفن  هب  منک  یم  رکف  هک 
نیا اب  نم  هک  دینکن  رکف  امـش  ریما  يا  تفگ :  هللادبع  وگب .  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ :  صاعورمع  منزب ؟  یفرح  دـنهدیم  هزاجا  میالوم 
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هللادـبع هجهل  تحارـص  زا  صاعورمع  دوب .  مدوخ  ناج  تاجن  يارب  مدرک  هچ  ره  نم  اریز  ما  هدرک  ادـیپ  امـش  دزن  رد  یتیعقوم  دوخ  راک 
یمن خـساپ  یب  ار  دارفا  تامحز  هاگچیه  صاع  رـسپ  يدرک ،  قیوشت  نداد  شاداپ  هب  رتشیب  ارم  تیاهفرح  نیا  اب  وت  تفگ :  درک و  بجعت 

همه اب  اما  يا ،  هداد  ام  هب  ار  ربخ  نیا  تدوخ  ناج  تاجن  يارب  وت  منادـیم  متـسین و  هداس  نم  ینک  یم  رکف  وت  هک  مه  روط  نآ  دراذـگ و 
یم یـشاب  ام  نارای  زا  وت  رگا  مدرک  نیقی  مدید  وت  رد  هک  يا  هجهل  تحارـص  قدص و  اب  نم  میامنب ،  ار  وت  تمدـخ  ناربج  دـیاب  نم  اهنیا 

اب ار  نانخـس  نیا  صاعورمع  یـشاب .  یلع  ناراداوه  زا  هک  تسین  هتـسیاش  یتسه و  يوما  کی  وت  اریز  ینکب ،  ام  هب  يدایز  کمک  یناوت 
صاعورمع تفگن .  يزیچ  دنام و  تکاس  هللادبع  اما  تسا ،  هدوب  هچ  یلع  زا  وا  يراداوه  تلع  هک  دـمهفب  دـیاش  ات  تفگ  یـشسرپ  نحل 

 . متسین یـشاداپ  چیه  هتـسیاش  مدرک  ضرع  هک  نم  تفگ :  هللادبع  میا ؟  هتفرگ  رظنرد  تیارب  یـشاداپ  هچ  ام  یـسرپ  یمن  ارچ  اما  تفگ : 
تـسا يرتخد  طاطـسف  رد  هک  نادب  سپ  تفگ :  صاعورمع  نم !  يالوم  هاگچیه ،  تفگ :  هللادبع  يا ؟  هدرک  جاودزا  ایآ  تفگ :  ورمع 

هچ وت  رب  هلوخ . )  ردپ  هب  هراشا   ) دشاب یم  نم  تسود  نیمه  رتخد  وا  دننک ،  یم  تبحص  وا  یئاناد  لقع و  لامج ،  زا  رهـش  لها  همه  هک 
مناد یمن  دناسرب و  لتق  هب  ار  یلع  دراد  میمـصت  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ،  هدرک  يراگتـساوخ  وا  زا  زین  مجلم  نب  نمحرلادـبع  هک  ناهنپ 

هار رد  وا  مهم  رایـسب  راک  دیعـس و  هب  ور  نیا  زا  دمآ ،  دـنب  شـسفن  اهفرح  نیا  ندینـش  اب  هللادـبع  هن ؟  ای  تسا  هدـش  راک  نیا  هب  قفوم  ایآ 
نیا داد :  همادا  صاعورمع  داد .  شوگ  صاعورمع  ياهفرح  هلابند  هب  درک و  ربص  دوب  روط  ره  اما  درک  یم  رکف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تاجن 

زا هکنیا  اب  نئاخ  نیا  هک  دنامن  یفخم  اما  دنک .  یسورع  وا  اب  هفوک  زا  تعجارم  زا  سپ  تشاد  میمصت  تسا و  مجلم  نبا  دزمان  نالا  رتخد 
زا سپ  مناد و  یم  دوخ  نتشک  کیرش  ار  وا  نم  اذل  تشاد ،  هگن  یفخم  ام  زا  ار  نآ  تشاد  عالطا  رکب  نبورمع  هلیسوب  نم  رورت  يارجام 

مناد یم  مدرک و  يراگتـساوخ  وت  يارب  ار  وا  اذل  مناد ،  یم  دوخ  رتخد  هلزنم  هب  ار  هلوخ  نم  متخاس .  مورحم  هلوخ  اب  جاودزا  زا  ار  وا  نآ 
نامگ تفگ :  درک و  هلوخ  ردـپ  هب  ور  هاگنآ  میا .  هدرک  باختنا  تیارب  ار  طاطـسف  رتخد  نیرتهب  اـم  هک  یمهف  یم  ینیبب  ار  وا  وت  هاـگره 
هیواعم وا و  نیب  تسا و  يوما  کی  وا  ینادـب  دـیاب  تسا ،  ناگرزب  هداوناـخ  زا  ناوج  نیا  میا ،  هدرک  یهاـتوک  هلوخ  هراـبرد  اـم  هک  نکن 

وا منک  یمن  رکف  نم  تشاذـگ ،  مهاوخن  هدـنز  ار  وا  مسق  ادـخ  هب  دـیایب ،  اجنیا  هب  نئاخ  مجلم  نبا  رگا  اما  دراد .  دوجو  یکیدزن  تبـسن 
صاعورمع دزن  رد  دـح  نیا  ات  هکنیا  زا  هللادـبع  دوشن .  هچ  دوش و  قفوم  شراک  رد  هچ  لاح  دوش ،  جراخ  بلاط  یبا  رـسپ  هناـخ  زا  هدـنز 

هدمآ شرس  هب  هچ  وا  زا  ندش  ادج  زا  سپ  هک  دوب  نارگن  دیعس  دوخ  يومع  رـسپ  يارب  اما  دوب ،  لاحـشوخ  دوب  هدرک  ادیپ  تلزنم  بُرق و 
نارومءاـم تسد  هب  وا  دـنکن  هک  دیـسرت  یم  نـیا  زا  اـما  تـسا ؟  هدـش  هـچ  دیعـس  دـسرپب  صاـعورمع  زا  هـک  دیـسر  شرکف  هـب  تـسا ؟ 

یضار وا  دیاش  هک  دیمهف  نینچ  هللادبع  توکس  زا  صاعورمع  اما  تفگن .  يزیچ  دنام و  تکاس  زاب  اذل  دشاب ،  هدش  ریگتسد  صاعورمع 
ار وا  مدوب  رضاح  نم  هک  دنگوس  ادخب  یلو  دیآ ،  یمن  تشوخ  هلوخ  زا  امتح  يدادن ؟  ارم  باوج  ارچ  تفگ :  اذل  دشابن  تلـصو  نیا  هب 

دیتسه یـضار  امـش  هچنآ  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  نم !  يـالوم  تفگ :  درک و  عمج  ار  دوخ  هللادـبع  منک .  باـختنا  منارـسپ  نیرتهب  يارب 
زین رتخد  تیاضر  نیا  رب  هوالع  منیب ،  یم  رایتخا  یب  ریما  رظن  يءار و  لـباقم  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  يارب  نم  توکـس  مشاـبن ؟  یـضار 

تسا و ریما  میالوم  ِزینک  هلوخ  تفگ :  وا  باوج  رد  هلوخ  ردـپ  دـنک ؟  جاودزا  نم  نوچ  یبیرغ  ناوج  اب  تسا  لیام  وا  اـیآ  تسا ،  طرش 
امرفمکح سلجم  رب  توکس  يا  هظحل  میتسه .  ریما  تاروتسد  عیطم  مرتخد  نم و  اریز  تسا ،  رادربنامرف  وا  ددنـسپب  وا  يارب  ناشیا  هچنآ 

زا ریغ  نم  اما  دیدمآ ،  طاطـسف  هب  هک  دیدوب  رفن  ود  امـش  مدرک ،  یم  رکف  نم  تفگ :  درک و  هللادبع  هب  ور  صاعورمع  سپـس  دـیدرگ و 
زا هک  تسا  هلئسم  نیمه  نم ،  يالوم  هلب  تفگ :  وا  باوج  رد  اروف  دش و  برطضم  ورمع  لاوئس  ندینش  اب  هللادبع  مدیدن ؟  ار  یسک  امش 

دجـسم رد  ار  وا  نم  دوب ،  هدـمآ  رهـش  نیا  هب  نم  اـب  هک  تسا  نم  يومع  رـسپ  وا  تسا ،  هدرک  لوغـشم  دوـخ  هب  ارم  امـش  نانخـس  عورش 
هتفرگ و ار  وا  نارومءام  مناد  یمن  مرادن ،  وا  زا  يربخ  چیه  نونک  ات  مدش و  ریگتسد  اجنآ  رد  یلو  متفر  سمشلا  نیع  هب  دوخ  هتـشاذگ و 

هدرک رارف  دینش  اجنآ  رد  ار  امش  يریگتسد  ربخ  یتقو  منک  یم  رکف  ما و  هدینشن  يزیچ  وا  هرابرد  نم  تفگ :  صاعورمع  هنای ؟  دنا  هتشک 
تشاد تسود  وا  ددرگ ،  علطم  دیعـس  لاح  زا  رتشیب  تشاد  تسود  وا  اما  دش  مک  اهفرح  نیا  ندینـش  اب  هللادبع  ینارگن  زا  يرادقم  دشاب . 
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متسه نارگن  میومع  رـسپ  يارب  نم  تفگ :  رهاظت  هب  اذل  تسا ،  هدمآ  ماما  رـس  رب  هچ  دمهفب  دوش و  ربخ  اب  اجنآ  عیاقو  زا  ات  هتفر  هفوک  هب 
؟  مشاب امش  تمدخ  رد  رمع  رخآ  ات  هتشگرب و  سپس  موش و  وا  لاح  يایوج  ات  مورب  هفوک  هب  وا  لابند  هب  دنهد  یم  هزاجا  نم  يالوم  ایآ  ، 

يوش و ام  داماد  ات  مروآرد  وت  دقع  هب  ار  هلوخ  دیاب  لوا  اما  تفگ :  صاعورمع  درک .  مهاوخن  شومارف  ار  امـش  ياهتبحم  زگره  نم  اریز 
صخـش نینچ  هک  دوب  هدرک  ساسحا  تشاد  هک  یتسایـس  یکریز و  رطاخب  صاعورمع  نک .  رفـس  یهاوخ  یم  هک  اجک  ره  هب  نآ  زا  سپ 

وا هک  دید  نآ  رتهب  سپ  دیامنب  وا  هب  يدایز  تامدخ  دناوت  یم  دشاب  وا  تمدخ  رد  رگا  اریز  داد ،  تسد  زا  دیابن  ار  يراکتـسرد  هدازآ و 
اددـجم دـناوت  یم  تسا و  وا  نارادـفرط  زا  هلوخ  درک  یم  رکف  نوچ  درک  باـختنا  وا  يرـسمه  هب  ار  هلوـخ  دـنک  دـّیقم  جاودزا  دـیق  هب  ار 
داهنـشیپ زین  هللادـبع  هن ؟  ای  تسا  هدـش  قفوم  مجلم  نبا  ایآ  تسناد  یمن  ماگنه  نآ  ات  صاعورمع  دـنادرگرب .  نایوما  بزح  هب  ار  هللادـبع 

هب درک و  مـالعا  ار  ود  نآ  جاودزا  ناـمز  صاـعورمع  نآ  زا  سپ  دـنک .  ترفاـسم  هلوـخ  اـب  جاودزا  زا  سپ  هک  تفریذـپ  ار  صاـعورمع 
رد هللادـبع  يورب .  دوخ  يومع  رـسپ  لابند  یناوت  یم  دـقع  زا  سپ  دوب و  یهاوخ  ناـمهم  اـم  لزنم  رد  جاودزا  زور  اـت  وت  تفگ :  هللادـبع 
زا نآ  زا  سپ  متـسین .  نآ  ناربج  هب  رداـق  نم  هک  يدرک  تبحم  نم  هب  ردـق  نآ  امـش  تفگ :  دیـسوب و  ار  وا  تسد  دز و  وناز  ریما  لـباقم 
هک یلاح  رد  هدرک و  ادیپ  شرتخد  يارب  یبوخ  رهوش  درک  یم  رکف  هک  زین  هلوخ  ردپ  تفر .  نوریب  هب  تفرگ و  جورخ  هزاجا  صاعورمع 

شقاطا رد  نیگمشخ  تحاران و  هلوخ  اما  درک .  تکرح  لزنم  يوس  هب  تعرس  اب  وا  تفر ،  نوریب  سلجم  زا  دیشک  یم  رپ  یلاحـشوخ  زا 
یترفن لد  رد  هچ  رگا  دوب و  ینابـصع  تحاران و  دروآرد ،  هللادـبع  جاودزا  هب  ار  وا  تساوخ  یم  صاعورمع  هکنیا  زا  هلوخ  دوب .  هتـسشن 

دزن هب  شردـپ  هک  تسناد  یم  هلوخ  تشگن .  زاـب  هناـخ  هب  بورغ  اـت  هلوخ  ردـپ  تشاد .  هقـالع  دیعـس  هب  لوا  زا  اـما  تشادـن  هللادـبع  زا 
هک دوب  نارگن  نیا  زا  وا  دوب ،  ردپ  ندـمآ  رظتنم  يرارق  یب  اب  دـنک ،  یم  تبحـص  هللادـبع  اب  جاودزا  هرابرد  وا  اب  تسا و  هتفر  صاعورمع 
 ، دیـسر هلوخ  شوگ  هب  هناخ  رد  يادص  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  ود  دنک .  راداو  هللادبع  اب  يرابجا  جاودزا  هب  ار  وا  شردـپ  دـنکن 
هب شردپ  دش ،  زاب  هناخ  رد  هک  تشذگن  يزیچ  داد .  هیکت  شلاب  رب  لاح  یب  نانچمه  دش و  درز  شتروص  گنر  داتفا و  شپت  هب  وا  بلق 

دوب هداتفا  شزرل  هب  بارطضا  تدش  زا  شیاهوناز  هکیلاح  رد  هلوخ  دز ،  ار  رد  دمآ و  هلوخ  قاتا  فرط  هب  هرـسکی  اروف و  وا  دمآ ،  لخاد 
شرتخد رانک  رد  دیراب  یم  شا  هرهچ  زا  رورـس  یلاحـشوخ و  هکیلاح  رد  دش و  لخاد  شردـپ  درک .  زاب  شردـپ  يارب  ار  رد  دـش و  دـنلب 

هچ مرتخد  تفگ :  شرتخد  نارگن  برطضم و  هرهچ  ندید  اب  اما  تسا  نادنخ  لاحشوخ و  رایسب  شرتخد  نالا  درک  یم  رکف  وا  تسـشن ، 
ییاهنت امـش و  ندـمآرید  رطاخب  نم  تلاسک  دـنک ،  یمن  تحاراـن  ارم  يزیچ  تفگ :  هلوخ  دـنک ؟  یم  تحاراـن  ار  وت  يزیچ  هچ  هدـش ؟ 
هدـیدن ار  شردـپ  روظنم  هلوخ  ینامن .  اهنت  رگید  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  تفگ :  دومن و  یمـسبت  شردـپ  تسا .  هناـخ  نیا  رد  مدوخ 

زا شردپ  يراذگن .  اهنت  ارم  تقو  چیه  هک  دیا  هتفرگ  میمصت  اذل  متسه  اهنت  هناخ  نیا  رد  نم  هک  دیا  هدیمهف  هزات  ایوگ  تفگ :  تفرگ و 
هب دوب  هدرک  وت  هب  صاعورمع  شیپ  زور  دنچ  هک  ار  يداهنشیپ  مهاوخ  یم  هکلب  دوبن ،  نیا  مروظنم  مرتخد ،  تفگ :  دیدنخ و  وا  یگداس 

نم و بشما  صاعورمع  ور  نیا  زا  تسا ،  هدمآرد  تسرد  يوما  هللادبع  فرح  اریز  تسا ،  هدیـسر  ارف  نآ  تقو  نونکا  مزادـنایب .  تدای 
زا تعاجـش  یگرزب و  راثآ  هک  تسا  ییابیز  دیـشر و  ناوج  هللادبع  میدرک .  تبحـص  هرابنیا  رد  مه  اب  درک و  عمج  شلزنم  رد  ار  هللادـبع 

رهوش وا  دوب ،  هتفگن  نینچ  یـسک  زا  لاح  ات  هک  درک  فیرعت  وا  زا  ردقنآ  ریما  ینادب  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  دوب ،  ادیوه  شا  هرهچ 
تروص هک  دوب  هدیـسرن  مامتا  هب  شردپ  ياهفرح  زونه  دوب .  یهاوخن  اهنت  رگید  دش  هدناوخ  ناتدقع  یتقو  دوب و  دهاوخ  وت  يارب  یبوخ 

ریز هب  رس  هلوخ  دش ،  هتسشن  شیناشیپ  رب  دیراورم  لثم  قرع  ياه  هناد  و  دش .  بلاغ  وا  رب  یگدنمرـش  تلاجخ و  راثآ  دش و  خرـس  هلوخ 
يارب وا  بارطضا  دوبن ،  وا  ینارگن  بارطضا و  ببس  درک  یم  رکف  نینچ  شردپ  هک  تلاجخ ،  اهنت  اما  تفگ .  یمن  يزیچ  دوب و  هتخادنا 
یمن وا  هچ  رگا  صاـعورمع ؟  دوخردـپ و  روتـسد  هب  اـی  دـنک  شوگ  دوخ  فطاوع  یبـلق و  ساـسحا  هب  اـیآ  تسناد  یمن  وا  هک  دوـب  نیا 

مشخ و هللادـبع  ندرک  در  تسناد  یم  وا  تشاد .  هقالع  وا  هب  بلق  نورد  زا  اـما  تسا  هدـمآ  هچ  دیعـس  رـس  رب  هفوک  رد  نـالا  هک  تسناد 
زا لـبق  يرتـخد  ره  اریز  تـسناد  یم  يداـع  ار  ینارگن  بارطــضا و  نـیا  شردـپ  اـما  تـشاد .  دـهاوخ  لاـبند  هـب  ار  ریما  ردـپ و  بـضغ 

ع)  ) یلع ماما  تداهش  رد  وا  شقن  www.Ghaemiyeh.comماطق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


تردـپ نم  مرتخد ،  شکن  تلاـجخ  تفگ :  دیـشک و  هلوخ  دـنلب  ياـهوم  رب  یتسد  سپ  دوش .  یم  وربور  نآ  اـب  جاودزا  يراگتـساوخ و 
ات تشاد  لیم  هلوخ  دوش .  یم  ماجنا  ریما  تسدـب  راک  نیا  هک  تسا  یگرزب  راختفا  نیا  منک ،  یم  تبحـص  وت  اب  جاودزا  هرابرد  متـسه و 
؟  تسا هدش  نییعت  راکنیا  يارب  یتقو  ایآ  تفگ :  دوب  هدنکفا  ریز  هب  رـس  هکیلاح  رد  و  دزادنا .  ریخءات  هب  ار  دـقع  دیعـس  زا  يربخ  ندـمآ 
نآ هک  دراد  یتلع  هچ  تفگ :  ردپ  يریگب .  تلهم  هتفه  هس  تسا  رتهب  تفگ :  هلوخ  تسا .  هدش  هداد  تلهم  هتفه  کی  هلب ،  تفگ :  ردپ 
هب نم  تسا  يریظن  یب  ناوج  هللادبع  دوش ،  نیگمـشخ  وا  مینک  ریما  زا  ياضاقت  نینچ  رگا  مسرت  یم  نم  میزادنایب ؟  ریخءات  هب  ردـقنیا  ار 
اب مءاوت  شیاهفرح  هلوخ ،  ردـپ  یگـشیمه  تداـع  قبط  دـنام .  یمن  یقاـب  یـضارتعا  ياـج  سپ  منک ،  یم  راـختفا  يداـماد  نینچ  نتـشاد 

یلاحـشوخ رهاظب  هدرک و  توکـس  تسناد ،  یم  ار  وا  اب  يوگتفگ  تبقاع  تخانـش و  یم  ار  شردـپ  هک  زین  هلوخ  دوب .  هارکا  تنوشخ و 
 . دوش یم  مهارف  جاودزا  تامدـقم  رگید  هتفه  کی  ات  مرتخد !  وت  هب  نیرفآ  تفگ :  دـید  نینچ  ار  وا  شردـپ  یتقو  و  داد .  ناـشن  ار  دوخ 

 . دزادنا ریخءات  هب  ار  جاودزا  هدش  روط  ره  ات  تشگ  یم  یهار  لابند  هب  اما  دوب  هدش  تکاس  هلوخ  هچ  رگا 

ناوج رتخد  هّللادبع و  نیغورد  جاودزا 

لوا تمسق 

وا دزن  صاعورمع  ناگداتـسرف  دوب  شراک  لابند  هک  یلاح  ردو  دنک  تماقا  نآ  رد  ات  دوب  يا  هناخ  ندرکادـیپ  يوجتـسج  رد  هّللادـبع  اما 
لاحشوخ فرح  نیا  ندینش  زا  هّللادبع  یشاب .  ناشیا  نامهم  ات  مینک  مهارف  يا  هناخ  امش  يارب  هک  هداد  روتسد  ریما  دنتفگ :  وا  هب  هدمآ و 

نآ رد  هک  دندرب  يا  هناخ  هب  ار  وا  صاعورمع  ناگداتـسرف  سپـس  دوب .  یلکـشم  راک  وا  نوچ  یبیرغ  درم  يارب  هناخ  ندرک  ادیپ  اریز  دش 
مهارف وت  يارب  ات  دیئوگب  دیراد  جایتحا  یئاذـغ  رگا  دیـسرپ :  اهنآ  زا  یکی  هاگ  نآ  دوب .  هدـش  هدرتسگ  تحارتسا و . . . .  لیاسو  شرف و 

تاقاّفتا دای  هب  دش  اهنت  یتقو  تفر .  دوخ  قاتا  هب  هاگ  نآ  منک .  تحارتسا  مورب و  دـیاب  طقف  مهاوخ  یمن  يزیچ  هن  تفگ :  هّللادـبع  مینک 
دوب روط  ره  هرخالاب  دنک .  تبحص  وا  اب  دنیبب و  ار  هلوخ  تشاد  لیم  وا  داتفا .  مالّسلا  هیلع  یلع  هلئسم  دیعس و  دوخ  يومع  رسپ  هتشذگ و 

دجـسم رد  ار  هلوخ  ردپ  دوب  راودیما  وا  تفر .  دجـسم  هب  رامن  يارب  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  حبـص  لّوا  رد  دـیناسر .  حبـص  هب  ار  بش  نآ 
ادمع زور  نآ  زین  هلوخ  ردپ  اضق  زا  دنیبب .  ار  هلوخ  هاتوک  دنچ  ره  يا  هظحل  يارب  دنک و  توعد  دوخ  لزنم  هب  ار  وا  دیاش  ات  هدرک  رادـید 

اّما دورب .  وا  لزنم  هب  ماش  ات  تساوخ  وا  زا  یـسرپلاوحا  مالـس و  هّللادبع و  ندید  زا  سپ  وا  دنیبب .  ار  هّللادبع  دیاش  ات  دوب  هدمآ  دجـسم  هب 
نم تفگ :  هلوخ  ردپ  منک .  لوبق  ار  امش  توعد  مریگب  هزاجا  وا  زا  هک  نیا  زا  لبق  تسین  تسرد  متسه و  ریما  نامهم  نم  تفگ :  هّللادبع 

هک نآ  نودب  دز و  یم  مدق  طاطـسف  ياهرازاب  هچوک و  رد  هدش و  ادج  وا  زا  رّکـشت  زا  سپ  هّللادـبع  تفرگ .  مهاوخ  هزاجا  ریما  زا  مدوخ 
رظن هب  نارگن  برطضم و  هک  دوب  هدرک  حبص  یلاح  رد  ار  زور  نآ  هلوخ  درک .  روبع  نآ  هناخ  رانک  زا  دشاب  هتشاد  هلوخ  لزنم  زا  یعالّطا 

زا روبع  لاح  رد  هک  داتفا  هّللادـبع  هب  شمـشچ  هبترم  کی  اّما  دـش ،  ندز  مدـق  لاح  رد  هتفر و  طایح  هب  ینارگن  عفر  يارب  اذـل  دیـسر  یم 
هّللادبع شراگتـساوخ  نامه  وا  هک  دیمهف  دیعـس  هب  وا  تهابـش  ندیـشوپ و  سابل  زرط  زا  اما  دوب ،  هدیدن  ار  هّللادـبع  لاح  ات  وا  دوب  هچوک 

هفایق هب  بوخ  دسانـشب ،  تسرد  ار  وا  هک  نیا  يارب  اما  دیدرگ ،  رّفنتم  وا  زا  لّوا  هظحل  رد  داتفا و  شپت  هب  شبلق  هّللادـبع  ندـید  زا  تسا . 
شرکف هب  يا  هظحل  زا  سپ  اما  دش ،  لاحشوخ  دیعس  هب  شتهابش  وا و  ندید  اب  تسا ،  دیشر  مادنا و  شوخ  یناوج  وا  دید  درک و  هاگن  وا 

زا ات  درک  یم  هاگن  ار  هّللادبع  نانچمه  وا  دش .  رّفنتم  وا  زا  مه  زاب  اذل  دنک ،  ادج  وا  زا  ار  دیعـس  شبوبحم  دهاوخ  یم  هّللادـبع  هک  دیـسر 
نآ تشگزاب و  دوخ  قاتا  هب  هتفرگ  یبلق  اب  هلوخ  تسا .  هتـشاد  رظن  ریز  ار  وا  يرتخد  مشچ  هک  تسناد  یمن  هّللادبع  اما  دش ،  رود  شرظن 

تـسرد اذغ  هّللادـبع  شنامهم  وا و  يارب  نارازگتمدـخ  دیـسر  ارف  شردـپ  ندـمآ  نامز  هک  یتقو  دروخب .  يزیچ  تسناوتن  بورغ  ات  زور 
دش و هناخ  دراو  شردپ  هک  دوب  هتـشاذگن  بورغ  زا  يزیچ  تشادن .  يربخ  هّللادبع  ینامهم  زا  هلوخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندوب و  هدرک 
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برطـضم هّللادبع  ندید  اب  درک ،  بجعت  دوب  هدمآ  شردپ  هارمه  هک  یناوج  ندید  اب  اما  دز ،  یـضیرم  هب  ار  دوخ  شردـپ  ندـید  اب  هلوخ 
دناشن و اج  نآ  رد  هدرب و  ییاریذپ  قاطا  هب  ار  نامهم  شردپ  تسب .  ار  رد  هتفر و  دوخ  قاطا  هب  اروف  درک و  ندیپت  هب  عورش  شبلق  هدش و 
هک یلاح  رد  ردپ  ندید  اب  هلوخ  تسا .  هدیشک  زارد  دوخ  رتسب  رد  هدیرپ ،  شگنر  هک  یلاح  رد  شرتخد  دید  هتفر و  هلوخ  قاتا  هب  سپس 
هچ تفگ :  وا  لاح  ندید  اب  شردپ  دناوت .  یمن  هک  درک  دومناو  اّما  دوش  دـنلب  شیاج  زا  تساوخ  دوب  هدز  یـضیرم  فعـض و  هب  ار  دوخ 

دمآ و وا  کیدزن  شردپ  مناد .  یمن  مه  ار  شتّلع  هک  مراد  فعـض  تلاسک و  يرادقم  طقف  تسین ،  يزیچ  تفگ :  هلوخ  مرتخد ؟  هدـش 
یطبر هچ  نم  هب  تفگ :  دز و  یلیم  یب  هب  ار  دوخ  هلوـخ  میراد .  يزیزع  ناـمهم  هک  نک  هداـمآ  ار  تدوـخ  تفگ :  شـشوگ  رد  هتـسهآ 

رطاخ هب  تسا و  ام  نادنواشیوخ  زا  نامهم  نیا  اما  تفگ :  ردپ  متـسین .  نامهم  زا  ییاریذـپ  هدامآ  نالا  نم  تسا ،  هدـمآ  نامهم  هک  دراد 
هّللاءاـشنا هک  يرگید  تقو  يارب  راذـگب  تسین ،  شوخ  ملاـح  نم  تفگ :  هلوخ  ینیبب .  ار  وا  درادـن  يررـض  هدـش  زین  صاـعورمع  ریما ، 

ار وا  رادـید  لیم  نم  زا  رتشیب  تسوت ،  راگتـساوخ  نامه  ناوج  نیا  میوگب  وت  هب  یتقو  مدرک  یم  رکف  نم  تفگ :  ردـپ  دوش .  رتهب  ملاـح 
دهدب شردپ  هب  یباوج  هچ  تسناد  یمن  دش و  تکاس  ّریحتم و  هلوخ  مینک .  یمارتحا  یب  وا  هب  نونکا  هک  تسین  هتسیاش  اما  یشاب ،  هتشاد 

دنلب شیاج  زاو  تفرگ  ار  وا  تسد  شردـپ  تفگن .  يزیچ  دـش و  تکاس  اذـل  تسا ،  نشخ  قالخا و  دـب  شردـپ  هک  تسناد  یم  وا  اریز 
تشاد و هگن  ار  وا  يا  هظحل  شردـپ  دندیـسر ،  نامهم  قاتا  رد  کـیدزن  یتقو  درک و  تکرح  شردـپ  لاـبند  هب  یلیم  یب  اـب  هلوخ  درک ، 
 ، نک ییاریذـپ  نامهم  زا  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  نک و  رود  دوخ  زا  ار  یتحاران  یگدرـسفا و  ناشوپب و  باقن  اـب  ار  تا  هرهچ  تفگ : 

تروص و ندـناشوپ  نمـض  دـیدن و  وا  زا  تعاطا  زج  يا  هراچ  شردـپ  قالخا  زا  یهاگآ  اـب  هلوخ  ددرگ .  تحاراـن  اـم  زا  ریما  اداـبم  هک 
تسود هّللادبع  تسناد ،  یم  وا  مرش  ءایح و  رب  لیلد  ار  هلوخ  ندمآ  رید  هّللادبع  اما  درک .  تکرح  ردپ  لابند  هب  شیاهـسابل  ندرک  بترم 

سپ هک  تفگ  ساپس  ار  ادخ  یلاحشوخ  اب  تخادنا و  وا  يابربلد  ابیز و  تماق  هب  یهاگن  دش  لخاد  هلوخ  یتقو  دنیبب .  ار  وا  رتدوز  تشاد 
یکشت يور  شردپ  رانک  رد  هلوخ  رگیدمه ،  زا  یسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  تسا .  هدرک  وا  بیـصن  ار  یقیفوت  نینچ  گرم  زا  تاجن  زا 

رتشیب هلوخ  ياهفرح  ندینـش  اب  هّللادـبع  بش  نآ  رد  دـنیبب .  ار  وا  هرهچ  دـیاش  اـت  درک  یم  هاـگن  وا  هب  یمـشچ  ریز  مه  هّللادـبع  تسـشن . 
اهنآ زا  یناـمهم  ناـیاپ  زا  سپ  هرخـالاب  دوب .  هدـیدن  يرتخد  نینچ  لاـح  اـت  اـیوگ  هک  دوب  هدـش  وا  ییاـبیز  تواـکذ و  شوه ،  بوذـجم 

هقالع وا  هب  رتشیب  دید  یم  ار  هلوخ  رتشیب  هچره  درک و  يرپس  یلاح  نینچ  اب  زین  ار  هتفه  ياهزور  هّیقب  هّللادـبع  تفر .  درک و  یظفاحادـخ 
دقعنم مدوخ  هناخ  رد  ار  امـش  دـقع  مهاوخ  یم  تفگ :  هتـساوخ و  ار  هّللادـبع  صاعورمع  دیـسر  ارف  یـسورع  زور  یتقو  درک .  یم  ادـیپ 
ندروآ تسدب  يارب  ار  اهراک  نیا  صاعورمع  دیورب .  ناتدوخ  هناخ  هب  دیـشاب  لیام  تقو  ره  ات  دینک  تماقا  اج  نیمه  زین  یتدـم  مزاس و 

لاحـشوخ یلیخ  هّللادـبع  دـیدرگ و  رازگرب  لومعم  روط  هب  جاودزا  دـقع و  مسارم  دزاس .  دوخ  ناراداوه  زا  ار  وا  ات  درک  یم  هّللادـبع  لد 
نیرتخبشوخ ار  دوخ  وا  دوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ینارگن  دیعس و  شیومع  رسپ  هرطاخ  رگا  تسا و  هدش  وا  بیصن  يرـسمه  نینچ  هک  دوب 

هدامآ جاودزا و  دـقع و  مسارم  نایاپ  زا  سپ  تسناد .  یم  نانز  نیرتشوهاـب  نیرتاـبیز و  نیرتهب ،  ار  دوخ  رـسمه  اریز  تسناد ،  یم  مدرم 
هک تساوخ  تفر و  هلوخ  فرط  هب  هّللادـبع  دـندش  اهنت  هک  نآ  زا  سپ  دـنتفر .  دوخ  قاطا  لـخاد  سورع  داـماد و  سورع ،  هلجح  ندرک 
یم یخوش  زان و  وا  اب  هلوخ  هک  درک  لایخ  هّللادـبع  تفرگ .  ار  شباقن  دوخ  ناتـسد  اب  دادـن و  هزاجا  وا  اما  درادرب ،  هلوخ  هرهچ  زا  باـقن 

متسین رّفنتم  رازیب و  وا  زا  هک  دناد  یمادخ  تفگ :  دنکفا و  ریز  هب  رـس  هلوخ  يرادن ؟  تسود  ار  هّللادبع  وت  ایوگ  تفگ :  ور  نیا  زا  دنک ، 
راک زا  هّللادـبع  درک .  عانتما  هلوخ  مود  راب  يارب  اـما  درادرب ،  ار  شا  هرهچ  باـقن  اـت  درب  هلوخ  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  مه  زاـب  هّللادـبع  . 

يزیچ زا  ارچ  هلوخ ! ؟  تسا  هدش  هچ  تفگ :  هنارگ  تمالم  اما  هناقـشاع ،  يدج و  نحل  اب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دوب ،  هدـنامّریحتم  هلوخ 
ریز هب  رـس  هک  یلاـح  رد  دنابـسچ و  قاـطا  راوید  هب  باوختخت  راـنک  زا  ار  دوخ  هلوـخ  ینک ؟  یم  عاـنتما  هدرک  لـالح  ناـمیارب  ادـخ  هک 

یگنرین دیاش  درک  لایخ  دش و  هدز  تفگش  هلوخ  ياهراک  زا  هّللادبع  تفگن .  يزیچ  تفرگ و  ار  شباقن  مکحم  شناتـسد  اب  دوب  هتخادنا 
يانعم هچ  وت  راک  نیا  مناد  یمن  تفگ :  دنت  ینحل  اب  تشاد  دوخ  تسد  رد  ار  هلوخ  تسد  نانچ  مه  هک  یلاح  رد  اذل  دشاب ،  راک  نیا  رد 
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ریما و دزن  رد  نامدـقع  اریز  تسا ،  هتـشذگ  نآ  تقو  نوـنکا  دـشاب  اـیح  مرـش و  اـی  زاـن و  رطاـخ  هب  ینک  یم  هک  يراـک  نیا  رگا  دراد ؟ 
 . دوش تحار  ملایخ  ات  وگب  يداد  نت  نم  اب  جاودزا  هب  رابجا  يور  زا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رگا  و  تسا ،  هدـش  يراـج  طاطـسف  ناـگرزب 
هب نم  يرآ ،  تفگ :  دروآ و  نوریب  هّللادبع  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسد  یمارآ  هب  دنلب و  ار  دوخ  رـس  هلوخ  دش  مامت  هّللادبع  ياهفرح  یتقو 

تفگش توهبم و  هک  هّللادبع  رهوش .  لثم  هن  مراد  تسود  ار  وت  ردارب ،  نوچ  متسین و  رازیب  رّفنتم و  وت  زا  اما  مدنمقالع ،  يرگید  صخش 
لبق ارچ  يدوبن ،  یضار  وت  رگا  متفگش ،  رد  وت  راک  زا  تفگ :  درک  یم  هاگن  هلوخ  هب  ینابصع  نیگمشخ و  هک  یلاح  رد  دوب و  هدش  هدز 

هزاجا تفگ :  دز  یم  رانک  شتروص  زا  باقن  هک  یلاح  رد  هلوخ  تسیچ ؟  ّتلع  منادـب  مهاوخ  یم  نونکا  اّما  یتفگن ؟  يزیچ  جاودزا  زا 
یم وت  زا  یلا  ؤس  لّوا  اما  يوش ،  ربخ  اب  تسا  نم  لد  رد  هچنآ  زا  وت  هک  میرادن  یـسرت  و  منک ،  تبحـص  وت  اب  هداشگ  زاب و  هرهچ  اب  هدـب 

 . مهدـب ار  تباوج  ات  وگب  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ :  هّللادـبع  تفگ .  مهاوخ  وت  هب  ار  مرارـسا  هاـگ  نآ  يداد ،  ار  نآ  خـساپ  رگا  منک و 
رتشیب ومعرـسپ ،  مادک  تفگ :  هّللادبع  يرادـن ؟  تیومع  رـسپ  زا  يربخ  هک  یلاح  رد  ینک ،  جاودزا  يدـش  یـضار  روطچ  تفگ :  هلوخ 

رب هچ  یمهفب  هک  درادن  ّتیمها  تیارب  ایآ  دیدمآ ،  طاطـسف  هب  مه  اب  هک  تسا  دیعـس  تیومع  رـسپ  مروظنم  تفگ :  هلوخ  هدب ؟  حیـضوت 
اذل دسانش ،  یم  اجک  ار  شیومع  رسپ  هلوخ  هک  تسناد  یمن  اّما  تخاس ،  ناریح  بّجعتم و  ار  هّللادبع  هلوخ  ياهفرح  تسا ؟  هدمآ  وا  رس 

ار وا  هک  دوب  نیا  ادخ  ریدقت  تفگ :  هلوخ  میا ؟  هدمآ  طاطسف  هب  مه  اب  ام  يدیمهف  هنوگچ  یتخانـش و  ار  میومعرـسپ  اجک  زا  وت  تفگ ؟ 
یم رکف  ایآ  دیا ؟  هدرک  شومارف  دـیا  هدـمآ  طاطـسف  هب  نآ  يارب  هک  ار  یّمهم  راک  يدوز  نیا  هب  هنوگچ  هک  مبّجعت  رد  نم  اما  مسانـشب ، 
دای هب  وا  دش ،  یم  رتدایز  زین  هّللادبع  بجعت  دش ،  یم  هفاضا  هلوخ  نانخس  رب  هچ  ره  تسا ؟  هتفای  تاجن  گرم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ینک 

رتدوز يدرک ،  نوگرگد  ارم  يدز  هک  ییاهفرح  اب  هلوخ  يا  تفگ :  درک و  هلوخ  هب  ور  داتفا و  دیعـس  دوخ  يومع  رـسپ  هتـشذگ و  عیاقو 
 : تفگ هلوخ  دراد ؟  دوجو  بش  نیا  رد  وت  عانتما  وا و  نیب  یطابترا  هچ  یتخانش و  هنوگچ  ار  میومع  رـسپ  يراد ؟  ییاهربخ  هچ  هک  وگب 

یم مسق  مهد ،  یم  لوق  يرآ ،  تفگ :  هّللادـبع  یئوگن ؟  یـسک  هب  يراد و  هگن  دوخ  لد  رد  میوگ  یم  وت  هب  هچ  ره  یهد  یم  لوـق  اـیآ 
 . تسا هدمآ  رسب  اهیئوگ  ناهنپ  نیا  زا  ما  هلصوح  هک  وگب  رتدوز  سپ  میوگ ،  یمن  يزیچ  یسک  هب  هک  مروخ 

مود تمسق 

ار وا  لّلعت  هک  هّللادبع  تسناوتن .  اما  دنک  نایب  ار  شیاهفرح  تفرگ  میمـصت  دوب  هدـش  خرـس  شتروص  هک  یلاح  رد  دیـشک و  یهآ  هلوخ 
 : تفگ هلوخ  تسا .  هدیسر  نایاپ  هب  متقاط  ربص و  هک  نزب ،  فرح  ادخ  هب  ار  وت  تفگ :  دنلب  دمآرس و  شا  هلصوح  دید  نتفگ  نخس  رد 

هتشگ دنم  هقالع  وا  هب  مدش و  انـشآ  دیعـس  اب  منیبب  ار  وت  هک  نیا  زا  لبق  نم  مرادن .  یک  اب  مه  شنزرـس  زا  میوگ و  یم  مراد  لد  رد  هچنآ 
 . تسا هدش  لصا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تاجن  هار  رد  يراکمه  رطاخ  هب  ام  یتسود  نیا  و  دـشاب ،  هتـشاد  تسود  ارم  زین  وا  منک  یم  رکف  ما و 

یلاح رد  نیا  درک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  درک  قرغ  لین  رد  ار  سمّـشلا  نیع  ناگدش  ریگتـسد  صاع  رمع و  هک  یبش  نآ  حبـص  دـیعس 
هدنرپ لثم  یلاحـشوخ  تّدش  زا  یتسه  هدنز  وت  دمهفب  وا  رگا  منک  یم  رکف  یتسه و  ناگدش  قرغ  هلمج  زا  وت  دـنک  یم  رکف  وا  هک  تسا 

ياهفرح ندینش  اب  هّللادبع  درک .  لقن  هّللادبع  يارب  ار  دیعـس  اب  دوخ  ییانـشآ  يارجام  مامت  هلوخ  هاگ  نآ  و  دمآ .  دهاوخ  وت  يوس  هب  يا 
 : تفگ دوخ  هب  تسا  مدق  تباث  نآ  رب  دراد و  تسود  ار  دیعـس  هلوخ  هک  دـش  نئمطم  یتقو  اما  تسا ،  باوخ  رد  هک  درک  ساسحا  هلوخ 

تفگ تسا  هدرک  ادیپ  يا  هژیو  تلزنم  ردق و  شهاگن  رد  هلوخ  درک  یم  ساسحا  هک  یلاح  رد  هّللادبع  مرادن .  وا  رب  یّقح  نم  رگید  سپ 
اریز مناسرب ،  دیعـس  هب  ار  وت  ات  درک  مهاوخ  ار  دوخ  شالت  یعـس و  مامت  مناد و  یم  دوخ  رهاوخ  لثم  ار  وت  تعاـس  نیا  زا  نم  هلوخ  يا  : 

اب ار  ارجام  تقیقح  هک  وت  رب  نیرفآ  تسا ،  هدش  هتشاذگ  نم  هدهع  هب  وا  یتسرپرس  شدج  ّتیصو  ربانب  و  تسا ،  نم  ردارب  هلزنم  هب  دیعس 
زین مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تشونرـس  زا  ات  تفر  مهاوخ  هفوک  هب  دیعـس  ندرک  ادـیپ  يارب  ادرف  نم  نیا  رباـنب  یتشاذـگ ،  ناـیم  رد  نم 

دیعس هارمه  هب  هک  لالب  ممالغ  يدوزب  تسا  رارق  اریز  نکن ،  هلجع  هفوک  هب  نتفر  يارب  العف  هّللادبع !  يا  تفگ :  هلوخ  منک .  ادیپ  عالطا 
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وت نم و  نیب  هچ  نآ  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نونکا  اما  دروایب ؛ میارب  هفوک  زا  ار  حیحـص  رابخا  اـت  ددرگ  زاـب  طاطـسف  هب  تسا  هتفر  هفوک  هب 
زا هک  هّللادبع  دمآ .  دهاوخ  شیپ  هچ  مینیبب  ات  یتسه  نم  یعقاو  رهوش  ایوگ  هک  ینک  راتفر  يروط  يراد و  هگن  ناهنپ  ار  تسا  هدـش  عقاو 

میوگ و یم  کیربت  يرسمه  نینچ  نتشاد  زا  دیعس  مردارب  هب  نونکا  مه  زا  نم  تفگ :  دوب  هدش  بّجعتم  هلوخ  يرادیاپ  تریغ و  شوه ، 
ماطق ینعی  نئاخ  نز  نامه  ناراکتنایخ  گنرین  هعدـخ و  زا  هّللادـبع  دوصقم  دـشاب .  ناما  رد  ناراکتنایخ  گـنرین  هلیح و  زا  هک  مراودـیما 

نونکا تفگ :  هلوخ  سپـس  دنک .  ینیچ  نخـس  دیعـس  وا و  هرابرد  صاعورمع  دزن  رد  هدمآ و  طاطـسف  هب  وا  دیاش  درک  یم  رکف  اریز  دوب 
گرم زا  هیواعم )  مالّـسلا و  هیلع  یلع   ) کی مادک  هک  منادب  ات  دروآ  دهاوخ  میارب  قشمد  هفوک و  زا  يربخ  هچ  هک  متـسه  لالب  رظتنم  نم 

ناج تاجن  يارب  ار  راک  نیا  نم  اّما  تفگ :  هّللادـبع  تسا .  هتفرگ  تروص  وت  کمک  هب  صاعورمع  نتفای  تاجن  اّما  دـنا و  هتفاـی  تاـجن 
هجیتن رد  داتسرف و  دهاوخ  هیواعم  دزن  رد  ار  یـسک  وا  متـسناد  یم  اریز  ما  هتفگن  وا  هب  ار  هیواعم  لتق  هئطوت  يارجام  یّتح  ما و  هدرک  دوخ 

باوختخر هبوت  نالا  اّما  دهاوخ .  یم  هچ  ادخ  دید  درک و  ربص  دیاب  متـسین ،  دیماان  زگره  نم  تفگ :  هلوخ  درک .  یم  ادیپ  تاجن  هیواعم 
هک داد  مهاوخن  هزاجا  مسق ،  ادـخ  هب  هن ،  تفگ :  هّللادـبع  مباوخ .  یم  اجنآ  رد  هدرک و  نهپ  یباوختخر  دوخ  يارب  زین  نم  ورب و  تدوخ 

رگیدـمه زا  ادـج  ار  بش  نآ  هّللادـبع  هلوـخ و  بیترت  نیا  هب  مباوـخ .  یم  هچیلاـق  يور  هـک  متـسه  نـم  نـیا  یباوـخب ،  هچیلاـق  يور  وـت 
ینز نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  هچ  رگا  هّللادـبع  اما  دوب .  هتفای  تاجن  دیـسرت  یم  نآ  زا  هک  يزیچ  زا  اریز  دوب  لاحـشوخ  هلوخ  دـندیباوخ ، 

نز و ود  نآ  دـندرک  یم  رکف  همه  ادرف  حبـص  دوب .  لاحـشوخ  دـش  یم  دیعـس  بیـصن  وا  هک  نیا  زا  یلو  دوب  هدـش  فسءاـتم  هلوخ  نوچ 
لالب هک  هدـش  نآ  تقو  درک  ساسحا  هلوخ  هک  يزور  ات  دـندرک ،  یگدـنز  صاعو  رمع  هناخ  رد  زور  دـنچ  اـهنآ  دنتـسه .  یعقاو  رهوش 

مشخ و اب  هدـمآ و  هناـخ  هب  لـالب  وا  باـیغ  رد  دیـسرت  یم  اریز  دورب  دوخ  هناـخ  هب  هتفرگ و  هزاـجا  ریما  زا  تفرگ  میمـصت  اذـل  ددرگرب ، 
هناخ هب  ات  دـنتفرگ  هزاجا  ریما  زا  ود  ره  هاگنآ  درک ،  تقفاوم  وا  رظن  اب  زین  هّللادـبع  دـنک .  رارف  هناـخ  زا  وا  ددرگ و  هجاوم  شردـپ  بضغ 

یمرگ هب  و  دش .  لاحـشوخ  رایـسب  دوخ  هناخ  هب  اهنآ  ندمآ  زا  زین  هلوخ  ردپ  داد .  نتفر  هزاجا  اهنآ  هب  مه  صاعورمع  دنورب و  هلوخ  ردپ 
رد دمآ و  طاطـسف  هب  زور  لئاوا  رد  لالب  دمآ .  لالب  هک  دوب  هتـشذگن  هلوخ  ردپ  لزنم  رد  اهنآ  تماقا  زا  زور  ود  زونه  تفریذـپ .  ار  اهنآ 

هزاجا نودب  وا  دناسر .  هلوخ  لزنم  هب  ار  دوخ  اروف  تسا  هزاغم  رد  هک  دـید  ار  وا  لالب  یتقو  و  دوب ،  دوخ  ناکد  رد  هلوخ  ردـپ  ماگنه  نآ 
ایوگ هک  دوب  هتـسشن  هلوخ  رانک  رد  يروط  ناوج  نآ  درک ،  هدـهاشم  اجنآ  رد  ار  ییانـشآان  ناوج  دـش  هناخ  دراو  یتقو  دـش ،  هناخ  دراو 

وش و لخاد  تفگ :  دید  ار  وا  هلوخ  هک  نیمه  اّما  تفگن .  يزیچ  یلو  درک  بّجعت  رایـسب  هّللادبع  ندید  اب  لالب  تسوا .  رهوش  ای  ردارب و 
نظ ؤس  هجوتم  هک  هلوخ  دـش .  کیدزن  ود  نآ  فرط  هب  درک  یم  هاگن  اهنآ  هب  یمـشچ  ریز  هک  یلاح  رد  تسب و  ار  رد  لالب  دـنبب .  ار  رد 
وگب و  نک ،  فیرعت  میارب  يراد  هک  ییاهربخ  رتدوز  هچ  ره  الاح  تسا  نم  ردارب  لثم  صخش  نیا  نکن ،  دب  لایخ  تفگ :  دوب  هدش  لالب 

هچ ره  تساوخ  وا  زا  اروف  دـش و  نارگن  وا  توکـس  زا  هلوخ  تفگن ،  يزیچ  دـش و  تکاس  لالب  اما  يراد ؟  ربخ  هچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا 
فرح نیا  ندینش  اب  هلوخ  دش )) مالـسا  هار  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   : )) تفگ نازرل  هتفرگ و  يادص  اب  لالب  دیوگب .  دناد  یم 

 . تفگ یتاملک  نینچ  دـیدش  يرثءات  اب  زین  هّللادـبع  نسحلابءا .  يا  موش  تنابرق  دروآرب :  داـیرف  دز و  مه  هب  ار  ردوخ  ناتـسد  راـیتخا  یب 
تنعل ار  وا  ادخ  دندیـشک ،  شتآ  هب  ار  شدـسج  دنتـشک و  ار  دـیلپ  درم  نیا  تفگ :  لالب  دـندرک ؟  هچ  مجلم  نبا  اب  تفگ :  هلوخ  سپس 

ادیپ ار  نئاخ  نز  نآ  ات  تفر  یم  دوب و  ملاس  حیحـص و  وا  مدمآ  یم  یتقو  تفگ :  لالب  تسا ؟  روطچ  دیعـس  لاح  تفگ :  هّللادبع  دنک . 
درم نیا  یناد  یم  ایآ  تفگ :  هلوخ  یسانش ؟  یم  اجک  زا  ار  وا  وت  اما  هلب ،  تفگ :  لالب  تسا ؟  ماطق  تروظنم  ایآ  تفگ :  هّللادبع  دنک . 

؟  تسا هداد  تسد  زا  طاطسف  رد  ار  شیوخ  يومعرـسپ  هک  تفگن  وت  هب  دیعـس  ایآ  تفگ :  هلوخ  مناد .  یمن  هن ،  تفگ :  لالب  تسیک ؟ 
زا دـش و  توـهبم  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  لـالب  تسا .  دیعـس  يوـمع  رـسپ  هّللادـبع ،  ناـمه  اـقآ ،  نیا  تفگ :  هلوـخ  هلب ،  تفگ :  لـالب 

رـسپ هب  ار  هدـننک  لاحـشوخ  ربخ  نیا  هک  تسیک  هآ  یتسه ؟  هدـنز  وت  نم !  ياـقآ  تفگ :  دـش و  ریزارـس  شنامـشچ  کـشا  یلاحـشوخ 
هلوخ میوگب .  دوخ  رورـس  هب  ار  يرارـسا  دیاب  نآ  زا  لبق  اّما  درب ،  مهاوخ  وا  يارب  ار  ربخ  نیا  الا ن  نیمه  مسق  ادخ  هب  دـناسرب .  تیومع 
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دیعس لاح  وگب  رتدوز  سپ  منک ،  یمن  ناهنپ  وا  زا  ار  يزیچ  نم  تسا و  نم  ردارب  وا  متفگ  البق  هک  روط  نامه  تفگ :  درک و  لالب  هب  ور 
دماین اطاطسف  هب  نم  اب  وا  دوب ،  وت  رادید  قاتـشم  رایـسب  هک  مدش  ادج  وا  زا  یلاح  رد  تفگ :  لالب  دماین ؟  طاطـسف  هب  ارچ  تسا و  روطچ 

صخـش هک  مدینـش  مدیـسر  رهـش  هب  یتقو  دشاب .  هتـشادن  یناج  نیمءات  اجنیا  رد  دـشاب و  هتفای  تاجن  لتق  زا  صاعورمع  دیـسرت  یم  اریز 
 . متـسه نارگن  وت  اب  وا  راتفر  زا  نم  تسا ؟  هنوگچ  وت  اب  تردـپ  راتفر  مناد  یمن  اما  تسا .  هدیـسر  لـتق  هب  صاـعورمع  ياـج  هب  يرگید 

دوخ دـنزرف  لثم  ارم  تسا و  یـضار  نم  زا  یلو  تسا  ینابـصع  نیگمـشخ و  رایـسب  مجلم  نبا  زا  صاعورمع  نونکا  لالب !  تفگ :  هلوخ 
درم کی  روضح  لثم  طاطسف  هب  وا  ندمآ  اذل  مردپ ،  هن  دسانش و  یم  ار  دیعس  صاعورمع  هن  هک  نادب  دیعس ،  هب  عجار  اما  دراد .  تسود 

شیارب ار  ارجام  همه  هتسشن و  شرانک  رد  ات  تساوخ  لالب  زا  نآ  زا  سپ  دنک .  یمن  دیدهت  ار  وا  يرطخ  چیه  هک  رهـش ،  رد  تسا  بیرغ 
گنر دناسرب ،  لتق  هب  زین  ار  دیعس  تساوخ  یم  وا  هک  دیمهف  دینش ،  ار  ماطق  مسا  یتقو  هفوک ،  عیاقو  حرش  ندینـش  اب  هلوخ  دنک .  فیرعت 

ما هدینـش  مسانـش و  یم  ار  وا  نم  دنادرگ ،  هایـس  ار  رگ  هلیح  نز  نآ  تروص  ادخ  دز :  دایرف  ّتینابـصع  مشخ و  اب  درک و  رییغت  شتروص 
يزیچ مدش  انـشآ  وا  اب  نم  هک  يزور  زا  دناد  یم  ادخ  تفگ :  درک و  نخـس  هب  عورـش  هّللادبع  تسا .  يرگ  هلیح  راکم و  نز  ردـقچ  هک 

هیلع ماما  تداهش  ربخ  زا  هلوخ  هچ  رگا  درک .  لقن  هلوخ  يارب  ار  دوب  هتشذگ  ماطق  وا و  نایم  هچنآ  هّللادبع  سپس  ما .  هدیدن  وا  زا  ّرش  زج 
يزیچ هیواعم  دصق  ءوس  هرابرد  ایآ  وگب  لاح  دیسرپ :  لالب  زا  هاگ  نآ  دوب .  لاحشوخ  دیعس  تاجن  زا  اما  دوب  هدش  تحاران  رایسب  مالّسلا 

ادیپ تاجن  صاعورمع  نوچ  زین  وا  ما  هدینش  اجنآ  رد  مدرک و  روبع  قشمد  زا  طاطسف  يوس  هب  متکرح  ریسم  رد  تفگ :  لالب  يا ؟  هدینش 
تداهـش هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما  دندرب  ردب  ملاس  ناج  ود  نآ  هنوگچ  هک  دـش  هدز  تفگـش  یهلا  ردـق  اضق و  زا  هلوخ  تسا .  هدرک 

اروف دنهد  هزاجا  مرورس  رگا  و  تسا .  نم  رظتنم  قشمد  رد  نونکا  وا  تفگ :  لالب  تساجک ؟  دیعس  الا ن  تفگ :  هّللادبع  سپس  دیـسر ؟ 
ار مالّسلا  هیلع  یلع  نوخ  ماقتنا  هتفای و  ار  نئاخ  نز  نآ  دشاب  هتسناوت  نونکات  دیعس  مراودیما  مروآ و  یم  اج  نیا  هب  ار  وا  هتفر و  قشمد  هب 

هلوخ منیشن .  یمن  ياپ  زا  مریگن  ار  وا  ياهتیانج  ماقتنا  ات  دوب و  مهاوخن  رادرب  تسد  وا  زا  نم  دشاب ،  هتسناوتن  دیعـس  رگا  اما  دریگب .  وا  زا 
هناخ نیمه  رد  میدمآ  ماطسف  هب  یتقو  ایآ  تفگ :  لالب  روایب .  اجنیا  هب  ار  دیعـس  رتدوز  هچ  ره  ورب و  سپ  لالب ،  يا  وت  هب  نیرفآ  تفگ : 

 ، دش دهاوخ  رت  هدیچیپ  لکـشم  دیایب  شردپ  هناخ  هب  وا  رگا  هک  درک  ساسحا  درک و  يرکف  لالب  لا  ؤس  ندینـش  اب  هلوخ  مینیبب ؟  ار  امش 
وا اب  اهنت  دـهاوخ  یم  هک  دـنامهف  وا  هب  هلوخ ،  هب  هراشا  نمـض  هّللادـبع  اما  دوش ،  ایوج  هراب  نیا  رد  ار  وا  رظن  اـت  درک  هّللادـبع  هب  ور  اذـل 

يوش جراخ  اج  نیا  زا  دنیبب  ار  وت  مردپ  هک  نیا  زا  لبق  نونکا  وت  تسا  نیرتهب  تفگ :  درک و  لالب  هب  ور  هلوخ  ور  نیا  زا  دـنک ،  تبحص 
هچ تفگ  دهاوخ  وت  هب  وا  شاب و  هّللادبع  رظتنم  دجـسم  رد  بشما  و  يا .  هدرک  رارف  اجنیا  زا  هدیدزد و  ار  اهرتش  وت  دـنک  یم  رکف  وا  اریز 

 . ینکب دیاب 

هفوک يوس  هب  تکرح  يارب  هّللادبع  میمصت 

ام دیایب و  دیعـس  هچنانچ  مینک ؟  هچ  الاح  هّللادبع  تفگ :  دوشگ و  نخـس  هب  بل  هلوخ  دندنام .  اهنت  هّللادـبع  هلوخ و  لالب ،  نتفر  زا  سپ 
 . دـنامب ناـهنپ  مدرم  زا  هیـضق  نیا  هک  تسا  نیا  نامفدـه  هک  نآ  لاـح  دـیمهف ،  دـنهاوخ  مدرم  میریگب  قـالط  رگیدـمه  زا  میهاوخب  مه 

هفوک هب  نتفر  هزاجا  وا  زا  جاودزا  زا  لبق  نم  اریز  میورب ،  هفوک  يوس  هب  هتفرگ و  زاجا  صاعورمع  زا  هک  تسا  نیا  مرظن  تفگ :  هّللادبع 
مرـسمه وت  هک  نیا  زج  يرکف  مه  مدرم  تسا و  هدومن  جاودزا  دقع و  مسارم  زا  دـعب  هب  لوکوم  ار  يا  هزاجا  نینچ  وا  اما  مدوب ،  هتفرگ  ار 

میدیسر و هفوک  هب  هک  هاگ  نآ  و  دربب .  تساوخ  هک  اجک  ره  تقو و  ره  ار  شنز  هک  تسا  يدرم  ره  ّقح  نیا  هزات  درک ،  دنهاوخن  یتسه 
دناوت یمن  مه  یسک  میروآ و  یم  رد  مهدقع  هب  ار  امـش  ام  اج  نآ  رد  و  دناسرب .  دیعـس  هب  ار  ام  ات  تساوخ  میهاوخ  وا  زا  میدید  ار  لالب 

 . دـشاب تحلـصم  هک  تقوره  ات  میناـم  یم  هفوک  رد  ّـال  إو  میدرگ .  یم  رب  طاطـسف  يوس  هب  دوب  بساـنم  ّتیعقوم  رگا  و  دوش .  نآ  عناـم 
 ، هلب تفگ :  دـید  تسرد  ار  وا  نانخـس  مّمـصم و  نینچ  ار  هّللادـبع  نوـچ  تفر و  ورف  رکف  هب  یتاـظحل  وا  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  هلوـخ 
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رد مناتـسود  نادنواشیوخ و  مامت  ما و  هدرک  تداع  رهـش  نیا  هب  اریز  منک  یگدنز  طاطـسف  رد  مراد  هقالع  نم  اما  تسا ،  تسرد  ناتفرح 
هب امـش  هقالع  رکنم  مه  نم  تفگ :  هّللادـبع  تسا .  رتهب  یلیخ  منامب  اـج  نیا  رد  نم  هک  دـشاب  يروط  رگا  دـننک .  یم  یگدـنز  طاطـسف 

سرت و تفگ :  هلوخ  منیب .  یمن  هفوک  يوس  هب  نتفر  زج  يا  هراـچ  نـالا  اـما  دوـب  دـهاوخ  زین  روـط  نیمه  متـسین و  طاطـسف  رد  یگدـنز 
ریغ وا  مشاب و  وا  رانک  رد  هشیمه  نم  هک  تسا  نیا  وا  لیامت  اریز  دـهدن .  ام  هب  ار  يراک  نینچ  هزاـجا  مردـپ  هک  تسا  نیا  زا  نم  تشحو 
لح تهج  هب  تفگ :  يداهنـشیپ  رظن  کی  رد  هّللادبع  دوش .  یـضار  طاطـسف  رد  تماقا  زا  ریغ  هب  منک  یمن  رکف  درادن و  ار  یـسک  نم  زا 

میهد یم  عالطا  لالب  هب  و  دهدب .  ام  هب  يا  هزاجا  نینچ  هک  نیا  ات  مهد  یم  همادا  تردپ  هب  تبحم  مارتحا و  ییوگانث و  هب  یلکـشم  نینچ 
هک يراک  ره  تفگ :  دوب  هدش  هّللادبع  ياهفرح  میلست  هک  هلوخ  میوش .  قحلم  وا  هب  ات  دشاب ،  ام  رظتنم  هتشاذگ و  نایرج  رد  ار  دیعس  هک 
هب وا  اریز  مینک ،  رتناسآ  ار  دوخ  راک  هتفر و  ریما  هناـخ  هب  ـالا ن  تسا  رتهب  تفگ :  هّللادـبع  ادـخ .  هب  مینک  یم  لّـکوت  نکب ،  یهاوخ  یم 

موش و یم  روآدای  وا  هب  ار  شیاـه  هدـعو  نم  و  دوب .  یهاوخ  دازآ  یتفاـی  ار  وا  یتفر و  دیعـس  يوجتـسج  هب  یتقو  هک  تسا  هداد  لوق  نم 
میهاوخ ریما  هناـخ  هب  ادرف  حبـص  میناـم و  یم  اـج  نیمه  رد  ار  بشما  سپ  تفگ :  هلوخ  دـنکن .  عنم  رفـس  نیا  زا  ارم  وا  هک  منک  یم  رکف 
هداتسیا شراظتنا  هب  هک  دید  ار  لالب  تفر و  دجسم  هب  هّللادبع  رهظ ،  زا  دعب  تسامش .  لیم  روط  ره  بوخ ،  رایسب  تفگ :  هّللادبع  تفر . 

 ! میالوم يا  تفگ :  هدومن و  یمّـسبت  لالب  میئایب .  اجنآ  هب  مه  ام  ات  دـینامب  هفوک  رد  دیعـس  اب  هک  دومن  شرافـس  لالب  هب  هاگ  نآ  تسا و 
ره تفگ :  درک و  يا  هدنخ  هّللادـبع  مریگب .  ماقتنا  نوعلم  ماطق  زا  مناوت  یم  رتهب  مشاب  هفوک  رد  رگا  اریز  متـشاد ،  وزرآ  ار  نیمه  زین  نم 

رتشیب زین  ماطق  زا  وا  تنایخ  رـش و  هک  اریز  ناسرب  شلمع  يازـس  هب  مه  ار  هزوجع  نز  ریپ  نآ  يدـش ،  یلوتـسم  هشیپ  تناـیخ  نآ  رب  هاـگ 
 . تسا

هّللادبع زا  ییوجزاب  تساوخزاب و 

مامت دنک .  یم  هظعوم  ار  مدرم  تسا و  ربنم  يالاب  رب  صاعورمع  هک  دومن  هدهاشم  دروآ ،  ياجب  دجـسم  رد  ار  شزامن  هّللادبع  هک  یتقو 
دجسم زا  هک  درک  یعس  هّللادبع  دش  مامت  ریما  ياه  هظعوم  هک  یتقو  دندرب .  یم  رسب  توکس  رد  دندوب  هتسشن  ربنم  نیئاپ  رد  هک  یتّیعمج 

یم وا  اریز  دـیورن ،  نوریب  امـش  هک  دـندومرف  ریما  تفگ :  هتفرگ و  ار  وا  يولج  ریما  ياهورین  زا  یکی  دجـسم  نحـص  رد  اما  دوش  جراـخ 
ِرد زا  دوـب و  دجـسم  رد  ـالا ن  تفگ :  رومءاـم  تساـجک ؟  ریما  ـالا ن  تفگ :  هّللادـبع  دـنک .  تبحـص  وـت  اـب  یلئاـسم  هب  عـجار  دـهاوخ 
 . هلب تفگ :  رومءام  تسا ؟  هتـساوخ  ارم  الا ن  نیمه  ایآ  دیـسرپ :  هّللادـبع  تفر .  هناخ  يوس  هب  تسا  بارحم  تمـسق  رد  هک  صوصخم 

تکرح سپس  دنشاب .  هداد  ربخ  ریما  هب  هدینـش و  يزیچ  وا  ياهوگتفگ  زا  ریما  ناسوساج  دنکن  هک  داد  تسد  هّللادبع  هب  یبارطـضا  سپس 
 : تفگ هتفرگ و  ار  وا  يولج  صاعورمع ،  هناخ  نابرد  اما  دـش ،  سلجم  دراو  هزاجا  نودـب  هتـشذگ  لـثم  و  تفر ،  ریما  هناـخ  هب  هدومن و 

هّللادبع هب  ور  تشگرب و  يا  هظحل  دنچ  زا  سپ  تفر و  لخاد  هب  نابرد  داتـسیا و  هّللادبع  وش .  دراو  دـعب  مریگب  هزاجا  ریما  زا  ات  نک  ربص 
هّللادبع ایب .  اجنیا  هب  اهنت  تدوخ  دش  بش  هاگ  ره  سپ  دنک ،  تاقالم  تولخ  رد  ییاهنت و  هب  ار  وت  بشما  دهاوخ  یم  ریما  تفگ :  درک و 

نابرد دشابن ؟  مهارمه  هلوخ  هک  تسا  نیا  ییاهنت  هب  مندمآ  زا  ریما  دوصقم  ایآ  دیسرپ :  نابرد  زا  ور  نیا  زا  درک .  بجعت  روتـسد  نیا  زا 
اب ار  زور  نآ  هّللادـبع  دـیایب .  ییاهنت  هب  شدوخ  هّللادـبع  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  اریز  دـشاب ،  نیمه  شدوصقم  منک .  یم  رکف  داد :  باوج 
 . تشگرب هناخ  هب  بورغ  ماگنه  دوب .  نارگن  دراد  وا  اـب  يراـک  هچ  ریما  هک  نیا  زا  درک ،  يرپس  دیـسر  یم  شنهذ  هب  هک  یناوارف  راـکفا 
هک دـشاب  هداد  ُخر  يا  هلئـسم  دـیاب  درک  ساسحا  شا  هرهچ  زا  بارطـضا  ياـه  هناـشن  تروص و  یگتفرگ  زا  دـید  ار  هّللادـبع  هلوخ  یتقو 

هدش هچ  منیبب  وگب  ادخ  هب  ار  وت  ینارگن ؟  برطـضم و  روط  نیا  هک  تسا  هدش  هچ  دیـسرپ ؟  وا  زا  اروف  دنیب .  یم  نارگن  نینچ  ار  هّللادبع 
رطاـخ هب  ما  هرهچ  یگتفرگ  دـیاش  مشاـب ،  نارگن  هک  هدـشن  يزیچ  تفگ :  دـشاب  هدرکن  تحاراـن  ار  هلوـخ  هک  نیا  يارب  هّللادـبع  تسا ؟ 
ریـسم یکریز ،  اـب  اـما  دوب  هدـشن  عناـق  هّللادـبع  نانخـس  زا  هلوخ  هچ  رگا  نکن .  تحاراـن  ار  تدوخ  وـت  دـشاب ،  زور  ياـهراک  یگتـسخ 
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هّللادبع يا ؟  هدید  ار  لالب  ایآ  دیـسرپ :  اذـل  ددرگ .  هاگآ  هّللادـبع  یتحاران  ّتلع  زا  يرتبـسانم  تقو  کی  رد  ات  درک  ضوع  ار  شنانخس 
هک منک  یم  رکف  تفگ :  هّللادبع  درک ؟  تکرح  ایآ  دیـسرپ :  هلوخ  متفگ .  وا  هب  دوب  دیعـس  يارب  هک  ییاهمایپ  و  مدید .  ار  وا  هلب  تفگ : 
اب هلوخ  ردپ  هک  دوب  هدیسرن  مامتا  هب  ود  نآ  ياهفرح  زونه  دنک .  تکرح  دیعس  يوس  هب  دوز  حبص  دنامب و  طاطـسف  یلاوح  رد  ار  بشما 

شرکف هب  اروف  دش و  هدوزفا  وا  ینارگن  بارطـضا و  رب  دید  نینچ  ار  شیوخ  ردپ  هک  هلوخ  دـش ،  لزنم  دراو  تحاران  كانبـضغ و  یتلاح 
فالتخا عازن و  مه  اب  نوریب  رد  ود  نیا  دـنکن  تفگ :  دوخ  نهذ  رد  تسا .  رارقرب  یطابترا  شردـپ  هّللادـبع و  یتحاران  نیب  اـمتح  دیـسر 

دسرپب و ار  راک  نیا  ّتلع  شردـپ  زا  هن  درک ،  داد  يرادـلد  ار  شدوخ  مه  زاب  تفاین .  دوخ  يارب  یلیلد  اهفرح  نیا  همه  اب  دنـشاب ؟  هدرک 
دنتسشن نآ  رود  یگمه  دش و  هدیچ  اذغ  هرفس  دعب  یکدنا  درک .  لوکوم  تسا  هّللادبع  اب  هک  یتعاس  هب  ار  ایاضق  فشک  و  هّللادبع .  زا  هن 

يارب تفگ :  درک و  شردپ  هلوخ و  هب  ور  دش و  دنلب  هّللادبع  دش  مامت  اذغ  فرـص  یتقو  دندرکن .  دروم  نیا  رد  یتبحـص  مادک  چـیه  اما 
زا يزیچ  وا  اـیوگ  هک  دـش  یم  ساـسحا  روط  نیا  هلوخ  ردـپ  ياـههاگن  زا  مدرگ .  یمرب  دوز  هتفر و  نوریب  هب  ار  یتعاـس  يراـک ،  ماـجنا 
هب تساوخرب و  دوخ  نیکـست  تهج  هب  نیارباـنب  درک ،  رتداـیز  ار  هلوخ  بّجعت  مه  قاـّفتا  نیا  تسا .  هدـیمهف  ار  هلوخ  هّللادـبع و  لـئاسم 
هچ مناد  یمن  اـقیقد  تفگ :  هّللادـبع  ددرگرب .  رتدوز  هک  دوـمن  شرافـس  درک و  تعیاـشم  ار  وا  رد  مد  اـت  درک و  تکرح  هّللادـبع  لاـبند 
اب دـهدن  هلوخ  هب  ار  يرگید  لا  ؤس  هزاـجا  تساوخ  یم  هک  هّللادـبع  مور .  یم  يراـک  هچ  يارب  مناد  یمن  اـساسا  نوچ  مدرگرب ،  یتعاـس 
رد شا  همه  وا  دیـسر  یم  شنهذ  هب  ینوگانوگ  راکفا  هار  ریـسم  رد  درک .  تکرح  صاـعورمع  هناـخ  فرط  هب  درک و  یظفاحادـخ  هلوخ 
رد ریما  تفگ :  وا  هب  نابرد  دیـسر ،  ریما  هناخ  رد  هب  ناسرت  نازرل و  یبلق  اب  هرخالاب  دـهاوخ ؟  یم  هچ  وا  زا  صاـعورمع  هک  دوب  رکف  نیا 
 . تسا هتـسب  رد  دـید  هک  دـنک  زاب  ار  رد  تساوخ  درک ،  تکرح  ریما  قاـطا  فرط  هب  هتـسهآ  تسا .  امـش  رظتنم  دوخ ،  صوصخم  قاـطا 

راثآ دـش ،  رهاظ  شیولج  رد  صاعورمع  دـش و  زاب  رد  دیـسر ،  شـشوگب  يا  هتـسهآ  تبحـص  يادـص  قاطا ،  رد  ندـیبوک  اـب  ناـمزمه 
فرط هب  صاعورمع  مالّسلا . ))  کیلع   : )) تفگ ییانتعا  یب  اب  ریما  اّما  درک ،  مالس  هّللادبع  دوب .  نایامن  شا  هرهچ  رب  بضغ  یتحاران و 

تکرح ریما  لابند  هب  دـنیبب  ار  یـسک  دـیاش  ات  درک  یم  هاگن  قاطا  رانک  هشوگ و  هب  هک  یلاح  رد  زین  هّللادـبع  درک ،  تکرح  قاطا  يـالاب 
ریما نتسشن  زا  سپ  تفاین .  اجنآ  رد  ار  یسک  نکل  درک ،  هدهاشم  ناکم  نآ  رد  ار  صاخـشا  روضح  زا  ییاه  هناشن  راثآ و  هچ  رگا  درک . 

هب بل  توکـس ،  يا  هظحل  زا  سپ  هّللادـبع  دنیـشنب .  هک  داد  هزاجا  وا  هب  ریما  وا ،  لباقم  رد  هّللادـبع  هنابّد  ؤم  نداتـسیا  قاـطا و  يـالاب  رد 
 . میاـمن امـش  تعاـطا  اـت  دـیئامرفب  دـیراد  يرما  ره  اـت  مدیـسر  ناـتروضح  هب  هدـنب  تسا ؟  روطچ  میـالوم  لاـح  تفگ :  دوـشگ و  نخس 

مراودیما یهد ،  باوج  نم  لا  ؤس  کی  هب  طقف  ات  متساوخ  اج  نیا  هب  ار  وت  تفگ :  درک  یم  يزاب  دوخ  شیر  اب  هک  یلاح  رد  صاعورمع 
تفگ دش و  دنلب  مارتحا  اب  هّللادبع  یهدب .  نم  هب  حیحـص  باوج  مداد  تاجن  گرم  زا  ار  وت  مدرک و  وت  هب  هک  ییاهیبوخ  همه  نآ  زا  سپ 

زا نم  تسا  نکمم  روـطچ  درک ،  مهاوـخن  شوـمارف  ار  امـش  ياـهیکین  فاـطلا و  همه  نآ  تقو  چـیه  نم ،  هک  مریگ  یم  دـهاش  ارادـخ  : 
عورش هّللادبع  بلق  مناسرب ؟  ناتضرع  هب  عقاوریغ  نانخس  هدرک و  یشوپ  مشچ  يدیشخب  نم  هب  هرابود  یتایح  هک  امش ،  ششخب  فاطلا و 

دناشن و دوخ  ياجرد  ار  وا  صاعورمع  تسا ؟  هدش  نم  هب  تبـسن  ریما  بضغ  مشخ و  بجوم  يزیچ  هچ  تفگ ،  دوخ  اب  درک و  ندیپت  هب 
فرح نیا  ایآ  دیا ،  هدمآ  طاطسف  هب  نم  نتشک  يارب  دیعس  تقیفر  وت و  هک  مدینش  دسانش  یم  بوخ  ار  وت  هک  یـصخش  زا  زورما  تفگ : 

نم ياقآ  ریخ !  تفگ :  دوب  راکـشآ  شتروص  زا  تقادص  یتسرد و  هک  یلاح  رد  تساوخرب  ياج  زا  مه  زاب  هّللادبع  هن ؟  ای  تسا  حیحص 
هّللادبع دیا ؟  هدمآ  طاطسف  هب  هچ  يارب  سپ  تفگ :  صاعورمع  دینکن .  رواب  تسا ،  غورد  دنا  هدناسر  امش  ضرع  هب  نم  هرابرد  هچنآ  ، 

تقادص و رد  مراودیما  دـینک و  شوگ  میاهفرح  هب  تسرد  منک  یم  مشهاوخ  دـیراد ،  ار  رما  تیعقاو  ندینـش  رب  رارـصا  هک  لاح  تفگ : 
رگم دنک  یمن  دیدهت  ار  وت  زیچ  چیه  شابم ،  ناسارح  مه  يزیچ  زا  وگب و  ار  تقیقح  تفگ :  صاعورمع  دـینکن .  کش  نم  ییوگتـسار 

 ، میوگن يزیچ  تقیقح  زج  هک  مسق  ریما  رس  هب  تفگ :  هّللادبع  نکن .  تمالم  ار  دوخ  زا  ریغ  یـسک  هنرگ  و  ییوگب ،  ار  تقیقح  هک  نیا 
روـط هب  ار  ملاوئـس  باوـج  لوا  تفگ :  صاـعورمع  مهد ؟  حرـش  ار  تاـنایرج  همه  هک  مراد  هزاـجا  اـیآ  تسا  ینـالوط  نم  تبحـص  اـما 
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یم وت  زا  لاح  ییوگب .  میارب  ار  ایاضق  حرـش  هک  تساوخ  مهاوخ  وت  زا  مشاب  هدـید  لیـصفت  حرـش و  هب  یجایتحا  هچنانچ  وگب ،  راـصتخا 
اجنیا هب  تهج  نیا  هب  ام  تفگ :  هّللادـبع  دـیدوب ؟  نم  نیفلاخم  هورگ  عاـمتجا  رد  ارچ  دـیدمآ و  طاطـسف  هب  هچ  يارب  ییوگب  هک  مهاوخ 

زاب تسا  هتفرگ  هک  یمیمـصت  زا  ار  وا  دـیاش  ات  مینک  ادـیپ  تشاد ،  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  هب  میمـصت  هک  ار  ینئاخ  ات  میدـمآ 
؟  ینکب ار  راک  نیا  یتساوخ  یم  روطچ  یتسه  یلع  نمـشد  يوما و  درم  کی  هک  وت  تفگ :  صاـعورمع  میهد .  تاـجن  ار  ماـما  میراد و 
 : تفگ صاعورمع  یـسانش ؟  یم  ار  باحروبا  مدج  وت  ایآ  مهدـب .  يرتشیب  حیـضوت  اج  نیا  رد  هک  مراچان  نم ،  يالوم  تفگ :  هّللادـبع 
مه شگرم  زور  اـت  تفر و  اـیند  زا  وا  نم ،  يـالوم  یلب  تفگ :  هّللادـبع  تسا .  هدرک  توف  یگزاـت  هک  مدینـش  و  متخانـش ،  یم  ار  وا  هلب 

هدرک هبوت  هک  یتقو  شگرم ،  زور  رد  وا  اما  درک .  یم  توعد  مالّسلا  هیلع  یلع  نتـشک  هب  ار  مدرم  یتح  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نمـشد 
هک میدومن  هدهاشم  هاگ  ره  هدرک و  نوریب  لد  زا  ار  یلع  ینمشد  هنیک و  هک  داد  مسق  ام  هب  درک و  راضحا  ار  دیعس  میومعرـسپ  نم و  دوب 
نآ هک  میدیمهف  میتشگ ،  علط  مالّسلا  هیلع  یلع  لتق  هسیـسد  زا  ام  هک  یتقو  مینک .  عافد  وا  زا  لد  ناج و  زا  دراد  ار  روا  ناج  دصق  یـسک 
زا هتفای و  ار  وا  ات  میدش  رـصم  مزاع  میتخانـش  یمن  ار  وا  هک  نآ  دوجو  اب  دنک ،  یم  یگدنز  رهـش  نیا  رد  تسا و  رـصم  یلاها  زا  صخش 

هیلع یلع  نارادتسود  اب  سامت  قیرط  زا  صخش  نآ  ندرکادیپ  هار  نیرتهب  میدیـسر  طاطـسف  رهـش  هب  یتقو  میراد  زاب  ار  وا  موش  دصق  نیا 
زا یکی  هک  یتسناد  یمن  وت  ایآ  تفگ :  دیرپ و  هّللادبع  ياهفرح  نایم  رد  صاعو  رمع  دوب .  دندش  یم  عمج  سمـشلا  نیع  رد  هک  مالّـسلا 

روطچ مدوبن  علطم  هاگآ و  رما  نیا  زا  رگا  و  متـسناد ،  یم  بوخ  هلب  تفگ :  هّللادبع  دوب ؟  هدرک  ارم  نتـشک  دـصق  زین  مجلم  نبا  ناتـسود 
؟  یتخاسن هاگآ  ایاضق  زا  ارم  يدمآ  طاطسف  هب  هک  یتقو  هچ  يارب  سپ  تفگ :  ورمع  مزاس ؟  ربخ  اب  هسیـسد  نیا  زا  ار  امـش  متـسناوت  یم 

دـش و ملاح  لـماش  وت  شـشخب  یگرزب و  هک  مناد  یم  تفگ :  هّللادـبع  یتسه ؟  نم  لـتاق  مرج  کیرـش  زین  وت  نونکا  هک  یناد  یمن  اـیآ 
تسامش اب  رایتخا  يوش ،  فرصنم  دوخ  وفع  زا  هدومن و  هذخا  ؤم  ارم  هتشذگ  زا  هک  دیراد  میمصت  رگا  اما  دیدرک ،  شومارف  ارم  هتـشذگ 
هّللادـبع نانخـس  ندینـش  زا  سپ  صاعورمع  دوش .  یمن  نامیـشپ  دـشخبب  ار  يراکهانگ  یتقو  دـنک و  یمن  نینچ  ریما  هک  مناد  یم  یلو  ، 

یتخانش و یم  ار  وا  منک ،  يراگتساوخ  تیارب  ار  هلوخ  هک  نیا  زا  لبق  وت ،  هک  مناد  یم  نم  اما  تفگ :  سپس  دمآدنب و  شنابز  يا  هظحل 
دومناو نینچ  متفگ  یم  تیارب  ار  رتخد  نیا  فصو  يراگتساوخ  بش  رد  هک  یتقو  ارچ  اما  دوب ،  ربخ  اب  هسیـسد  ایاضق و  نیا  زا  البق  زین  وا 
تروص ره  هب  دهدب ،  صاعورمع  هب  یخساپ  هچ  تسناد  یمن  دروخاج و  ریما  ياهفرح  زا  هّللادبع  یتخانـش ؟  یمن  ار  وا  الـصا  هک  يدرک 

اشاح و تفگ :  درک و  روجو  عمج  ار  دوخ  ورنیا  زا  دـیوگب  صاعورمع  هب  ار  ایاضق  تقیقح  دـیاب  هرخـالاب  هک  تفرگ  میمـصت  دوخ  شیپ 
هب میارب  ار  وا  وت  هک  نآ  زا  شیپ  ات  ار  رتخد  نیا  نم  هک  مروخ  یم  مسق  میاقآ  رس  هب  مشاب ! !  هدرک  گنرین  امش  هب  هک  نم  يالوم  يا  ّالک 

هّللادبع یئوگب ؟  یناوت  یم  هچ  لتق  هسیـسد  زا  هلوخ  نتـشاد  عالّطا  صوصخ  رد  تفگ :  صاعورمع  متخانـش .  یمن  يروآ  رد  يرـسمه 
رتدوز هچ  ره  تسا  رتهب  تسامش ؟  رماوا  رادربنامرف  زینک و  وا  دیـسرپب ،  وا  دوخ  زا  دیاب  ار  لا  ؤس  نیا  باوج  تفگ :  دنام و  ّریحتم  یمک 

زا نم  یلو  تفگ ،  دهاوخن  امـش  هب  تقیقح  زج  هک  مناد  یم  کش  نودـب  اما  دـیئامنب ،  وا  زا  دـیراد  هک  یلا  ؤس  ره  هدرک و  راضحا  ار  وا 
امـش دزن  رد  ار  وا  ياهیئوگ  غورد  ات  ینک  یفّرعم  نم  هب  تسا  هدرک  ار  ام  ینیچ  نخـس  هک  ار  یـصخش  نآ  هک  مراد  اعدتـسا  دوخ  يالوم 

ره تقو  نآ  دینش ،  مهاوخ  ار  امش  تارظن  لئالد و  هدرک و  عمج  اج  کی  رد  ار  امش  همه  تقو  عرسا  رد  تفگ :  صاعورمع  منک .  تباث 
هـسلج اـت  ورب و  متفرگ  رظن  رد  تیارب  هک  تباوـخ ،  قاـطا  هب  رتدوز  هچ  ره  تـفگ :  سپـس  درک .  مهاوـخ  ارجا  دیـشاب  قحتـسم  ار  هـچنآ 

وا زین  حبص  ادرف  نک و  یئامنهار  شقاطا  يوس  هب  ار  هّللادبع  تفگو :  هدرک  شیوخ  مالغ  هب  ور  هاگ  نآ  نک .  تحارتسا  اجنآ  رد  عامتجا 
يور مشچ  حبـص  ات  ار  بش  نآ  هّللادـبع  اما  تفر .  نوریب  سپـس  درک و  تیادـه  شقاطا  يوس  هب  ار  هّللادـبع  زین  ریما  ِمـالغ  نادرگرب .  ار 
ریما رضحم  هب  وا  اب  هک  دنام  مالغ  رظتنم  هّللادبع  ادرف  حبص  تسناوتن .  دنک ،  تحارتسا  يرادقم  هک  دومن  شالت  هچ  ره  تشاذگن و  مشچ 
نهذ رد  هک  یلاح  رد  وا  دـندرک .  تکرح  دوب  یلومعم  قاـطا  زا  ریغ  هک  یقاـطا  فرط  هب  داـتفا و  هار  هب  مـالغ  هارمه  دـعب  یتعاـس  دورب . 
نخس ریما  دزن  رد  وا  هرابرد  یسک  هچ  هک ،  دوب  نیا  داد  یم  رازآ  ار  وا  هک  يرکف  نیرتمهم  اما  درک ،  یم  روطخ  يدایز  ياهرکف  شیوخ 
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رد هن ؟  ای  دزاس  مهارف  ار  ریما  تسد  زا  تاجن  تابجوم  دنک و  عافد  دوخ  زا  دناوت  یم  ایآ  درک ؟  دهاوخ  هچ  هلوخ  هک  نیا  هدرک ؟  ینیچ 
 . دـمآ یم  انـشآ  شرظن  هب  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  رظن  دوب  هداتـسیا  يا  هشوگ  رد  هک  یمالغ  تفر  یم  ریما  قاطا  فرط  هب  هک  هار  نیب 

یناد یم  وت  ایادخ ،  تفگ :  دوخ  هب  یتحاران  اب  داد و  تسد  وا  هب  یصاخ  تلاح  يا  هظحل  يارب  دوبن ،  ماطق  ِمالغ  ناحیر  زج  یسک  وا  هلب 
دش ریما  قاطا  دراو  هّللادبع  تسا .  هداتسرف  صاعورمع  دزن  هب  ینیچ  نخس  يارب  ار  شمالغ  وا  تسا ،  تسا  هتخاس  ماطق  زا  طقف  راک  نیا 
يا هنایزات  رگید  یتسد  رد  حـیبست و  وا  تسد  کی  رد  هک  یلاـح  رد  گرزب  يا  هماـمعو  دیفـس  يا  هماـج  اـب  هک  دـید  ار  صاـعورمع  و  ، 
درک رما  وا  هب  هداد و  ار  وا  مالس  باوج  یلیم  یب  اب  مه  ریما  درک ،  مالس  وا  رب  دشاب ،  هتسشن  تواضق  دنسم  رب  هک  یضاق  کی  لثم  تشاد 
دوب هتـشسن  ریما  تسار  تمـس  رد  هک  یلاح  رد  ار  هلوخ  ردپ  درک و  دوخ  فارطا  هب  یهاگن  تسـشن ،  يا  هشوگ  رد  هّللادبع  دنیـشنب .  هک 

یمرش ایح و  تهج  هب  وا  تخانش ،  ار  هلوخ  طقف  نز  هس  نآ  نیب  زا  وا  دندوب .  هتسشن  رادباقن  نز  هس  ریما  پچ  تمـس  رد  دومن ،  هدهاشم 
نامه نز  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـیمهف  اهنآ  ياهدروخرب  زا  دـعب ،  يا  هظحل  دسانـشب .  دـنک و  هاگن  زین  ار  رگید  نز  ود  تسناوتن  تشاد  هک 

زا اهرـسدرد  نیا  همه  هک  دـش  تباـث  شیارب  هاـگ  نآ  تسا .  رگ  هلیح  هزوجع و  هباـبل  تسا  هدـیمخ  شدـق  هک  ینز  نآ  و  نوعلم ،  ِماـطق 
نت رب  هایـس  سابل  دوخ  ردارب  ود  ردـپ و  يازع  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  زا  لبق  ات  هک  ماطق  تسا .  راّـکم  نز  ود  نیا  ياـهترارش 

نامه زا  یباقن  اب  دوب و  ناریا  مدرم  ياه  هتخاـس  زا  نادـنمتورث و  صوصخم  هک  تفاـبرز  خرـس و  یمـشیربا  ياهـسابل  اـب  زور  نآ  تشاد 
 . تشاد روضح  سلجم  نآ  رد  تشاد  وا  ياه  ینارسوه  ینارزگشوخ و  زا  ناشن  هک  سنج 

صاعورمع لزنم  رد  هلوخ  همکاحم 

دنک دوخ  بوذجم  زین  ار  ریما  تسا  هتـسناوت  شیوخ  بیرفلد  تالمج  اب  دوخ و  صوصخم  ياهیرگ  هلیح  اب  ماطق  دوب  هدیمهف  هک  هّللادبع 
اب دوب و  هتخود  نیمز  هب  مشچ  هک  صاعورمع  دـندش ،  تکاـس  همه  يا ،  هظحل  يارب  دـنک .  عاـفد  دوخ  زا  ناوت  ماـمت  اـب  تفرگ  میمـصت 

مالغو درک  دنلب  ار  رـس  دیـشک ،  یم  شیاهوم  شیر و  هب  تسد  دیبوک و  یم  هچیلاق  رب  هتـسهآ  هتـسهآ  تشاد و  تسد  رد  هک  يا  هنایزات 
نآ زا  سپ  دـش .  جراخ  دومن و  میظعت  مه  مـالغ  هدـن .  هار  نورد  هب  ار  سک  چـیه  دـنبب و  ار  رد  نوریب و  ورب  تفگ :  دز و  ادـص  ار  دوخ 
ریما ياهفرح  زا  هک  هلوخ  ردپ  وت ؟  هب  تبـسن  نم  ناسحا  اهیبوخ و  باوج  تسا  نیا  ایآ  تفگو :  درک  هلوخ  ردپ  يوس  هب  ور  صاعورمع 

یب رازگتمدـخ  رکاچو و  مالغ  هشیمه  هک  نم  تسا ؟  هداد  خر  یقاّفتا  هچ  مناد  یمن  نم !  يالوم  تفگ :  دروخاـج و  دـیمهف  یمن  يزیچ 
نم نتـشک  هب  میمـصت  نارگید  يراکمه  اب  هلوخ  ترتخد  اما  یـشاب ،  روط  نیا  وت  دـیاش  تفگ :  صاعورمع  متـسه .  هدوب و  ریما  ياـعّدا 

هب دش و  دـنلب  اروف  دینـش  ار  نانخـس  نیا  هک  یتقو  هلوخ  ردـپ  دـنهد .  تاجن  گرم  زا  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دـندرک  یم  یعـس  دنتـشاد و 
متـسناد یم  وت  نازینک  زا  یکی  وزج  ار  وا  نم  زورما  ات  نم !  رورـس  تفگ :  دروآ و  ریما  فرط  هب  درک و  دنلب  ار  وا  تفر و  شرتخد  فرط 

 ، تاملک نیا  زا  سپ  درک .  مهاوخ  ادـج  شندـب  زا  ار  شرـس  امـش  دزن  رد  هعاّسلا و  تسا  هدـش  ییاطخ  بکترم  ناترظن  هب  هک  ـالاح  اـما 
تیاج رس  رب  شاب و  هتشادن  وا  هب  يراک  وت  تفگ :  دنلب  يادص  اب  صاعورمع  اما  دناسرب  وا  هب  يرازآ  ات  تفرگ  ار  هلوخ  تخس  مکحم و 
هتفرگ رظنرد  وا  يارب  هک  یتازاجم  نیرتمک  دـشاب  حیحـص  ما  هدینـش  وا  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  رگا  مونـشب ،  ار  شیاـهفرح  راذـگب  نیـشنب ، 

دش نارگن  همکاحم  نیا  تبقاع  زا  تشگ و  رثءاتم  تخس  تفرگ و  شبلق  دینش  ار  نانخس  نیا  هّللادبع  هک  یتقو  تسا .  گرم  دش  دهاوخ 
دوخ ياج  رد  هلوخ  هلوخ ؟  يا  تسیچ  وت  رظن  تفگ :  دومن و  هلوخ  بناـجب  ور  صاـعورمع  نآ  زا  سپ  تفگن .  يزیچ  درک و  ربص  اـما 

تلع و زا  رگا  و  میوگب ،  هچ  دنا  هدز  نم  رب  نانیچ  نخـس  هک  یتمهت  زا  مناد  یمن  نم  تفگ :  مکحم  یبلق  باّذج و  یئادـص  اب  داتـسیا و 
نم رب  دـیتسناد  یم  حالـص  هچنآ  ره  هاگنآ  مناسرب و  ناتـضرع  هب  ار  ایاضق  تقیقح  متـسناوت  یم  مدـش  یم  هاـگآ  اـه  تمهت  نیا  فادـها 
نیا رد  هک  یناملسم  ِنادرم  ناج  زا  رت  نیریـش  نم  ناج  هک  اریز  مرادن ،  یـسرت  زاب  ینادب  مه  گرم  قحتـسم  ارم  رگا  دیدرک و  یم  مکح 

تدوصقم تفگ :  دش و  هدز  تفگش  دوب  ریخا  ثداوح  عیاقو و  رگنایب  هک  وا  نانخس  ندینـش  زا  صاعورمع  تسین .  دندش  هتـشک  اه  هنتف 
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منوخ نتخیر  دوش  تباث  نم  ماّهتا  رگا  تسا ،  نینچ  هک  لاـح  تفگ :  هلوخ  یهد ؟  یم  باوج  هچ  نم  لا  ؤس  هب  تسیچ ؟  اـهفرح  نیا  زا 
هچ هدز  ار  اه  تمهت  نیا  هک  سک  نآ  و  تسیچ ؟  دـننز  یم  نم  رب  هک  یتمهت  منادـب  لقاال  هک  تسنیا  نم  دوصقم  اما  دوب  دـهاوخ  لالح 
زا یتساوخ  هک  روط  ره  یناوتب  اـت  درک ،  مهاوخ  دروخرب  رت  میـالم  وت  اـب  نیا  زا  سپ  منک ،  یم  لوبق  تفگ :  صاـعورمع  تسا ؟  یـسک 
زا مرج  نیا  توبث  هکنوچ  درک  یهاوخ  فارتعا  دوخ  تنایخ  هب  تیاـهن  رد  هک  نیا  رد  مرادـن  یّکـش  نم  نادـب ! !  یلو  ینک ،  عاـفد  دوخ 
 ! ماطق تفگ :  درک و  ماطق  هب  یهاگن  هاگنآ  تسشن .  زین  وا  دنیشنب و  شیاج  رد  هک  درک  رما  هلوخ  هب  سپس  تسا .  رتنشور  زور  ییانشور 

نیب هک  ياهتبحـص  زا  وا  هدش  شوماخ  شلد  شتآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  ماطق  دونـشب .  ات  وگب  ینادیم  هلوخ  دروم  رد  هچنآ 
داتسرف هفوک  هب  دیعس  اب  ار  لالب  هلوخ  هک  تسناد  یم  وا  دراد  تسود  ار  دیعـس  هلوخ  هک  دوب  هدیمهف  دوب  هدش  لدب  دّر و  لالب  وا و  مالغ 

اب ماطق  ددرگ .  مالّسلا  هیلع  یلع  تاجن  بجوم  دنادرگ و  هاگآ  میمصت  نیا  زا  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  نامز  زا  شیپ  ات 
دزاس و راتفرگ  شرهق  شتآ  هب  زین  ار  دیعس  هلوخ و  ات  دیایب  طاطـسف  هب  تفرگ  میمـصت  تشاد  هک  یتشز  ترطف  ییوج و  ماقتنا  ّسح  نآ 

دزن ار  دوخ  دیاش  ات  دنک  تباث  صاعورمع  دزن  ار  رفن  ود  نیا  تنایخ  دناوت  یم  هک  تشادـن  یکـش  دـیدیم  دوخ  رد  هک  يا  هلیح  رکم و  اب 
 ، تعرـس اب  هتـشذگ  زور  ناحیر  ماطق و  دروآ .  رد  دوخ  رـسپ  جاودزا  هب  ار  وا  ریما  ای  دـنک  ادـیپ  ییاج  وا  هاگتـسد  رد  دـنادرگ و  زیزع  وا 
وا هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لتق  ربخ  دندناسر و  صاعورمع  هب  ار  دوخ  هلصافالب  رهش  هب  ندیسر  زا  دعب  دندوب و  هدناسر  طاطـسف  هب  ار  دوخ 

تاجن دصق  دیعـس  کمک  هب  هک  دوب  هلوخ )  ) وا دنتفگ :  دندومن و  دیعـس  هلوخ و  هرابرد  ییوگدب  هب  عورـش  نآ  زا  سپ  دـنداد ،  تراشب 
هدوزفا وا  يواکجنک  رب  ودنآ  ياهفرح  ندینش  زا  سپ  صاعورمع  دندوب .  هاگآ  زین  امش  لتق  هشقن  زا  ود  نیا  تشاد و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

تساوخرب و ياج  زا  دـید  یم  دوخ  عفن  هب  بسانم و  ار  تیعقوم  هک  ماطق  دـهد .  حیـضوت  رتشیب  ار  دوخ  لیالد  ات  تساوخ  ماطق  زا  دـش و 
تفگ فیطل  مرن و  یئادص  اب  دش  یم  هدیشک  نیمز  رب  تشپ  زا  شسابل  هک  یلاح  رد  دمآ و  ریما  کیدزن  هب  همـشرک  زان و  اب  مارآ و  مارآ 

هب تبـسن  ارم  تدارا  صالخا و  نم  يالوم  درادن .  یناهرب  لیلد و  هب  زاین  هک  تسا  نشور  حـضاو و  ردـقنآ  دـسرپ  یم  نم  زا  ریما  هچنآ  : 
رومءام ار  یصخش  اروف  مدینش ،  سمشلا  نیع  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ناتسود  ناراداوه و  عامتجا  یتقو  هک  يروطب  دنناد ،  یم  رتهب  دوخ 

نتفگ زا  مفدـه  مدرک و  یم  مادـقا  مهم  رما  نیا  هب  اصخـش  دوخ  متفای  یمن  ار  یـسک  هچنانچ  رگا  و  دـنناسرب ،  عالطا  هب  ار  رابخا  ات  مدرک 
نیقی اریز  مرادن  امـش  لتق  هسیـسد  رب  هلوخ  عالطا  زا  یکـش  نم  متـسه .  رادافو  ناشیا  هب  هزادنا  هچ  ات  دـننادب  ریما  هک  تسنیا  بلاطم  نیا 

طاطسف هب  نییولع  هب  نتسویپ  يارب  ود  نآ  دندوب .  هاگآ  دادرارق  نیا  زا  دندمآ  طاطسف  هب  هّللادبع  شقیفر  دیعـس و  هلوخ و  هک  یتقو  مراد 
ناحیر هک  نآ  زا  سپ  دناسرب .  ریما  هب  ار  ربخ  نیا  رتدوز  هچ  ره  هک  مداتـسرف  ار  ناحیر  دوخ  مالغ  ماگنه  نآ  رد  مه  نم  دـندوب و  هدـمآ 

 ، دنتسه دیعس  هّللادبع و  ناگدش  ریگتسد  هلمج  زا  هک  تفگ  نم  هب  داد و  نم  هب  ار  سمشلا  نیع  رد  نییولع  ندرک  ریگتسد  ربخ  تشگرب 
ار بلاطیبا  نب  یلع  ات  تشگرب  هفوک  هب  دیعـس  هک  یتقو  نم  یلو  تسا .  هتفای  تاجن  هلوخ  نیمه  کمک  هب  دیعـس  هک  تسناد  یمن  وا  اـما 
دنزاسن و هاگآ  لتق  هئطوت  زا  ار  ریما  دـندرک  یعـس  نانیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  مدـش و  هاگآ  هیـضق  نیا  زا  دزاس ،  ربخ  اب  لتق  هسیـسد  زا 

لاح رد  ار  ود  نیا  هفوک  رهش  رد  هک  یتقو  ناحیر  نم  مالغ  و  داتسرف .  هفوک  هب  شتسود  لابند  هب  ار  لالب  دوخ  مالغ  هلوخ ، )   ) نز نیمه 
ششوک یعـس و  نوچ  دنربخاب و  ایاضق  نیا  زا  رتخد  نیا  لالب و  هک  دیمهف  نانآ  ياهتبحـص  لالخ  زا  دش و  کیدزن  نانآ  هب  دید  وگتفگ 

دراو زین  میـالوم  رب  تسا  هدـمآ  یلع  رـس  رب  هچنآ  هـک  دـندرک  شوـخ  نـیا  هـب  ار  ناـشلد  دیـسرن  یئاـجب  یلع  ناـج  تاـجن  هار  رد  ناـنآ 
هب هک  روطنامه  سپ  داد .  تاجن  دـصقءوس  نیا  زا  ار  میالوم  ناـج  شیوخ  تیاـنع  فطل و  هب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  اـما  دـشدهاوخ . 

دوخ ریما  هب  نز  نیا  هچنانچ  رگا  و  دنتـشاد .  یهاـگآ  هئطوت  زا  ناـشمالغ  دیعـس و  هّللادـبع ،  هلوخ ،  هک  دوش  یم  مولعم  دیـسر  ناتـضرع 
زا دندمآ  طاطسف  هب  یتقو  هّللادبع  دیعس و  هک  مریذپب  یلیلد  هچ  هب  تفگ :  صاعورمع  درک .  یمن  ناهنپ  ارنآ  تقو  چیه  تشاد  یصالخا 

تفگ دمآ و  نادیم  هب  لا  ؤس  نیا  باوج  رد  دوب  هدرک  رایتخا  توکس  هظحل  نیا  ات  هک  راکم  نزریپ و  هبابل  دندوب ؟  ربخ  اب  نم  لتق  هئطوت 
اب رابخا  نیا  زا  زین  ار  ام  دنتشاد  ار  طاطـسف  هب  رفـس  دصق  هک  بش  نامه  نوچ  دندوب  ربخاب  ایاضق  زا  زین  ودنیا  هک  تسین  یکـش  ریما !  ای  : 
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 . دـنک عناق  ار  وا  ات  دـهدب  ریما  هب  یباوج  هچ  ماطق  هسیـسد  همهنیا  اـب  هک  دوب  رکف  نیا  رد  هلوخ  ماـطق ،  نانخـس  ماـگنه  رد  دـندومن .  ربخ 
ار نانآ  ماهتا  ماطق  نانخس  هک  دیسرت  نآ  زا  تفرگارف و  ار  شدوجو  همهاو  سرت و  دوب  هدومن  رگ  هلیح  نز  نیا  هک  یتنایخ  زا  زین  هّللادبع 

نیگمشخ كانبضغ و  تساوخرب و  ياج  زا  دوب  هدینـش  ار  ماطق  نانخـس  هک  یلاح  رد  هلوخ ،  ردپ  ددرگ .  موکحم  زین  هلوخ  دنک و  تباث 
 . يراک تنایخ  وت  هک  دیدرگ  تباث  نم  رب  نالا  نئاخ ،  كرتخد  يا  دنک  تنعل  ار  وت  ادـخ  تفگ :  دـنلب  يادـص  اب  درک و  شرتخد  هب  ور 
 (( ناضمر بش 17   : )) تفگ ماطق  دومن ؟  تاقالم  هفوک  رد  درم  نآ  اب  ار  لالب  وت  مـالغ  يزور  هچ  رد  تفگ :  درک و  ماـطق  هب  ور  سپس 

هب ار  وا  تفرگ و  ار  شرتخد  تسد  دـش و  کیدزن  هلوخ  هب  اذـل  دوبن ،  تیاضر  زا  ناشن  وا  شمارآ  یلو  دـش ،  مارآ  يا  هظحل  هلوخ  ردـپ 
هفوک هب  دیعس  تتسود  هارمه  هب  ار  وا  وت  تسا ،  هتفر  رفس  هب  نم  عالطا  نودب  لالب  ارچ  هک  ممهف  یم  نونکا  تفگ :  دیشک و  قاطا  طسو 
رارف هتـشادرب و  ار  اهرتش  وا  هک  یتفگ  نم  هب  غورد  هب  اما  دـهد ،  تاجن  لتق  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   ) بارتوبا اـت  يداتـسرف 

دومن و صاـعورمع  يوس  هب  ور  سپـس  دـنورب .  هفوک  هب  دیعـس  وت  تسود  هارمه  هب  اـت  هتـشادرب  ار  اـهرتش  وا  هک  یلاـح  رد  تسا ،  هدرک 
لتق هب  ار  وا  وت  روضح  رد  ات  راذگاو  نم  هب  ای  یشک و  یم  ار  وا  تدوخ  ای  تسا ،  هدش  لتق  قحتسم  مرتخد  هک  منادیم  نم !  ياقآ  تفگ : 

 ، درک یم  دادملق  وا  سرت  تهج  هب  ار  هلوخ  توکس  هک  ارچ  دمآ ،  شوج  هب  شتریغ  هلوخ  ردپ  نانخس  ندینـش  زا  سپ  هّللادبع  مناسرب . 
هب ور  یبـلق  ناـنیمطا  یمارآ و  اـب  اذـل  تسا ،  یلاـح  رد  هچ  رد  وا  هک  دوبن  مولعم  دوب  شتروـص  رب  هک  یباـقن  تلع  هب  هلوـخ  هرهچ  نوـچ 

رـسمه هلوخ  نالا  هک  دنادب  دوشن و  جراخ  دوخ  دودـح  زا  دـنامفب  هلوخ  ردـپ  هب  هک  مراد  اّنمت  دوخ  يالوم  زا  تفگ :  درک و  صاعورمع 
دشاب و هدـش  بکترم  یهانگ  وا  رگا  هچنانچ  دـهد ،  ماجنا  دـشاب  هتـساوخ  هک  يراک  ره  ات  تسین  وا  تسد  رگید  هلوخ  رایتخا  تسا و  نم 

 . رگید سک  اب  هن  تسا  نم  يالوم  نآ  زا  میمصت  دشاب ،  تازاجم  قحتسم 

هلوخ ماطق و  هرجاشم 

زین ار  هلوخ  هیعافد  هک  تشاد  تسود  هّللادـبع  قحب  نانخـس  تلع  هب  نکل  دوب  هدرکادـیپ  هلوخ  هانگ  هب  نیقی  صاعورمع  هک  نیا  دوجو  اب 
وا رایتخا  بحاص  رگید  وت  نوچ  راذگب  دوخ  لاح  هب  ار  وا  تفگ ،  هّللادـبع  هک  روط  نامه  تفگ :  دومن و  هلوخ  ردـپ  هب  ور  اذـل  دونـشب ، 
 . دوب هداتـسیا  هلوخ  اما  تفر ،  يرانک  هب  زین  هّللادـبع  تفر ،  رانک  دیـشک ،  یم  سفن  سفن  تینابـصع  اب  هک  یلاح  رد  هلوخ  ردـپ  یتسین . 

یمن عافد  تدوخ  زا  ارچ  هلوخ !  يا  تفگ :  صاعورمع  دز .  رانک  ار  شتروص  باقن  دیـسر  یم  رظن  هب  لاحـشوخ  هک  یلاح  رد  زین  ماطق 
رایتخا توکس  ار  یتدم  هک  هلوخ  يدوبن ؟  هاگآ  نم  لتق  هئطوت  زا  وت  ایآ  تسین ؟  حیحـص  تسا  هداد  تبـسن  وت  هب  ماطق  هچنآ  ایآ  ینک ؟ 

هلوخ يداتـسرفن ؟  یلع  تاجن  يارب  دیعـس ،  کمک  هب  نارتش  هارمه  هب  ار  تمـالغ  وت  اـیآ  تفگ :  صاـعورمع  يرآ .  تفگ :  دوب  هدرک 
ارچ دندومن ،  بجعت  هلوخ  راتفگ  تحارص  زا  سلجم  رد  نارضاح  رئاس  صاع و  ورمع  تسا .  حیحص  یتفگ  هک  هچنآ  همه  هلب ،  تفگ : 

هدهاشم ار  وا  تحارص  هک  صاعورمع  دنک .  توکـس  لقاال  دایب و  دنب  شنابز  ریما  باوج  رد  ای  دنک و  راکنا  وا  دنتـشاد .  راظتنا  اهنآ  هک 
یم تریغ  راهظا  یلع )   ) هفوک بحاص  هب  ردـقنیا  لـیلد  هچ  هب  تسا  یلع  نانمـشد  زا  تردـپ  یناد  یم  وت  هک  نیا  دوجو  اـب  تفگ :  درک 
یم ایآ  دراذـگب ؟  نایرج  رد  ارم  وا  هک  یتفگن  تردـپ  هب  ار  ربخ  نیا  ارچ  يدوب  هاـگآ  نم  لـتق  هسیـسد  زا  وت  هک  نیا  رتهب  همه  زا  ینک ؟ 

ما هدامآ  مدـنب و  یمن  وت  رب  ار  عافد  هار  اهنیا  همه  دوجو  اب  اما  تسا ؟  گرم  بجوتـسم  دوش و  یم  بوسحم  تنایخ  وت  راک  نیا  هک  یناد 
شالت یعـس و  مامت  یلع  ناج  تاجن  رد  ارچ  و  يدومن ؟  لمع  ریما  تردـپ و  رظن  فلاخم  ارچ  هک  وگب  نم  هب  سپ  مونـشب .  ار  تیاهفرح 

ارچ تفگ :  ضارتعا  اب  ماطق  دهدب  باوج  هلوخ  هک  نیا  زا  لبق  اما  يدرکن ؟  ریما  ناج  یتمالـس  يارب  یـششوک  چـیه  اما  يدومن  ار  دوخ 
یتازاجم یتنایخ  نینچ  يارب  ایآ  تسا ،  هدـنامن  عافد  يارب  یئاج  وا  یـصو  رارقا  زا  دـعب  دـننک ؟  یم  هتـسخ  ار  دوخ  تهج  یب  نم  يالوم 

؟  تسیک راکتنایخ  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  يدوزب  تفگ :  درک  یم  ماطق  هب  يزیگنا  ترفن  هاگن  هک  یلاـح  رد  هلوخ  تسا ؟  گرم  زا  ریغ 
رمع و هب  ار  شباطخ  هاـگنآ  تسا .  رتهاـگآ  شدوخ  نیناوق  هب  وت  زا  وا  هک  ارچ  ینک ،  تبحـص  رت  بدا  اـب  ریما  ربارب  رد  وت  تسا  هتـسیاش 
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یم هچ  ره  تفگ :  صاعورمع  منک .  نایب  مراد  ملد  رد  هچ  ره  ات  دـهدب  نم  هب  يرتشیب  يدازآ  ریما  مراودـیما  تفگ :  دـنادرگرب و  صاع 
مالّسلا هیلع  یلع  هب  نم  یتسود  هقالع و  هدیقع و  اب  نم  تفلاخم  تلع  اما  تفگ :  هلوخ  شاب .  هتـشادن  مه  يا  همهاو  سرت و  وگب و  یناد 
روبجم رگا  تسا و  راکرایر  فرحنم و  مردـپ  هک  یتروص  رد  متـسه  وگتـسار  صالخا و  اـب  راـتفگ  هشیدـنا و  رکف و  رد  نم  هک ،  تسنیا 

 : داد همادا  هلوخ  تسیچ ؟  ینز  یم  هک  ياـهفرح  نیا  زا  تروظنم  تفگ :  صاـعورمع  مدرک .  یمن  شاـف  ار  وا  بیع  نیا  هاـگچیه  مدوبن 
شرورپ وا  تایانع  هیاس  رد  مه  نم  تسا و  هدرک  دـشر  مالّـسلا  هیلع  یلع  تایانع  تمعن و  هرفـس  رـس  زا  مردـپ  هک  دـنناد  یم  بوخ  ریما 

هدوب قح  رب  دوخ  لامعا  مامت  رد  تسا و  ناشیا  داـماد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  يومع  رـسپ  وا  هک  میراد  نیقی  اـم  همه  ما ،  هتفاـی 
هک داد  روتسد  دش و  هجاوم  صاعورمع  دیدش  ضارتعا  اب  هک  دنک  عطق  ار  شرتخد  مالک  تفرگ  میمصت  هلوخ  ردپ  ماگنه  نیا  رد  تسا . 

هلئـسم نیفـص و  هعقاو  زا  سپ  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  نیّفـص  گنج  زا  لبق  ات  مردپ  تفگ :  داد و  همادا  هلوخ  دـشاب .  تکاس 
ات هدوب و  دـنبیاپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  نامیا  هدـیقع و  رب  نم  اما  تفرگ ،  شیپ  رد  ار  تفلاخم  يانب  دـیدرگ و  جراوخ  ءزج  تیمکح 

تفگ داد و  همادا  شنانخس  هب  هلوخ  ور  نیا  زا  سرتن .  يزیچ  چیه  زا  وگب و  ار  تیاهفرح  صاعورمع  ما .  هدرکن  نآ  رد  یکش  مه  زورما 
هک ارچ  دوب ،  نامثع  نیملسم ،  هفیلخ  لتق  رد  نالهاج ،  تسدمه  بلاط  یبا  نب  یلع  اما  تفگ :  دوب  هدرک  بجعت  هلوخ  تعاجش  زا  هک  : 

هرابرد هک  دـننکن  راداو  ارم  ریما  مراودـیما  تفگ :  هلوخ  میتساوخرب .  وا  اب  هلباقم  هب  ناـمثع  نوخ  هبلاـطم  هب  زین  اـم  دنتـشک و  مولظم  ار  وا 
 . دـشدنهاوخ نیمگـشخ  لـئاسم  نـیا  ندینـش  زا  ریما  مـناد  یم  هـک  ارچ  مـنک ،  ناـیب  ار  قیاـقح  هدوـمن و  یفاکـشوم  ناـمثع  لـتق  هلئـسم 

بضغ مشخ و  زا  تفگ :  هلوخ  یـسرت ؟  یم  يزیچ  هچ  زا  مناد  یمن  راتفگ  رد  تحارـص  تءارج و  همه  نیا  زا  سپ  تفگ :  صاعورمع 
هتـشک زا  اهنت  هن  ریما  هک  مرادن  یکـش  تفگ :  صاعورمع  دیـشکدهاوخ .  نایم  هب  زین  ار  ریما  ياپ  ایاضق  نیا  لقن  هکنوچ  مسرت ،  یم  ریما 

یم يزیچ  نینچ  روطچ  تفگ :  هلوخ  تءارج  زا  ندومن  بجعت  اب  صاعورمع  دـندوب .  زین  لاحـشوخ  هکلب  دـندوبن  تحاران  نامثع  ندـش 
يدرک يراک  ره  نامثع  يا   : )) یتفگ وا  هب  هک  يدوبن  وت  ایآ  دوبن ؟  نامثع  هناخ  ناگدننک  هرـصاحم  ءزج  ریما  ایآ  تفگ :  هلوخ  ییوگ ؟ 

تفگ داد  یم  ار  تباوج  يدنت  هب  هک  یلاح  رد  وا  و  درگ ،  زاب  ادخ  يوس  هب  نک و  هبوت  نونکا  مه  سپ  يدیشک ،  دوخ  يوس  هب  زین  ار  ام 
هجیتن اـهفرح  نیا  زا  اـیآ  تفگ :  صاـعورمع  ینکـش ))  یم  ار  نآ  يدوزب  ینک  هبوت  رگا  مناد  یم  اـما   : )) یتفگ وت  و  مدرک ، ))  هبوت  : ))

یتحاران هنیک و  امش  هک  تفرگ  ناوت  یم  ار  هجیتن  نیا  لقادح  اما  زگره ،  تفگ :  هلوخ  متـشاد ؟  تسد  نامثع  لتق  رد  نم  هک  يریگ  یم 
همادا دوخ  تفالخ  هب  ات  مزاس  هبّنتم  ار  وا  متـساوخ  یم  هک  دوب  تلع  نیا  هب  نامثع  زا  نم  یتحاران  تفگ :  صاعورمع  دیتشاد .  لدب  ار  وا 

تاعالطا همه  نیا  زا  هک  صاعورمع  دیدش .  یم  لاحشوخ  شگرم  زا  دیابن  امش  دوب  نیمه  اهنت  رگا  تسین  روط  نیا  تفگ :  هلوخ  دهد . 
ار ریما  میاه ،  هتفگ  رگا  تفگ :  هلوخ  ما ؟  هدـش  لاحـشوخ  ناـمثع  لـتق  زا  نم  هک  دـیراد  یلیلد  هچ  امـش  تفگ :  دوب  هدـش  جـیگ  هلوخ 

نیطـسلف رد  نامثع  لتق  زور  رد  امـش  اـیآ  تفگ :  هلوخ  وگب  تفگ :  صاـعورمع  مراد .  میاـعدا  رب  یمکحم  لـیالد  دـنادرگن ،  تحاراـن 
ربخ هک  هاگنآ  و  دیدرکن ؟  کیرحت  رما  نیا  رب  ار  ریبز  هحلط و  ایآ  دیدرک ؟  یم  کیرحت  وا  لتق  هب  ار  مدرم  هک  دیدوبن  امش  ایآ  دیدوبن ؟ 
 (( مروآ یمرد  هشیر  زا  ارنآ  منیبب  ار  يا  هدـیاف  یب  هایگ  هاگ  ره  هک  ادـخ ،  هدـنب  منم   : )) دـیتفگ دـنداد ،  امـش  هب  ار  ناـمثع  ندـش  هتـشک 

يدهعت تلع  هب  اما  دش .  ینابـصع  رایـسب  و  دنام ،  تفگـش  رد  نامثع  لتق  قیاقح  نایب  تلع  هب  هلوخ ،  تراسج  تءارج و  زا  صاعورمع 
هیجوت و يارب  اذـل  دـنک ،  یثنخ  دوخ  یگـشیمه  هلیح  رکم و  قیرط  زا  ار  تینابـصع  نیا  درک  یعـس  دوب  هداد  هلوخ  هب  نایب  يدازآ  رد  هک 

فارحنا مینک و  عافد  نامثع  زا  ای  یلع  زا  میهاوخ  یمن  نالا  ام  نکل  متفگشرد ،  وت  تراسج  تءارج و  زا  نم  تفگ :  هلوخ  تانایب  ریسفت 
و يدوب ،  هاگآ  نم  رورت  هسیـسد  زا  وت  هک  نیا  دوجو  اب  هک  تسنیا  تسا ،  مهم  ام  يارب  هچنآ  تسین ،  مهم  اـم  يارب  تردـپ  اـی  وت  يرکف 

؟  دوبن نم  نتشک  رد  تدعاسم  نیا  ایآ  دیتفگن ،  نم  هب  يزیچ  اما  دیآ  یم  نم  تاقالم  هب  تردپ  زور  ره  هک  یتسناد  یم  نینچمه 

تفر نادنز  هب  دوخ  ياپ  اب  ماطق 
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ماـمت سرت  زین ،  هّللادـبع  تسا .  هتـسب  هلوـخ  يوررب  ار  عاـفد  ياـهرد  ماـمت  رگید  هک  درک  ناـمگ  نانخـس  نیا  ناـیب  زا  سپ  صاـعورمع 
هلوخ هک  نیمه  اما  دـنک .  عافد  دوخ  زا  دوب  دـهاوخن  رداق  يرگید  ماطق  ياـهفرح  زا  سپ  درک  یم  رکف  هک  ارچ  دوب  هتفرگارف  ار  شدوجو 

؟  دیتسه هچ  رظتنم  رگید  ریما ! !  متفگش ،  رد  ریما  يرابدرب  ربص و  همه  نیا  زا  نم  تفگ :  دومن و  یتسد  شیپ  ماطق  دنزب  یفرح  تساوخ 
نم تفگ :  درک و  صاعورمع  هب  ور  ماـطق  ياـهفرح  هب  هجوت  نودـب  هلوخ  اـما  تسا ! !  هدرک  رارقا  شیاـهاطخ  ناـهانگ و  ماـمت  هب  هک  وا 

مالّـسلا هیلع  یلع  مماما  رادتـسود  جراوخ و  نمـشد  مردپ ،  هدیقع  فلاخم  نم  هک  ارچ  متـسه  راکهانگ  امـش  رظن  زا  هک  متـسین  نآ  رکنم 
هب مهتم  ارم  ریما و  رادتـسود  ار  دوخ  وا  تسا ،  رگ  هلیح  نز  نیا  هانگ  زا  رتکچوک  یلیخ  نم  هانگ  اما  تسا .  لیبق  نیا  زا  نم  هانگ  متـسه . 

يداتـسرف و سمـشلا  نیع  هب  یـسوساج  يارب  ار  ناحیر  تمالغ  هک  یتقو  نآ  دیـسرپب ،  وا  زا  تسبوخ  هچ  اما  دـناد ،  یم  امـش  هب  تنایخ 
؟  تسا راـک  رد  صاـعورمع )  نتـشک   ) يا هلیح  نینچ  هک  يدـناسرن  ریما  عـالطا  هب  ارچ  یتـشادرب ،  هّللادـبع  دیعـس و  اـهنآ و  زار  زا  هدرپ 
 . تسا هدوب  رتشیب  نم  زا  وا  تاعالطا  اریز  درک ،  دهاوخ  رارقا  دشاب  وگتسار  وا  رگا  دراد ،  یباوج  هچ  دینیبب  دیسرپب و  وا  زا  مراد  اعدتـسا 
هچ تفگ :  درک و  ماطق  هب  ور  اذـل  دـیوگ  یم  تسار  هلوخ  دـید  درک و  يرکف  دـشاب  هدـمآ  شوه  هب  هزات  هک  یـصخش  لثم  صاـعورمع 

هئطوت زا  زور  نآ  رد  نم  نوچ  تفگ :  نازرل  یئادـص  هرهلد و  اب  ماطق  یتخاسن ؟  هاگآ  هسیـسد  نیا  زا  ارم  ارچ  ماـطق ؟ !  يا  يراد  یباوج 
زا ار  اهربخ  نیا  نم  هک  یتفگ  نالا  وت  اما  تفگ :  دید  ار  ماطق  لاح  هتشذگ و  ياهفرح  توافت  هک  صاعورمع  متـشادن .  عالطا  امـش  لتق 

اروف دوب  هدروخ  بیرف  هک  ماطق  نآ ؟  زا  دعب  ای  يا  هدینـش  ام  دزن  هب  ناحیر  نداتـسرف  زا  شیپ  ار  ربخ  نیا  ایآ  ما ،  هدینـش  هّللادبع  دیعس و 
هب ممایپ  لاسرا  يارب  ار  يرگید  صخش  متسناوتن  دایز  ياهراک  تلع  هب  اما  ما ،  هدیمهف  ممالغ  نداتـسرف  زا  دعب  ار  هیـضق  نیا  نم  تفگ : 

مالغ راّکم !  رگ و  هوشع  نز  يا  تفگ :  دمآ و  ولج  دوب  هدش  رورسم  لاحشوخ و  رایسب  قافتا  نیا  زا  هک  هّللادبع  متـسرفب .  امـش  رـضحم 
هّللادـبع زا  يا  هراشا  اب  صاعورمع  دـناسرب .  ریما  هب  ار  اـم  تکرح  ربخ  اـت  درک  تکرح  طاطـسف  فرط  هب  هفوک  زا  اـم  تکرح  زا  دـعب  وت 

هّللادبع دیعـس و  تکرح  زا  لبق  ار  لتق  هئطوت  ربخ  امـش  هک  تفگ  هبابل )   ) نزریپ نیا  اما  تفگ :  ماطق  هب  اذـل  دـشاب ،  تکاس  هک  تساوخ 
نزریپ نیا  تفگ :  یتحاران  اب  دوب  هتفرگ  ار  ماـطق  يولگ  ضغب  هک  یلاـح  رد  دـییوگ ؟  یم  هچ  هراـب  نیا  رد  دـیا ،  هدینـش  بش  ناـمه  رد 

دوب هدـش  نیگمـشخ  ماطق  ياهتناها  زا  هک  هبابل  درک .  ءانتعا  وا  ياهفرح  هب  ناوت  یمن  تسا و  هدـش  تفرخ  نس  تلوهک  رطاخ  هب  هباـبل )  )
رـسارس یـسنجدب  یئورود و  قافن ،  هک  یلاـح  رد  یناد  یم  تفرخ  ارم  هنوگچ  سانـشان ،  قح  نئاـخ و  نز  يا  وت  رـس  رب  كاـخ  تفگ : 

هناوید نزریپ  يا  وش  رود  تفگ :  ّتینابصع  تدش  اب  دوب  هدش  اوسر  هدنمرـش و  هدروخ و  تسکـش  هک  ماطق  تسا ؟  هتفرگارف  ار  تدوجو 
میلگ زا  رتارف  ار  اـپ  يرادـن و  هگن  ار  تدوخ  مارتحا  رگا  یتـسه و  وت  نئاـخ  هناوید و  تفگ :  هباـبل  نزن .  فرح  روط  نیا  نم  لـباقم  رد  ، 
یسک یتسه و  راکتمدخ  کی  طقف  وت  تفگ :  ماطق  درک .  مهاوخ  اوسر  ار  وت  هتخاس و  راکشآ  ریما  يارب  ار  ترارـسا  همه  يراذگب  دوخ 

نیا زج  دید  یمن  يا  هراچ  دید ،  طوقـس  لاح  رد  شلامعا  هطـساوب  ار  ماطق  هک  هبابل  تشاذـگ .  دـهاوخن  وت  ياهفرح  هب  یئانتعا  شزرا و 
سپ دـید .  وا  ياهتیانج  ندرک  شافو  ماطق و  ندرک  اوسر  رد  ار  تاـجن  هار  نیرتهب  ورنیا  زا  دـهد  تاـجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  یئاـهنت  هب  هک 
ناجب زا  هّللادـبع  هلوخ و  تخاس .  مهاوخ  شاف  ارنآ  همه  دـنهد  هزاجا  ریما  هچنانچ  تسا  نم  تسد  رد  وت  رارـسا  مامت  ماـطق ،  يا  تفگ : 
دیابن هک  دـیمهف  شیوخ  تسایـس  یکریز و  نامه  رطاخ  هب  صاعورمع  اما  دـندوب ،  رورـسم  لاحـشوخ و  راکتنایخ  نز  ودـنیا  نداـتفا  مه 

زا ماـطق  اـما  دـهد ،  یمن  هدـیقع  رییغت  تقو  چـیه  دـنک  بلج  دوخ  هب  ار  هلوخ  رظن  رگا  تسناد  یم  وا  هک  ارچ  دـهدب ،  تسد  زا  ار  هلوـخ 
یـساره تفگ :  نزریپ  هب  سپ  دوب .  دـهاوخن  ناـما  رد  شتناـیخ  زا  ادرف  دـنک ،  یم  تدارا  صوـلخ و  راـهظا  زورما  رگا  هک  دوـب  ییاـهنز 

یم شوگ  نزریپ  ياهفرح  هب  بوخ  دندوب و  تکاس  یگمه  صاعورمع  ِسلجم  رد  رضاح  تیعمج  وگب .  یناد  یم  هچ  ره  شاب ،  هتشادن 
زا مالغ  نداتسرف  هک  تفایرد  زین  صاعورمع  دومن .  فارتعا  ماطق  ياهتنایخ  مامت  هب  و  درک ،  نایب  دوب  قافتا  هچنآ  مامت  زین  نزریپ  دنداد ، 
وا تسا .  هدوـب  هّللادـبع  دیعـس و  زا  ماـقتنا  نتفرگ  وا  فدـه  هکلب  تسا  هدوـبن  وا  هب  تبحم  راـهظا  يراـی و  يارب  طاطـسف  هب  ماـطق  فرط 

تنایخ ریوزت و  هرهچ  دـنا .  هدرک  رفـس  طاطـسف  هفوک و  هب  یلع  زا  تیامح  رد  باحروبا  ّتیـصو  رطاخ  هب  هّللادـبع  دیعـس و  هک  تفایرد 
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 . دیدن داسف  رش و  زج  يزیچ  ار  شندنام  هدنز  اذل  درک ،  نانیمطا  دامتعا و  وا  هب  ناوت  یمن  هاگ  چیه  هک  دیدرگ  تباث  وا  رب  زین  ماطق  زیگنا 
 ، شناج سرت  زا  زین  ماطق  دنک .  هاتوک  دوخ  رـس  زا  ار  ود  ره  رـش  تفرگ  میمـصت  سپ  دوبن ،  نیا  زا  رتهب  زین  هبابل  هرابرد  صاعورمع  رظن 

روضح هب  مالغ  یتقو  دز  ادـص  ار  شیوخ  مالغ  صاعورمع  ماـگنه  نیا  رد  دوخ ،  هداتـسیا  تکرح  یب  حور و  یب  کـشخ ،  بوچ  نوچ 
 . دشاب روتسد  رظتنم  هدرب و  نادنز  هب  ار  اهنز  نیا  داد  روتسد  دیسر 

هدش ناهنپ  قیاقح  نایب 

قدص و تماهـش ،  هلوخ و  هرابرد  صاعورمع  دیدرگ ،  امرفمکح  قاطا  رب  هظحل  دنچ  يارب  توکـس  هبابل ،  ماطق و  ندرک  جراخ  زا  سپ 
سپ دنک ،  کمک  نم  هب  دناوت  یم  اهاج  زا  يرایسب  رد  دشاب  نم  ناراداوه  زا  ینز  نینچ  رگا  تفگ :  دوخ  هب  وا  درک ،  یم  رکف  وا  تدارا 

مشخبب و ار  هّللادبع  شرهوش  هلوخ و  رگا  هک  نیا  اصوصخ  دنکن ،  نینچ  وا  هک  درادن  دوجو  یعنام  رگید  تسا  هدش  هتشک  یلع  هک  لاح 
تفگ هلوخ  مشاب ؟  هتشاد  يراتفر  هچ  هجوت  اب  هک  وگب  لاح  تفگ :  هلوخ  هب  اذل  دیـسر .  مهاوخ  مفادها  هب  اروف  مرذگ  رد  ناشناهانگ  زا 

دوش یم  هفاضا  ناگدرم  دادعت  رب  هن  ینک  رداص  زین  ار  مگرم  روتسد  رگا  مرادن ،  یساره  يزیچ  زا  متـشاد  نایب  ار  قیاقح  هک  نآ  زا  سپ  : 
 ، متفگ امـش  هب  نانخـس  لوا  رد  مندرم .  رب  يررـض  هن  تسا و  نم  ندـنام  هدـنز  رد  يا  هدـئاف  هن  ددرگ ،  یم  مک  ناگدـنز  دادـعت  زا  هن  و 

یّلصادخ لوسر  يومع  رـسپ  نوخ  زا  رتالاب  نم  نوخ  ایآ  مسر  یمن  وا  ياپ  كاخ  هب  هاگ  چیه  نم  هک  دش  هتـشک  متـس  ریـشمش  هب  یـسک 
دوـش یم  تیاـعر  نآ  رد  یقح  هن  تسنآ و  رد  تلادـع  هن  هک  ياـیند  زا  اـت  شکب ،  ارم  یناد  یم  حالـص  رگا  سپ  تسا ؟  هلآ  هیلع و  هّللا 
دروم ار  لد  گنـس  راکتنایخ و  نز  نیا  یتشک ،  ارم  هکنآ  زا  سپ  هک ،  تسنیا  نآ  مراد و  وت  زا  ياـضاقت  گرم  زا  لـبق  اـما  مدرگ .  دازآ 

زا هک  صاـعورمع  تخیر .  نیمز  رب  دـش و  يراـج  راکادـف  نز  نیا  نامـشچ  زا  کـشا  تاـملک  نیا  ناـیب  زا  سپ  هدـم .  رارق  دوـخ  وـفع 
الاح تفگ :  وا  ششخب  باوج  رد  هلوخ  مشخب .  یم  ار  وت  کنیا  تفگ :  دوب  هدش  رثءاتم  رتخد  نیا  يرادافو  هجهل و  تحارص  تقادص ، 

لباـقم رد  هّللادـبع  نآ  زا  سپ  درک .  مهاوـخن  شوـمارف  ار  وـت  فـطل  نیا  زگره  زین  نـم  يداد  رارق  دوـخ  شـشخب  وـفع و  دروـم  ارم  هـک 
فعاضم شفطل  ات  دـشخبب  زین  ار  كاپ  رتخد  نیا  تسا  هدیـشخب  ارم  هک  روط  نامه  مراد  راظتنا  مرورـس  زا  تفگ :  دز و  وناز  صاعورمع 

اب ریما  لباقم  رد  دیـشک و  تلاجخ  دوخ  ياه  هتـشذگ  زا  دید  ار  هّللادبع  دوخ و  رتخد  تریغ  تعاجـش و  همه  نیا  هک  هلوخ  ردـپ  ددرگ . 
ار دوخ  نم  تسا و  نم  زا  رتـهب  یلیخ  وا  هک  مدـیمهف  نـالا  اـما  مدوب  هدرک  ادـیپ  هلوخ  هب  يداـیز  هنیک  زین  نم  نم !  ياـقآ  تفگ :  عّرـضت 

دوخ رتخد  تسد  تفگ و  ار  نیا  هلوخ  ردپ  میامن .  یم  ار  وا  شـشخب  وفع و  ياضاقت  امـش  زا  مهنم  سپ  منیب ،  یم  کچوک  وا  هب  تبـسن 
زا سپ  درک .  تعاطا  ار  شردپ  روتـسد  زین  هلوخ  نک .  شـشخب  بلط  وا  زا  سوبب و  ار  ریما  تسد  ورب  نونکا  مرتخد  تفگ :  تفرگ و  ار 
دای هب  هّللادبع  ماگنه  نیا  رد  دنتـسشن .  دوخ  ياج  رد  سپـس  هتخادرپ و  یهاوخ  ترذعم  هب  هحفاصم و  هب  مه  اب  هّللادـبع  هلوخ و  ردـپ  نآ 

هک ـالاح  تفگ :  دومن و  ریما  هبور  سپ  مهدـب .  تسد  زا  دـیابن  هک  تسا  یتصرف  نیا  تفگ :  دوخ  هب  داـتفا و  هلوخ  هب  وا  هقـالع  دـیعس و 
 . منکن نایب  مدوب  هتـشاد  هگن  ناهنپ  لاح  ات  هک  ار  يزار  یتیعقوم  نینچ  رد  هک  تسین  راوازـس  يدیـشخب ،  ام  تقادـص  رطاخ  هب  ار  ام  ناج 

هبلغ وا  رب  ایح  مرـش و  تفرگ و  تعرـس  شبلق  ندیپت  هاگنآ  دیوگب ،  دهاوخ  یم  هچ  هّللادبع  هک  دـیمهف  دینـش  ار  تاملک  نیا  هلوخ  یتقو 
یلاح رد  دیناد ،  یم  هلوخ  رهوش  ارم  نالا  امـش  تفگ :  هّللادبع  وگب .  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ :  صاعورمع  دـنکفا .  ریز  هب  رـس  درک و 

نیا زا  دندوب ،  هدش  توهبم  فرح  نیا  ندینش  زا  هلوخ  ردپ  صاعورمع و  مشاب .  یمن  وا  ردارب  زج  نم  مسق  ادخ  هب  تسین و  روط  نیا  هک 
رسمه وا  ارهاظ  هلب  تفگ :  هّللادبع  ما ؟  هتسب  ار  امـش  دقع  دوخ  نم  هک  یلاح  رد  دشاب  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ :  صاعورمع  ور 

جاودزا دوخ  رهاوخ  اب  هاگچیه  زین  درم  منادـب و  دوخ  رهاوخ  ار  وا  هک  ما  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  نم  تسا و  هرکاـب  زونه  وا  نکل  تسا و  نم 
تفگ رتشیب  حیـضوت  يارب  هّللادبع  نک .  نایب  رت  حضاو  افطل  دش ؟  روط  نیا  هنوگچ  تفگ :  دوب  هدرک  بجعت  هک  صاعورمع  دنک .  یمن 

یـسورع بش  رد  متـشادن و  رما  نیا  زا  یعالطا  نم  اما  تشاد  هقـالع  دیعـس  میومع  رـسپ  هب  دـیآرد ،  نم  دـقع  هب  هک  نیا  زا  لـبق  هلوخ  : 
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نیا رتمهم  و  متشاد ،  دوخ  يومع  رـسپ  هب  هک  يدیدش  هقالع  هب  هجوت  اب  مدیمهف و  ار  هلئـسم  نیا  هک  نآ  زا  سپ  تسا ،  نینچ  هک  مدیمهف 
روضح رد  و  منادب ،  شیوخ  رهاوخ  هلزنم  هب  ار  وا  هدرک و  یشوپ  مشچ  هلوخ  زا  متفرگ  میمصت  دوب ،  هدرپس  نم  هب  ار  دیعس  باحروبا  هک 

اجنآ رد  دیعـس  اریز  میورب ،  هفوک  هب  هدش و  جراخ  طاطـسف  زا  يا  هلیح  کی  اب  مه  قافتا  هب  میتشاد  میمـصت  ام  هک  منک  یم  رارقا  میالوم 
هّللادبع نانخس  ندینش  زا  سپ  صاعورمع  مروآرد .  دیعس  جاودزا  هب  ار  وا  هدرک و  خسف  ار  هلوخ  دقع  نم  هفوک  رد  ات  تسام ،  راظتنا  رد 

و دش ،  یم  هدهاشم  یبجعت  نینچ  زین  هلوخ  ردپ  هرهچ  زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دش .  بجعتم  هّللادـبع  یگنادرم  تماهـش و  قدـص و  زا 
اما هناقداص !  یتسود  نیا  هب  نیرفآ  تفگ :  دیسوب و  ار  شرس  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  درک  یم  هّللادبع  هب  يزیمآ  تبحم  رظن  هک  یلاح  رد 

هزاجا ریما  رگا  تفگ :  درک و  صاعورمع  هب  ور  هّللادبع  هد .  ماجنا  وا  هرابرد  تسوت  هدارا  هچ  ره  یناد  یم  دوخ  رهاوخ  ار  هلوخ  هک  الاح 
وت هچره  بوخ  رایسب  تفگ :  صاعورمع  دروایب .  اجنیا  هب  ار  لالب  دیعس و  ات  مینک  راپـسهر  هفوک  هب  دیعـس  لابند  هب  ار  یـصخش  دنیامرف 

دیعس هب  يا  همان  زین  هّللادبع  دنروایب .  طاطسف  ار  لالب  دیعس و  ات  هدرک  هدامآ  ار  راک  تامدقم  هک  داد  روتسد  شمالغ  هب  هاگنآ  یهاوخب ، 
اریز دورب  هفوک  هب  قشمد  هار  زا  ات  دومن  شرافـس  وا  هب  داد و  دـصاق  تسد  هب  ار  همان  نآ  و  درک ،  فیرعت  وا  يارب  ار  ایاضق  مامت  هتـشون و 
هلوخ تفر  دوخ  هناخ  هب  ریما  زا  هزاجا  بسک  اب  هتفرگ و  ار  شرتخد  تسد  زین  هلوخ  ردپ  دشاب .  هدرکن  كرت  ار  قشمد  دیعـس  دوب  نکمم 

درک هدهاشم  دوخ  لد  رد  یمحر  ساسحا  دوب  وا  زا  ماقتنا  هنـشت  لبق ،  تعاس  دنچ  ات  هک  نآ  اب  دوب ،  ماطق  رکف  رد  رتشیب  شردپ  هناخ  رد 
 . دشخبب ار  وا  هدرک و  افتکا  تسا  هدش  ماطق  بیصن  هک  یتسکش  هب  ات  مهاوخ  یم  وا  زا  دمآ  طاطسف  هب  دیعس  هک  هاگنآ  تفگ :  دوخ  هب  و 
نآ اب  نز  نیا  روطچ  هکنیا  درک و  یم  رکف  ماطق  هب  بش  نآ  رد  وا  درک .  يرپس  وا  لزنم  رد  ار  بش  نآ  صاـعورمع  ياـضاقت  اـب  هّللادـبع 

دنیبب دوب  رظتنم  درک و  ادیپ  ماطق  هب  تبـسن  یمحرت  ساسحا  هلوخ  لثم  مه  وا  اما  تسا ،  هداتفا  نادـنز  هب  يراوخ  تلذ و  اب  یکریز ،  همه 
اذغ فرص  ءانثا  رد  دننک .  فرص  مه  اب  ار  هناحبص  ات  داتسرف  هّللادبع  لابند  هب  صاعورمع  دعب  زور  حبص  دیشک .  دهاوخ  اجک  هب  شراک 
سک چیه  مسق  ادخ  هب  تفگ :  صاعورمع  درک .  دای  وا  زا  يزوسلد  تورم و  محر و  اب  هّللادبع  دـمآ و  نایم  هب  نزریپ  ماطق و  زا  تبحص 

اب رتخد  ار  وا  اما  مرادـن  یعالطا  وا  رکف  رظن و  زا  نم  تفگ :  هّللادـبع  دـنک ؟  یم  رکف  وت  لثم  هلوخ  ایآ  درادـن ،  تشذـگ  ربص و  وت  لـثم 
 . منیب یم  یفوئر  تشذگ و 

ماطق ندش  ندیدپان  هبابل و  ندش  هتشک  ربخ 

هرابرد شرظن  هک  درک  لاوئـس  وا  زا  دید  ار  هلوخ  یتقو  ور  نیا  زا  دوش ،  ایوج  ماطق  هرابرد  زین  ار  هلوخ  رظن  ات  تشاد  تسود  صاعورمع 
امـش هدـیقع  یگنرکی  زا  نم  هک  یتسردـب  تفگ :  ودـنآ  هب  صاـعورمع  درک .  دـییءات  ار  هّللادـبع  ياـهفرح  زین  هلوـخ  تسیچ ؟  نز  نـیا 
دیدش یم  یضار  امش  رگا  مناسرب و  لتق  هب  ار  وا  متـشاد  میمـصت  نم  امـش .  كاپ  ترطف  حور و  رب  تسا  یلیلد  نیا  و  متـسه ،  بجعترد 

شمالغ هب  هاگ  نآ  دسرب .  شلامعا  يازـس  هب  ات  هدرک  ینادنز  یلاچ  هایـس  رد  ار  وا  دـیهاوخ  یم  نینچ  هک  لاح  اما  مدرک  یم  ار  راک  نیا 
اب همیـسارس و  هک  تشذـگن  يزیچ  اما  تفر  مـالغ  درواـیب .  وا  دزن  هب  ار  نزریپ  نآ  هدرب و  یهایـس  نادـنز  هب  ار  ماـطق  ۀـعاسلا  داد  روتـسد 

مالغ يدرک ؟  ارجا  ارم  تاروتـسد  اـیآ  یبرطـضم ؟  هدز و  تریح  ردـق  نیا  هک  تسا  هدـش  هچ  تفگ :  صاـعورمع  تشگرب .  بارطـضا 
هزانج زج  هب  نآ  لخاد  رد  دوب و  زاب  دوب  نآ  رد  ماطق  هک  یقاتا  ِرد  تفگ :  مالغ  هچ ؟  يارب  تفگ :  صاعورمع  نم !  يالوم  ریخ  تفگ : 
نیرفن دز :  دایرف  صاعورمع  متفاین .  وا  زا  يرثا  تفگ :  مالغ  تساجک ؟  ماطق  سپ  دیـسرپ :  صاعورمع  دوبن .  يزیچ  هبابل )   ) نزریپ نآ 

هب زین  هلوخ  هّللادبع و  درک ،  تکرح  دش و  دـنلب  دوخ  صاعورمع  منک .  يریگ  یپ  ار  هیـضق  اصخـش  ات  میورب  ایب  نئاخ ! !  ناطیـش  نیا  رب 
هداتفا نیمز  رب  تکرح  یب  ناج و  یب  هک  دندید  ار  نزریپ  هزانج  دندیـسر ،  دوب  هدش  سبح  نآ  رد  ماطق  هک  یقاتا  ِرد  هب  ات  دنتفر  وا  لابند 

دروخ و ودز  زا  سپ  ار  وا  تفگ :  هنیاـعم  زا  سپ  بیبط  ددرگ .  هاـگآ  هباـبل  گرم  تلع  زا  اـت  داتـسرف  بیبط  لاـبند  هب  صاـعورمع  دوب . 
 . دونـشن ار  شدایرف  یـسک  ات  دنا  هدربورف  وا  نهد  لخاد  هدیچیپ و  یلامتـسد  رد  ار  یگنـس  نآ  زا  سپ  دـنا و  هدرک  هفخ  دایز  شکمـشک 
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سپـس دـشاب .  هداتفا  قافتا  بش  هفـصن  منک ،  یم  رکف  تفگ :  بیبط  تسا ؟  هداـتفا  قاـفتا  یتعاـس  هچ  رد  راـکنیا  دیـسرپ :  صاـعورمع 
صخـشم رد  يور  رب  راک  رازبا  مئالع  راثآ و  اریز  تسا ،  هدـشزاب  نوریب  زا  هک  دومن  هدـهاشم  درک و  نادـنز  رد  رب  یـصحفت  صاعورمع 

نیا میمهفب  دـیاب  لاح  تسا ،  هدرک  زاب  ار  رد  هدرک و  کمک  وا  هب  یـصخش  هکلب  هدوبن  اـهنت  ماـطق  هک  دوش  یم  مولعم  تفگ :  اذـل  دوب . 
زج یسک  وا  متخانـش ،  ار  لتاق  مدرک و  لح  ار  لکـشم  نم  تفگ :  درک و  يرکف  تشاد  روضح  قیقحت  رد  هک  هّللادبع  تسیک ؟  صخش 

يدازآ نمـض  هتـسکش و  ار  رد  وا  ًالامتحا  مدـید ،  ریما  لزنم  رد  ار  وا  ماطق  همکاحم  نایرج  رد  زورید  نم  اریز  تسین ،  ماطق  مالغ  ناحیر 
مالغ نامه  راک  نیا  انیقی  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  صاعورمع  دـنا .  هدرک  رارف  هتـشک و  ار  نزریپ  ماـقتنا  تهج  هب  وا و  هارمه  هب  ماـطق 

صاعورمع دـندوب  فسءاتم  نئاخ  ماطق  رارف  زا  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  و  دنراپـسب .  كاـخ  هب  ار  نزریپ  دـسج  داد  روتـسد  سپـس  تسا . 
 . دننک ریگتسد  ار  وا  هتفر و  وا  لابند  هب  رتعیرس  هچ  ره  داد  روتسد 

؟  تشذگ هچ  قشمد  طوغ  رد 

لابند هب  دیـسر و  قشمد  هب  دنـشاب .  هلوخ  وا و  رظتنم  هفوک  رد  هدرک و  ادـیپ  ار  دیعـس  ات  دوب  هدـش  رومءام  هّللادـبع  فرط  زا  ًالبق  هک  لالب 
تلهم زور  ود  دیعـس  دیـشاب ،  هفوـک  رد  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  تفگ  وا  هب  داد و  وا  هب  ار  هّللادـبع  ياـهمایپ  هدرکادـیپ و  ار  وا  تفر و  دـیعس 

نآ رد  ار  بش  ات  دندرک  تکرح  ( 42  ) هطوغ يوس  هب  هدش و  رتش  راوس  مود  زور  رهظ  زا  دعب  دـنک .  یگدیـسر  شیاهراک  هب  ات  تساوخ 
دـصاق درک ،  دروخرب  اهنآ  اب  هّللادبع  دصاق  هک  دندوب  هدشن  رود  رهـش  زا  زونه  دننک .  تکرح  هفوک  فرط  هب  دوز  حبـص  دننارذگب و  اج 

زا یتقو  درک  تئارق  ار  همان  تایوتحم  هدرک و  زاب  ار  همان  زین  دیعـس  داد ،  دیعـس  هب  ار  هّللادبع  همان  تخانـش و  ار  لالب  اهنآ  ندـید  زا  سپ 
نیا هک  درک  یمن  رواب  وا  اریز  دش  لاحشوخ  رایسب  دش  علطم  وا  رادید  يارب  هلوخ  قایتشا  صاعورمع و  تیاضر  ماطق و  يریگتسد  نایرج 

تـسود وا  نوچ  تسا ،  هداتفا  مادـب  ماطق  وا  ندوبن  رد  ارچ  هک  دروخ  فسءات  ماطق  يریگتـسد  ندینـش  زا  لالب  اما  دـشاب .  تسرد  اـیاضق 
ام تفگ :  دـصاق  هب  دیعـس  لاح  ره  هب  دنـشخبب .  ار  وا  دـنکن  هک  درک  یم  نامگ  نینچ  مه  دـناسرب و  لتق  هب  ار  ماطق  دوخ  تسد  اب  تشاد 

نیا يارب  ار  دوخ  هک  الاح  اما  مینک ،  تکرح  هفوک  فرط  هب  دوز  حبـص  مینامب و  اجنآ  رد  ار  بش  ات  هتفر  هطوغ  فرط  هب  میتشاد  میمـصت 
یگمه هاگنآ  مینک .  یم  تکرح  طاطـسف  يوس  هب  دوز  حبـص  اما  مینام  یم  اجنآ  رد  ار  بش  هتفر و  هطوغ  هب  مه  زاب  میا  هدرک  هدامآ  راک 

هارمه هب  یمیالم  داب  دوب ،  هتفرگارف  هویم  ناتخرد  ار  نآ  فارطا  هک  دندیـسر  یبآ  هکرب  رانک  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  دـندرک .  تکرح 
ار دوخ  ياهراب  و  دـنیامن .  فقوت  ناکم  نآ  رد  دـنتفرگ  میمـصت  نانآ  دیـسر .  یم  شوگ  هب  ناگدـنرپ  زاوآ  اـب  مءاوت  رطعم  ياـهلگ  رطع 

دوب هدمآ  طاطسف  زا  هک  یبش  نآ  اریز  تخانش ،  یم  ار  غاب  نیا  بحاص  لالب  دندش .  ماش  هیهت  لوغـشم  زین  دصاق  لالب و  دندروآ .  نیئاپ 
هوبنا یکیرات و  تلع  هب  یلو  تفر  هار  يرادقم  دورب ،  نابغاب  رادید  هب  ات  دش  ادج  دصاق  دیعـس و  زا  يا  هظحل  يارب  دوب .  هدنام  وا  دزن  رد 
ابیرقت دشاب  هجوتم  هک  نیا  نودب  دنکادیپ .  ار  غاب  بحاص  لزنم  تسناوتن  تفر  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هچ  ره  درک  مگ  ار  هار  ناتخرد 

هاگن هچ  ره  اما  دورب ،  نآ  فرط  هب  دنیبب و  ار  یئانشور  دیاش  ات  داتسیا  دوخ  ياج  رد  تقو  نیا  رد  تفرگ .  هلـصاف  شناتـسود  زا  لیم  ود 
مادک زا  هک  دوب  ندرک  رکف  لاح  رد  ددرگرب ،  شناتـسود  فرط  هب  تفرگ  میمـصت  اذـل  تفاین ،  يزیچ  ناتخرد  هوبنا  یکیرات و  زج  درک 
رگید يرتش  هرعن  يادص  هک  تسا  فرط  مادک  زا  دنیبب  ات  درک  عمج  ار  شساوه  دیـسر ،  شـشوگ  هب  يرتش  يادص  هاگان  ددرگرب  فرط 

ات دنامب  رظتنم  رتهب  سپ  دنـسرب .  رهـش  هب  ات  دننک  یم  تکرح  بش  رد  هک  دنتـسه  ینیرفاسم  امتح  درک  رکف  دوخ  اب  دیـسر ،  شـشوگ  هب 
يادـص دـعب  هظحل  دـنچ  دنـسرب ،  نارتش  ناوراک  ات  داد  هیکت  یتخرد  هب  ار  شدوخ  سپ  دـسرپب  ار  تسرد  ریـسم  اهنآ  زا  هدـید و  ار  اهنآ 

رهش دراو  حبص  مینامب و  اج  نیا  رد  ار  بش  مینک و  فقوت  اج  نیمه  تسا  رتهب  ناحیر  تفگ :  یم  هنانز  يادص  اب  هک  دینش  ار  ییوگتفگ 
حالص هلب ،  تفگ :  هک  دینش  ار  ناحیر  يادص  هاگنآ  تسیچ ؟  وت  رظن  درک ،  دنهاوخ  کش  ام  هب  میوش  رهش  دراو  بش  رگا  اریز  میوش . 
سرت اب  هک  یلاح  رد  ار  ماطق  يادـص  اریز  داتفا  شمادـنا  رب  هزرل  ودـنآ  نانخـس  ندینـش  زا  لـالب  مناـخ .  يا  میناـمب  اـجنیا  هک  تسنیا  رد 
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 . دننک یم  رفس  ناساره  نینچ  هک  دنشاب  هدرک  رارف  طاطسف  نادنز  زا  دیاب  هک  دیسر  شنهذ  هب  دوب ،  هتخانش  درک  یم  تبحص 

ماطق رارف  هبابل و  لتق  يارجام 

تواسق ترطف و  نآ  اب  دوب و  نیگمـشخ  وا  زا  تخـس  ور  نیا  زا  تسناد  یم  دوخ  يراتفرگ  لماع  ار  هبابل  ماطق ،  تشذـگ  هک  روط  نامه 
نادـنزب دـهاش  هرامالاراد  رد  ماطق  ندومن  سبح  ماگنه  رد  ناحیر  وس  کـی  زا  دومن .  یم  هولج  ناـسآ  شیارب  وا  نتـشک  تشاد  هک  یبلق 

داد و رارق  یـصخشم  ياج  رد  رهـش  زا  جراخ  رد  ار  ياهرتش  وا  داتفا .  اهنآ  تاجن  يارب  يا  هشقن  رکف  رد  راچانب  دوب .  هبابل  ماطق و  نداتفا 
زا ار  يادـص  انثا  نیا  رد  دومن ،  رد  لـفق  هب  یهاـگن  درک .  تکرح  ماـطق  نادـنز  فرط  هب  دـندوب  باوخ  رد  همه  هک  یلاـح  رد  بش  همین 

ار ودنیا  هلداجم  هک  ناحیر  دنتسه .  رگیدمه  هب  نداد  مانـشد  هعزانم و  لاح  رد  هبابل  ماطق و  هک  دیمهف  دومن  تقد  یتقو  دینـش ،  رد  تشپ 
 : دز دایرف  هاگنآ  دنک .  يرای  هبابل  نتـشک  رد  ار  وا  هک  تساوخ  وا  زا  دید  ار  وا  ماطق  یتقو  دش ،  لخاد  هدرک و  زاب  ار  نادنز  رد  اروف  دید 
هک مهاوخ  یم  ادخ  زا  اما  منک ،  یم  هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  هدرک  وت  رطاخ  هب  هک  ياهراک  زا  نم  دیلپ ! !  سنجدـب و  نز  يا  وت  رب  گرم 
ورف شناهد  رد  دیچیپ و  یلامتسد  رد  ار  یگنس  هعطق  تفرگ و  ار  شناهد  دادن و  تلهم  وا  هب  ناحیر  اما  دناسرب .  تناهانگ  رفیک  هب  ار  وت 
اجنآ رد  ار  نارتش  هک  یلحم  هب  ار  ناشدوخ  اروف  دندرک .  رارف  دوب  هتفرگ  رظن  رد  ًالبق  هک  يرد  زا  هتفرگ و  ار  ماطق  تسد  هلـصافالب  درب . 

رکشت دوخ  هب  تبسن  ناحیر  تماهش  تعاجش و  زا  ماطق  دندش .  جراخ  طاطـسف  زا  عیرـس  هتـشگ و  رتش  رب  راوس  دندیناسر و  دندوب  هتـسب 
زا جراوخ  تسکـش  ناورهن و  هعقاو  زا  سپ  شناـیفارطا  ماوقا و  زا  يا  هدـع  اریز  میورب ،  قشمد  فرط  هب  تسا  رتـهب  تفگ :  وا  هب  دوـمن و 
هک یئاج  دندیـسر ،  طوغ  هب  بش  نآ  رد  هک  نیا  ات  دـندرک  تکرح  اهنآ  دـندرک .  یم  یگدـنز  اجنآ  رد  هدرک و  ترجه  قشمد  هب  هفوک 

یمن یلاحـشوخ  تدـش  زا  دنتـسه  ناحیر  ماطق و  ودـنآ ؛ هک  دـش  نئمطم  لالب  یتقو  دنتـشاد .  روضح  اجنآ  رد  زین  شناتـسود  هّللادـبع و 
گرم معط  مناتـسد  نیمه  اب  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  تخاس ،  هدروآرب  ار  میوزرآ  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ :  دوخ  شیپ  دـنکب .  هچ  تسناد 

یم هچ  اهنآ  دـنیبب  ات  داتـسیا  یتخرد  ریز  رد  سپ  داد .  رارق  شیاج  رد  دـید  درک و  دوخ  رجنخ  هب  یهاـگن  هاـگ  نآ  مناـشچ .  یم  وا  هب  ار 
هتفر و دندرک  یم  تحارتسا  نآ  ریز  رد  نیرفاسم  تشاد و  رارق  يدنمونت  تخرد  نآ  رانک  رد  هک  همـشچ  فرط  هب  ناحیر  ماطق و  دـننک . 

اجنیا امـش  نم  رورـس  تفگ :  دومن و  ماطق  هب  ور  سپـس  دومن  نشور  یـشتآ  تشارفارب و  يرداـچ  ناـحیر  دـندش .  هداـیپ  ناـشیاهرتش  زا 
تـشحو سرت و  هک  ماطق  تسا .  رطخ  یب  نما و  ًالماک  اجنیا  منک ،  هیهت  هویم  اذغ و  يرادـقم  منیبب  ار  غاب  بحاص  نم  ات  دـینک  تحارتسا 

تـشگ دـیدپان  رظن  زا  هک  هاگ  نآ  دـش ،  رود  ناحیر  هک  نیا  ات  درک  ربص  لالب  ددرگرب .  دوز  یلیخ  اما  ورب ،  تفگ :  دوب  یقاـب  شلد  رد 
الماک شتروص  فرط  ود  رب  شناوسیگ  ندش  هتخیوآ  وا ،  يابیز  هرهچ  تسا ،  هتسشن  هک  دید  دومن و  ماطق  هب  یهاگن  شتآ  یئانشور  رد 

ار تصرف  دنک  یتسس  رگا  هک  دیسرت  لالب  تفر .  همشچ  يوس  هب  تساخرب و  اج  زا  وا  دید  هک  دوب  ماطق  هب  هاگن  لاح  رد  دوب .  صخـشم 
تخادنا تشپ  هب  ار  وا  عیرس  تکرح  کی  اب  دوب  همشچ  بل  رب  وا  هک  یلاح  رد  دیرپ و  دوخ  ياج  زا  تعرس  اب  اذل  داد ،  دهاوخ  تسد  زا 

هقیقد دنچ  زا  شیب  تفگ :  وا  هب  و  درب .  ورف  شناهد  هب  دیشکرد و  ار  دوخ  رجنخ  لالب  دش ،  دنلب  شدایرف  ماطق  تشن .  شا  هنیـس  يور  و 
یم متسه و  دیعـس  هلوخ و  مداخ  لالب  نم  یـسانشب .  ارم  يریمب  هک  نیا  زا  لبق  تسا  مزال  سپ  تسا ،  هدنامن  یقاب  ایند  رد  وت  یگدنز  هب 

شناهد يور  زا  ار  رجنخ  لالب  دـنزب ،  فرح  دـهاوخ  یم  هک  درک  يا  هراشا  ماطق  مریگب .  وت  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوخ  ماـقتنا  مهاوخ 
فـالغ تیولگ  رد  ار  رجنخ  ینک  دـنلب  ار  تیادـص  یهاوخب  رگا  نزب ،  فرح  هتـسهآ  تفگ :  و  تشاذـگ ،  شیولگ  يور  رب  تشادرب و 

رگا دنک  یمن  محر  نم  هب  ادـخ  تفگ :  لالب  منامب .  هدـنز  مهاوخ  یم  مناوج  نم  نک ،  محر  نم  هب  لالب  يا  تفگ :  ماطق  درک .  مهاوخ 
قیوشت مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  اهناسنا  نیرتهب  لـتق  هب  ار  يدارم  مجلم  نبا  هک  يدوبن  وت  رگم  منک ،  محر  وت  هب  مهاوخب  نم 

سنجدب نز  يا  یهد ،  نتـشک  هب  دوخ  تداسح  هنیک  هب  ار  رگید  ناوج  ود  ات  یتفر  طاطـسف  هب  يدرکن و  ءافتکا  مه  نیا  هب  هزات  يدرک ؟ 
سپ منک  یم  هبوت  وت  دزن  رد  نم  الاح  تسا و  هتـشذگ  اه  هتـشذگ  لالب  يا  تفگ :  ماطق  منک ؟  محر  وت  هب  مناوت  یم  هنوگچ  راکتنایخ  و 

ع)  ) یلع ماما  تداهش  رد  وا  شقن  www.Ghaemiyeh.comماطق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


رتالاب یتازاجم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  گرم  گرگ  هبوت  تفگ :  لالب  مهد .  یم  وت  هب  مراد  هچره  يرذگب  نم  زا  رگا  شخبب و  ارم 
زاب دشاب .  یم  وت  نوچ  یقساف  نز  يارب  تازاجم  نیرتکچوک  ندش ،  هتـشک  اریز  مدرک ،  یم  باختنا  تیارب  ار  نامه  متـسناد  یم  لتق  زا 

 ! ماطق يا  تفگ :  لالب  سپ  دسرب .  ناحیر  ات  هدرک  فلت  ار  تقو  دراد  میمصت  وا  درک  ساسحا  لالب  اما  دیوگب  يزیچ  تساوخ  ماطق  مه 
دُرب و ورف  شیولگ  رد  ار  رجنخ  اروف  تاملک  نیا  نایب  زا  سپ  تفرگ .  مهاوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوخ  ماقتنا  وت  نتـشک  اب  نم  هک  نادب 

تشاد تسد  رد  ار  ماطق  دولآ  نوخ  رـس  هک  یلاح  رد  لالب  تخادنا .  یفرط  هب  ار  شدسج  تخاس و  ادج  شندب  زا  ار  شرـس  تعرـس  اب 
ندینش اب  دندوب ،  هدش  نارگن  لالب  ریخءات  زا  هک  دصاق  دیعس و  درک .  تکرح  دیعس  فرط  هب  تعرس  اب  هتفرگ و  ار  مشچ  تکرح  تهج 

یخساپ لالب  میدش .  كاله  یگنسرگ  زا  ام  يدرک ،  رید  ارچ  تفر ؟  اجک  ام  ياذغ  هویم و  نیا  سپ  دز :  دایرف  دیعس  لالب ،  ياپ  يادص 
اب دیعس  امش .  هویم  مه  نیا  تفگ :  تخادنا و  شیاپ  يولج  رد  ار  ماطق  هدیرب  رـس  هاگ  نآ  تفرگ ،  رارق  شیولج  رد  ات  تفر  شیپ  دادن ، 

نیمه تسین ،  لا  ؤس  تقو  نونکا  تفگ :  لالب  دنک ؟  یم  هچ  اج  نیا  رس  نیا  هدب  حیـضوت  میارب  دیـسرپ :  درک و  بجعت  ماطق  رـس  ندید 
ياـج زا  یگمه  درک .  مهاوـخ  فـیرعت  ناـتیارب  ار  اـیاضق  ماـمت  میدیـسر  ینما  لـحم  هب  هک  نیمه  مینک و  یم  تـکرح  اـج  نـیا  زا  نـالا 

هب یهاگ  دنتفر و  یم  الاب  يا  هپت  زا  یهاگ  دندرک .  تکرح  تعرـس  اب  هدش و  نارتش  رب  راوس  دـنروخب  يزیچ  هک  نآ  نودـب  دنتـساخرب و 
یتـخرد مک  راوـمه و  نیمز  هب  تشذـگ  بـش  زا  یمین  هـک  هاـگ  نآ  و  دـنتفر ،  یم  ورف  بآ  رد  زین  یهاـگ  دـندش و  یم  ریزارـس  يا  هرد 

یبآ همشچ  رانک  باتفآ  عولط  کیدزن  مد ،  هدیپس  دندومن .  یم  ساسحا  يرتشیب  تینما  دندوب و  هتفرگ  يدایز  هلصاف  قشمد  زا  دندیسر ، 
زا هک  یلاح  رد  لالب  دونـشب .  لالب  نابز  زا  ار  ماطق  ندش  هتـشک  يارجام  هک  تشاد  يدایز  لیامت  دیعـس  دندش .  هدایپ  دوخ  ياهرتش  زا  ، 

دروآ و نوریب  نیجروخ  زا  ار  ماطق  رس  دوخ ،  تاساسحا  رتشیب  زاربا  يارب  دومن .  ماطق  لتق  هعقاو  نایب  هب  عورش  دیـشک  یم  رپ  یلاحـشوخ 
زونه هک  وا  گنر  درز  هرهچ  دیفس و  ياهنادند  هتسب و  نامشچ  هتشغآ ،  نوخ  هب  ياهوم  هک  یلاح  رد  دیعـس  تشاذگ ،  دیعـس  يولج  رد 

يادـخ ایوگ  یلاعت ،  يادـخ  هب  مدروآ  نامیا  تفگ :  دیـشک و  وا  درـس  یناـشیپ  رب  یتسد  درک  یم  هاـگن  دوب  ناـیامن  نآ  رب  ییاـبیز  راـثآ 
نآ متشاد .  ار  وزرآ  نیا  يدایز  ياهلاس  هک  یلاح  رد  منک ،  سمل  وا  گرم  زا  سپ  ار  ماطق  یناشیپ  هک  تسا  هدومرف  ردقم  نینچ  ناحبس 

تنامـشچ نیمه  اب  ایآ  یتفیرف ؟  ار  درم  اههد  هلیح  رکم و  اب  هک  یتسه  هنحـش  رتخد  ماطق  نامه  وت  ایآ  تفگ :  هدـیرب  رـس  هب  باطخ  هاگ 
هک روط  نامه  يدومن  دوخ  هتفیش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لتق  هب  ار  وا  تنابل  نیمه  اب  ایآ  یتفیرف ؟  ارم  هک  روط  نامه  یتفیرف ؟  ار  مجلم  نبا 

لالب هب  ور  سپـس  دـش .  یهاوخ  قحلم  نوعلم  مجلم  نبا  هب  دـنام  دـهاوخن  ناهنپ  اج  نآ  رد  يزیچ  هک  یناکم  رد  يدوزب  يدرک ؟  نم  اـب 
 . مهد رارق  هتـشرف  رتخد  نآ  هلوخ ،  لباقم  رد  ات  مرب  یم  طاطـسف  هب  ار  نآ  تفگ :  لالب  ینک ؟  یم  هچ  هدـیرب  رـس  نیا  اب  تفگ :  دومن و 
هب ام  ندیسر  ات  هتشذگ  اهنیا  زا  مدوب .  نینچ  نم  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ،  لاحـشوخ  رـس  نیا  هدهاشم  زا  وا  منک  یمن  نامگ  تفگ :  دیعس 

هزاجا سپ  تفگ :  دربب  هلوخ  ار  رس  نآ  دناوت  یمن  هک  نیا  زا  فسءات  اب  لالب  دش .  دهاوخ  مدرم  ترفن  بجوم  نفعتم و  رس  نیا  طاطسف 
یتاعاس دنتفرگ  میمصت  نآ  زا  سپ  داد .  هزاجا  مه  دیعـس  مربب .  راگدایب  وا  ناوسیگ  هارمه  هب  هدیرب  شیاهراوشوگ  اب  ار  شیاهـشوگ  هدب 
شناتسد رد  هک  یلاح  رد  زین  ناحیر  یفرط  زا  دنیامن .  تکرح  طاطسف  يوس  هب  سپـس  هتخادرپ  تحارتسا  اذغ و  فرـص  هب  اج  نآ  رد  ار 

یتقو دروایب .  ناشیارب  هک  داد  ار  نیچردـلب  دـنچ  تخپ  شرافـس  غاب  بحاص  هب  نتـشگرب  ماگنه  رد  تشگرب .  دوب  اذـغ  هویم و  يرادـقم 
دایز یگتـسخ  زا  ایوگ  تفگ ،  دوخ  اب  تشاد  ماطق  ندـیباوخ  زا  هک  یتخانـش  اب  دینـش ،  ار  يرخرُخ  يادـص  دیـسر  ماـطق  همیخ  کـیدزن 
تفگ دوخ  اب  دیدرگن .  ماطق  عضو  هجوتم  شتآ  ندش  شوماخ  تلعب  یلو  دید  همـشچ  رانک  رد  ار  وا  تفر  کیدزن  یتقو  تسا .  هدیباوخ 
تسد ماطق  هک  دش  هجوتم  دومن  نشور  ار  شتآ  یتقو  منک .  یم  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  دعب  منک  یم  نهپ  ار  هرفس  هدرک و  نشور  یـشتآ  : 

دوب هدـش  توهبم  تام و  تفرگارف  ار  شدوجو  رـسارس  تشحو  دـید  ار  وا  رـس  یب  نت  یتقو  درک ،  هاگن  وا  هفایق  هب  تقد  اب  دـنز  یم  اپ  و 
انیقی هک  دیـسر  شنهذ  هب  سپ  دشاب ،  هدرک  ار  راک  نیا  تسا  نکمم  یـسک  هچ  هک  تفر  ورف  رکف  هب  يا  هظحل  تفر .  بقع  هب  مدق  دـنچ 

منک عمج  اج  نیا  رد  ار  مدرم  منزب و  دایرف  نم  رگا  سپ  تسا .  هدرک  رارف  مه  لتاق  تسا و  هتفرگ  تروص  صاعورمع  روتسد  هب  راک  نیا 
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هطـساو هب  ار  ماـطق  اریز  تسا  رتهب  دـنک  رارفو  هتـشاذگ  عضو  نیمه  هب  ار  وا  رگا  درک  رکف  راـچانب  ما .  هداد  رارق  ماـهتا  عضوم  رد  ار  دوخ 
تالآرویز مامت  رارف  ماگنه  هک  دیـسر  شنهذ  هب  یفرط  زا  تسناد .  یم  نیا  زا  شیب  تازاجم  قحتـسم  دوب  هدرک  هک  ییاهتیانج  تنایخ و 

وا ياهرتشگنا  دبندرگ و  اهوگنلا ،  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  نیاربانب  دنک .  رارف  دعب  هتـشادرب و  ار  دوب  هدنام  یقاب  ماطق  زا  هک  ییاهلام  و 
ناراکمتس يازس  تسا  نیا   : )) تفگ یم  هک  یلاح  رد  هتشادرب و  دوب  نیجروخ  قودنص و  رد  هک  ییاهلوپ  یتمیق و  ءایـشا  و  دروآرد .  ار 

يوس هب  دیرخ و  يدیدج  ياهـسابل  دوشن  هتخانـش  هک  نآ  يارب  دـیدرگ و  قشمد  دراو  دـعب  زور  حبـص  درک .  تکرح  قشمد  فرط  هب  (( 
یکالم اهنآ  اب  هتـشادرب و  ار  تشاد  عالطا  اهنآ  زا  وا  دوب و  هدومن  ناهنپ  ماـطق  زا  هک  ار  یلاوما  دیـسر  هفوک  هب  یتقو  درک .  تکرح  هفوک 

همیخ فرط  هب  نان  هویم و  رینپ ،  يرادـقم  هدرک و  بابک  ياه  نیچردـلب  هارمه  هب  نابغاب  اما  دومن )) .  تماـقا  نآ  رد  دـیرخ و  دوخ  يارب 
یب شعن  دیـسر  همیخ  کیدزن  هب  اهرکف  نیا  اب  دنک  وا  هب  یـششخب  دیاش  ات  دراد  یّمهم  نامهم  هک  دوب  لاحـشوخ  وا  درک .  تکرح  ماطق 
يا هّدـع  اـنیقی  تفگ :  دوخ  اـب  دورب .  رتوـلج  تسناوـتنو  تشاد  هگن  دوـخ  ياـج  رد  ار  وا  تشحو  سرت و  دـید ،  دوـخ  وـلج  رد  ار  يرس 

ار دوخ  مهد  ناشن  مدرم  هب  ار  دسج  نیا  نم  رگا  و  دنا .  هدرک  رارف  هدومن و  تقرس  ار  وا  سانجا  هدرک و  ار  راک  نیا  شکمدآ  دنمتردق و 
دسج هدنک و  یلادوگ  دنیبب  ار  وا  یسک  ادابم  ات  طایتحا  اب  نابغاب  میامن .  نفد  ار  وا  هدنک و  یلادوگ  تسا  رتهب  سپ  درک ،  مهاوخ  راتفرگ 
هیضق نیا  درک و  لمح  دوخ  هناخ  هب  ار  ماطق  هدافتسا  لباق  ياهسابل  لیاسو و  درب و  نایم  زا  الماک  ار  نوخ  راثآ  تخادنا و  نآ  رد  ار  ماطق 

 . درکن نایب  سک  چیه  اب  ار 

هلوخ اب  جاودزا  طاطسف و  هب  دیعس  دورو 

تشاد یصاخ  ششخرد  هک  ار  رهش  عماج  دجسم  دندیسر  تشاد  فارشا  طاطسف  رهـش  رب  هک  مطقم  هوک  هب  دصاق  لالب و  دیعـس و  یتقو 
زا دندرک  شرافس  وا  هب  و  دنک .  مالعا  طاطسف  رهش  هب  ار  اهنآ  ندیـسر  ربخ  ات  داتـسرف  هّللادبع  يوس  هب  ار  دصاق  دیعـس  دندومن .  هدهاشم 

تقو ره  هک  ارچ  دوب  نارگن  دیعـس  بناج  زا  دـنک ،  بلج  دوخ  هب  ار  ریما  لد  دوب  هتـسناوت  هّللادـبع  درواین .  نایم  هب  یتبحـص  لتق  ناـیرج 
دقع عوضوم  روطچ  هک  دنداتفا  یم  دیعس  دای  هب  دش  یم  اهنت  هلوخ  اب  هاگره  و  دش .  یم  تحاران  دیـسر  یم  شنهذ  هب  ماطق  رارف  عوضوم 

اب دید  ار  وا  یتقو  دیسر  هار  زا  دصاق  هک  دوب  هستـشن  صاعورمع  هناخ  رد  دوخ  قاتا  رد  هّللادبع  دنیوگب .  دیعـس  هب  ار  ناشدوخ  جاودزا  و 
 : تفگ هّللادبع  دنا .  هدش  کیدزن  رهـش  هب  لالب  دعیـس و  تفگ :  دصاق  يا ؟  هدروآ  يربخ  هچ  منیبب  وگب  تفگ :  دش و  دـنلب  یلاحـشوخ 

دنلب اج  زا  اروف  هّللادبع  منک .  غالبا  امـش  هب  ار  اهنآ  ندیـسر  ربخ  ات  مدش  ادج  اهنآ  زا  مطقم  لخاد  رد  تفگ :  دـصاق  دنتـسه ؟  اجک  نالا 
رب راوس  هک  ار  لالب  دیعـس و  هک  دندوب  هتفرگن  يا  هلـصاف  رهـش  زا  زونه  دنتفر ،  دیعـس  لابقتـسا  هب  دصاق  هارمه  هب  هدش  بسا  راوس  دش و 
هب یگمه  الاح  تفگ :  هّللادبع  دیعـس ،  ندید  زا  هّللادبع  یلاحـشوخ  راهظا  رگیدمه و  زا  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  دـید .  دـندوب  رتش 
؟  يدـنخ یم  هچ  يارب  تفگ ؟  هّللادـبع  تسب .  شقن  شنابل  رب  يا  هدـنخ  فرح  نیا  ندینـش  اب  دیعـس  تفر .  میهاوخ  ةراـم  ـالاراد  يوس 

لیم هب  زورما  اما  میدرک  یم  رارف  وا  هناخ  زا  زورید  ات  ام  اریز  تسا ،  صاعورمع  هرام  الاراد  هب  ام  نتفر  رطاـخ  هب  ما  هدـنخ  تفگ :  دـیعس 
 : تفگ دیـشک  یم  يدرـس  هآ  هک  یلاح  رد  و  تسادخ ،  تسد  رد  همه  تسا ،  نیا  ریدـقت  تفگ :  هّللادـبع  میور .  یم  نآ  يوس  هب  دوخ 

مدای هب  ار ،  راب  فسءات  هثداح  نآ  تفگ :  دیعس  دیشک .  یمن  اجنیا  هب  نامراک  زورم  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهـش  كانمغ  ثداح  دوبن  رگا 
 . تفاکـش ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  الوم  قرف  دوخ  دولآرهز  ریـشمش  اب  نوعلم  مجلم  نبا  روطچ  هک  مدید  شیوخ  نامـشچ  اب  دوخ ،  هک  رواین 
ار وا  رگم  ینک ،  یمن  هلوخ  زا  يدای  ارچ  تبحـص  همه  نیا  اب  تفگ :  هّللادـبع  تشاد  همادا  صاعورمع  هناخ  کیدزن  ات  ود  نیا  ياـهفرح 

هدمآ اج  نیا  هب  وا  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  مشاب ،  هدرک  شومارف  ار  وا  تسا  نکمم  روطچ  تفگ :  دومن و  یمّسبت  دیعس  يدرک ؟  شومارف 
 . یناد یم  بوخ  منک  یم  نامگ  تفگ :  هّللادبع  مناد .  یمن  مه  مدوخ  تفگ :  دیعـس  يراد ؟  تسود  ار  وا  هچ  يارب  تفگ :  هّللادبع  ما . 
وا و  تسا ،  هدروآ  رد  نم  دقع  هب  ار  هلوخ  صاعورمع  هک  تسا  یتدم  نالا  میوگب  دـیاب  منک .  نایب  تیارب  ار  یعوضوم  ات  نک  شوگ  اما 
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یم رکف  تفگ :  يدج  ینحل  اب  هّللادبع  دنک .  یم  یخوش  وا  اب  هّللادـبع  درک  یم  رکف  هک  ارچ  دومن ،  يا  هدـنخ  دیعـس  تسا .  نم  رـسمه 
رواب رگا  تسا ،  هدروآ  رد  نم  دـقع  هبار  هلوخ  ریما ،  هک  مروخ  یم  دـنگوس  باـحروبا  كاـخ  هب  مسقادـخ و  هب  منک ،  یم  یخوش  ینک 

وا هک  دراد  یلاکـشا  هچ  تفگ :  درک و  هبلغ  دیعـس  یگنادرم  تماهـش و  اـج  نیا  رد  سرپـب .  دنتـسه  هناـخ  نیا  رد  هک  دارفا  زا  ینک  یمن 
؛ دش صاعورمع  هناخ  دراو  ودنآ  هرخالاب  دنادرگ .  كرابم  ناتیارب  دنوادخ  یتیسن ؟  میومع  رـسپ  قیفر و  ردارب و  وت  رگم  دشاب  وت  رـسمه 

سپ دننک .  لابقتسا  وا  زا  یگمه  یصاخ  قاتا  رد  داد  روتسد  دیسر و  صاعورمع  شوگ  هب  دیعـس  ندیـسر  ربخ  دنتفر .  هّللادبع  قاتا  هب  و 
 . دیسوب ار  ریما  تسد  دورد ،  مالس و  نمض  تفر و  ولج  دیعـس  وا  دورو  ضحم  هب  دش  قاتا  دراو  صاعورمع  دندش  عمج  همه  هک  نیا  زا 

هتفگ هّللادبع  هچنآ  هب  درک  یم  رظن  هلوخ  هب  باقن  تشپ  زا  هک  یلاح  رد  دیعـس  دنیـشنب .  هک  درک  توعد  وا  زا  ییورـشوخ  اب  صاعورمع 
راظتنا نالا  منک  یم  رکف  تفگو :  درک  دیعـس  هب  ور  صاـعورمع  تسا .  هدرک  یخوش  وا  اـب  اـی  هتفگ  تسار  تسناد  یمن  درک و  رکف  دوب 

هدرک رارف  نادنز  زا  هبابل  نتشک  نمض  وا  هنافـسءاتم  اما  تفگ :  صاعورمع  نم .  یلوم  هلب  تفگ :  دیعـس  دشاب  نادنز  رد  ماطق  هک  دیراد 
یمّـسبت دیعـس  تسوا .  نتـشک  وا  تازاجم  اهنت  متفای  تسد  وا  هب  رگا  کنیا  اـما  مراد  هگن  نادـنز  رد  ار  وا  یتدـم  مهاوخ  یم  نم  تسا . 

ار هیـضق  تساوخ  یم  دیعـس  هک  نیا  ضحم  هب  و  تسا .  هدـناسرن  ریما  عالطا  هب  ار  ماطق  لـتق  هسلج  لوا  زا  ارچ  هک  دـش  نامیـشپ  هدرک و 
صاعورمع لباقم  رد  تشاد  تسد  رد  ار  ماطق  رـس  ءازجا  نیجروخ  هک  یلاح  رد  لالب  دش .  تکاس  لالب  هراشا  اب  دنک  فیرعت  ریما  يارب 

دیهاوخ یم  روطچ  تفگ :  لالب  وگب .  تفگ :  صاعورمع  منک ؟  تبحـص  هملک  دـنچ  دـنهد  یم  زاجا  نم  رورـس  اـیآ  تفگ :  دز و  وناز 
هب یگرزب  هزیاج  دنک  ادیپ  ار  وا  یـسک  رگا  مداد  هدعو  تفگ :  صاعورمع  تساجک ؟  وا  دیناد  یمن  هک  یلاح  رد  دینک  ریگتـسد  ار  ماطق 

مهاوخ وا  هب  الط  رانید  دص  تفگ :  صاعورمع  داد ؟  یهاوخ  وا  هب  هزیاج  رادقم  هچ  دنک  ادـیپ  ار  وا  یـسک  رگا  تفگ :  لالب  مهدـب .  وا 
هب هزیاج  دشاب  هتشاد  وا  لتق  توبث  رب  یعطاق  لیلد  رگا  تفگ :  ورمع  روطچ ؟  دروایب  ار  وا  ندش  هتشک  ربخ  یسک  رگا  تفگ :  لالب  داد . 
 . دنهدب نم  هب  ار  رانید  دص  دـیهد  روتـسد  نم  رورـس  سپ  تفگ :  دوب  نیجروخ  ندرک  زاب  لوغـشم  هک  یلاح  رد  لالب  تسا .  یقاب  توق 
رد نارـضاح  ماشم  هب  یعوبطمان  يوب  دـش و  ریزارـس  ریما  لباقم  رد  دوب  نیجروخ  رد  هچنآ  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  لالب  ياـهفرح  زونه 

اجنیا هب  هک  تسیچ  اـهنیا  تفگ :  بجعت  اـب  دوب  هدـید  ار  هدـیرب  ياهـشوگ  نینوخ و  ناوسیگ  هک  یلاـح  رد  صاـعورمع  دیـسر .  سلجم 
رگا و  مروایب ،  ناتیارب  ار  شرس  مورب و  دینک  یمن  رواب  رگا  و  تسا .  ماطق  ياهشوگ  دولآ و  نوخ  ناوسیگ  نیا  تفگ :  لالب  يا ؟  هدروآ 
لالب هک  مهد  یم  تداهش  دوخ  نم  نم ! !  رورس  هلب  تفگ :  لالب  نانخس  دییءات  يارب  دیعـس  مدرک .  یم  ار  راک  نیا  داد  یم  هزاجا  دیعس 

هب نآ  ندش  هدیدنگ  تهج  هب  نم  اما  مروایب  اج  نیا  هب  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  تسا و  هدرک  ادج  ار  شرس  و  هتشک ،  ار  ماطق  ییاهنت  هب 
توهبم دـندرک  یم  هاگن  ماطق  رـس  ياههوم  هب  شوگ و  هب  هک  یلاح  رد  سلجم  رد  نارـضاح  دـنک .  اـفتکا  راـثآ  نیمه  هب  طـقف  متفگ  وا 

لالب داد .  مهاوخ  وت  هب  راـنید  دـص  متفریذـپ و  ار  تفرح  تفگ :  و  دـننک .  عمج  ارنآ  رتدوز  هک  درک  هراـشا  صاـعورمع  دـندوب .  هدـنام 
ار وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوخ  زا  ماـقتنا  يارب  هکلب  ما  هتـشکن  هزیاـج  تفاـیرد  يارب  ار  نئاـخ  نیا  نم  تفگ :  صاـعورمع  زا  رکـشت  نمض 

نایم هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دای  دـیابن  نیا  زا  شیب  دـنتفگ  وا  هب  هک  دـنک  تبحـص  هراـب  نیا  رد  رتشیب  تساوخ  یم  لـالب  ( . 43  ) ما هتشک 
لالب هب  درمـش و  تمینغ  ار  تیعقوم  ور  نیا  زا  تسا و  تحاران  لـالب  تسد  زا  شردـپ  هک  دیـسر  هلوخ  نهذ  هب  ماـگنه  نیا  رد  درواـیب . 

هّللادبع هاگ  نآ  تسشن .  شیاجرس  هدیسوب و  ار  هلوخ  ردپ  تسد  دش و  دنلب  زین  لالب  سوبب .  ار  تیاقآ  تسد  ایب و  کیدزن  لالب  تفگ : 
 . ما هدومن  هقالط  هس  ار  دوخ  نز  نم  نونکا  مه  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  امش  سلجم ،  نیا  رد  نم  ریما  ای  تفگ :  دومن و  صاعورمع  هب  ور 
هک صاعورمع  تخادنا .  ریز  هب  ار  رس  یتحاران  اب  اذل  تسا  تسرد  هلوخ  اب  جاودزا  دروم  رد  هّللادبع  ياهفرح  دوب  هدیمهف  هزات  هک  دیعس 

هدنام یقاب  هرکاب  نونکا  وا  و  دوب ،  يرهاظ  هّللادبع  هلوخ و  جاودزا  دشاب  تحار  تلایخ  دیعس  يا  تفگ :  دید  دیعس  هرهچ  رد  ار  یتحاران 
يالوم تفگ :  هلوخ  ردپ  منک .  یم  يراگتـساوخ  دیعـس  يارب  ار  هلوخ  ترتخد  نم  نونکا  تفگ :  درک و  هلوخ  ردپ  هب  ور  سپـس  تسا . 
تفگن يزیچ  هتخادنا و  ریزبرس  مرش  تلاجخ و  يور  زا  هلوخ  دینک .  لمع  وا  هرابرد  دیناد  یم  حالص  روط  ره  تسامـش  زینک  هلوخ  نم ! 
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رد یگدنز  یتدم  زا  سپ  هّللادـبع  تفگ .  کیربت  اهنآ  هب  درک و  يراج  ار  دیعـس  هلوخ و  جاودزا  دـقع  ناکم  نامه  رد  زین  صاعورمع  . 
دیعس و دوخ و  ناتسود  زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  هّللادبع  دنک .  تماقا  دوخ  نیلماف  دزن  هتفر و  هکم  هب  ات  هک  دومن  اضاقت  دیعـس  زا  طاطـسف 

زاـغآ ار  یـشوخ  نیریـش و  یگدـنز  یگمه  و  دومن ،  جاودزا  دوخ  يومع  رتـخد  اـب  اـجنآ  رد  تفر و  هکم  هب  هدرک و  یظفاحادـخ  هلوخ 
کشا دنداتفا  یم  نآ  دایب  تقو  ره  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  تارطاخ  داد  یم  رازآ  ار  اهنآ  هشیمه  هک  يزیچ  اهنت  اما  دندرک 

رد دنا و  هدومن  هیواعم  عفن  هب  يریگ  هرانک  هب  راداو  مالّـسلا ا  هیلع  نسح  ماما  هک  دندینـش  یتدم  زا  سپ  دش .  یم  يراج  ناشیاهمـشچ  زا 
نیسح ماما  اما  داتفا .  هیما  ینب  تسد  هب  هدش و  جراخ  تیب  لها  نادناخ  زا  تفالخ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تفالخ  هام  شش  زا  سپ  هجیتن 
تفای لاقتنا  قشمد  هب  هفوک  زا  زین  تفالخ  زکرم  ( . 44) داد ماجنا  نیملسم  نوخ  نتفر  رده  هب  زا  يریگولج  يارب  ار  راک  نیا  مالّـسلا  هیلع 

مالّسلاو دوب .  تفالخ  تختیاپ  قشمد  هیما  ینب  تموکح  ياضقنا  ات  و 

اهتشون یپ 

 . دنا هدومرف  نایب  ار  مدرم  تعیب  تموکح و  شریذـپ  تلع  هبطخ 3 ))  )) ۀیقشقش هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هبطخ 215 2 - لیذ  - 1
مانب هورگ  نیا  - 4 دنا .  هدرک  نایب  عماج  روط  هب  ار  نامز  نآ  تافارحنا  تالکـشم و  هغالبلا  جهن  رد  يریـس  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  - 3

-6 دـنا .  هدـش  فورعم  قح  طخ  زا  نازواجتم  نارگمتـس و  ای  نیطـساق ))   )) هب هورگ  نیا  - 5 دـنفورعم .  نانکـش  نامیپ  ینعی  نیثکان ))  ))
مالسا یمارگ  ربمایپ  تسا .  بلطم  نیا  يایوگ  مالسا  یمارگ  لوسر  نامز  رد  درم  نیا  یبدا  یب  يرگشاخرپ و  زراب  هنومن  - 7  . 91 لحن : 

ریهز نب  صوقرح  عقوم  نیا  رد  هک  داد  يرتشیب  مهـس  ناناملـسم  هزات  زا  يا  هدـع  هب  یحلاـصم  رباـنب  نینح ))   )) مئاـنغ میـسقت  ماـگنه  رد 
نیا زا  دومن .  تحاران  ار  ربمایپ  وا  یبدا  یب  نیا  هک  نک ، !  تلادـع  تفگ :  دـنلب  در و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  هب  ور  هدرک و  ضارتعا 

دومرف داد و  شرازگ  وا  كانرطخ  هدنیآ  زا  سپس  و  تفریذپن .  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلصربمایپ  یلو  دنزب  ار  وا  ندرگ  ات  درک  داهنـشیپ  رمع  ور 
نوریب نید  زا  نامک  زا  ریت  باترپ  نوچمه  دش و  دنهاوخ  واکجنک  دح  زا  شیب  نید  رما  رد  تشاد ،  دهاوخ  یناوریپ  هک  دینک  اهر  ار  وا  : 
مالسا یسایس  خیرات  - 8 تیالو ص 688 و 689 .  غورف  يربط ج 3 ص 386 -  خیرات  ماشه ج 2 ص 497 -  نبا  هریـس  تفر .  دنهاوخ 
هّللادبع يارجام  - 12 هسایسلا ج 1 ص 143 .  ۀمامالا و  - 11 فارشالا ج 2 ص 364 .  باسنا  تیالو ص 691 10 - غورف  - 9 ص 308 . 

قارع هدنامرف  لوا  هفیلخ  نامز  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  - 14 فرشالا ج 2 ص 374 .  باسنا  - 13 تسا .  هدشرکذ  رد ص  شرـسمه  و 
هک دوب  یناسک  زا  ءالبرک  رد  دعـس  نبرمع  وا  دنزرف  تشاد ،  هدـهع  هب  ار  هفوک  ینارمکح  لاسکی  تدـم  هب  موس  هفیلخ  نامز  رد  و  دوب ، 
هب تفر و  یم  رامشب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  نانمـشد  زا  نطاب  رد  دعـس  تشاد ،  تکرـش  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  رد 
 ، دندرک تعیب  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  مدرم  همه  هک  ینامز  نامثع ،  نتشک  زا  دعب  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دیزرو و  یم  دسح  وا  يونعم  تاماقم 

مالّسلا هیلع  یلع  تسد  هب  وا  ناردارب  ردپ و  نآ  رد  هک  دراد  ناورهن  گنج  هعقاو  هب  هراشا  - 15 تیالو 675 ) غورف   . ) درک تفلاخم  وا  اب 
دمآ و هفوک  هب  نیفص  گنج  رد  دوب و  نمی  لها  وا  ردپ  دوب  بابرلا  میت  هلیبق  زا  يدع  هنجـش  نب  همقلع  رتخد  ماطق  - 16 دندیسر .  لتق  هب 

هیلع یلع  ماما  يور  رد  ور  دوخ  دـنزرف  هارمه  هب  ناورهن  گنج  رد  وا  هدـیقع  فارحنا  تیمکح و  يارجام  زا  سپ  درک .  تماقا  اـجنآ  رد 
ءزج شردارب  ردپ و  ندش  هتشک  زا  سپ  تفر و  یم  رامـش  هب  رـصع  نآ  لکیه  شوخ  ابیز و  رتخد  ماطق  دش  هتـشک  تفرگ و  رارق  مالّـسلا 

ار یلع  اب  گنج  دوب  یبسار  بهو  نب  هللادبع  يربهر  هب  هک  مئاق  بزح  نارادفرط  هارمه  هب  وا  دیدرگ  مالّسلا  هیلع  ماما  تخسرس  نانمـشد 
جراوخ ص سیمخ ص 281 -  خیرات  ص 72 -  البرک .  نامرهق  يوناب  بنیز  باتک -  دنتسناد .  یم  حابم  ار  ترـضح  نآ  نوخ  داهج و 

مجعم تسا - )  ماگ  رازه  لیم  ره   . ) تسا هلصاف  لیم  جنپ  هرصب  نآ و  نیب  هک  هکم ،  هرـصب و  نیب  تسا  هقطنم  عابّـسلا  يداو  - 17  . 102
زا کی  ةاطرا  نب  رُسب  - 20 همان 51/4 .  هغالبلا ،  جهن  - 19 تسا .  فورعم  تیبملا ))  ۀلیل   )) هب بش  نیا  - 18 ص 343 .  ج 5 ،  نادلبلا ، 
 ، بحرءا نارجن ،  نمی ،  فئاط ،  هکم ،  هنیدم ،  ياهرهـش  هب  یکاته  زواجت و  يارب  هک  دوب  هیواعم  ناهدنامرف  نیرت  نشخ  نیرتلدگنس و 
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تواسق تیاهن  رد  مه  وا  دناسرب  لتق  هب  یعیجف  روط  هب  دنیبب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هچ  ره  هک  دوب  رومءام  دوب و  هدش  مازعا  ءانص 
تایانج همه  نیا  زا  دعب  درکن ،  محر  مه  ناریپ  ناکدوک و  هب  یتح  دناسر و  تداهش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  نایعیـش  زا  رازه  یـس  دودح 
نیرفن نیا  زا  سپ  هک  دننک  یم  لقن  سپـس   . (( يریگب وا  زا  ار  وا  لقع  ات  ناریمن  ار  وا  ایادخ   : )) دومرف وا  هرابرد  ترـضح  ةاطرا  نب  رـُسب 

نآ اب  دنداد و  وا  هب  یبوچ  ریشمش  مشکب .  ار  مدرم  نآ  اب  ات  دیهدب  يریشمش  تفگ :  یم  هتسویپ  دش و  لیاز  رـُسب  لقع  هک  دیـشکن  یلوط 
يربط خیرات   2 دلج 2 ص 628591 .  باراغلا   1  . ) دُرم ات  دوب  لاح  نیمه  هب  درک و  یم  شغ  اـت  دز  یم  فرطنآ  فرط و  نیا  هب  ردـقنآ 

مالسا ص 332 یسایس  خیرات   5 نینم ص 694702 .  ؤملاریما  یناگدنز   4 دلج 1 ص 189186 .  یبوقعی  خیرات   3 دلج 3 ص 106108 . 
هیلع و هّللا  یّلصربمایپ  یباحص  دنزرف  باّبخ  نب  هللادبع  دسیون :  یم  ۀسایـسلا ))  ۀمامالا و   )) رد هبیتق  نبا  - 21 تیالو ص 746 .  غورف   6 . 
 ، دـنوش یم  وربور  جراوخ  زا  یهورگ  اب  هار  نیب  رد  درک و  یم  تکرح  يریـسم  رد  شرـسمه  قافتا  هب  وا  ناورهن  گنج  زا  لبق  دوب .  هلآ 

نانم و ؤملاریما  وا  تفگ :  هللادبع  تسیچ ؟  یلع  هرابرد  ترظن  دنتفگ :  ادخ .  هب  نم  ؤم  هدـنب  تفگ :  هللادـبع  یتسیک ؟  وت  دـنتفگ :  اهنآ 
یباحـص دنزرف  وا  دندیمهف  یتقو  ترّالا .  باّبخ  نب  هللادـبع  تفگ :  تسیچ ؟  وت  مسا  دـنتفگ :  تسوا .  لوسر  ادـخ و  هب  نم  ؤم  نیتسخن 

لقن مردپ  تفگ :  هللادبع  نک .  لقن  ام  يارب  تسا  هدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  زا  وا  تردپ و  زا  هک  ار  یثیدح  دنتفگ :  تسا  ربمایپ 
یم ناـمیا  اـب  ار  بش  دریم ،  یم  نآ  رد  نم  ؤـم  بلق  هک  دـهد  یم  خر  يا  هنتف  نم  زا  سپ   : )) دوـمرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  هک  درک 

ار یـسک  نونک  ات  هک  میتشک  یم  يا  هنوگ  هب  اروت  دنگوس  ادـخ  هب  ثیدـح ،  نیا  ندینـش  اب  دـنتفگ :  دوش . )) یم  رفاک  ار  زور  دـباوخ و 
هب قلعتم  هک  ار  یکوخ  ماگنه  نیا  رد  دـندناشک .  یلخن  ریز  هب  شرادراب  نز  هارمه  دنتـسب و  ار  وا  ياپ  تسد و  هاگنآ  میا .  هتـشکن  نانچ 
هک دـندرک  ضارتعا  وا  هب  جراوخ  همه  هاگنآ  دـمآ .  یمرد  ياپ  زا  جراوخ  زا  یکی  ریت  اب  درک  یم  روبع  اجنآ  زا  دوب و  نایحیـسم  زا  یکی 

دنفـسوگ لـثم  دـندروآ و  رهن  راـنک  رد  ار  هللادـبع  نآ  زا  سپ  دـیبلط .  تیاـضر  نآ  بحاـص  زا  دـیاب  تسا و  نـیمز  رد  داـسف  لـمع  نـیا 
نز هس  دـندرکن و  افتکا  مه  نیا  هب  زاب  دـندیرد .  ار  وا  مکـش  و  دـناسر ،  لتق  هب  زین  ار  وا  رـسمه  دـندرکن و  افتکا  مه  نیا  هب  دـندیربرس و 

تیالو غورف  هسایسلا ص 136  هیامالا و  دنتـشک .  زین  ار  دوب  نانـس  ّما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصربمایپ  هیباحـص  مانب  نانآ  زا  یکی  هک  ار  رگید 
هب دوب  هتفای  شرورپ  یلع 7  نماد  رد  دوب و  رکبوبا  نادنزرف  زا  رکب  یبا  نبدـمحم  - 22 مالسا ج 2 ص 311 .  یـسایس  خیرات  ص 724 . 
زا دعب  مه  ماما 7  دوب و  ماما  اب  هارمه  فلتخم  ياهگنج  رد  رکبوبا ،  بلُـص  زا  تسا  نم  دـنزرف  دـمحم  دومرف :  یم  اهراب  ماـما  هک  يروط 

دش و رـصم  مزاع  رکب  یبا  نبدـمحم  اب  گنج  يارب  هبواعم  بناج  زا  صاع  رمع و  درک ،  بوصنم  رـصم  تموکح  هب  ار  وا  دعـس  نب  سیق 
 ، دـندرک يریگرانک  وا  فارطا  زا  مه  یخرب  دندیـسر و  تداهـش  هب  رکب  یبا  نبدـمحم  نارای  زا  یـضعب  تفرگرد  ود  نآ  نیب  هک  یگنج 

درک هناور  شلابند  هب  دوب  ماما 7  تخسرس  نانمـشد  زا  یکی  هک  جیدح  نب  ۀیواعم  صاع ،  ورمع  درب ،  هانپ  رـصم  ياه  هبارخ  هب  وا  اراچان 
ار نامثع  امـش  تفگ :  وا  یلو  درک  بآ  تساوخرد  وا  زا  دمحم  درک ،  ادـیپ  دوب  هنـشت  تخـس  هک  یلاح  رد  رـصم  ياه  هبارخ  رد  ار  وا  و 
رد ار  شندب  سپس  دز و  ار  شندرگ  و  درب ،  شیپ  ار  وا  جیدح  نب  هبواعم  تقو  نیا  رد  تشک ،  مهاوخ  هنشت  ار  وت  مه  نم  دیتشک و  هنشت 

یناگدنز - 3 مالسا ج 2 ص 325 .  یسایس  خیرات  - 2  . 289 دلج 1 ص 276 -  تاراغلا  - 1 دنازوس .  شتآ  رد  تشاذـگ و  یغالا  مکش 
ینعمب طاطسف  برالا :  یهتنم  گنهرف  هدرپارـس - ))   )) ینعمب یمور  تغل  رد  طاطـسف  ناهرب :  گنهرف  - 23 نینم 7 ص 675 .  ؤملاریما 
نیدـلا حالـص  اهدـعب  هک  دراد .  رارق  لین  دور  قرـشم  رد  رـصم و  رد  تسا  يرهـش  طاطـسف  تسا .  هوبنا  هورگ  گرزب و  هاگرخ  همیخ و 

شیب ینابایب  ترجه  مهدجه  لاس  ات  طاطـسف  دننک .  نآ  لخاد  مه  ار  طاطـسف  هدیـشک و  هرهاق  رهـش  درگ  رب  يراصح  داد  روتـسد  یبویا 
رد يزوریپ  ناناملـسم و  رارقتـسا  زا  سپ  دیـشک  رگـشل  رـصم  فرط  هب  باطخ  نبرمع  روتـسدب  صاعورمع  هکنیا  زا  سپ  اـما  تسا  هدوبن 

یبلاج باختنا  یسایس  یماظن و  ظاحل  زا  باختنا  نیا  دندرک و  لیدبت  تموکح  زکرم  هب  دوب  نانآ  هاگرکشل  هک  ار  طاطسف  رهـش  رـصم ، 
اهرابخا ص رـصم و  حوتف  دلج 2 ص 107 و 108 -  مالـسا  لیلحت  خیرات  دـش .  لیدـبت  ابیز  دابآ و  یلحم  هب  رهـش  نیا  نآ  زا  سپ  دوب ، 

ردای اب 162  ربارب  میدـق  مور  رد  تسا .  ماگ  رازه  اب  ربارب  هک  تفاسم  دـحاو  لیم  - 24 دلج 3 ص 40 .  یمالـسالا -  ندمتلا  خیرات   . 129
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ج 4 25- نیعم ،  یـسراف  گنهرف  گنهرف .  ای 13  عارذ  راهچ  اب  تسا  يواـسم  لـیم  نآ  رب  هوـالع  دوب .  يوسنارف  رتم  ای 1482  یسیلگنا 
غورف دوب .  مجلم  نبا  يومع  رتخد  ماطق  يدوعـسم ،  لـقن  قبط  مالع 26 - الا  یف  دـجنملا  هرهاق .  رهـش  رب  فرـشم  تسا  یهوک  مان  مَّطَقُم 
ملهچ لاس  - 28 تسا .  هدـسلا ))  باـب   )) اـی هّللا ))  باـب   )) هب فورعم  رد  نیا  - 27 ص 423 .  ج 2 ،  بهّذـلا ،  جّورمزا  لقن  هب  تیـالو 

نیا زا  لبق  دیهاوخ  یم  هچ  ره  یندقفت ))  نَا  لبق  ینولس   : )) دومرف یم  هک  دش  یم  هدینش  ترـضح  نآ  زا  اهراب  هلمج  نیا  - 29 ترجه . 
ياهشسرپ اب  دنسرپب  ترضح  نآ  زا  ار  مهم  یساسا و  تالا  ؤس  هک  نیا  ياج  هب  سوسفا  نارازه  اما  دیسرپب .  نم  زا  مورب  امـش  نایم  زا  هک 

یلع ماما  ّتنس ،  لها  نیخّروم  زا  یخرب  هعیش و  تایاور  رثکا  لقن  قبط  - 30 دنتشذگ .  یم  یهلا  تبهوم  نیا  زا  يوتحم  یب  اضعب  هداس و 
لحم هراـبرد ،  - 31 تماـما ص 741 .  یلجت  دـندوب .  موـثلک  ما  شرتـفد  ناـمهم  مهدـفه )  اـی  مهدزوـن  بش   ) بش نآ  رد  مالّـسلا  هیلع 

دراد نآ  زا  تیاکح  هک  يددـعتم  تایاور  فلا -  زا :  دـنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  دوجو  یتوافتم  تارظن  مالّـسلا  هیلع  ماما  تداـهش 
لتقم زا :  لـقن  هب  مالـسا ص 334  یـسایس  خیرات  دیدرگ -  عقاو  مجلم  نبا  هلمح  دروم  دجـسم  يدورو  لخدم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 

دجسم و لخاد  ار  ترـضح  نآ  هب  هلمح  لحم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تارظن  تایاور و  رظن ،  نیا  لباقم  رد  مالّسلا 36 ب -  هیلع  مامالا 
یتقو - 32 هباحــصلا ص 103 .  راـثآ  یف  یلاـمالا  ص 170 -  لاــمعلازنک ج 15  ماـمالا ص 30 -  لـتقم  دـنناد .  یم  زاـمن  ماـگنه  رد 

ياـهکاخ زا  داـتفا و  زاـمن  بارحم  مالّـسلا ر  هیلع  ماـما  دز  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  كراـبم  قرف  رب  ار  تبرـض  نآ  مجلم  نـب  نمحرلادـبع 
هب دجـسم  ياهرد  هک  دوب  تقو  نیا  رد  درک .  یم  توالت  ار  نآرق  زا  یتایآ  تشاذـگ  یم  ریـشمش  مخز  ياـج  رب  تشاد و  یمرب  بارحم 

تیادـه ياه  هیاپ  مسق  ادـخ  هب   )) دز دایرف  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  یئاسر  يادـص  اب  لـیئربج  تفرگارف و  ار  نیمز  يا  هزرل  دروخ و  مه 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  یفطـصم  دمحم  هدازومع  تسـسُگ ،  قح  مکحم  نامـسیر  ادخ  هب  دش . . .  هریت  نامـسآ  ياه  هراتـس  تخیر ،  ورف 

هیلع ماما  رـس  زا  ییاج  رد  مجلم  نبا  ریـشمش  هک  تسا  رکذ  لباق  هتبلا  دش ))) . . .  هتـشک  یـضترم  یلع  دـش ،  هتـشک  وا  هدـیزگرب  یـصو 
 (( سابع نب  مشق   )) هک تسا  هدـش  هتفگ  یتیاور  رباـنب  - 33 دوب .  هدـش  یمخز  دودـبع  نبورمع  تسد  هب  ًالبق  هک  دوب  هدـمآ  ورف  مالّـسلا 
(( . دیمع گنهرف   )) دـنیوگ ندرک  هلثم  ار  یـسک  بل  ای  ینیب  ای  شوگ  ندـیرب  - 34 دـیبوک .  نیمز  هب  تفرگ و  لـغب  ار  وا  تخاـت و  شیپ 

تبرـض زا  سپ  هک :  هدرک  تیاور  راـکب  یبا  نبورمع  میمث و  نبورمع  زا  نیبلاـطلا  لـتاقم  رد  جرفلاوبا  - 36 همان 47 .  هغالبلا  جـهن  - 35
مخز و هجلاعم  رد  کـی  چـیه  اـهنآ  ناـیم  رد  دـندروآ و  ترـضح  نآ  نیلاـب  هب  ار  هفوک  ياـبطا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنم  ؤملاریما  ندروخ 

دهاشم ار  ترـضح  نآ  رـس  مخز  هک  نیمه  بیبط  دوب .  تاحارج  اهمخز و  هجلاعم  صـصختم  وا  دوبن ،  ورمع  نبریثا  زا  رتداتـسا  یحارج 
نوریب یکدـنا  زا  سپ  داـهن و  روبزم  مخز  رد  ار  نآ  و  دروآ ،  نوریب  یگر  نآ  ناـیم  زا  دـنروایب و  ار  يدنفـسوگ  شُـش  داد  روتـسد  درک 

هک امنب  يراد  یتّیـصو  ره  یلع  ای  تفگ :  درک و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  ور  دـید  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  رـس  زغم  ياهیدیفـس  نوچ  دروآ و 
ندروخ تبرـض  نامز  هرابرد  هچنآ  فل :  ؤم  - 37 تیـالو ص 698 .  غورف  نینم 736 -  ؤملاریما  یگدـنز  درادـن .  يدوس  هجلاعم  رگید 

نیا هک  تسا ،  رگید  ياهخیرات  یضعب  سیمخ و  خیرات  ریثا و  نبا  تیاور  قباطم  دش  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهش  و  ناضمر )   17)
زور 19 هاگرحس  ماما  ندروخ  تبرض  نامز  ینـس ،  هعیـش و  ناوارف  تارظن  تایاور و  قباطم  اما  دوب .  ردب  گنج  زورلاس  اب  فداصم  زور 

لآ بقانم  دندوب .  هلاس  لاس 63  نآ  رد  ترضح  نآ  و  دیسر .  تداهش  هب  ناضمر  بش 21  ینعی  زور ،  ود  زا  سپ  ملهچ و  لاس  ناضمر 
راونالاراحب ج 42 ص تیالو ص 781 -  غورف  یبوقعی ج 2 ص 213 -  خیرات  صاوخلا ص 112 -  ةرکذت  بلاط ج 3 ص 313 -  یبا 

نفک و  داد ،  لسغ  ار  وا  شنادـنزرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  ربتعم ،  تایاور  لقن  رباـنب  - 38 دـیفم ص 5 و . . .  داشرا   - 281
 ( یلعف فجن   ) هفوک یلاوح  رد  یلحم  هب  ار  ناشیا  هزانج  ماما  دوخ  ّتیصو  قبط  و  دندناوخ .  زامن  وا  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دندومن و 
رد ربق  راهچ  نم ،  گرم  زا  سپ  دومرف :  شنادنزرف  هب  یتیصو  رد  هک  سب  نیمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیمولظم  رد  دندرپس .  كاخ  هب 
نآ ربق  ور  نیا  زا  هبجر . )  رد  هِربه و  نب  ةدعُج  هناخ  فجن ،  هفوک ،  دجـسم  رد   . ) دوشن هاگآ  نم  ربق  زا  یـسک  ات  دینک  رفح  لحم  راهچ 

راکشآ دیـشرلا  نوراه  رـصع  یلوق  هب  ای  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  رـصع  رد  هک  دوب  مولعمان  ناهنپ و  نایوما  تموکح  نایاپ  ات  ترـضح 
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دیفم داشرا  یبوقعی ج 2 ص 213 ،  خیرات  لام ج 1 ص 132 ،  الا  یهتنم  هّیهبلا ص 68 -  راونا  یفاک ج 1 ص 456 -  لوصا  دیدرگ . 
نادنزرف مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  دعب  هک  دوش  یم  روآدای  راونالاراحب  فیرش  باتک  رد  هر )   ) یسلجم موحرم  - 39 ج 1 ص 8 . 

هتخیر و شرس  رب  مه  مدرم  دندز و  وا  هب  یتبرض  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هدرب و  ترـضح  نآ  تداهـش  لحم  هب  ار  مجلم  نبا  ترـضح  نآ 
راونالاراحب ج 42 ص 232 و 298 دندنازوس .  هدرک و  ایهم  یـشتآ  وا  يارب  دـندروآ و  نوریب  دجـسم  زا  سپـس  دـندرک ،  هکت  هکت  ار  وا 

رایـسب دوب  هدشدراو  هیواعم  رب  هک  یمخز  - 41 دنک .  یم  یفرعم   ( (( هفاوخ  ) هفینح نب  ۀجراخ   )) ار صخـش  نیا  مان  یبوقعی  خـیرات  - 40
اب دـیاب  مخز  لحم  هنرگ  درک و  هجلاعم  اود  اب  ناوت  یم  دـهاوخن  ییدالوا  ریما  رگا  تفگ :  درک  هنیاـعم  ار  مخز  بیبط  یتقو  دوب ،  دـیدش 

نبا هغالبلا  جهن  حرش  نیبلاطلا ص 30 -  لتاقم  دش .  یضار  لسن  عطق  هب  ورنیا  زا  دیسرت ،  شتآ  اب  ندرک  غاد  زا  هیواعم  دوش .  غاد  شتآ 
شیاـه هویم  هک  قشمد  فارطا  رد  تسا  یفورعم  لـگنج  ناتـسغاب و  هطوغ  - 42 تیـالو ص 770 .  غورف  ص 113 -  دـیدحلا ج 6  یبا 

ماـما و نادـنزرف  تسد  هب  مجلم  نبا  ندـش  هتـشک  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  - 43 مـالع )  ـالا  دـجنملا   . ) تـسا فورعم 
دـندرک و هکت  هکت  ریـشمش  اب  دـنتفرگ ،  ار  وا  هک  نیا  زا  دـعب  دـنتفر .  قساف  راّکم و  نز  نآ  ماطق  لابند  هب  مدرم ،  هلیـسو  هب  وا  ندـنازوس 

هیلع نسح  ماما  اب  مدرم  هدرتسگ  تعیب  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  سپ  - 44 ص 298 .  ج 41 ،  راونالا ،  راحب  دندنازوس .  سپس 
زا رتشیب  اپ  ون  تموکح  نیا  هک  دیدرگ  ثعاب  هیواعم  ياه  تنطیـش  ناماسبان و  عضو  اّما  دیدرگ .  تفالخ  راد  هدهع  ترـضح  نآ  مالّـسلا 

يروط هب  دندرک  یم  ترضح  نآ  اب  يدایز  ینمشد  زین  نید  زا  نافرحنم  جراوخ و  هیواعم ،  رب  هوالع  دشکن .  لوط  زور  راهچ  هام و  شش 
لیم مقر  یلع  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دـیدرگ  ثعاب  لیبق  نیا  زا  یلماوع  دـنتفر !  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رورت  هب  میمـصت  اـهراب  هک 

 . دوبن هیواعم  اب  تعیب  ینعم  هب  هاگ  چیه  حلص  نیا  هتبلا  هک  دنریذپب .  ار  هیواعم  اب  حلص  دوخ  ینطاب 
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