




البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  رد 

: هدنسیون

ىلح امن  نبا 

: یپاچ رشان 

قذاح

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  19رد 

باتک 19تاصخشم 

اروشاع قاور  19رد 

19هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  فرگش  20راکهاش 

اروشاع دنلب  20ياهفده 

20هراشا

نشخ زیگنا و  ساره  يرالاس  بهذم  21یفن 

يرادمروز دادبتسا و  22یفن 

یلم تراظن  يرادمنوناق و  هب  23توعد 

هنادنسپادخ بولطم و  24ینوگرگد 

یهاوخداد يراکمه و  يادن  هب  25خساپ 

يرگحالصا یبلط و  25حالصا 

یهاوخ 27تلادع 

یهاوخ يدازآ  28یگدازآ و 

يریذپان تسکش  یبلط و  29تزع 

ملاع ملع و  تلاسر  هب  نداد  29هجوت 

تیب لها  تماما  ای  يرالاس  32هتسیاش 

باتک نیا  33اما 

مجرتم راک  33يهویش 

فلؤم زا  یهاتوک  34یفارگویب 

34هراشا
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فلؤم 34نخس 

هلح ییافوکش  قنور و  36نارود 

یلح يامن  نبا  36نادناخ 

رفعج نب  37دمحم 

نادنمدرخ يا  38ناه 

باتک نیا  شراگن  40يهزیگنا 

مالسلا هیلع  نیسح  دوجو  زورفا  ناهج  دیشروخ  41عولط 

41هراشا

ناگتشرف 42دورف 

ربمایپ 42ییوگشیپ 

ربمایپ هب  نیسح  زوسناج  تداهش  42شرازگ 

اهبنارگ تناما  ود  44شرافس 

زیخاتسر زور  رد  مچرپ  44هس 

هعماج يهدنیآ  خیرات و  دنور  46زا 

« دیزی  » يارب هنارادمروز  یهاوخ  48تعیب 

يوما میژر  راذگناینب  48گرم 

موش يهمان  48نآ 

ناورم راب  تنایخ  49داهنشیپ 

هیواعم گرم  زا  ییوگ  49شیپ 

ریبز نب  هللادبع  خساپ  دیلو و  49نانخس 

هناشنمدازآ هناهاوخریخ و  50یشنکاو 

تسشن نآ  50نایاپ 

بش نآ  51دادماب 

زومآ سرد  52يرادشه 
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تلادع رهم و  ربمایپ  هب  52تیاکش 

ادخ ربمایپ  نتفرگ  هاوگ  53هب 

نازادگ نازوس و  53یعادو 

دیحوت دبعم  نیرت  نهک  يوس  53هب 

هبعک رانک  رد  54ياهبعک 

هفوک مدرم  54ناگدنیامن 

توعد يهمان  رازه  55هدزاود 

همان 55نیرخآ 

اههمان هوبنا  هب  خساپ  56نیتسخن 

هفوک يوس  هب  ملسم  57تکرح 

هرصب مدرم  يوس  57هب 

نیسح هب  هرصب  نارس  زا  یکی  57يهمان 

ناگتسیاش رالاس  يهمان  58یلشهن و 

مدرم 59شنکاو 

59هراشا

هلظنح ینب  نادرم  59ریش 

دعس ینب  59هورگ 

رماع ینب  60نادنزرف 

مالسلا هیلع  نیسح  يهمان  هب  خساپ  هرصب و  60مدرم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  60ياعد 

گرزب هابتشا  61کی 

هفوک يوس  هب  دیبع  61تکرح 

هنارگلاجد 62تسایس 

یناه يهناخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  62ریفس 
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؟ يدمآ هاتوک  63ارچ 

ملسم هاگتماقا  هب  دیلپ  یسوساج  64ذوفن 

يدازآ ياوشیپ  64هب 

یناه يوس  هب  دیبع  64ناگداتسرف 

خاک رالات  65رد 

دیبع رابگرم  66دیدهت 

یلد هداس  یهاگآان و  67يهعجاف 

یناه يریگتسد  ربخ  67ملسم و 

هنانامرهق 68عافد 

مالسلا هیلع  نیسح  مرالاس  رطاخ  68هب 

يوما ماشآ  نوخ  دالج  ربارب  69رد 

ملسم تیصو  70هس 

دنبرد رادرس  هب  71تنایخ 

یناه 71تداهش 

ماش رابرد  هب  ملسم  رس  72لیسگ 

وا يوس  هب  ادخ  ي  هناخ رانک  72زا 

نیسح ماما  ياهراکهاش  72زا 

تکرح زا  شیپ  میمصت  72نالعا 

نینهآ 73مزع 

مرازیب امش  يهناملاظ  درکلمع  زا  73نم 

حامرط 74داهنشیپ 

... اما تسامش  اب  74اهلد 

دیبع هب  دیزی  موش  75يهمان 

ناگتسیاش رالاس  هار  رس  75رب 
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تکرح زا  شیپ  نارای  اب  هنادواج  76ینخس 

ناراد ناوراک  اب  77ینخس 

وگب هفوک  مدرم  77زا 

دیبع شاب  78هدامآ 

هژیو 78کیپ 

تماهش تیارد و  نیا  زا  79هو ،

سیق زوسناج  تداهش  79ربخ 

نآ يهماگنه  تداهش و  80فده 

؟ تداهش زا  كاب  هچ  80سپ 

تفالخ رابرد  هب  هکم  رادنامرف  81يهمان 

ملسم تداهش  81ربخ 

ریظن یب  81يدرمیاپ 

؟ راید رای و  كرت  81ارچ 

یگدنز تاظحل  نیرتساسح  82ریهز و 

درمدازآ يا  82ناه 

هتشذگ زا  83يدای 

نیسح ناوراک  رح و  83هاپس 

هاکناج یغیرد  84ترسح و 

رح هب  دایز  نبا  85يهمان 

راثیا ماهلا و  يوک  85رد 

تسالبرک اجنیا  دیرادرب  85راب 

بنیز رو  هلعش  لد  85يهرارش 

دادبتسا هاپس  شاب  86هدامآ 

باختنا 86نیرتدب 
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تملاسم قطنم و  هب  87توعد 

اهيدار گرزب  راگزومآ  يرگنشور  87نیتسخن 

اهلد ریوک  رب  قیاقح  ناراب  زا  89یشراب 

نآرق توالت  شیاین و  90بش 

هنادواج بش  91نآ 

رگید 91ینومزآ 

روعش روش و  زا  زومآ  سرد  92ییاههنومن 

راکیپ يارب  رمع  شاب  94هدامآ 

رون هاگودرا  رد  94اما 

ریرب 94ینامداش 

هنانامرهق عافد  يارب  شاب  هدامآ  مه  نیا  95و 

یشنم دازآ  يدازآ و  لبمس  نیرت  96هوکشرپ 

نیقی نامیا و  ریظن  یب  96لبمس 

اروشاع رادمچرپ  تماهش  تیارد و  زا  97يوترپ 

نادرم دازآ  يا  دیزیخ  98اپب 

98هراشا

دادبتسا يدازآ و  يورین  ود  98ییورایور 

98هراشا

... دیسانشیمن ارم  99رگا 

؟ تسیک درمناوج  99نیا 

99هراشا

میزیریم کشا  امش  ییاهنت  رب  100ام 

100هراشا

؟ دنک عافد  ام  قوقح  زا  هک  تسین  یسک  100ایآ 
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یباختنا ابیز  هچ  101هو 

101هراشا

درد 102غیرد و 

؟ دریذپیم ار  ماهبوت  ادخ  102ایآ 

رح نیشتآ  103نانخس 

ترخآ ایند و  درم  103دازآ 

متسه یلع  ربمایپ و  مسر  هار و  رب  104نم 

اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  105نیبب 

بلط حالصا  هوژپ  105نآرق 

ماهدیزگرب ار  نیسح  يرای  106نم 

رون ناوراک  لاسنهک  رادرس  ای  106بیبح 

106هراشا

بابح روالد  دنزرف  107بهو 

107هراشا

؟ تسا هدش  هچ  107رگم 

ثراح نکفا  ریش  دنزرف  108سنا 

هجسوع راختفا  رپ  108راگدای 

108هراشا

نامورحم رابت  زا  شیدناون  109ياهدازآ 

109هراشا

نیسح 110نیرفن 

زورفا شتآ  میخژد  110ترارش 

برع ناراوس  زات  هکی  ای  يوادیص  111نامرهق 

هناریلد 111ییابیکش 
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درک مهاوخ  عافد  نیسح  111زا 

111هراشا

یفنح درمدازآ  شیاین  112داهج و 

112هراشا

رون هاگودرا  رب  اهریت  ناراب  زا  112یشراب 

رگید درم  دازآ  113ود 

رادمان يروالد  ای  113سباع 

113هراشا

ناهاوخیدازآ رابت  زا  رگید  114يدهاجم 

114هراشا

ربمایپ نادناخ  نادرمریلد  کنیا  114و 

ملسم نیرفآ  راختفا  114دنزرف 

رایط رفعج  دنمجرا  رابت  لسن و  115زا 

لیقع روالد  115دنزرف 

نسح ماما  دنمجرا  115دنزرف 

رون هاگودرا  رادرس  يردام  115ناردارب 

نیسح دنمجرا  دنزرف  تداهش  116تماهش و 

116هراشا

یبتجم ترضح  117راگدای 

117هراشا

؟ تسه یسردایرف  118ایآ 

دیهش 118لاسدرخ 

118هراشا

نیسح يور  رب  بآ  118نتسب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


رون هاگودرا  رادرس  119تداهش 

119هراشا

وا رابهوکش  ماقم  زا  120يوترپ 

؟ درک دیاب  هچ  122کنیا 

هناشنم دازآ  گرم  ای  122یگدنز 

رازراک نادیم  رد  یگدازآ  123سرد 

تشاذگ مهاوخن  اهنت  ار  124وا 

124هراشا

يدازآ ياوشیپ  زوسناج  125تداهش 

تاظحل نیسپاو  126رد 

يدازآ ریما  تداهش  زا  126سپ 

ندب نینزان  نآ  126جارات 

نیسح هدرپارس  127جارات 

ربمایپ ناهاوخنوخ  يا  127ناه 

اههمیخ ندیشک  شتآ  127هب 

نیسح هاگتداهش  رب  ناوناب  128رذگ 

بیرف تنوشخ و  میژر  رگید  128تواقش 

ین زارف  رب  رس  129نیتسخن 

نیسح شدنزرف  تداهش  129نانمؤمریما و 

؟ يدوزفا ناشرکشل  یهایس  رب  130ارچ 

سابع نبا  130باوخ 

نیسح يهرابرد  ربمایپ  131نایب 

زیخاتسر زور  131رد 

یناسر مایپ  يرگنشور و  132ناوراک 
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شخب يدازآ  زارفرس و  132ناریسا 

ادخ ربمایپ  هب  بنیز  132تیاکش 

دیبع هب  نیسح  سدقم  رس  133يهیده 

ضارتعا ياهدایرف  يرادیب و  133ياههقرج 

هفوک مدرم  شنکاو  ناریسا و  134ناوراک 

اروشاع ناسر  مایپ  زیگناروش  134نانخس 

هفوک يهزاورد  رد  همطاف  زوسناج  136نانخس 

نانمؤمریما رگید  تخد  يهنارگنشور  137نانخس 

رون ماما  نیمراهچ  زیگنارکفت  138نانخس 

ةرامالاراد رالات  رد  ناریسا  140ناوراک 

هنارگنشور هناعاجش و  141يوگتفگ 

رگدادیب یمیخژد  ربارب  رد  تقیقح  142نایب 

رگید يهنانامرهق  142دایرف 

هفوک دجسم  رد  دیبع  143يهبطخ 

انیبان رکفنشور  143شورخ 

زیگنارب نیسحت  144یتماهش 

رگید يریلد  کنیا  145و 

نیسح تداهش  هب  تراشب  دیبع و  145تواقش 

؟ داد دیهاوخ  یخساپ  هچ  ربمایپ  146هب 

نیسح تداهش  زوسناج  ربخ  هملس و  146ما 

هنیدم رد  ینامسآ  146يادن 

دادیب تنوشخ و  هاگراب  رد  147يرگنشور 

دادیب تنوشخ و  هاگراب  رد  147يرگنشور 

ماش هار  رد  نیسح  ناشفارون  147رس 
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قشمد يهزاورد  رد  ناریسا  148ناوراک 

تراشب 148تراشب !

دادیب هاگراب  149رد 

زیگنا جوم  هاتوک و  149ینخس 

شخبیدازآ هدازآ و  يوناب  نآ  زوسناج  150يادن 

؟ ینکیم هچ  150ینادیم 

دش دهاوخن  نینچ  151زگره 

دادیب هاگراب  رد  يدازآ  رادمچرپ  يهنادواج  151نخس 

داجس ماما  نیرفآروعش  زیگناروش و  154يهبطخ 

ماش رد  ربمایپ  نادناخ  158يراوگوس 

دوهی نایاوشیپ  زا  یکی  158ضارتعا 

دیزی خاک  رالات  رد  مور  159ریفس 

زوسناج 160باوخ 

نسح ماما  ریلد  دنمشوه و  161راگدای 

ماش رازاب  161رد 

تاجن يدازآ و  ناوراک  161تشگزاب 

تاجن يدازآ و  ناوراک  161تشگزاب 

نادیهش ياوشیپ  سدقم  رس  دروم  رد  162اههاگدید 

نیسح هاگتداهش  هب  162تشگزاب 

؟ دهدیمن خساپ  ار  تسود  يادن  تسود ، 163ایآ 

نادیهش ياوشیپ  رب  نایرپ  163يراوگوس 

نیسح ناگدنشک  رب  الب  رفیک و  164دورف 

دعس نبا  164دیبع و 

يدازآ ياوشیپ  هاگتداهش  رب  نامیلس  165رذگ 
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دورس هنوگ  نیا  دیاب  وا  گوس  165رد 

نیسح يراوگوس  رقاب و  166ماما 

هنیدم هب  تلاسر  یحو و  نادناخ  166تشگزاب 

ربمایپ رهش  يهزاورد  166رد 

وا نادناخ  تشگزاب  167دیون 

هنیدم يهزاورد  رد  ترضح  نآ  زوسناج  167نخس 

ردپ گوس  169رد 

ترضح نآ  يهنارگنشور  170هیرگ 

هدروخ ورف  مشخ  171راجفنا 

نادجو هاگداد  ربارب  171رد 

یخیرات تسشن  171نآ 

نارنخس 172نیمود 

نیباوت 173ریما 

هدامآ 174میاهدامآ ،

اهروحم نیا  رد  174شالت 

يزارفرس يدار و  زازتها  رد  هرامه  174مچرپ 

تکرح 174زاغآرس 

درک زاغآ  اجک  زا  175دیاب 

175دیزیخاپب

يدازآ ریما  شخب  ماهلا  هاگتداهش  175رد 

نانطومه يا  176ناه 

ورین ود  176ییورایور 

رباربان تخس و  177يراکیپ 

ارحص 177ياروش 
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راتخم يدادبتسا  دض  شبنج  رب  178یشرگن 

ماقتنا 178تسد 

راتخم یسایس  تایح  178زاغآ 

نادنز يوس  179هب 

هکم يوس  179هب 

یهاوخداد 180راعش 

يدازآ يارب  180شالت 

وا هب  تیب  لها  نارادتسود  181نتسویپ 

مایق 182ياههقرج 

نارای 182ناوخارف 

يزوریپ زا  183سپ 

ناشیدنا کیرات  رفیک  کنیا  183و 

183هراشا

دایز 184نبا 

دعس 184رمع 

دیزی هاپس  يهرهم  نیمود  ای  185رمش 

میجر ناطیش  ای  سنا  نب  185نانس 

185یلوخ

يدسا 185هلمرح 

يدب 186کلام 

داقر نب  186دیز 

میلس نب  186لدجب 

لیفط نب  186میکح 

لدگنس ناتخب  186هریت 
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نیسح يهدرپارس  187نارگتراغ 

ملسم نب  هللادبع  187لتاق 

راتخم تیصخش  187یبایزرا 

وا راک  188ماجرف 

188یقرواپ
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البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  رد 

باتک تاصخشم 

680؟ق. دمحم - ، نبرفعج  امننبا ، هسانشرس : 
یسراف ناجشالا . لبس  رینم  نازحالا و  ریثم  يدادرارق :  ناونع 

یلع شراگن  همجرت و  یلح ؛ امننبا  فیلات  البرک / خـیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  رد  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
. یمرک

.1380 قذاح ، مق : رشن :  تاصخشم 
416ص. يرهاظ :  تاصخشم 

 ( مود پاچ  لایر ( 30000 9645970709 ؛  لایر : 14000 کباش : 
.1385 مود : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
یسراف ناجشالا . لبس  رینم  نازحالا و  ریثم  رگید :  ناونع 

تداهش 61ق -- .  - 4 موس ، ماما  (ع ،) یلع نبنیسح  عوضوم : 
،61ق. البرک هعقاو  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1334 اضریلع ، یمرک ، هدوزفا :  هسانش 
2م2041 1380 فلا /BP41 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
م23330-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اروشاع قاور  رد 

هراشا

کبـس و ریذـپانفصو  هبذاـج  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هنادواـج  شخبناـج و  ماـن  داـی و  زاونلد  زیگنالد و  يهحیارمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیگآرطع ار  خیرات  ندمت و  هعماج و  ياضف  نونکات  خیرات  رود  ياههنارک  زا  ترضح  نآ  يهناشنمدازآ  هناعاجش و  هنادنمدرخ و  يهریس 

كاپ و ياهبلق  لامج و  لامک و  رارقیب  ياههشیدنا  یگدازآ و  يدازآ و  يادیـش  ياهلد  تلادع و  قح و  يهتفیـش  ياهناج  هتخاس و 
، ناـهاگآ ناـهاوخ ، یقرت  ناـیوج ، لاـمک  دزاوـنیم و  ار  یهاوـخدوخ  يورهلاـبند و  بـصعت ، یــشیدنا ، کـیرات  ياـهتفآ  زا  هزیکاــپ 

یتاذ ياهیگژیو  زا  نیا  هک  ارچ  دـنکیم ؛ بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  اـهلسن  اهرـصع و  ناـبلط  حالـصا  نارادرک و  هتـسیاش  نارکفنـشور ،
ییــــــالاو ياــــــهشزرا  تعیبــــــط  تیهاــــــم و  و  تــــــسا ؛ يدار  ییــــــالاو و  ياــــــههزجعم  زا  و  لاـــــــمک ، تلیـــــــضف و 
تلادـــــع هحفــص 18 ] یبــلط [ ، تزع  ، يراکتــسرد ، یتــسار ، تعاجــش ، ینتورف ، ییابیکــش ، يراــبدرب ، تناــما ، بدا ، صــالخا : نوــچ

لـمحت و ، ادـخ هب  داـمتعا  لـکوت و  ، هتـسیاش يوخ  قـلخ و  ، ـالاو تمه  ، یگدنـشخب ، تشذـگ ، تمارک ، یکاـپ ، تیرح ، یـشنمدازآ ، یهاوـخ
نـیقی و ، تناــتم راــقو و  ، نادــجو تورم و  ، یتـسود ناــسنا  ناــسحا و  ، رهم قـفر و  ، حــماست لــهاست و  ، هنادــنمدرخ یتــسیزمه  ، ارادــم
قح و هب  توعد  ، يرادـمنوناق ییارگ و  نوناق  ، یبلط قح  يزیتس و  متـس  ، نیتسار ياوقت  اورپ و  ، مدرم قوقح  تیاـعر  یهاوخرگد و  ، ناـمیا
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يارب راکدوخ  روط  هب  دنـشاب ، اجک  ره  هک  تسا  هنوگ  نیا  رترب  یناسنا و  ياهشزرا  رگید  ،و  يزاون مدرم  یتسود و  رـشب  ، داسف اب  هزراـبم 
هاوخلد و هار  هب  ار  ناتسود  تلیضف  ناهاوخ و  تلیضف  جیردت  هب  و  مار ، ار  اهبلق  نارک  ات  نارک  ریخـست ، ار  اهلد  دننکیم و  زاب  اج  دوخ 

یبیرف ماوع  ، يزاسرهاظ و  يراکایر ، نوچ : ییاهتفآ  اهشزرا و  دض  هک  ناسنامه  تسرد  . دنیامنیم هحفص 19 ] هار [  بوبحم  لزنمرس 
تلذ یگیامورف و  ، یفاب قلمت  يرورپ و  سولپاچ  ، یگماـکدوخ یتسود و  دوخ  ، یـصلاخان يرگلاـجد و  ، گـنرین غورد و  ، يرـالاس ماوع  و 

ینیچ و نخس  ، نظءوس ینامگدب و  شزیگنا  ، یـشنم هرب  يورهلابند و  ، يزیگنا بصعت  رورغ و  ، هنیک دسح و  ، يدنـسپدوخ بجع و  ، يریذپ
دادبتسا ، یشک قح  يراک و  طارفا  ، یـشیدنا کیرات  يدومخ و  ، یمحریب تنوشخ و  ، لخب یـشورفرخف و  ، دقح يزوتهنیک و  ، يزیگنا هنتف 

رازبا ، تاساسحا اب  يزاب  قیاقح و  قیرحت  ، تاناکما تردق و  راصحنا  ، لیمحت ییوج و  يرترب  ، یهاوخ زایتما  ینکـش و  نوناق  ، يرـسدوخ و 
لامیاپ نارگید و  هب  دوخ  ینوناق  ارف  ياههقیلس  اههتـساوخ و  لیمحت  يارب  مدرم  سدقم  ياهرواب  نتخاس  راشف  مرها  نید و  نتخاس  هطلس 

ار یـشنمدازآ  بلط و  لامک  هاگآ و  ناـسنا  ره  دوخ ، يدوخ  هب  هک  دنتـسه  ییاـهتفآ  ناـنآ و ... هحفـص 20 ] تینما [  قوقح و  نتخاـس 
. دنزاسیم رود  دنناریم و 

مالسلا هیلع  نیسح  فرگش  راکهاش 

تسا و يدـنمدرخ  ، يرگنـشور تسا و  شخب  یهاگآ  ، ییانـشور تسا و  رون  رـسارس  يدازآ  ياوشیپ  نیرفآ  راـختفا  هبذاـجرپ و  یگدـنز 
تسا و يرادفده  ، تیبرت تسا و  ریبدت  ، شرورپ تسا و  شزومآ  ، ییادز تلفغ  تسا و  يرگرادـیب  ، یـشیدناون تسا و  تیارد  ، يزرودرخ
تـسد و ياهدـنب  دـیق و  يهـمه  زا  یگدازآ  تسادـخ و  یگدـنب  ، شیاـین تـسا و  زاـمن  ، صـالخا تـسا و  ییارگدــیحوت  ، یهاوخناـمرآ

تحارـص ، یتسودرگد تسا و  یگدنـشخب  ، تواخـس تسا و  تمه  ، تمارک تسا و  بدا  ، راثیا تسا و  تشذگ  ، تناتم تسا و  راقو  ، ریگاپ
ساسحا ، يدرمناوج تسا و  هناربمایپ  يرابدرب  ، يرادیاپ تسا و  هنانامرهق  ییابیکش  ، افص تسا و  قشع  ، افو تسا و  تناما  ، تقادص تسا و 

شنم تـسا و  هنادنمتفارــش  یگدــنز  هـب  توـعد  هحفــص 21 ] يزاوـن [ ، مدرم  تـسا و  یتــسود  رــشب  ، یهاوـخریخ تـسا و  تیلوئــسم 
راکهاش رورپ ، ناج  نیگآرطع و  ياههتوب  لگ  اهلگ و  نیا  نایم  رد  اما  لاـمج و ... تسا و  لاـمک  ، ییاـشگهار تسا و  يرگنفرژ  ، یناـسنا

دادبتـسا و زوس  یتسه  تفآ  ربارب  رد  ترـضح  نآ  هنابلط  حالـصا  هناهاگآ و  هنانامرهق و  هناـهاوخ و  تلادـع  تکرح  اروشاـع و  فرگش 
زا هک  وا  ياـهراکهاش  نیرترابهوکـش  زا  اـهنت  هن  تسا ، يوـما  هتخادرپ  هتخاـس و  يرـالاس  نـید  شیک  تنوـشخ  زیگنا و  ساره  هاگتـسد 

نیا مه  لیلد  نیمه  هب  تسرد  تسا و  ناهج  خـیرات  ياهدادـیور  نیرتزیگنا  جوم  نیرتنیرفآ و  روعـش  نیرتشخب و  ماهلا  نیرتریظنیب و 
راـگدای هب  دوخ  زا  يراگدـنام  ياـهدروآهر  اهدـمایپ و  هدومن و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  بلط  حالـصا  اـیوپ و  یقرتم و  ياههشیدـنا  هنوگ 

. تسا هداهن 

اروشاع دنلب  ياهفده 

هراشا

یگدنز شخب و  ماهلا  یگدنز  زا  زارف  نیا  هناعاجش  هنامیکح و  هناهاگآ و  شنیرفآ  زا  اروشاع  رابهوکش  راکهاش  يهدنروآ  دیدپ  یتسار 
يهدـشمگ مادـک  ؟ تفرگیم یپ  ار  یناسنا  یقرتم و  لصا  هچ  ؟ درکیم لابند  ار  دـنلب  فدـه  نیمادـک  ؟ تسجیم ار  يزیچ  هچ  دوخ ، زاس 

زاونلد نیشن و  لد  ياضف  هچ  ینتـشاد ، تسود  طیارـش  هچ  عوبطم ، ياوه  لاح و  هچ  قیقحت  هشیدنا  رد  ؟و  تفاییم ار  بوبحم  بولطم و 
لـلع و هچ  تساوخیم و  هچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتـسار  ؟ دوب رازیب  دربیم و  جـنر  يزیچ  هچ  زا  و  دوـب ؟ ینیگآرطع  اـبیز و  ياـیند  هچ  و 

نآ تیاده و  كانبات  لعشم  نآ  درخ و  مسجت  نآ  يهدننازیگنارب  و  تخیگنارب ؟ فرگـش  دادیور  نیا  قلخ  هب  ار  وا  ییاههزیگنا  لماوع و 
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تشونرس شسرپ  نیا  هب  هتسیاش  خساپ  نتفای  هار  رد  ؟ دوب هک  يزارفرس  يدار و  راختفارپ  يهنومن  نآ  يدازآ و  تلادع و  ناشفارون  لبمس 
هاگ نآ  هحفص 22 ] تسا و [  ترـضح  نآ  دوخ  ياشگهار  رگنـشور و  قطنم  هب  هناققحم  تسرد و  شرگن  هار  نیرتناسآ  نیرتهب و  زاس ،

نانخـس زاس ، ناسنا  ياهمایپ  هب  تسا  هدـنبیز  هک  هنوگ  نآ  دـیاب  شراکادـف ؛ هشیپاورپ و  رکنـشور و  ناراـی  ردـقنارگ و  نادـناخ  قطنم  هب 
روعش زیگناروش و  ياههباطخ  اهینارنخس و  زمر ، زاررپ و  ياههدورس  اهراعـش و  راگدنام ، ياهوگتفگ  اههمانـشرافس ، اههمان و  هنادواج ،

دنلب ياهفده  اب  مه  دـیاش ، هک  تسا  تروص  نآ  رد  تسیرگن ، اهییالاو  اهيدار و  ياوشیپ  نآ  زا  هدـنام  ياج  رب  راثآ  رگید  و  نیرفآ ،
ار ترـضح  نآ  هک  یلماوع  للع و  هب  مه  دربیم و  جنر  يزیچ  هچ  زا  تساوخیم و  هچ  وا  هک  تفایرد  مه  دش و  انـشآ  وا  زاس  یگدنز  و 
نآ یقیقح  هدننازیگنا  هزیگنا و  مه  درب و  یپ  تخیگنارب  گرزب  هسامح  نیا  يهناربدم  هناریلد و  هنامیکح و  هناهاگآ و  قلخ  هب  جـیردت  هب 
روخ رد  هناتسودرشب و  هناشنمدازآ و  یناسنا و  یگدنز  کی  يارب  تفرگ و  ماهلا  دیـشیدنا و  هنادنمدرخ  هاگ  نآ  تخانـش و  ار  الاو  ناسنا 

. تخومآ اهسرد  بلطقح  وجحلص و  ندمتم و  زرودرخ و  هعماج  درف و  نأش 

نشخ زیگنا و  ساره  يرالاس  بهذم  یفن 

اروشاـع يهناـبلط  قح  تضهن  يریگلکـش  رد  رثؤم  لـماع  نیتسخن  هک  ددرگیم  تفاـیرد  ینـشور  هب  يدازآ  ياوشیپ  رگنـشور  قطنم  زا 
ناـمتفگ يرادـم و  نید  ییارگ و  نوناـق  ياـج  هب  يوما  میژر  ياوسر  تنوشخ  يرادـمروز و  ینکـش و  نوناـق  نتفاـی  شرتسگ  تدـش و 

قیمع فارحنا  نیا  دـنور  هک  تسا  تسرد  . تسا ربمایپ  زیتس  متـس  بلطقح و  نادـناخ  اب  هژیو  هب  مدرم ، اب  هنادـنمدرخ  یعانقا و  یقطنم و 
هشقن نیا  رب  يو  هک  تسادیپ  وا  درکلمع  هشیدنا و  زا  هک  ارچ  تفای ؛ شرتسگ  تهج و  تدش و  وا  هلیسو  هب  اما  دش ، زاغآ  هیواعم  زا  شیپ 

هناتسود مدرم  هنارادم و  نوناق  يهریـس  کبـس و  نآرق و  شخب  يدازآ  هنالداع و  دنلب و  ياهفده  نید و  ناج  حور و  زا  ار  مدرم  ات  دوب 
يرالاس بهذـم  ناکرا  نآ ، زا  حوریب  ییاهبلاق  رهاوظ و  نید و  زا  نشخ  کشخ و  ياهتـسوپ  ظفح  اب  هتخاس و  رود  جـیردت  هب  ربماـیپ 

. دهن ناینب  ناکرا  نآ  رب  ار  يرما  یثوروم  يراصحنا و  هماکدوخ و  میژر  ياههیاپ  هاگ  نآ  هتـشاد و  اپ  رب  ار  يراب  تنوشخ  زیگنا و  ساره 
یبیرفماوع و يرگلاجد و  گنرین و  اب  تسخن  فلا ) : دـیزای تسد  نیگمهـس  ياـهتیانج  نیا  هب  هک  دوب  اتـسار  نیا  رد  تهج و  نیمه  هب 
دروآرد و شیوخ  راصحنا  هب  مدرم  تیاضر  نودب  ار  یمومع  تاناکما  یلم و  تردـق  نکمم  هحفص 23 ] يهلیـسو [  ره  هب  يرادمروز و 
اوسر و ياهيراکبیرف  یتح  هنادرمناوجان ، راتشک  رورت و  گنج و  نتخاس  روهلعش  نانمؤمریما و  ربارب  رد  یـشکرس  هب  هک  دوب  هار  نیا  رد 
اب تردق ، يهضبق  زا  سپ  .ب ) دیزای تسد  تنایخ  مس  هلیـسو  هب  وا  نتـشادرب  هار  رـس  زا  یبتجم و  ماما  اب  حلـص  رد  راکـشآ  ینکـش  دهع 
رد هژیو  هب  مدرم ، رب  دوخ  نامیخژد  نادالج و  نیرتورهایس  نتخاس  طلسم  اهتسپ و  رب  شیوخ  يهدرورپ  تسد  شابوا  لذارا و  نتشامگ 

، هاوخیدازآ ياههرهچ  دز و  تسد  يراب  تنوشخ  نینوخ و  هیفـصت  هب  دوب -  نانمؤمریما  هاوختلادع  هاگآ و  نارادتـسود  زکرم  هک  قارع - 
دـیاقع و شیتـفت  اـب  ار  اـهورمع و ... اهدیـشر ، اـهمثیم ، اهيدـع ، نب  رجح  ریظن : يزیتـس  متـس  دنمـشناد و  بلط ، حالـصا  هشیپ ، تلادـع 
اب ات  دش  نآ  رب  هدرتسگ  همانرب  کی  اب  هاگ  نآ  .پ -  تخاس مکاح  كانتشحو  يروسناس  قانتخا و  درک و  ماع  لتق  اوسر  ياهیزاسهدنورپ 

نتفرگ راک  هب  و  لام ، هاج و  هتفیـش  رادایند و  ناملاع  مادختـسا  و  اـهتعامج ، اـههعمج ، اهدجـسم ، اـهربنم ، اـههناخبتکم ، اههمانـشخب ،
تایاور نتخادرپ  نتخاـس و  ینید و  فراـعم  میهاـفم و  فیرحت  اـب  ییوس  زا  يرـشق ، هدـنام و  بقع  شیدـنا و  کـیرات  دومخ و  رـصانع 

ربماـیپ و نارگ  تناـما  ود  زا  یکی  نآرق و  نزوـمه  گنـسمه و  هک  ار -  وا  راـختفارپ  نادـنزرف  ناـنمؤمریمأ و  رابهوکـش  تیعقوـم  غورد ،
لامک فلاخم  ار  نانآ  هتخاس و  بیرخت  تخس  یمومع  راکفا  رد  دندوب -  تما  نیتسار  قشمرـس  وگلا و  ادخ و  باتک  رـسفم  راگزومآ و 

اب وس  رگد  زا  و  دهدب ؛ هاگآان  ياههدوت  دروخ  هب  نیرفن ، تنعل و  روخ  رد  و  تدابع ، زامن و  و  اورپ ، نامیا و  و  شناد ، نید و  تلیضف و  و 
هدـنبیرف و ياهراعـش  رعـش و  روآ و  مرـش  یـشارت  تلیـضف  نیغورد و  ییارآهرهچ  اب  ار  يوما  دـیلپ  رابت  لسن و  یناطیـش  ياهرازبا  ناـمه 

نآ رب  شیوخ  هژورپ  لیمکت  يارب  مه  ماجنارس  .و  دزاس نانآ  نیزگیاج  يرالاساغوغ  یبیرفماوع و  هنارگهارمگ و  ياههمدمد  اههسوسو و 
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يربهر و شدـیلپ  دـنزرف  يارب  نکمم  هلیـسو  ره  هب  نیگمهـس ، تشز و  یتعدـب  اب  تنـس  لها  هعیـش و  هورگ  ود  هشیدـنا  فالخرب  ات  دـش 
 ] لوحت موزل  ازنارحب و  راب و  هعجاف  دـنور  نیا  زا  ياهشوگ  هب  هراشا  رد  نانمؤمریما  . دزاـس يراـصحنا  یگداوناـخ و  یثرا و  ار  تموکح 
هک دینادب  [ . 1 ...« ] مکیبن هللا  ثعب  موی  اـهتئیهک  تداـع  دـق  مکتیلب  نا  ـالا و  :» دومرف هک  تسا  هعماـج  رد  یحالـصا  بولطم و  هحفص 24 ]

اهیگریت و اهتفآ و  نامه  هتـشگزاب و  ربمایپ  تثعب  يهماگنه  راجنهان  طیارـش  هب  هراـبرگد  امـش  تموکح  هعماـج و  طیارـش  راـگزور و 
لابرغ شیامزآ و  یتخس  هب  هک  دنگوس  داد  تثعب  نامرف  یتسار  هب  ار  ترضح  نآ  هک  ییادخ  هب  تسا ؛ هدروآ  يور  امـش  هب  اهیـشکقح 

بوکرـس هدش و  هدنار  بقع  هک  یناگتـسیاش  ناشیدنا و  نشور  ات  تشگ  دیهاوخ  ور  ریز و  ناشوج  گید  ياوتحم  ناسب  دش و  دـیهاوخ 
ياج رـس  دـناهداتفا ، شیپ  قلمت  ریوزت و  اـب  هک  ناـشنمرکاچ  ناـقیالان و  دـنرامگ و  تمه  مدرم  روما  ریبدـت  رب  دـنیآ و  شیپ  هب  دناهتـشگ 

ینالوط و اوتحمرپ و  ینارنخـس  کی  رد  مدرم  يرکف  ناگدنیامن  زا  ینمجنا  رد  ادخ  يهناخ  رانک  رد  يدازآ  ياوشیپ  .و  دندرگزاب شیوخ 
متدهش و متیأر و  متملع و  دق  ام  انتعیـشب  انب و  عنـص  دق  ۀیغاطلا  هذه  ناف  :» دومرف لماع  نیا  هب  هدننازیگنارب  رگنـشور و  ياهراشا  رد  قیمع 
اـم و قـح  رد  مدرم ، يدازآ  قوـقح و  هدـننک  لاـمیاپ  رگناـیغط و  نـیا  هـچنآ  [ . 2 ...« ] بهذـی قحلا و  سردـنی  نأ  فاـخا  یناـف  مکغلب ...

بلاق رد  مهاوخیم  نم  کنیا  ور  نیا  زا  دینادیم ؛ دیسر و  ناتیهاگآ  هب  ای  دیدینش و  دیدید و  دوخ  ای  امـش ، تشاد ، اور  نامنارادتـسود 
ناتراید رهـش و  هب  هک  هاگ  نآ  ات  دـیراد  هدیـشوپ  ارنآ  دیونـشب و  کین  ارم  نخـس  مدرم ! يا  ناه  . میوگب امـش  رب  ار  قیاقح  شـسرپ ، دـنچ 

ربارب رد  میوگن و  ار  تقیقح  رگا  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  راـک  کـنیا  هک  ارچ  دـییوگب ؛ دوخ  داـمتعا  دروم  دارفا  هب  ار  نآ  دـیتشگزاب ،
نیغورد و يرالاس  بهذم  ددرگ و  دوبان  وا  نیرفآ  تلادع  شخبیدازآ و  تاررقم  ادـخ و  نید  مسرتیم  مزادرپن ، يرگنـشور  هب  دادبتـسا 
، راگزور بولطمان  ینوگرگد  یهابت و  زا  تیاکـش  رد  نارای ، اب  هدنزاس  شخبماهلا و  ینخـس  رد  زین  .و  دـیاپب يوما  نشخ  زیگنا و  ساره 
هک تسا  رات  هریت و  هناملاظ و  طیارش  نیا  رد  [ . 3 ...« ] امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعس و ال  الا  توملا  يرا  یناف ال  [ » هحفص 25 دومرف [ :

جـنر و زج  ار  مدرم  تمارک  قوقح و  ناگدـننک  لامیاپ  نارگدادـیب و  اب  نتـسیز  و  یتخب ، کـین  تداعـس و  زج  ار  هناـشنمدازآ  گرم  نم 
. مرگنیمن يراسنوگن  تراقح و  لمحت 

يرادمروز دادبتسا و  یفن 

دیدرگ و زاغآ  وا  دوخ  شالت  هشقن و  اب  هیواعم  زا  سپ  یمالـسا  مکاح  ربهر و  ناونع  هب  دـیزی  يارب  یهاوخ  تعیب  ياوسر  تعدـب  هچرگ 
تـسد نید  مان  هب  مه  نآ  گرزب ، تیانج  بیرف و  نیا  هب  یبتجم ، ترـضح  اب  شاهماندهع  یتح  ادخ و  نید  تاررقم  فالخرب  هک  دوب  وا 

هب ات  دش  نآ  رب  دیزی  تفرگ و  رارق  يوما  میژر  راک  روتـسد  رد  زیمآنونج  یتنوشخ  تدـش و  اب  راک  نیا  هک  دوب  وا  گرم  زا  سپ  اما  دز ،
نآ و  دریگب ؛ تعیب  شیوخ -  يربهر  يارب  مدرم  ناگدید  ربارب  رد  يدازآ ، ياوشیپ  زا  هژیو  هب  دادبتـسا -  نافلاخم  زا  نکمم  يهلیـسو  ره 
نیا تفگ و  هن  اوسر ، يرادمروز  ینکـش و  نوناق  نیا  رب  شیوخ  زاستشونرـس  هناعاجـش و  شنکاو  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  هاگ 

یهاوـخ تعیب  ربارب  رد  ترـضح  نآ  - 1: هنومن يارب  تسوا ؛ زیتسمتـس  تکرح  رد  يرگید  لـماع  هناعاجـش ، يرادـمروز  دادبتـسا و  یفن 
و ۀـکئالملا ... فلتخم  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  تیب  لها  انا  ریمالا  اهیا  :» هک تخادرپ  يرگنـشور  هب  وا ، رواشم  دـیدهت  يوما و  رادناتـسا 

هاگدورف ناگتـشرف و  دـش  دـمآ و  هاگیاج  تلاسر و  يهنیجنگ  میتسه و  توبن  نادـناخ  ام  هک  دـینادب  ریما ! يا  ناه  ...« هلثم عیاـبی  ـال  یلثم 
اما تخاس ؛ دهاوخ  یناهج  ار  نآ  ام  نادناخ  يهلیسو  هب  زین  ماجنارـس  دومرف و  زاغآ  ام  يهلیـسو  هب  ام و  نادناخ  زا  ار  نید  وا ، ادخ . یحو 
هک تسا  یـسک  تسا ؛ راوخبارـش  رگدادـیب و  هشیپهاـنگ و  یکدرم  دـیهاوخیم ، تعیب  وا  يارب  نم  زا  هک  ياهماـکدوخ  رـصنع  نـیا  دـیزی 
 ] تسد یهابت  هانگ و  یتشز و  هب  دنکشیم و  مهرد  ار  ادخ  تاررقم  وا  تسا . هتـشغآ  ناهاوختلادع  ناهانگیب و  نوخ  هب  قفرم  ات  شتـسد 

ياـههرهم زا  یکی  يراـکبیرف  ربارب  رد  و  - 2. درک دـهاوخن  تعیب  وا  دـننامه  يدرف  اب  نم ، دـننامه  یـسک  ور  نیا  زا  دزاییم . هحفص 26 ]
دق ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  اـنا هللا و  :» دومرف درکیم ، هسوسو  يوما  میژر  ربهر  اـب  تعیب  هب  ار  وا  هک  دادبتـسا  راـکهنهک 
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راچد مدرم  هعماج  هک  هاگ  نآ  تفگ ، عادو  نآ  اب  دـناوخ و  ار  یناملـسم  مالـسا و  يهحتاف  دـیاب  رگید  [ . 4 ...« ] دیزی لثم  عارب  ۀـمالا  تیلب 
یف نکی  مل  ول  هللا  و  یخا ! اـی  :» دوـمرف هیفنح  دـمحم  یـشیدناهراچ  یهاوـخریخ و  ربارب  رد  و  - 3. دندرگ دیزی  دـننامه  يربهر  رادـمامز و 

دـیزی و اب  مه  زاب  دوشن ، ادـیپ  میارب  ینما  يهطقن  هاـگهانپ و  یتیگ  نارک  اـت  نارک  رد  رگا  [ . 5 ...« ] دـیزی تعیاب  امل  يوأم  أجلم و ال  ایندـلا 
دیـشورخ داـهن و  ناـنآ  لد  رب  ار  ترـسح  نمـشد ، ياـضاقت  ربارب  رد  قشع  هاـگنابرق  رد  زین  .و  درک مهاوخن  تعیب  وا  بیرف  دادـیب و  ماـظن 

هب زگره  دنگوس  يادخ  هب  دیـشاب ! شوهب  ناه ! [ . 6 .« ] یمدب بضخم  انا  هللا و  یقلا  یتح  نودـیری  امم  ءیـش  یلا  مهبیجا  هللا ال  اما و  :» هک
تاجن و وا و  هار  رد  نتـشیوخ  نوخ  هب  هک  منک  رادـید  ار  مراگدرورپ  یلاح  رد  اـت  داد  مهاوخن  تبثم  خـساپ  ناـنآ  يهناـملاظ  يهتـساوخ 

هنارادمروز یهاوخ  تعیب  ربارب  رد  زیگنارکفت  هناعاجـش و  شنکاو  نیا  هک  تسا  ینتفگ  . مشاب هدش  نیگنر  دادیب  دنب  زا  شناگدنب  يدازآ 
هس هب  تقیقح  رد  نید ، مان  هب  شیاوسر  ياهتعدب  اهیشکقح و  اهتیانج و  همه  رب  نوزفا  راک ، نیا  اب  يوما  میژر  هک  تسا  لیلد  نادب 

کی يربهر  نتخانش  تیمسر  هب  نوچ  یگرزب  تعدب  فلا ) : تساوخیم اضما  یهاوگ و  مالسلاهیلع  نیـسح  زا  زین  اوسر  گرزب و  تعدب 
هب نتخانش  تیمسر  هب  كانرطخ  تعدب  .ب ) یمالـسا هعماج  رد  دیزی  نوچ  یـسانشانزرم  هاگآان و  كافـس و  هماکدوخ و  دساف و  رـصنع 

.ج) ادخ هفیلخ  ناونع  هب  مدرم  يهنادازآ  هناهاگآ و  يار  تیاضر و  نودب  يردلق و  هحفص 27 ] روز و [  اب  هعماج  روما  مامز  نتفرگ  فک 
تـضهن اروشاع و  رگید  فدـه  نایب  نیا  اب  . دوب هقباـسیب  ناناملـسم  ناـیم  رد  زور  نآ  اـت  هک  تموکح  نتخاـس  یثوروم  تعدـب  رگید  و 

قطنم زا  رادروخرب  دازآ و  یناهج  هب  مدرم  هعماج و  نداد  جوا  نایرع و  يرادمروز  دادبتسا و  درط  یفن و  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهناعاجش 
ناـیب و هشیدـنا و  يدازآ  يارب  دازآ  طیارـش  زا  رادروخرب  ییاوـه  لاـح و  و  هنافـصنم ، هناـهاگآ و  هنازرودرخ و  دونـش  تفگ و  درخ و  و 

. دوب یناسنا  یگدنز  روخ  رد  باختنا و  هسیاقم و 

یلم تراظن  يرادمنوناق و  هب  توعد 

هشیدنا درکلمع و  شناد و  هب  يهتـسارآان  یهورگ  درف و  زا  هن  تسا و  یـشیامرف  داتـس  داهن و  کی  راک  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
روز و اب  اهرهاظ  اهدبلاک و  رب  تموکح  زین  نآ  دروآ  هر  . تسا هتخاس  دشاب - کین  مه  نانآ  فدـه  هچرگ  یقرتم -  هتـسیاش و  هبذاجرپ و 
وم و ندرک  هاتوک  هن  مه  نآ  لمع ، عاعـش  تسین و  نانآ  زا  يدازآ  تینما و  بلـس  مدرم و  یـصوصخ  نوئـش  روما و  رد  تلاخد  ای  راشف ،

یـسایس دادـسنا  قانتخا و  لیمحت  يارب  يرازبا  نآ  زا  دـیابن  هکنانچ  مه  يرـسوت ! ای  يرـسور و  ای  راعـش  ققحت  هن  تسا و  ناـناوج  نخاـن 
يدازآ هدننک  میسرت  تقیقح  رد  دننامب  نوصم  اهیشیدنا  کیرات  اهتردق و  فیرحت  خسم و  زا  رگا  یقرتم  لصا  ود  نیا  هک  ارچ  تخاس ؛
نتساوخ وگخـساپ  ریذپدقن و  و  تموکح ، هعماج و  نوئـش  روما و  دنور  رب  تراظن  ارچ ، نوچ و  یهاوخ و  لیلد  داقتنا ، دقن و  ملق ، نایب و 

اـهنوبیرت و دازآ ، تاـعوبطم  اـههمانزور و  موزل  رب  لـیلد  نیرتاـسر  لاـح  ناـمه  رد  تسا و  مدرم  ربارب  رد  تاـناکما  تردـق و  ناـبحاص 
ات تسا  تلادـع  قح و  ورملق  رد  ددـعتم  عوـنتم و  ياـههورگ  بازحا و  اـهتوعد و  یمدرم ، ياههدنتـسرف  اـههناسر و  لقتـسم ، ياـهربنم 

نابحاص يرادـمنوناق  ییارگنوناق و  بقارم  دنمـشوه و  رظان  هتـشاد و  ساـپ  مدرم  يدازآ  قوقح و  زا  یقرتم  لوصا  نیا  وترپ  رد  دـنناوتب 
يور هعماج  هک  تسا  طیارش  نیا  رد  اهنت  . دننک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نانآ  موزل  تروص  رد  دنـشاب و  مدرم  ياههدوت  تردق و 

ره دوشیم و  هدـیمد  مدرم  دـبلاک  رب  نید  ناج  حور و  دـنیبیم و  ار  هنارادـمنوناق  هحفـص 28 ] راتفر [  ییارگنوناق و  تداعـس و  يدازآ و 
هک تسا  ساسا  نیا  رب  تسرد  . دنکیم تینما  ساسحا  تردـق  گنراگنر  زکارم  يوس  زا  ددرگیم و  مکاح  شیوخ  تشونرـس  رب  یـسک 

يهریـس میرگنیم و  نانآ  نیتسار  نانیـشناج  ناربمایپ و  راک  ار  زاـس  تشونرـس  تیمهارپ و  گرزب و  راـک  نیا  ترتع ، نآرق و  شرگن  رد 
متـس و نافلاخم  نارگحالـصا و  نارکفنـشور و  يهویـش  کبـس و  میباییم و  نارکفتم  یخیراـت  تلاـسر  خـیرات ؛ نانزریـش  نادرمدازآ و 

ینـشور هب  يدازآ  ياوشیپ  رگنـشور  قطنم  رد  قمعت  اب  . خـیرات نارک  ات  نارک  رد  اهناسنا  قوقح  زا  عاـفد  عاجـش  نارادـمچرپ  دادبتـسا و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  یقرتم  لصا  ود  هب  لمع  اروشاع  هناهاوختلادع  تضهن  رد  ترـضح  نآ  دـنلب  ياهفدـه  زا  یکی  هک  میباییمرد 
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تشونرس یلماع  دوخ  نیا  و  تسا ؛ یلم  تراظن  نتخاس  هدنز  ای  یگماکدوخ ، ینکـشنوناق و  زا  رادشه  يرادمنوناق و  هب  توعد  ای  رکنم 
طیارـش نآ  رد  یخیرات  تلاسر  يادا  هفیظو و  ماجنا  يوس  هب  دزیگنایمرب و  ار  الاو  ناسنا  نآ  هک  تسا  تیمهارپ  رایـسب  لقتـسم و  زاس و 

ارطب و ارشا و ال  جرخا  مل  ینا  و  :» دسیونیم شاهمانشرافس  رد  دروم  نیا  رد  ترـضح  نآ  . دروآیم تکرح  هب  هعماج  رات  هریت و  ینارحب و 
يدـج و ةریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دـیرا  يدـج  ۀـما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  املاظ و  ادـسفم و ال  ـال 
هن یگدوهیب ؛ ینارذگشوخ و  يارب  هن  ماهداتفا و  هار  هب  تیلوئـسم  نداهناو  یبلطتحار و  يارب  هن  شیوخ  راید  رهـش و  زا  نم  [ . 7 ...« ] یبا
هب مهد و  تاـجن  تراـسا  يراـسنوگن و  زا  ار  تما  هعماـج و  مهاوـخیم  هـکلب  يراـکهبت ؛ هـن  تـسا و  يرگدادـیب  يراکمتـس و  ماهزیگنا 

متـس زا  منک و  توعد  نوناق  هب  لمع  ییارگنوناق و  هب  ار  نارادمروز  مهاوخیم  منک ؛ حالـصا  مروآ و  ناماس  هب  ار  شراک  ادخ  تساوخ 
رکنا فورعملاب و  رمالا  بحا  ینا  مهللا  [ » هحفص 29 هک [ : دنکیم  همزمز  هنارگـشیاین  زین  .و  مهد رادشه  مدرم  قوقح  هب  زواجت  دادیب و  و 

اب میوجیم و  يرازیب  ینکش  نوناق  يراکتـشز و  زا  مرادیم و  تسود  ار  يرادمنوناق  ییارگنوناق و  هب  توعد  نم  ایادخ  راب  [ . 8 « ] رکنملا
هب دادبتـسا ، يرگلاـجد  فیرحت و  ربارب  رد  ترـضح  نآ  عاجـش  رکفنـشور و  ریفـس  زین  .و  مهدیم رادـشه  ار  نازیتسنوناـق  دوجو  يهمه 

سانلا یلع  مترمأت  و  فورعملا ، متنفد  و  رکنملا ، مترهظا  مکنکلو  تیتا  اذهل  ام  :» دیامرفیم دزادرپیم و  زاستشونرس  تیعقاو  نیا  میسرت 
نع یهنن  و  فورعملاب ، مهیف  رمأنل  مهانیتاف  رـصیق ، يرـسک و  لامعاب  مهیف  متلمع  و  هب ، هللا  مکرمأ  اـم  ریغ  یلع  مهومتلمح  و  یـضر ، ریغب 

رذـب هعماـج  رد  اـت  ماهدـماین  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  زا  نم  [ . 9 .« ] کـلذ لـها  اـنک  ۀنـسلا و  باـتکلا و  مـکح  یلا  مهوعدـن  و  رکنملا ،
رد ار  يزیتسنوناق  یشکقح و  یگماکدوخ و  دادبتـسا و  امـش  هک  تسا  نیا  تیعقاو  هکلب  زگره ؛ هن ، مناشفیب ؛ یهابت  هنتف و  یگدنکارپ و 

تاـناکما یلم و  تردـق  بیرف  روز و  اـب  هدومن و  نفد  ار  نوناـق  هب  لـمع  مدرم و  يدازآ  قوقح و  تیاـعر  تلادـع و  و  راکـشآ ، هعماـج 
ات میاهدمآ  ام  و  دیاهتشاد ! اپرب  ار  مور  ناریا و  ناهاش  یگماکدوخ  دادبتسا و  وا ، نید  مان  هب  ربمایپ  تما  نایم  رد  هدرک و  هضبق  ار  یمومع 

ناشزاب تفخ  تراسا و  تلذ و  لـمحت  زا  مینک و  توعد  تاـجن  يرـالاس و  هتـسیاش  يدازآ و  هب  ار  مدرم  هدز  دادبتـسا  يهعماـج  نیا  رد 
. میتسه ییالاو  فده  نینچ  ققحت  يهتسیاش  هک  میتسه  ام  نیا  ام و  دنلب  فده  تسا  نیا  يرآ ، میراد .

هنادنسپادخ بولطم و  ینوگرگد 

اههمان و رد  ـالاو  ناـسنا  نآ  هک  ارچ  ددرگیم ؛ تفاـیرد  يدازآ  ياوشیپ  ياهيرگنـشور  زا  ینـشور  هب  یقرتم  شخب و  ماـهلا  فدـه  نیا 
نارکفنـشور و هحفـص 30 ] يداع و [  مدرم  اـب  شیاهرادـید  اـهتاقالم و  اـهزاین ، زار و  اـهشیاین و  اههدورـس ، اهراعـش و  اـهینارنخس ،

اهشزرا دض  شرتسگ  زا  دنکیم و  قیمع  یتیاضران  راهظا  هناملاظ ، تشز و  ياهدادـیور  زا  یتصرف  ره  رد  راصحنا ، دادبتـسا و  نافلاخم 
لامیاپ مدرم ، ربارب  رد  نانآ  ندوبن  وگخـساپ  نامکاح ، يریذـپاندقن  زا  دروآیمرب و  دایرف  یـسایس  یعامتجا و  يداـصتقا و  ياـهیهابت  و 

، ناریذپان متس  ناهاوخ و  یقرت  نارادرک و  هتسیاش  نابوخ و  يهنامحریب  بوکرـس  نانآ ، تسد  هب  اههدوت  يدازآ  تینما و  قوقح و  ندش 
نوگانوگ داعبا  رد  بولطم  ینوگرگد  موزل  یسایس و  متسیس  رد  يراتخاس  تاحالصا  ترورـض  زا  دنکیم و  داقتنا  تیاکـش و  هناعاجش 

قارع و يوس  هب  زاجح  زا  شیوخ  يهنارگنـشور  تکرح  لـلع  میـسرت  هب  رح ،»  » اـب شدروخرب  نیتسخن  رد  ترـضح  نآ  . دـیوگیم نخس 
، هدهع اثکان  هللا ، مارحل  الحتسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  لاق : هللا  لوسر  نا  سانلا  اهیا  :» دومرف هلمج  زا  تخادرپ و  دوخ  فده  نایب  هفوک و 

نا الا و  هلخدم ، هلخدـی  نأ  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق ، لعفب و ال  هیلع  ریغی  ملف  ناودـعلا  مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا ، لوسر  ۀنـسل  افلاخم 
اومرح هللا و  مارح  اولحا  ءیفلاب و  اورثأتـسا  دودـحلا و  اولطع  داسفلا و  اورهظا  نامحرلا و  ۀـعاط  اوکرت  ناطیـشلا و  ۀـعاط  اومزل  دـق  ءـالؤه 

مارح هک  دنک  هراظن  ار  ینکش  نوناق  هشیپ و  دادیب  رادمامز  سک  ره  دومرف : ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا  ناه  [ . 10 ...« ] ریغ نمم  قحا  انا  هلالح و 
؛ دزرویم تفلاخم  ادخ  ربمایپ  يهناتسود  رشب  هنالداع و  شور  کبس و  اب  دنکشیم و  ار  وا  نامیپ  دهع و  و  دزاسیم ، اور  لالح و  ار  ادخ 
هعماـج و حالـصا  هار  رد  دزیخنرب و  تفلاـخم  هب  شدرکلمع  راـتفگ و  اـب  زیرگ ، نوناـق  هماـکدوخ و  رـصنع  نآ  ربارب  رد  فصو  نیا  اـب  و 
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خزود هب  دروآیمرد ، خزود  هب  ار  هشیپ  دادـیب  نآ  هک  یهار  ناـمه  زا  ار  وا  هک  تسادـخ  رب  دـنزن ، شتآ  بآ و  ره  هب  ار  دوخ  تموـکح ،
رب رـس  وا  يرادربنامرف  ادـخ و  نوناق  زا  هدـیزگرب و  ار  ناطیـش  يرادربنامرف  يوما  زیتسقح  میژر  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم ! يا  ناه  . دروآرد

تورث هدناشک و  لیطعت  ار  ادـخ  تاررقم  نیناوق و  ياهزرم  هتخاس و  راکـشآ  اج  همه  ار  دادـیب  يراکهبت و  نآ ، نانادرگراک  تسا . هتفات 
دنزاسیم و لالح  ار  ادخ  مارح  هحفـص 31 ] نید [ ، اب  يرازبا  دروخرب  هیجوت و  هناهب و  اب  نانآ  دـناهدروآرد . شیوخ  راـصحنا  هب  ار  یلم 

نیا رد  هنادنسپادخ  بولطم و  ینوگرگد  هار  رد  هناعاجش  ریذپان و  یگتـسخ  داهج  شالت و  هب  مدرم  نیرتهدنبیز  نم  و  مارح ؛ ار  وا  لالح 
. متسه تما  نیا  نایم  رد  هعماج و 

یهاوخداد يراکمه و  يادن  هب  خساپ 

مدرم يوس  زا  يراکمه  نواعت و  هب  توعد  یهاوخداد و  يادن  هب  ییوگخساپ  اروشاع  شخب  تاجن  هناهاوخیدازآ و  تضهن  رگید  فده 
راـگزور نآ  رد  هفوک  [ . 11 « ] يوقتلا ربـلا و  یلع  اونواـعت  .» نآرق يهنادواـج  يادـن  هب  ییوگخـساپ  ینعی  راـک  نیا  و  تسا ؛ هفوک  قارع و 

نوناک زور و  نآ  ياهرهـش  نیرتدنمتردق  زا  يرابتعا  هب  ماش و  یـشیدنا  کیرات  راصحنا و  ربارب  رد  گرزب  یهاگودرا  دوب و  قارع  زکرم 
تسرد و  اهییالاو ؛ ریما  هناتـسودرشب  هنالداع و  تفالخ  زکرم  مه  یتدم  تلاسر و  یحو و  نادناخ  نارادتـسود  نارکفنـشور و  ناهاگآ و 

، نآ بلط  حالـصا  هاوـخیدازآ و  هشیپاورپ و  زراـبم و  هرهچ  اـههد  تفرگ و  رارق  يوـما  میژر  بوکرـس  دروـم  تخـس  مه  لـیلد  نیمه  هب 
اب اـههعوط  و  اهکیرـش ، اـهیناه ، اـهربنق ، اـهلیمک ، اـهيرجه ، دیـشر  اـهقمح ، نـب  ورمع  اـهرامت ، مـثیم  اهيدـع ، نـب  رجح  دـننامه :
زا متـصش  لاس  کنیا  . دـندش ماع  لـتق  ناـشیناشیپ  رب  تناـیخ  يرگـشروش و  دادـترا و  كراـم  ندـش  هتخاون  اوسر و  ياهيزاسهدـنورپ 

شبنج و هب  هدیـشک  رجز  مدرم  نآ  هدـش و  رادـیدپ  قانتخا  دادبتـسا و  يوراب  جرب و  رد  قیمع  یفاکـش  هیواـعم  گرم  اـب  تسا و  ترجه 
هک تساتسار  نیا  رد  دنناهرب . يوما  نیغورد  نشخ و  فوخم و  يرالاس  بهذم  متس  بوکرـس و  زا  ار  دوخ  ات  دننآرب  هدمآرد و  تکرح 

یکین و هار  رد  يراکمه  نواعت و  يارب  قارع  هفوک و  هب  نتفر  يارب  وا  زا  دـنرادیم و  لیـسگ  يدازآ  ياوشیپ  يوس  هب  کیپ  همان و  اـههد 
. ] دنیاشگیم وا  يوس  هب  تعیب  تسد  دننکیم و  توعد  هعماج  یـساسا  حالـصا  يارب  ون  یحرط  ندـنکفا  دادـیب و  طاسب  ندـیچرب  اورپ و 

شردپ ناسب  دوشیم و  ور  هب  ور  دوخ  شخب  تاجن  تکرح  رد  يدیدج  لماع  هزیگنا و  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تساجنیا  هحفص 32 ]
تـسد دهد و  تبثم  خـساپ  نانآ  توعد  هب  دـیاب  هک  دـسریم  تقیقح  نیا  هب  و  [ 12  ] دـنکیم هفیظو  ساسحا  مدرم -  تعیب  شریذـپ  رد 

رد تقیقح  نیا  . دراشفب نآ  یعقاو  موهفم  هب  يدازآ ، تلادع و  حرط  ندنکفا  یهابت و  متـس و  اب  هزرابم  يارب  ار  نانآ  يراکمه  يرایمه و 
یهدنامرف هب  يوما  هاپس  اب  دروخرب  نیتسخن  رد  ترـضح  نآ  - 1: هنومن يارب  تسا . هتفای  ساکعنا  اهراب  ترضح  نآ  يهنارگنـشور  قطنم 

دیتشون و اههمان  نم  هب  امش  ...« ینولذخت ینوملست و ال  مکنا ال  مکتعیبب  مکلسر  یلع  تمدق  مکبتک و  ینتتا  دق  و  دومرف ...«: هلمج  زا  رح ،
بولطم و لوحت  داجیا  هار  رد  ارم  هک  دیتسب  نامیپ  دیدوشگ و  نم  يوس  هب  تعیب  تسد  دـیتشاد و  لیـسگ  نم  يوس  هب  ار  دوخ  ياهکیپ 
یهاوخداد و هب  خـساپ  رد  نم  درک و  دـیهاوخ  يراـی  هتفرگ  تفآ  يهعرزم  نیا  هدز و  دادبتـسا  يهعماـج  نیا  رد  هنادنـسپادخ  ینوگرگد 

نیـسح نم  دیاهدرپس و  ماگ  ياهنالداع  تسار و  هار  رب  هک  دیرادافو  شیوخ  نامیپ  هب  رگا  کنیا  ماهدـمآ ؛ امـش  يوس  زا  نواعت  هب  توعد 
هار نیا  رد  امـش  ياوشیپ  قشمرـس و  وگلا و  نم  امـش و  نادناخ  هارمه  منادناخ  متـسه و  امـش  رانک  رد  دوخ  همطاف ، یلع و  دنزرف  متـسه ،

وربور دوب -  تسایـس  هب  هاگآ  سانـش و  نامز  هک  حامرط - »  » اـب هفوک  يوس  هب  هکم  هار  رد  ترـضح  نآ  - 2 ... ماهنابلط حالصا  هنالداع و 
مدرم نم و  نایم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  « مهفلخا نا  هرکا  ادـعوم  موقلا  نیب  ینیب و  نا  :» دومرف وا  اب  عاضوا  یباـیزرا  ینزیار و  نمـض  دـش و 

هحفص 33 ] مریگب [ . هدیدان  نانآ  اب  ار  شیوخ  دهع  منک و  فلخت  نآ  زا  مرادن  تسود  نم  هک  راوتسا  تسا  ینامیپ  هفوک  قارع و 

يرگحالصا یبلط و  حالصا 
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زا یکی  هک  تفگ  ناوتیم  تهج  نیمه  هب  ددرگیم . تفایرد  تحارص  هب  زین  یناسنا  الاو و  فده  نیا  ترـضح  نآ  شخب  ماهلا  قطنم  زا 
زا سپ  تما ، هعماـج و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  . تـسا يرگحالـصا  یبـلط و  حالـصا  اروشاـع  يوـنعم  یگنهرف و  تـضهن  گرزب  ياهفدـه 
هب تفرگ و  هلـصاف  نوگانوگ  داعبا  رد  قالخا  لمع و  هدـیقع و  هشیدـنا و  تمالـس  زا  جـیردت  هب  ینوگانوگ  لـماوع  رثا  رب  ربماـیپ  تلحر 

یگماکدوخ و يروحمدوخ و  ، یبلط يرترب  ییوج و  يرترب  تفآ  ریظن : ییاهتفآ  هب  دـمآ ؛ راـتفرگ  رگناریو  ياـهتفآ  اهتعدـب و  عاونا 
تشونرس رب  مدرم  تیمکاح  قح  یفن  تردق و  راصحنا  ، ینوناق ارف  تافرصت  تارایتخا و  اعدا و  ، يزاس نوناق  يرازگ و  تعدب  ، يرسدوخ

لامیاپ ، يرـسدوخ طباور و  ساـسارب  اـهتسپ  يراذـگاو  ، نارگید رب  هیماینب  مجع و  رب  برع  نداد  يرترب  ، یلم هنازخ  هب  دربتـسد  ، شیوخ
مدـع تموکح و  ندـش  ریذـپان  دـقن  ، ملق نایب و  يدازآ  لیطعت  روسناس و  تفآ  ، یلم تراظن  نتخاس  عونمم  ، مدرم تینما  قوقح و  نتخاس 

درط و ، ادـخ يوس  زا  یگدـنیامن  ياـعدا  مدرم و  ربارب  رد  تموـکح  ندوـبن  وگخـساپ  راکـشآ  نـالعا  ، ارچ نوـچ و  يارب  ارادـم  لـمحت و 
میق يرگهطلـس و  یفن  يریذـپان و  لـیمحت  یـشیدنارگد و  مرج  هب  ناشیدـنا  نشور  ناـهاوخیدازآ و  ناـبلط و  قح  يهناـمحریب  بوـکرس 

اههمخد عاونا  هتخیـسگ و  راهم  تنوشخ  یـشیدنا و  کیرات  بصعت و  جاور  ، ناراکهبت ناشارت و  تب  ناقیالان و  ناسولپاچ و  بذج  ، یبآم
يهتخانـشان هدـش و  هتخانــش  نادـالج  تـسد  هـب  نوناـق  باـسحیب و  راتــشک  فذـح و  گرم و  ياـهزیلهد  و  هحفــص 34 ] اهنادـنز [  و 

یتـسه و نمرخ  دـیدرگ و  هعماـج  تموـکح و  ریگنماد  جـیردت  هب  هک  دوـب  يراـبگرم  رگناریو و  ياـهتفآزا  یـشخب  اـهنیا  ... تموـکح
نارگحالصا ناهاگآ و  هب  ار  تاحالصا  ترورض  دروآرد و  ادص  هب  ار  رطخ  ياهگنز  داد و  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  هعماج  ناتـسلگ 

هب هک  دوب  يراتخاس  یـساسا و  تاحالـصا  ترورـض  اهتفآ و  اهیهابت و  نیا  هب  هراشا  رد  نانمؤمریما  . تخاس ناشن  رطاخ  ناهاوخریخ  و 
هللا ذخأ  ام  و  رصانلا ، دوجوب  ۀجحلا  مایق  و  رضاحلا ، روضح  الول  ۀمـسنلا ، أرب  و  ۀبحلا ، قلف  يذلا  اما و  دومرف ...«: داد و  خساپ  مدرم  توعد 

ار ناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  [ . 13 ...« ] اهبراغ یلع  اهلبح  تیقلأل  مولظم  بغـس  ملاظ و ال  ۀـظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع 
رگا و  دومنیمن ، مامت  نم  رب  ار  تجح  نارای ، یگداـمآ  رگا  و  دوبن ، ناگدـننک  تعیب  هوبنا  نیا  روضح  توعد و  رگا  هک  دـنگوس  دـیرفآ 

ناگدیدمتس و تاجن  يرای و  هب  دنباتنرب و  ار  هرابمکش  ناراکمتس  ات  دوب  هتفرگن  نامیپ  نارکفنشور  نارگحالصا و  نادنمـشناد و  زا  ادخ 
یسایس و داسف  ربارب  رد  زین  .و  متشاگنایم شزاغآ  ناسب  ار  شنایاپ  مداهنیم و  او  ار  راک  يهتـشر  نانچمه  نامگیب  دنباتـشب ، ناگنـسرگ 

ریبدت رد  زگره  دنگوس  يادخ  هب  هن ، .« ادضع نیلـضملا  ذختم  تنک  ام  و  ادبا ... ۀـیواعم  لمعتـسا  هللا ال  و  :» دومرف هک  دوب  تاحالـصا  موزل 
هک متـسین  نینچ  شیوـخ  متـسیس  کبـس و  رد  نم  و  تشاـمگ ، مهاوـخن  دـناهدرپس  وا  هب  اوراـن  هب  هک  یتـسپ  رب  ار  هیواـعم  هعماـج ، روـما 

سپ هعماج  تموکح و  ناکرا  رد  اهیهابت  اهتفآ و  نیا  . منیزگرب یهارمه  يراکمه و  هب  ار  ناشیدـنا  کـیرات  ناـملاظ و  نارگهارمگ و 
دروآرد و ادص  هب  ار  رطخ  ياهگنز  تفای و  يراب  فسأت  شرتسگ  تعـسو و  يوما  نیغورد  يرالاس  بهذم  فوخم  ناکرا  رارقتـسا  زا 

رتزاس تشونرـس  رتیتایح و  ار  اروشاع  يهنابلط  حالـصا  تضهن  تخاـس و  رتيروف  ار  يراـتخاس  قیمع و  تاحالـصا  لوحت و  ترورض 
مل هنا  ملعت  کـنا  مهللا  :» دـیامرفیم تحارـص  هب  اروشاـع  يهنابلطحالـصا  تضهن  ياوشیپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  هحفـص 35 ] دومن [ .

، ایادخ راب  ...« كدالب یف  حالصالا  رهظن  کنید و  نم  ملاعملا  درنل  نکلو  ماطحلا  لوضف  نم  اسامتلا  ناطلس و ال  یف  اسفانت  انم  يذلا  نکی 
تسا و ماقم  تسپ و  ندروآ  تسد  هب  تردق و  يهضبق  رد  تباقر  يارب  هن  دوشیم ، ماجنا  راهظا و  ام  يوس  زا  هچنآ  هک  ینادیم  دوخ  وت 

هاـگیاج هب  ار  وت  شخبتاـجن  نیتسار و  نید  ياـههناشن  هک  تسا  نیا  فدـه  هکلب  اـیند ؛ نیا  ییاراد  تورث و  هب  یباـیتسد  هزیگنا  هب  هن 
شیاسآ تینما و  تمعن  هب  تاهدیدمتـس  ناگدنب  ات  مینک  حالـصا  بیرف  دادیب و  یهابت و  زا  ار  تناگدـنب  راید  رهـش و  مینادرگزاب و  دوخ 

ارطب و ال ارشا و ال  جرخا  مل  ینا  و  :» دسیونیم شاهمانـشرافس  رد  زین  .و  دنیآ لیان  شیوخ  یناسنا  یـساسا و  قوقح  يدازآ و  هب  دنـسرب و 
هن ماهدرک و  ماـیق  یبـلطتحار  یهاوـخدوخ و  يهزیگنا  هب  هن  نم  ....« يدـج ۀـما  یف  حالـصالا  بلطل  تـجرخ  اـمنا  اـملاظ و  ـال  ادـسفم و 

ياـهتفآ منک و  حالـصا  ار  مردـقنارگ  ياـین  تما  هعماـج و  روـما  هک  ماهشیدـنا  نیا  رد  هکلب  دادـیب ، یهاـبت و  يارب  هـن  ینارذگـشوخ و 
يارب اهروحم  نیا  ساـسارب  هفوک  مدرم  اـب  ترـضح  نآ  سانـش  نید  رکفنـشور و  ریفـس  .... میادزب ناـنآ  یتسه  نمرخ  زا  ار  زوستداـعس 
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عافد - 3، ناراکمتس متس و  اب  راکیپ  - 2، ربمایپ يهریس  کبـس و  ادخ و  تاررقم  هب  لمع  ساسارب  - 1: تفرگیم تعیب  مالسلاهیلع  نیسح 
حالـصا هار  رد  ربمایپ  نادناخ  هب  یناسر  يرای  - 5، مدرم يهدـش  لامیاپ  تینما  يدازآ و  قوقح و  نیمأـت  - 4، ناگدیدمتس نامورحم و  زا 

؟ تسا هنابلط  حالـصا  تکرح  زج  يزیچ  اـهنیا  اـیآ  دنـشاب ، نآ  يهشیدـنا  رد  هک  یناـسک  اـب  یتسیزمه  تملاـسم و  یگدـنز  - 6، هعماج
هحفص 36 ] ددرگیم [ ؟ تفایرد  تقیقح  نیا  ترضح  نآ  نانخس  اهراعش و  اههمان و  زا  هک  هنوگنامه  تسرد 

یهاوخ تلادع 

دـحیب و يراکمتـس  متـس و  زا  دایرف  ، يوما میژر  رد  فاصنا  طـسق و  گرم  رب  هودـنا  يراوگوس و  ، يرگداد تلادـع و  نادـقف  زا  داـقتنا 
لصا نیا  موزل  ترورض و  رب  رارـصا  دیکأت و  هاگ  نآ  و  دادیب ، زوس  یتسه  تفآ  زا  یـسرداد  یهاوخداد و  دایرف  نتخاس  نکفا  نینط  ، زرم

تـضهن يـالاو  ياهفدـه  رگید  زا  اهندـمت  اـههعماج و  تفرـشیپ  ییافوکـش و  دوعـص و  تاـیح و  اـقب و  زمر  زار و  نیا  زاـس و  یگدـنز 
تفایرد روفو  هب  يدازآ  ياوشیپ  درکلمع  قطنم و  زا  مه  شخب  ماهلا  تقیقح  نیا  زیگناراـختفا و  لـصا  نیا  . تساروشاـع يهناهاوختلادـع 

نآ و  شوماخ ، درس و  ناتسبش  نآ  رد  هک  یتماهشرپ  دنمشیدنا و  نانز  رادمان و  نادرم  رادرک  راتفگ و  لمع و  راعـش و  زا  مه  ددرگیم و 
نآ - 1: هنومن يارب  دندیزگرب ؛ ار  هعماج  حالـصا  هار  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  یهارمه  يرای و  هار  اهییالاو ، اهشزرا و  نادنبخی  راگزور 

هلمج زا  هعماـج  رد  يربـهر  فیاـظو  طیارـش و  هب  هدـنناشیدنا  رگنـشور و  ياهراـشا  رد  هفوـک ، مدرم  هـب  شزیگنارکفت  هماـن  رد  ترـضح 
نیسح ناج  هب  [ . 14 .« ] هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  و  قحلاب ، نئادـلا  و  طسقلاب ، ذـخآلا  و  باتکلاب ، لماعلا  الا  ماـمالا  اـم  يرمعلف  :» تشون
نوناق بوچراچ  رد  هدومن و  لمع  نآرق  تاررقم  هب  هک  تسا  هعماج  نیتسار  ياوشیپ  ماـما و  مالـسا ، شرگن  رد  یـسک  اـهنت  هک  دـنگوس 

يدونشخ بسک  يارب  ار  نت  ناج و  دشاب و  نآ  يهشیدنا  رد  قح و  هب  تمدخ  رد  دراپس و  ماگ  يرگداد  تلادع و  هار  رد  و  دیامن ، راتفر 
بولطمان و ینوگرگد  زا  هوکش  داقتنا و  نمض  هارمه ، نارای  اب  یخیرات  هدنزاس و  ینخس  رد  و  - 2. دزاس فقو  وا  ناگدنب  تیاضر  ادخ و 

ةداعس الا  توملا  يرأ  یناف ال  هحفص 37 ...« ] دومرف [ : دادیب  متس و  يرادنادیم  اهشزرا و  دض  شرتسگ  هنامز و  یتشز  راگزور و  دنسپان 
زج ار  ناملاظ  اب  یگدنز  یتخب و  کین  تداعـس و  زج  ار  گرم  هناملاظ ، تشز و  طیارـش  نیا  رد  نم  و  ...« امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  و ال 

یلع مکئادعأل  ابلا  متحبصأف  دومرف ...«: هدنهدناکت  رگنشور و  ینایب  رد  یگماکدوخ  متس و  هاپس  ربارب  رد  و  - 3. مرگنیمن يدوبان  تلذ و 
مه نآ  دیاهتـسب ، شیوخ  ناتـسود  اـب  راـکیپ  هب  رمک  دوخ  نانمـشد  دوـس  هب  کـنیا  مه  امـش  [ . 15 ....« ] مکیف هوشفا  لدـع  ریغب  مکئاـیلوا 

تموـکح نارود  رد  شیوـخ  يوزرآ  هب  اـی  هدیـشخب ، قـقحت  امـش  هعماـج  رد  ار  يداد  لدـع و  ینـالوط ، تدـم  نـیا  رد  ناـنآ  هـکنآیب 
دنمشیدنا ریفس  - 4. دنـشاب هدرک  نیمـضت  ار  امـش  شیاسآ  هافر و  تینما و  قوقح و  ای  دیـشاب و  هتفای  تسد  نانآ  يراصحنا  يدادبتـسا و 

لدعلاب و رمأنل  انئج  دومرف ...«: ترـضح  نآ  يهناهاوخ  تلادع  هناتـسودرشب و  فدـه  نیا  میـسرت  رد  دـیبع ، ربارب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 
میاهدمآ راید  رهش و  نیا  هب  يوما  تنوشخ  دادیب و  زوس  ناوختسا  يامرس  دادبتـسا و  نارحب  رد  ام  و  ....« ۀنـسلا باتکلا و  مکح  یلا  اوعدن 
شربمایپ يهبذاجرپ  يهریس  کبس و  ادخ و  يهناتسود  رـشب  تاررقم  هب  ار  مدرم  مینک و  ریبدت  ار  هعماج  روما  يدازآ  تلادع و  ساسارب  ات 

يالاو فدـه  نیا  هب  هراشا  رد  يوما  دادبتـسا  هاگراب  رد  خـیرات ، يهدـنناشیدنا  زیتسمتـس و  هاوختلادـع و  يوناب  گرزب  و  - 5. میناوخارف
، ایابس هللا  لوسر  تانب  کقوس  و  کئاما ، كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا ! نبای  لدعلا  نمأ  هک ...«: دیشورخ  ناییاروشاع  اروشاع و  گنهرف 

ياین هک  ینانآ  رـسپ  ناگدش و  اهر  يهداز  يا  ناه  [ . 16 .« ] دلب یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  ودحت  نههوجو ، تیدبأ  و  نهروتـس ، تکته  دق 
يا ! تخاس ناشیاهر  رفیک  تراسا و  زا  دیـشخب و  هکم  حـتف  رد  ار  نانآ  تشذـگ و  ناشدادـیب  هانگ و  زا  تمارک  رهم و  رـس  زا  مردـقنارگ 

رد ار  دوخ  ناکزینک  ناـنز و  تخبهریت ، هحفـص 38 ] وت [  هک  تسا  يوما  شکيدازآ  دـیلپ و  ماظن  يرگداد  تلادـع و  زا  نیا  اـیآ  دـیزی !
رهـش نآ  رهـش و  نیا  هب  دادیب ، تراسا و  دنب  رد  ار  ربمایپ  زیتس  متـس  دنمجرا و  نارتخد  هاگ  نآ  یناشنب و  اههدرپ  تشپ  شیاسآ ، تینما و 
رانک ار  نانآ  تمارک  يهدرپ  تینما و  میرح  هلیـسو  نیدـب  هک  تسا  داد  لدـع و  زا  نیا  ایآ  ؟ ینادرگب نزرب  نآ  يوک و  نیا  رد  یناشکب و 

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


دنرگنب نانآ  رب  رابت ، هشیریب و  رادهشیر و  کیدزن ، رود و  اتسور ، رهـش و  مدرم  هناگیب ، انـشآ و  ات  يزاس ؛ نایامن  ار  ناشیاههرهچ  ینز و 
، هوکــشرپ نادــناخ  نـیا  شنمدازآ  ریلد و  نادرم  زا  هـن  هــک  یطیارــش  رد  مــه  نآ  دنــشاب ؟ نارگاــشامت  ناگدــید و  ربارب  رد  ناــنآ  و 

!؟ دنک عافد  نانآ  يدازآ  قوقح و  زا  هک  یهانپ  تشپ و  هن  و  تسا ، هدنام  ناشیارب  يرالاسناوراک 

یهاوخ يدازآ  یگدازآ و 

یبـلط تـیرح  یگدازآ و  يدازآ و  يارب  یــشبنج  اروشاـع ، یناـسنا  ینید و  یگنهرف و  زیمآ  تملاــسم  هناــمیکح و  هـنارکفتم و  شبنج 
تثعب نامرف  نآ  ققحت  شزومآ و  هب  و  دوشیم ، فصو  نآ  ینامرهق  يراگزومآ و  هب  ربمایپ  هک  تسا  ییالاو  فدـه  نامه  شفدـه  . تسا

دیق و هک  دننکیم  يوریپ  يروآمایپ  نآ  زا  یقرتم  شیدناون و  مدرم  و  [ . 17 « ] مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرصا و  مهنع  عضی  و  :» دباییم
يانخارف هب  اهتلذ  اهتراسا و  عاونا  زا  دنـشیدنیب و  اـت  درادیم  رب  ار  همه  تسا ، هدـش  هداـهن  ناـنآ  زغم  اـپ و  تسد و  رب  هک  ار  ییاهدـنب 

: هک دومرفیم  شرافـس  شهاوخ  تیرح  دنزرف  هب  خیرات  ردپ  نیرتشنمدازآ  نآ  هک  یبایمک  رهوگ  نامه  . دنیاشگ لاب  یگدازآ  يدازآ و 
[18 .« ] ارح هللا  کلعج  دق  كریغ و  دبع  نکت  و ال  .» تسا هدیرفآ  دازآ  ار  وت  ادخ  هک  شابم  يرگید  ورهلابند  هدنب و  هدرب و  زگره  مرـسپ !
ار یهاوخیدازآ  يدازآ و  شخب  جوا  لیدبیب و  اهبنارگ و  تمعن  هک  ناشیدنا  کیرات  زا  یخرب  ياهراوگنـس  رادـنپ  فالخرب  نایب  نیا  اب  .

قوقح یـسارکومد ، تاحالـصا ، يدازآ ، يابیز  سدقم و  ياههژاو  مه  زونه  موس ، هحفـص 39 ] يهرازه [  زاغآ  رد  دـنباتیمن و  رب  زونه 
يریذـپ ذوفن  نوناق ، بوچراچ  رد  لمع  ییارگنوناق و  شیوخ ، تشونرـس  رب  ناسنا  تیمکاح  قح  نوناق ، لباقم  رد  ناگمه  يربارب  رـشب ،

ار لقتـسم  ياههناسر  دازآ و  تاعوبطم  موزل  مدرم ، ربارب  رد  هدروآ  داب  تاناکما  تورث و  تردـق و  نابحاص  ندوب  وگخـساپ  ناـمکاح و 
، فاصنااب رگنفرژ و  یققحم  رگا  هدـنراگن  رواب  هب  دـنرادنپیم ، یگنهرف  مجاـهت  يهتخاـسدوخ  ياـهرازبا  زا  برغ و  كراـبمان  تاـغوس 

نیمه تسا و  هنابلط  تیرح  هناهاوخیدازآ و  یتکرح  اروشاع ، تکرح  هک  تفای  دـهاوخ  رد  یناـسآ  هب  درگنب ، ار  اروشاـع  قطنم  دانـسا و 
يدازآ يارب  یتـکرح  تـضهن و  اروشاـع  تـکرح  يرآ ، . تـسا نآ  يراگدــنام  هبذاـج و  یگنادواـج و  ياــهزار  زا  یکی  ــالاو  فدــه 
يدازآ ، ضارتعا داقتنا و  يدازآ  ، ملق نایب و  يدازآ  ، هدیقع هشیدنا و  يدازآ  ، ترطف نادجو و  يدازآ  يارب  تسا  یـشبنج  تکرح و  ، تسا

زا يدازآ  ، زرودرخ دـنمدرخ و  يدوجوم  تروصب  نتـسیز  يارب  يدازآ  ، هناهاگآ شنیزگ  باـختنا و  هسیاـقم و  يدازآ  ، رادـشه توعد و 
تاـفارخ و تراـسا  زا  يدازآ  ، گـنراگنر ياههدـکتب  ناـحارط  ناـشارت و  تـب  نازاـس و  نـید  لـیمحت  زا  يدازآ  ، ناـگماکدوخ تراـسا 

گرزب . روآشدنچ ياهشتسرپ  اهتفخ و  لیمحت  اهيریذپ ، تلذ  اهیقابقلمت ، اهیسولپاچ ، زا  يدازآ  ،و  سفن تراسا  زا  يدازآ  ، ماهوا
، تسین دـنبیاپ  یتاررقم  نوناق و  نییآ و  نید و  هب  رگا  هک  تساوخیم  راکزواجت  نمـشد  زا  تاظحل  نیرتساـسح  رد  اروشاـع  رادـمچرپ 

اوعجرا مکایند و  یف  هحفص 40 ] ارارحأ [  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفسیبا  لآ  ۀعیـش  ای  .» دشاب شنمدازآ 
زیخاتسر زور  یـسرباسح  زا  دیرادن و  ینامیا  نید و  رگا  يوما  نامدود  ناوریپ  يا  ناه  [ . 19 .« ] نومعزت امک  ابرع  متنک  نا  مکباسحا  یلا 
ناـکاین هب  دـیرادنپیم ، برع  ار  دوـخ  یتـسار  هب  رگا  دیـشاب و  شنمدازآ  درمدازآ و  ناـهج  نیا  یگدـنز  رد  دـییایب و  سپ  دیـسارهیمن ،

دنک زا  ار  نتشیوخ  تسناوت  ماجنارس  شراک ، هار و  ماجرف  رد  رایسب  ربدت  رکفت و  زا  سپ  هک  ار -  خیرات  درمدازآ  نآ  .و  دیشیدنیب شیوخ 
وا دوتس و  دباتشب -  يدازآ  ياوشیپ  يوس  هب  بیرف  قانتخا و  هاگودرا  زا  ندیرب  اب  دشیدنیب و  هناشنم  دازآ  دناهرب و  دادبتـسا  ياهریجنز  و 

نیسح يهریس  کبس و  رد  يدازآ  رهوگ  .«. کما کتمس  امک  ةرخآلا  ایندلا و  یف  رح  تنا  :» دومرف داد و  لادم  ترخآ  ایند و  شنمدازآ  ار 
یگدازآ و تمارک و  قشع و  زا  راشرس  هناشنمدازآ و  زین  ار  ادخ  اب  يهطبار  هک  تسا  شخب  جوا  زاس و  تشونرس  ياهنوگ  هب  مالـسلاهیلع 

نا راجتلا و  ةدابع  کلتف  ۀبغر  هللا  اودبع  اموق  نا  .» تلذ عمط و  ساسارب  ای  راوهدرب  هناشنمرجات و  هن  ددنـسپیم ، دـهاوخیم و  یـسانش  قح 
[ . 20 .« ] ةدابعلا لضفأ  یه  رارحألا و  ةدابع  کلتف  ارکش  هللا  اودبع  اموق  نا  ودیبعلا  ةدابع  کلتف  ۀبهر  هللا  اودبع  اموق 
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يریذپان تسکش  یبلط و  تزع 

دـشر و رد  شخب  جوا  یگژیو  نیا  تسا . یناسنا  یقالخا و  ياهیگژیو  زا  هناراوگرزب  راـتفر  یـشنمگرزب و  حور و  تمارک  سفن و  تزع 
تـشونرس شقن  شايرادمنوناق  ییارگنوناق و  یـسانش و  قح  حور و  تمظع  تیونعم و  وا ، يرادرک  هتـسیاش  یکاپ و  ناسنا ، یگدـنلاب 

نآرق و گنهرف  رد  اما  تسا  هدمآ  يدنمجرا  يدـنموربآ و  موهفم  هب  یـسراف  گنهرف  رد  تزع  يهژاو  هچرگ  . دراد ییاسآ  هزجعم  زاس و 
هحفـص 41] تسا [ . يریذپان  تسکـش  حور و  تمظع  یقالخا و  يونعم و  يدـنمناوت  يهلحرم  هب  نتفرگ  جوا  موهفم  هب  تلاسر  نادـناخ 
زا سپ  دریگیم و  همـشچرس  بلق  حور و  يهرتسگ  لد و  ناج و  يافرژ  زا  تسخن  يهلحرم  رد  ریذـپان  تسکـش  فرگـش و  تردـق  نیا 

رادرک و راتفگ و  هدید ، تسد و  ملق ، نابز و  هدیقع ، هشیدنا و  نارک  ات  نارک  رد  جیردت  هب  شیوخ ، هاگتساخ  هاگشیور و  زا  ندروآربرس 
نیا هب  هک  یسک  . دشخبیم يریذپان  تسکش  تیونعم و  هوکـش و  تمظع و  وا  هب  هاگ  نآ  دباییم و  یلجت  وا  یگدنز  ياهفده  اههمانرب و 

ناــگماکدوخ ناسانــشان و  قـح  ربارب  رد  ندروآ  دورف  تـلذ  رــس  زا  رتارف  ار  دوـخ  رگید  دــیدرگ ، هتــسارآ  يوـنعم  یناــسنا و  یگژیو 
يورهلاــبند یــشنم و  هدرب  زا  رتارف  ، تــفخ لوــبق  يریذــپ و  متــس  زا  رتارف  ، هنــالیلذ ینتورف  زا  رتارف  ، هناربــکتم راــقو  زا  رتارف  ، درگنیم

زا رتارف  ، قارطمطرپ یلاـشوپ و  باــقلا  روآ و  شدــنچ  ياهشیاتــس  اــهقلمت و  اهیــسولپاچ و  ندینــش  نتفاــب و  زا  رتارف  ، هناروـکروک
، ینامگدـب بجع ، حدـم ، بح  یتسود ، دوخ  هعمـس ، ایر ، نوچ : ییاهـشزرا  دـض  زا  رتارف  ،و  زیمآ تناها  هناشنمرکاچ و  ياـهیرادربنامرف 
، یبلطهاـج ییورود ، لـمجت ، یـشورفرخف ، بـیرف ، يزوـتهنیک ، ینیچنخـس ، بـصعت ، رورغ ، دـسح ، صرح ، یبلطاـیند ، قـلمت ، لادـج ،
گنرین و يرگلاجد و  ربارب  رد  هن  دریذپیم و  ذوفن  روز  رز و  ربارب  رد  هن  هک  دریگیم  جوا  ياهلحرم  هب  . دهاوخیم یگـشیپ و ... تنوشخ 

رگهراـظن دـناوتیم  هن  دـهاوخیم و  دـنکیم و  لـیمحت  نارگید  هب  ار  نآ  هن  دـنکیم و  لـمحت  ار  يرادـمروز  اوراـن و  دادـیب و  هن  بیرف ؛
هب ناج ، زا  نداهن  هیام  ناوت و  يهمه  اب  ددنبورف و  مد  دشاب و  روآتفخ  رابتلذ و  شکتزع و  ياهتفآ  نیا  لاگنچ  رد  یمدرم  تراسا 

گرزب مالسلاهیلع  نیـسح  و  هحفـص 42 ] [ . ] 21 ! ] زگره هـن  دـهدن ؛ یگدازآ  یـشنمگرزب و  حور و  تـمارک  سفن و  تزع  سرد  ناـنآ 
تزع تضهن  دنلب  ياهفده  زا  یکی  تسا و  زیگنا  راختفا  هار  نیا  يهنومن  لبمس و  نیرتناشخرد  یقالخا  یناسنا و  یگژیو  نیا  راگزومآ 

نآ - 1: هنومن يارب  یگدازآ . یـشنمدازآ و  هار  نداد  ناشن  یبلط و  تزع  يزومآ و  تزع  هاگ  نآ  يریذـپ و  تلذ  تلذ و  یفن  شاهنابلط ،
الا و :» هک داد  مایپ  اهلسن  اهرصع و  هب  دیزگرب و  ار  یمود  هنادنمتزع ، هناشنم و  دازآ  گرم  راب و  تلذ  یگدنز  یهار  ود  رـس  رب  ترـضح 
تباط و روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبأی  هلذلا  نم  تاهیه  ۀلذلا  ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا  نیب  ینزکر  دق  یعدـلا  نب  یعدـلا  نا 
اهرـصع و ناهاوخیقرت  يا  ! ناراگزور يا  ناه  [ . 22 ...« ] مارکلا عراصم  یلع  ماـئللا  ۀـعاط  رثؤن  نا  نم  هیبا  سوفن  ۀـیمح و  فونا  ترهط و 

تلذ یهار  ود  رس  رب  هحفـص 43 ] تسا [ : هداد  رارق  باختنا  ود  هار و  ود  نایم  ارم  کنیا  هیامورف ، دنزرف  هیامورف و  نیا  هک  دینادب  ! اهلسن
هک ام  زا  تسا  رود  ردقچ  و  يزارفرـس ، تزعاب و  راختفارپ و  گرم  و  مکاح ، نارگدادیب  ناگیامورف و  ربارب  رد  رابتفخ  میلـست  يریذپ و 

دنمتریغ ياهزغم  هزیکاپ و  ياههشیر  گر و  كاپ و  ناردام  ياهناماد  ناگدروآ و  نامیا  وا و  ربمایپ  ادـخ و  مینیزگرب . ار  يراوخ  تلذ و 
هاگتداهـش رب  ار  هشیپ  تلاذر  تسپ و  نارگدادبتـسا  ناـگیامورف و  يرادربناـمرف  اـم  هـک  دـنریذپیمن  تفارـشاب ، زیتـس و  متـس  ياـهناج  و 

هن دنگوس  يادخ  هب  هن ! [ . 23 .« ] دیبعلا رارف  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مهیطعا  هللا ال  و  : » دومرف .و  میرادـب مدـقم  ناشنمدازآ  نادرمدار و 
: هک دیـشورخ  هنانامرهق  .و  تخیرگ مهاوخ  نانآ  ربارب  زا  وسرت  ناگدرب  ناـسب  هن  داـهن و  مهاوخ  راـصحنا  دادبتـسا و  تسد  هب  تلذ  تسد 

. تفر مهاوخن  نارگدادبتسا  راب  تفخ  نامیپ  راب  ریز  زگره  نم  هک  دنگوس  يادخ  هب  [ . 24 .« ] ادبا یسفن  نم  ۀیندلا  یطعا  هللاو ال  »

ملاع ملع و  تلاسر  هب  نداد  هجوت 

هب نداد  رادشه  شیوخ و  یعقاو  تلاسر  هب  شناد  ملع و  نداد  هجوت  اروشاع  رورپ  ناسنا  زاس و  گنهرف  تضهن  رگید  رابهوکـش  فدـه 
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تیلوئسم عیفر و  هاگیاج  ریطخ و  دهع  هب  هعماج  صاوخ  ای  تلاسر ، یهاگآ و  هشیدنا و  بحاص  رکفنشور و  ملاع و  دنمـشناد ، روشناد و 
شیالآیب و ملاس و  بآ  زا  زیربل  بآ ، عبنم  دشاب و  هزیکاپ  كاپ و  نآ ، يهمشچرس  يراید  رهـش و  رد  رگا  هک  ارچ  . تسا شیوخ  نیگنس 
ناشوج و كاپ و  ياهمشچرس  هب  اهنآ  يهمه  هک  ارچ  تسین ؛ رابنایز  نادنچ  اهریش  اههلول و  ندوب  دولآ  لگ  تروص  نآ  رد  هدش ، هیفصت 
ار یگدولآ  دیوریم ، شیوخ  هار  رـس  رد  ار  دولآ  لگ  دکار و  ياهبآ  نیا  يهمه  هک  ریذـپان  نایاپ  فاص و  یبآ  هب  دـنراد و  دـنویپ  لالز 
، عرف هک  تسا  نیا  هن  رگم  هحفـص 44 ] دزاسیم [ . هزیکاپ  ییادز و  تفآ  ینوفع و  دض  ار  اج  همه  دیالاپیم و  ار  اهیـصلاخان  دیوشیم ،

يرثا شنیب  شناد و  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ؟ دریذـپیم گـنر  دریگیم و  گـنر  عـمج  زا  درف ، لـک و  زا  ياهرذ  ءزج ، تـسا و  لـصا  عباـت 
يهدرتسگ رد  میظع  یجوم  جیردت  هب  دروآیم و  دـیدپ  هعماج  نارک  ات  نارک  رد  هدرتسگ  یباتزاب  دراذـگیم و  اهناج  اهلد و  رد  فرگش 

دـض اهـشزرا و  اهدیابن و  اهدیاب و  هریـس و  کبـس و  هقیلـس و  هدیقع و  هشیدنا و  تشونرـس  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ؟و  دنکیم داجیا  یتیگ 
دروآیم و تردـق  ملع ، ییاناوت و  ییاناد ، هک  تسا  نیا  هن  رگم  ؟و  دـنزیم مقر  ملق  باتک و  یئاناد و  شنیب و  ملع و  شناد و  ار  اهـشزرا 

تـشونرس رب  نادنمتردق  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ؟و  دنریگیم فک  هب  ار  مدرم  يایند  نید و  نوئـش  میظنت  روما و  ریبدـت  هک  دنتـسه  ود  نیا 
تـسا نشور  نایب ، نیا  اب  .«. كولملا یلع  ماکح  ءاملعلا  سانلا و  یلع  ماکح  كولملا  .» نایاورنامرف رب  نادنمـشناد  اما  دنناریم  مکح  مدرم 

مه تسا -  یتشک  نتـسکش  ناسب  هک  ملاـع -  شزغل  اـب  و  [ . 25 .« ] ملاعلا دـسف  ملاعلا ، دـسف  اذا  .» ددرگیم هابت  هعماج  ملاع ، یهابت  اـب  هک 
نامتک اـب  و  [ . 26 .« ] قرغت قرغت و  ۀنیفـسلا  راسکناک  ملاـعلا  ۀـلز  .» دراپـسیم باـقرغ  هب  ار  یتشک  نانیـشنرس  مه  دوشیم و  قرغ  شدوخ 

غیت ریز  ناشفارون  ياهامیـس  اههرهچ و  و  ناروتـس ؛ مس  لامیاپ  اهتمرح  دوشیم و  اهیـشک  قح  هک  تسا  هاگآ  ملاع و  يوس  زا  قیاـقح 
ای ، زیمآ تعدـب  ياهدـیقع  هشیدـنا و  نایب  اب  .و  نابلط لامک  ناـهاوخ و  تلیـضف  مشچ  زا  رود  دـننامیم و  ناـمتک  هدرپ  سپ  رد  روسناـس و 

یتشادگرزب ای  هحفـص 45 ] بصعت [ ، ضرغ و  هب  هتخیمآ  دولآباتـش و  یتواـضق  يرواد و  اـی  ، هناـملاظ هنارگهارمگ و  ینخـس  توعد و 
دولآ و كرـش  اوسر و  یتعدـب  ساـسا  هیاـپ و  هک  تسا  ملاـع  يوس  زا  تاـیاور -  تاـیآ و  زا  ياهزیمآ  اـب  رادـمان -  ياهرهچ  زا  زیمآوـلغ 

يرایسب مه  ددرگیم و  وا  دوخ  یگدنام  بقع  یهابت و  یهارمگ و  يهیام  مه  هاگ ، نآ  دزیریم و  ییایند  هعماج و  رد  ار  نیرفآ  طاطحنا 
ای و  ...« رئاج ماما  هللا  دنع  سانلا  رـش  نا  و  . » ددرگ هابت  دیاب  ییاههیامرـس  هچ  نآ ، رگناریو  راثآ  ندودز  ندنکفارب و  يارب  هاگ  نآ  و  رگید ؛

نانآ یقرت  نابدرن  ، ندـیدرگ ناـنآ  يزوریپ  لـپ  ، ندـمآرد ناـملاظ  روحم  رادـم و  تروص  هب  ، ندـش دادبتـسا  نک  فاـص  هداـج  هب  لیدـبت 
نوکر و شیارگ و  ، متس هاگراب  هب  لد  هداس  مدرم  نداد  قوس  ، نتخاس وا  يهدنیامن  ادخ و  يهیاس  ، ندرورپ ریما  ندیـشارت و  رادرـس  ، ندش
زیتسمتـس و هاوخیدازآ و  نیتـسار و  ناـملاع  يهرهچ  نتخاـس  راد  هشدـخ  ،و  ندیـشارت تب  یـسولپاچ و  قـلمت و  ، ندوـمن دادـیب  هب  شنرک 
اهرابرد و رازبا  اـی  ماـقم  هاـج و  يهتفیـش  راداـیند و  تسوداـیند و  ملاـع  يوس  زا  ناـنآ  ندرب  لاؤس  ریز  مدرم و  يدازآ  قوقح و  رادـفرط 

ياهشیپ ترارـش  ناگماکدوخ  يهچیزاب  ریـسا و  ار  بهذم  دریگیم و  ار  نید  ناج  حور و  هک  تسا  تردق  زکارم  اهرتفد و  اههاگتـسد و 
رخف عیطم  تکاس و  یناتـسروگ  ای  شوماخ  درـس و  یناتـسبش  رب  دنیوجیم و  ار  شیوخ  لد  ياهاوه  نآ ، زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هک  دزاسیم 
نیا يرآ  [ . 27 .« ] ایندلا هب  بلطت  يوهلاب و  هیف  لمعی  رارـشالا ، يدیا  یف  اریـسا  ناک  دق  نیذلا  اذـه  ناف  .» دـننکیم ییادـخ  دنـشورفیم و 

ظـعاو و هباـطخ ، بیطخ و  رعاـش ، رعـش و  ملاـع ، ملع و  اـت  تسا  نآ  رب  شاهنارگحالـصا  تضهن  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  هنوگ 
و هحفص 46 ] تعامج [  هعمج و  ماما  ینید ، ملاع  یبهذم و  رکفنشور  داتسا ، هدنسیون و  رگـشهوژپ ، ققحم و  وگزردنا ، زردنا و  هظعوم ،

يهناخ رانک  رد  ترضح  نآ  . دهد هجوت  شیوخ  یخیرات  تلاسر  هب  ار  اهنآ  دشخب و  جوا  شایقیقح  هاگیاج  هب  ار  یبهذم  یملع و  عجرم 
متنا مث  :» دومرف هلمج  زا  هدنناشیدنا ، نیرفآروعش و  زیگناروش و  اسر و  یمایپ  نمض  درک و  نادنمشناد  ناروشناد و  هب  ار  نخـس  يور  ادخ 

مکمرکی و  فیرشلا ، مکباهی  ۀباهم ، سانلا  سفنا  یف  هللااب  و  ۀفورعم ، ۀحیصنلاب  و  ةروکذم ، ریخلاب  و  ةروهشم ، ملعلاب  ۀباصع  ۀباصعلا ! اهتیا 
ۀبیهب قیرطلا  یف  نوشمت  و  اهبالط ، نم  تعنتما  اذا  جئاوحلا  یف  نوعفـشت  هدنع ، مکل  دی  و ال  هیلع ، مکل  لضف  نم ال  مکرثؤی  و  فیعـضلا ،
مکقح اما  و  متعیـضف ، أفعـضلا  قح  اماف  هللا ... قحب  مایقلا  نم  مکدـنع  یجری  امب  هومتلن  امنا  کلذ  لـک  سیلا  رباـکالا ، ۀـمارک  كولملا و 
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ییوگزردنا رد  دیتسه و  شیوخ  ياهرهش  يهرهش  ملع  شناد و  رد  هک  یناسک  يا  و  ناروشناد ! هورگ  يا  امش  [ . 28 ...« ] متبلطف مکمعزب 
تمرح هوکش و  مدرم ، لد  رد  شیپ ، رد  ار  وا  هار  دیراد و  بل  رب  ار  ادخ  مان  هک  نآ  ساپ  هب  ! ماع صاخ و  دزنابز  یمانکین  یهاوخریخ و  و 
يرترب هن  وا  رب  هک  یـسک  درادیم . ناتیمارگ  دـنمزاین ، ناوتان و  دربیم و  باسح  امـش  زا  رادروخرب  دـنمناوت و  هک  ياهنوگ  هب  دـیاهتفای ؛

يهتـساوخ امـش  يهراـشا  هب  هعماـج  نارادروخرب  نارگناوت و  درادیم و  مدـقم  دـشخبیم و  يرترب  دوخ  رب  ار  امـش  تساـیر ، هن  دـیراد و 
نیا ایآ  . نارادـمامز تبیه  کبـس و  اب  دـیوریم و  هار  ناهاشداپ  هوکـش  اب  نابایخ  هچوک و  زا  رذـگ  ماـگنه  هب  . دـنروآیمرب ار  نادـنمزاین 

و دینک ؟ عافد  وا  ناگدنب  يدازآ  قوقح و  ادخ و  تاررقم  ياهزرم  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  دیاهدمآ ، لیان  نادب  هک  هوکـش  تردـق و 
ادخ تاررقم  رتشیب  ینابزرم  رد  هک  دیدرکن  نینچ  اهنت  هن  هک  درد  غیرد و  اما  ؟ دیرامگ تمه  دیناوخ و  ارف  نوناق  هب  لمع  ییارگنوناق و  هب 

نامه رد  دیتخاس و  عیاض  دیدرمـش و  رادقمیب  راوخ و  ار  مدرم  قوقح  ناراکمتـس ، ربارب  رد  شبنج  كرحت و  مدع  اب  دیدرک و  یهاتوک 
 ] رطخ هب  یناج  هن  دیتشاذگ و  هیام  شیوخ  لام  زا  هن  ادخ ، هار  رد  اما  دیدروآ ، تسد  هب  دیتساوخ و  دیتشادنپیم ، دوخ  قح  ار  هچنآ  لاح 

مایپ اب  یمدمه  ابیز ، توارطرپ و  تشهب  ادـخ  هک  دـیتسه  ماخ  يوزرآ  نیا  رد  امـش  ! دـیداتفارد ناراکزواجت  اب  هن  دـیدنکفا و  هحفص 47 ]
زا يوترپ  هک  مسرتیم  نآ  زا  اما  دـیرادنپیم ، شیوخ  قح  ار  اهنیا  هک  هچ  دراد ؛ ینازرا  امـش  هب  ار  شرفیک  باذـع و  زا  تینما  و  ناروآ ،
هب هعماج  رد  وا ، تمارک  وترپ  رد  ادخ و  نید  ملع و  مان  هب  امـش  هک  ارچ  دیآ ؛ دورف  یـضار -  دوخ  زا  هورگ  امـش -  رب  ادـخ  رفیک  مشخ و 

قوقح و هن  دینکیم و  مارتحا  ار  شناگدنب  ادخ  رطاخ  هب  هن  دـیهدیم و  اهب  شنمدازآ ، یعقاو و  ناتـسرپاتکی  هب  هن  اما  دیدیـسر ، تیعقوم 
دیرگنیم دوخ  دیبوشآیمرب ، ناتناردپ  ياهنامیپ  اهـشرافس و  زا  ياهراپ  ندش  هتـسکش  رطاخ  هب  هک  امـش  . دـیرادیم ساپ  ار  نانآ  تمارک 
يرهمیب ییانتعایب و  شربمایپ  ياهدـهع  اهـشرافس و  هب  هدـش و  هتـسسگ  نانکـش  نوناق  تسد  هب  ادـخ  ياـهنامیپ  تاررقم و  هنوگچ  هک 

نایانیبان و هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  دادیب  یشک و  قح  راک  هدزدادبتسا ، يهعماج  نیا  رد  . دیدرگیمن نارگن  ناشیرپ و  امش  اما  ، ددرگیم
ناشداد هب  دـنکیمن و  محرت  نانآ  هب  یـسک  دـناهدش و  اهر  اهرهـش  رد  یهانپ  تسرپرـس و  نودـب  ریگ ، نیمز  نارامیب  ناناوتان و  اـهگنگ ،

قح زا  دنکفا و  رطخ  هب  ار  دوخ  هک  یسک  هن  دینکیم و  راتفر  شیوخ  ناونع  تیعقوم و  روخرد  هن  نید  ياملع  ناروشناد و  امش  . دسریمن
اب اهیشک ، قح  اهجنر و  اهدرد و  نایب  تحارص و  ییوگقح و  ياج  هب  امش  . دینکیم يرای  ناملاظ  ربارب  رد  ار  وا  دیوگ ، نخس  تلادع  و 

نارگید و تینما  قوقح و  هن  دیشیدنایم ، دوخ  تینما  هب  اهنت  راصحنا ، دادبتـسا و  تفآ  اب  شزاس  یـسولپاچ و  یفابقلمت و  ینابزبرچ و 
رادشه نانآ  هب  لیامت  ناراکمتـس و  اب  شزاس  زا  ار  امـش  هک  زین -  ادـخ  ياهرادـشه  زا  و  ادـخ ؛ نوناق  هب  لمع  و  رتفد ، نید و  زا  تسارح 
هاگیاج زا  امـش  هک  ارچ  تسا ؛ رتنیگمهـس  همه  زا  امـش  تبیـصم  هعجاف و  هک  یتسار  . دینکیم تلفغ  دیریذپیمن و  رادشه  تسا -  هداد 
ققحت هعماـج و  يربـهر  دـیاب  . دیاهتـسش تسد  هناـهاگآ  هناـملاع و  تلاـسر  زا  هدـش و  هدـنار  شیوخ  ینید  یملع و  يونعم و  یگنهرف و 

اب دـنیوا و  مارح  لالح و  هب  هاگآ  ادـخ و  تاررقم  رادـتناما  هک  دـشاب  یناسانـش  نید  نادنمـشناد و  تسد  هب  يروحم  نوناق  ییارگنوناق و 
هتفرگ امـش  زا  یملع  هاگیاج  يونعم و  تیعقوم  نآ  کنیا  اما  دـنامدرم ، قوقح  نیمـضت  نیمأـت و  هشیدـنا  رد  دوجو  هحفـص 48 ] يهمه [ 

هب نشور -  ياهلیلد  همه  نآ  زا  سپ  ربمایپ -  يهریس  کبس و  يهرابرد  دیدش و  هدنکارپ  نآ  هب  لمع  قح و  روحم  زا  هک  ارچ  تسا ؛ هدش 
ناج هب  ار  اهيراوگان  اهیتخس و  ادخ  هار  رد  دیدیزرویم و  ییابیکش  اههجنکش  اهجنر و  ربارب  رد  امش  رگا  یتسار  . دیتخادرپ شکمـشک 

دـندمآیم و امـش  يوس  هب  تاررقم  نیناوق و  تفایرد  يارب  ریزگان  هب  روما  نارازگراک  ناراد و  هتـشر  رـس  هک  دوب  هاگ  نآ  دـیدیرخیم ،
دیداد ار  تصرف  نیا  نارگدادبتسا  هب  امش  اما  تفاییم ، نایرج  امش  تراظن  اب  اهراک  دیدوب و  هعماج  يونعم  یملع و  يرکف و  عجرم  امش 

نانآ رب  ار  ادـخ  نید  راـک  شیوخ ، يراـک  منادـن  اـب  دـنتفرگ و  امـش  زا  ار  اـهراک  ناـیرج  نسح  رب  تراـظن  یملع و  يربهر  تیعقوم  هک 
ماگ دوخ  يهناملاظ  هنابلط و  هاج  ياهاوه  هار  رد  دـننک و  لمع  شیوخ  هنارادـمروز  تسـس و  ياـههتفای  اهرادـنپ و  ساـسارب  اـت  دـیدرپس 

دیزیرگیم و قح  هار  رد  يزابناج  يراکادف و  زا  امش  هک  تسا  نیا  هعماج ، يربهر  نتفرگ  فک  هب  امش و  رب  نانآ  يهرطیس  لیلد  . دنراپس
اب ات  دیراپـسیم  دادبتـسا  دنب  هب  ار  ناوتان  مورحم و  ياههدوت  مه  تهج  نیمه  هب  دیدنبیم ؛ لد  ناهج  نیا  رذگدوز  یگدـنز  هب  هناقـشاع 
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هنارادمروز و نارگدادبتـسا  دندرگ و  راتفرگ  نان  بآ و  مغ  رد  رگید  ياهراپ  دـنزاس و  شیوخ  لیلذ  يهدرب  ار  ياهراپ  بیرف  بوکرس و 
راب هب  اهییاوسر  شیوخ  ياهيزابـسوه  ناراکتـشز و  زا  يورهلاـبند  اـب  دـنروخ و  هطوغ  تمعن  زاـن و  رد  شیوخ  لد  ياـهاوه  ساـسارب 

هاگراب نارگشیاتس  زا  ییوگنخس  رونخس و  يراید  رهـش و  ره  رد  هک  دسرب  ییاج  هب  راک  . دنزرو یخاتـسگ  اناوت  يادخ  ربارب  رد  دنروآ و 
دـشاب و نانآ  يهرطیـس  رد  مدرم  ياـیند  نید و  روشک و  نارک  اـت  نارک  دوش و  هتـشامگ  سدـقم  هاـگیاج  نیا  رب  دور و  ربنم  زارف  رب  ملظ ،
ره هک  دنراپـس  تلذ  هب  نت  دندرگ و  نانآ  يهدرب  ياهنوگ  هب  ریزگان  هب  مدرم  و  زاب ؛ یتیانج  راشف و  ره  يارب  اج  همه  رد  ناشدادـیب  تسد 

هماکدوخ و یمکاح  هک  دـسرب  ییاج  هب  دادبتـسا  قانتخا و  راشف  . دنـشاب هتـشادن  ار  دوخ  زا  عافد  تردـق  دوش ، هدـیبوک  ناشرـس  رب  یتسد 
رب دـبوکب و  ار  دـنبرد  يهدوت  نایاونیب و  شیوخ ، لد  ياوه  يارب  يرگید  دزاتب و  ناریذـپان  متـس  ناهاگآ و  رب  شیک  تنوشخ  زوتهنیک و 

ییوگخـساپ نوناق و  زا  رتارف  ریذپان و  دقن  ارچ و  نوچیب و  ییاورنامرف  ار  دوخ  تساهنیا و  يهدنرامگ  هک  یموس  دریگ و  تخـس  نانآ 
نیـسح ياهفدـه  زا  یکی  ناـیب ، نیا  اـب  . ار زیخاتـسر  زور  هـن  دسانـشب و  ار  ادـخ  هـن  درامـشیم ، مدرم  هعماـج و  ربارب  هحفـص 49 ] رد [ 

ترـضح نآ  زا  ناـنآ  اـت  تسا  شیوخ  نیگنـس  تلاـسر  هب  ناـنآ  نداد  هجوت  دوـخ و  هاـگیاج  هب  ملاـع  ملع و  ندیـشخب  جوا  مالـسلاهیلع 
ياههدرپ ات  ، نیرفآ تملظ  هن  دنشاب و  نکش  تملظ  ات  ، ازتفآ هن  دنـشاب و  ادزتفآ  ات  ، اهـشزرا دض  هن  دنراد  ساپ  اهـشزرا  زا  هک  دنزومایب 

هن دنــشاب و  هدــنزاس  اــت  ، دادبتــسا يهـلمع  مـلظ و  رگهیجوــت  هــن  دــنیاشگب و  حــالف  هار  دــنردب و  ار  تناــیخ  يراــکایر و  بــیرف و 
هدزماوع و رگریدـخت و  زادرپهفارخ و  هن  دنـشاب و  هدـنناشیدنا  ناـبگنهرف و  زاـسگنهرف و  ، ازيراـمیب هن  دنـشاب و  شخبافـش  ، هدـننازوس

دنشاب هدنهد  دشر  هدنرب و  الاب  هدنرب و  شیپ  يورین  ، يریذپ تلذ  ییاتسیا و  زمرت  هن  دنشاب  هعماج  یقرت  جوا و  تفرشیپ و  لماع  ، هدازماوع
درکلمع يرادمنوناق و  ییارگنوناق و  زا  ،و  تاناکما تردـق و  نابحاص  هن  دـنراد  ساپ  مدرم  قوقح  زا  ، يراسنوگن طوقـس و  ثعاب  هن  و 

هب هتسیاش  ابیز و  درکلمع  راتفگ و  اب  ار  مدرم  و  یقرتم ، لوصا  نیا  سکع  هن  دنهد و  مایپ  تموکح  ندوب  وگخساپ  يریذپدقن و  ینوناق و 
. دنهد يرارف  دننادرگ و  رود  هن  دنزاس و  کیدزن  ادخ 

تیب لها  تماما  ای  يرالاس  هتسیاش 

نانآ هک  ییاجنآ  زا  ، تسا قشمرس  لبمـس و  هوسا ، وگلا ، شقن  اههدوت ، يارب  اهندمت  اههعماج و  ناربهر  نایاوشیپ و  شقن  هک  ییاجنآ  زا 
هتـسیاش تلادـع ، تسادـق ، یکاپ ، مسجت  هک  دـننآرب  ادـخ  ناگدـنب  هک  ییاجنآ  زا  ، دـنامدرم رتشیب  هاگرظن  رد  يرظن  یلمع و  ياـههنومن 

یبلط هاج  یهابت و  ای  نانآ ، یگتسیاش  یتسرد و  هک  ییاجنآ  زا  دنرگنب ، ناشنارادمامز  يامیـس  رد  ار  قوقح  تیاعر  یتسار و  يرادرک و 
لمع كالم  ار  نارادـم  تردـق  مدرم  يهدوت  هک  ییاجنآ  زا  ، دراد یـساسا  شقن  مدرم  هعماج و  داـسف  حالـص و  رد  ناـشیرادرک  تشز  و 

رب مشچ  راتفگ و  هب  شوگ  دـنزاسیم و  رپ  نانآ  هاـگرظن  ملق و  ناـیب و  نزخم  عبنم و  زا  ار  دوخ  هحفـص 50 ] نهذ [  ماج  دنریگیم ، دوخ 
نامز ياهگر  رد  دوشیم و  هدرتسگ  هعماج ، يهرتسگ  رد  نامکاح  تموکح و  دادس  حالـص و  هک  ییاجنآ  زا  ، دنراد نانآ  شور  کبس و 

، لمع نامیا و  رواب ، هشیدـنا و  یعون  هب  مدرم  رتشیب  هک  لیلد  نادـب  ،و  دـتفا رابنایز  اـی  شخبدوس  ناـگمه  هب  دـناوتیم  دـباییم و  ناـیرج 
باریـس نانآ  ماج  زا  ار  ناج  لد و  دنریگیم و  هعماج  روهـشم  فورعم و  ياههرهچ  زا  ار  دوخ  یگدـنز  لدـم  کبـس و  بادآ ، قالخا و 

ای هدولآ و  ياهمـشچ  ای  دنـشاب و  هدز  تفآ  ياهعرزم  دوخ  نانآ  رگا  داد  يا  دـننکیم ؛ هیهت  نانآ  هخـسن  اب  ار  اهدرد  ناـمرد  دـنزاسیم و 
؟و داد دهاوخ  يور  ياهعجاف  هچ  ؟ دش دهاوخ  هچ  هاگ  نآ  یتسار  دنـشاب !! هتـشاد  دوخ  نابنا  رد  رابگرم  یمـس  هدز و  نفع  ینزخم  عبنم و 

اذا نافنـص  :» دومرف یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هیواز  نیا  زا  دوشگ ؟ هدهاوخ  نماد  ماد و  ياهرتسگ  تدش و  تعـسو و  هچ  رد  دادـیب  یهابت و 
يرادرک و هتـسیاش  اب  هک  دنتـسه  نم  تما  هعماج و  زا  هورگ  ود  [ . 29 .« ] ءاهقفلا ءارمألا و  یتما : تدسف  ادـسف  اذا  و  یتما ، تحلـص  احلص 

دنبای شیارگ  لمع  هدیقع و  هشیدنا و  یهابت  هب  رگا  دروآ و  دهاوخ  يور  یگتسیاش  اورپ و  هب  دش و  دهاوخ  حالـصا  هعماج  نانآ ، حالص 
هک تسا  رواب  نیا  رب  زین  .و  ینید نادنمـشناد  ناروشناد و  نارادـمامز و  زا  دـنترابع  هورگ  ود  نیا  داد . دـنهاوخ  قوس  یهاـبت  هب  ار  هعماـج 
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نآ [ . 30 ...« ] هناسلب هبیدأت  لبق  هتریـسب  هبیدأت  نکیل  هریغ و  میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  أدـبیلف  اماما ، سانلل  هسفن  بصن  نم  :» دومرف ناـنمؤمریما 
اب هک  نآ  زا  شیپ  و  دزادرپـب ؛ شیوخ  يزومآ  بدا  هب  نارگید  شزومآ  زا  شیپ  دـیاب  دزاـسیم ، مدرم  ياوشیپ  ربـهر و  ار  دوـخ  هک  سک 

هحفص نآ [  زا  دیامن ، تیبرت  دزومآ و  بدا  ار  دوخ  هک  نآ  و  دزومآ ؛ بدا  هتسیاش  رادرک  هب  دیاب  دنک ، تیبرت  ار  نارگید  راتفگ ، نابز و 
ورملق رد  شیوخ  يرادمنوناق  ییارگنوناق و  دروم  رد  .و  تسا رتهتـسیاش  تشادیمارگ  لیلجت و  هب  دهدیم ، شزومآ  ار  يرگید  هک  [ 51

[31 .« ] اهنع مکلبق  یهانتا  الا و  ۀیصعم  نع  مکاهنأ  اهیلا و ال  مکقبسا  الا و  ۀعاط  یلع  مکثحا  ام  هللاو  ینا  سانلا  اهیا  :» دومرف لمع  راتفگ و 
تمه نآ  ماجنا  هب  امـش  زا  شیپ  دوخ  هکنیا  زج  مناوخیمن  ارف  ینوناـق  ناـمرف و  چـیه  هب  ار  امـش  نم  دـنگوس  يادـخ  هب  مدرم ! يا  ناـه  .

نآ زا  مریذـپیم و  رادـشه  امـش  يهمه  زا  شیپ  دوخ  هکنیا  زج  مهدیمن  رادـشه  ار  امـش  یتشز  ینامرفان و  هانگ و  چـیه  زا  مراـمگیم و 
يربـهر یفن  نمـض  شاهناـهاوخ  تلادـع  هنابلطحالـصا و  تضهن  رد  يدازآ  ياوشیپ  هک  تسا  هاگدـید  نیمه  زا  زین  .و  میوـجیم يرود 

نادناخ ینامسآ  دمآراک و  هناتـسودرشب و  هنالداع و  تماما  يربهر و  يرالاس و  هتـسیاش  رب  يوما ، نیرفآ  هابت  شیدنا و  کیرات  قیالان و 
ءالؤه نم  رمألا  اذه  ۀیالوب  یلوأ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  نحن  و  دیامرفیم ...«: دـنکیم و  دـیکأت  هیواز  نیا  زا  ربمایپ 

راک نیا  دیسانشب ، نآ  لها  يارب  ار  قح  دیسرتب و  ادخ  زا  امـش  رگا  مدرم ! يا  [ . 32 .« ] ناودعلا روجلاب و  نیرئاسلا  مهل و  سیل  ام  نیعدملا 
متـس و نالماع  قیالان و  نایعدم  نیا  زا  هعماج  يربهر  تماما و  هب  ربمایپ  نادناخ  ام  هک  دینادب  و  دوب ؛ دهاوخ  ادخ  يدونـشخ  بجوم  رتهب 

. میرتهتسیاش دادیب 

باتک نیا  اما 

ناوضر یلح  همالع  امن ، نبا  ترضح  ردقنارگ ، هیقف  يهتشون  نازحالا ،» ریثم   » دنمـشزرا باتک  زا  تسا  یـشراگن  همجرت و  رـضاح  باتک 
مالـسلاهیلع و نیـسح  ترـضح  تداهـش  اروشاع و  زوسناج  زیگنا و  مغ  دادیور  میـسرت  رد  ار  هتـشون  نیا  راوگرزب ، فلؤم  . هیلع یلاعت  هللا 
نیرفآ و روعـش  زیگناروش و  دادیور  نیا  هب  یلیلحت  شرگن  هشیدنا  رد  باتک  نیا  رد  وا  . تسا هتـسارآ  شیوخ  يهماخ  هب  شراکادف  نارای 
یتسود و مدرم  ، يراکادف راثیا و  ، تعاجش تماهشیدرمیاپ و  ییابیکشنامیا و  صالخا و  سرد  هحفص 52 ] نوچ [ : ییاهسرد  ندرمشرب 

تمه تماهـش و  ، ییوگقح تحارـص و  ، یتسرد یتسار و  ، ادخ هب  دامتعا  لکوت و  ، تیرح یگدازآ و  ، تمارک تزع و  ، تیلوئـسم ساسحا 
مدرم و تینما  قوقح و  زا  عافد  ، يزیتسمتـس یبلطحالـصا و  ، یـشیدناون یهاوخ و  تلادـع  ، یتسود مدرم  يزاون و  مدرم  ، افـص افو و  ، دـنلب

مه دشابیمن ؛ تخومآ  اهناسنا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  يرگید  رورپ  ناسنا  نیرفآ و  راختفا  سرد  اههد  راصحنا و  دادبتـسا و  اب  هزرابم 
نآ فدـه  ... تسین زین  نآ  ياههزیگنا  شرامـش  فرگـش و  زاسنوگرگد و  تضهن  نیا  لماوع  لـلع و  هراـبرد  شهوژپ  ماـقم  رد  هکناـنچ 

هـشیدنا رد  اهنت  دـشابیمن و  زین  ترـضح  نآ  یناسنا  یقالخا و  ياـهیگژیو  تازاـیتما و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يهریـس  شراـگن  راوگرزب 
، هتـشون باتک و  نیا  رد  میهافم  تاـکن و  نیا  يهمه  زا  ياهنوگ  هب  هچرگ  تسین  مه  اروشاـع  زاـسهسامح  یـسامح و  تاـکن  يروآدرگ 

هدننک هتـسخ  هدرتسگ و  هن  اسران و  هدرـشف و  تروصب  هن  رابمغ  زوسناج و  دادیور  نیا  میـسرت  ردـقنارگ  فلؤم  فدـه  هکلب  تسا  هدـمآ 
هتفرگ و رارق  نارگـشهوژپ  نادنمـشناد و  هجوت  دروم  شباتک  و  هارمه ، قیفوت  هدوب و  رای  شیادخ  فده  نیا  رد  مجرتم  رواب  هب  و  تسا ...

هحفص 53 ] تسا [ . هدمآرد  دروم  نیا  رد  دامتعا  دروم  عبانم  زا  یکی  تروص  هب 

مجرتم راک  يهویش 

ار موـس  يهویـش  اوـتحم ، هب  اوـتحم  و  هملک ، هب  هملک  دازآ ، يهمجرت  يهویـش  هس  ناـیم  زا  باـتک ، نـیا  شراـگن  نادرگرب و  رد  هدـنراگن 
يهماج بلاق و  رد  ار  اهنآ  هاگ  نآ  ، دیـشیدنا نآ  يور  تفرگرب و  یبرع  بلاـق  زا  ار  فلؤم  رظن  دروم  یناـعم  میهاـفم و  تسخن  دـیزگرب .

هدرشف و رایـسب  هک  دیـسر  ییاهزارف  هب  هاگ  هار  نیا  رد  اما  ددرگ ، نیمأت  فلؤم  رظن  فده و  ادخ  يرای  هب  ات  دیـشوک  تخیر و  رظن  دروم 
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باتک و فدـه  اب  گنهامه  ار  اهزارف  نآ  ات  دـیدرگ  ریزگان  تهج  نیمه  هب  دومنیم ؛ یلاخ  یبلطم  هتکن و  ياج  هاگ  دومنیم و  یفارگلت 
نداد رارق  اب  ار  نآ  دیازفیب و  باتک  لصا  رب  یفارگاراپ  اتـسار  نیا  رد  هاگ  دشخب و  شرتسگ  حرـش و  یکدـنا  عبانم ، رگید  زا  يروهرهب  اب 

اب درک و  میـسقت  دـنچ  ییاهشخب  هب  ارنآ  بلاطم  باتک ، نتم  زا  ماهلا  اب  هدـنراگن  راک ، ود  نیا  رب  نوزفا  . دزاس صخـشم  بـالق  ود  ناـیم 
هب يزیچان  تمدخ  مه  دشاب و  رتنیشنلد  شناراوگوس  يدازآ و  ياوشیپ  نارادتـسود  يارب  نآ  يهعلاطم  مه  ات  تسارآ ، يدیدج  نیوانع 

اروشاع رابهوکش  راکهاش  يهدنروآ  دیدپ  هاگـشیپ  هب  دشاب  یخلم  نار  زبس و  گرب  هک  دیما  اروشاع . نیرفآ  تزع  رورپ و  ناسنا  گنهرف 
هک منادیم  مزال  دوخ  رب  زاغآرس  نیا  نایاپ  رد  . هللا ءاشنا  زیخاتسر  زور  و  خزرب ، ملاع  ارس ، نیا  یگدنز  نیرخآ  تاظحل  يارب  ياهریخذ  و 

نیا رـشان  يارب  و  هدومن ، ینادردق  درک ، ییارآهحفـص  پیات و  ار  باتک  نیا  بسانم  ياهتصرف  رد  هک  زیزع  نسحم  مدنمجرا  دـنزرف  زا 
گنهرف و هب  هناصلاخ  تمدـخ  قیفوت  تسود  هاـگراب  زا  قذاـح  رـشن  شـالترپ  مرتحم و  ریدـم  قذاـح  ياـقآ  جاـح  یمارگ  ردارب  باـتک ،

هحفص 54 ] یمرک [  یلعیمالسا  يهشیدنا  گنهرف و  رتفد  مق -  . میامنیم وزرآ  ار  ترتع  نآرق و  رورپ  ناسنا  يهشیدنا 

فلؤم زا  یهاتوک  یفارگویب 

هراشا

لحاـس يوـس  ود  رد  هدـش  هتخانـش  مهم و  رهـش  نیا  . تـسا هـلح »  » یخیراـت نـهک و  رهـش  قارع ،»  » تـیمهارپ هزاوآ و  دـنلب  ياهرهـش  زا 
یخیرات و رهـش  نیا  . تسا هتفرگ  رارق  میدـق » لـباب   » زا هدـنام  اـجرب  راـثآ  اـههناریو و  یکیدزن  رد  و  تارف »  » ییاـشامت اـبیز و  يهناـخدور 

رظانم رظن  زا  دیدرگ -  اپرب  نآ  فارطا  هقطنم و  نآ  رد  545 ه.ق  ياهلاس 403 -  نایم  هک  هیدیزم - »  » هلسلس تموکح  نامز  رد  یبهذم 
نیرتهب نیرتلدتعم و  نیرتابیز و  رامـش  رد  ییایفارغج  طیارـش  اوه و  بآ و  لادتعا  نآ ، يزیخلـصاح  كاخ و  عون  ییاشامت ، زیگنا و  لد 

مانب هبهیوب »  » هلـسلس ناـهاش  زا  یکی  يرجه  مرحم 495  هام  رد  . تسا هدـش  هتخانـش  زاتمم  اهرهـش  رگید  زا  هتـشاد و  رارق  قارع  ياهرهش 
نانآ تسد  زا  تردق  نتفرگ  فک  هب  و  هیدیزم »  » هلـسلس رب  ندش  هریچ  زا  سپ  تفای -  بقل  [ 33 « ] هلودلا فیس   » هک روصنم -  نب  ۀقدص 

شیوخ تموکح  زکرم  ناونع  هب  ار  هلح »  » يهزاوآدنلب یخیرات و  رهـش  يدسا » روصنم   » شردپ تشذگرد  زا  سپ  يرجه ، لاس 479  رد 
»ي هلح :» دیوگیم نومضم  نیدب  ياهدورـس  رد  اوه  بآ و  شوخ  ابیز و  رهـش  نیا  فصو  رد  هریزج ، رعاش  یلح ،» نیدلا  یفـص  .» دیزگرب
اـهلد و شخبشمارآ  ییاـشامت ، اـبیز و  رهـش  نآ  تـسا ؛ راوتـسا  ریذـپان و  ریخـست  يژد  ناـسب  روـصنم ،» نـب  ۀـقدص  «، » هلودـلا فیـس  »
ار نآ  نوماریپ  و  دزاـسیم . ناور  دوخ  زا  اراوگ  ناور و  یبآ  دور ، ورف  نآ  نیمز  رد  بآ  هحفص 55 ] رگا [  تسا . ناگدید  شخبینشور 

! تسا انیس  روط  اجنآ  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  هتفرگ ، رب  رد  راوتسا  نیلگ و  يراصح  راوید و 

فلؤم نخس 

هوکـشرپ و باـتک  رد  ار  دوـخ  ياـتمهیب  كاـپ و  تاذ  دـنزیم ، راـنک  شناـهن  ياهفدـه  زا  هدرپ  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  شیاـتس 
یتخب و کین  اـی  یتخبدـب  يراـسنوگن و  هک  تسا  هتـشون  ناـسنا  یناـشیپ  رب  و  دـنکیم ، فصو  ناـمیپ  دـهع و  هب  ياـفو  هب  شزاـسناسنا ،
تیاده و رون  اب  ار  شناتـسود  ياهبلق  هک  ییادخ  نامه  . تسا هدش  ررقم  وا  زا  ینامرفان  ای  ادخ و  زا  يرادربنامرف  ورگ  رد  وا ، يزارفارس 
كاپ و هحفـص 60 ] تاذ [  تخانـش  يارب  ار  نانآ  يهشیدـنا  درخ و  هاگتـسد  زغم و  هتخاس و  نارابرون  نشور و  شدومنهر  كانبات  غورف 
زیگناتفگـش و ياههدیدپ  ناشناگدید  ربارب  رد  تسا . ناهن  نانآ  تفایرد  شنیب و  زا  شیاتمهیب  تاذ  تقیقح  اما  هدوشگ ، شدننامهیب 
تاررقم و یبایزرا  رد  نارکفتم  هنادـنمدرخ و  ياههشیدـنا  هک  تسا  هتخاس  راکـشآ  یفرگـش  ماـظن  روآتهب و  تادوجوم  تاعونـصم و 

ياتمهیب كاپ و  تاذ  فصو  زا  اناوت  نارونخس  نازادرپهژاو و  نانخس  اههژاو و  تسا و  نادرگرس  نآ  يازتریح  ماظن  اهيریگهزادنا و 
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يارـس هب  هتخاس و  رود  تسا -  ناهانگ  يهناخ  هک  رذـگدوز -  يارـس  نیا  زا  ار  شنارادتـسود  ناتـسود و  وا  ! تسا هدـنامرد  ناوتان و  وا 
هتسیاش و ياهراک  ماجنا  هب  ندیسر  تاجن و  يهشوت  هر  ندروآ  مهارف  رد  نانآ  ناس  نیدب  و  دزاسیم ، کیدزن  تاجن  تینما و  تمالس و 

زیخاتسر نشور  ناهرب  تفایرد  كرد و  يوس  هب  هتساخرب و  هتسیاش  یناسنا و  ملاس و  تباقر  هب  مه  اب  تالامک ، اهشزرا و  هب  یگتـسارآ 
هداد ناشن  ینامـسآ ، ياهباتک  ناربمایپ و  ياههزجعم  تایآ و  اب  یتسه  راگدیرفآ  هچنآ  يهلیـسو  هب  گرم ، زا  سپ  ناهج  رد  یگدنز  و 

هب یبایتسد  يوس  هب  هتفای و  تاجن  اهیتشز  ناهانگ و  تقـشم  جنر و  رطاخ و  یناشیرپ  زا  ناس  نیدب  نانآ  . دـناهتخادرپ هقباسم  هب  تسا ،
يارب ار  اهزار  هنازرف ، راگدیرفآ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  . دناهدمآ لیان  وا  رظن  دروم  ياهشزرا  هب  یگتـسارآ  اهناهن و  ياناد  يالاو  فدـه 

تیادـه و يهزیکاپ  اراوگ و  نیریـش و  راسهمـشچ  نانآ و  نایم  ار  باجح  شـشوپ و  دز و  الاب  ناشیا  رب  ار  اههدرپ  تخاس و  ادـیوه  نانیا 
نیا رد  . تشارفارب ناـنآ  يارب  ار  دـیون  یناـمداش و  ياـهمچرپ  دوـمن و  هار  هوکـشرپ  یتیادـه  رب  ار  ناـنآ  دودز و  ار  لاـمک  يوـس  هب  جوا 

زا هک  يراـکهبت  نآ  ره  اـب  اـت  دـناوخارف  تسا -  راـختفا  یگدازآ و  يزارفرـس و  جوا  هک  دوخ -  یگدـنب  هب  ار  ناـنآ  طیارـش ، هماـگنه و 
يور وا  نید  رورپ  هدازآ  ناتـسيدازآ و  هاوخیدازآ و  شخبیدازآ و  گنهرف  زیگنارکفت و  فراعم  زاسناسنا و  میهافم  هنـالداع و  تاررقم 

ادخ و ناگدـنب  ندیـشک  تراسا  هب  یهاوخ و  ضیعبت  ییوجيرترب و  يرـسدوخ و  یگماکدوخ و  یـشیدنادب و  ياوه  رد  تسا و  نادرگ 
هب نارگید ، هحفـص 61 ] هب [  نایرع  همین  نایرع و  روز  هلیـسو  هب  دوخ ، هناتـسرپدوخ  ریذـپان و  درخ  ياهرادـنپ  اههتفای و  اههتفاب و  لیمحت 

دـیما و رون  ناـنآ ، ترطف  نادـجو و  هاگـشزیخ  رکف و  هاگـشزورف  درخ و  هاـگیلجت  یهاـگآ و  شنیب و  قفا  رد  . دـنزیخرب هناـنامرهق  راـکیپ 
هداد و وشتـسش  ار  ناشنورد  ياهراگنز  اهترودک و  نازیر ، لالز و  يراشبآ  فاص و  یبآ  اب  هجیتن ، رد  درک و  یلجت  تیادـه  ییانـشور 

فرصنم دنزاس ، دراو  ناگدرک  مگ  هار  لیخ  هب  دننز و  ناهارمگ  نارادمروز و  هورگ  هب  ار  نتـشیوخ  هک  نیا  زا  دنتخاس و  هزیکاپ  كاپ و 
اهیتخـس و يایرد  هب  ادخ  هار  رد  دندید و  رایـسب  قوش  روش و  دوخ  رد  تلادـع ، قح و  نمـشد  اب  راکیپ  هب  نانآ  دـنتفای . يرترب  دـندش و 
زا یگتـساریپ  اهشزرا و  هب  یگتـسارآ  يزاسدوخ و  قح و  يوس  هب  یبایهار  تیاده و  نارگ  تمعن  نیا  هک  یتسار  . دـنتفر ورف  تالکـشم 

دـنکفا و ناشناگدـید  رب  یمـشچ  ینـشور  يهیام  هچ  و  تشاد ! ینازرا  ادـخ  ناراـی  هب  يریذـپان  فصو  یناـمداش  يداـش و  هچ  ناـهانگ ،
قوش روش و  رد  هتفیش و  ییاهناج  و  یتخبکین ، ماج  تداعس و  ناراب  ندیـشون  يارب  هنـشت  ییاهبل  اب  هک  دیـشخب  غورف  ار  ناشناگدید 
ماگنه هب  هک  يدوسرپ  دتـس  داد و  نآ  ياضما  هب  لاح  نامه  رد  و  دنتفاتـش ! تلیـضف  قح و  نمـشد  اب  ییورایور  هب  ادـخ ، هار  رد  تداهش 

داش دیدرگ ، دهاوخ  نانآ  يزور  نانآ و  نآ  زا  زیخاتسر ، زور  رد  اهراک  یـسرباسح  اهدوس و  اهشاداپ و  تخادرپ  اههزیاج و  يزاس  ادج 
نیا يهماج  هک  نیا  رگم  ، تفرگ جوا  دنهاوخن  دیاب ، هک  ییالاو  ماقم  هبزگره  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  دنتـسنادیم و  نانآ  . دـندوب نامداش  و 

هار رد  يهناقشاع  هناصلاخ و  تداهش  هنارگنشور و  هزرابم  راختفارپ و  گرم  يهماج  هدروآ و  نوریب  نت  زا  ار  ریذپانف  رذگدوز و  یگدنز 
هتـسیاش نآ  ور  نیا  زا  دـننک . نت  رب  ار  مدرم  یتـسه  تردـق و  نارگراـصحنا  ناـگماکدوخ و  دـنبرد  ياـههدوت  يدازآ  تهج  رد  ادـخ و 

نیا رد  هنوگ و  نیا  وا ، اب  رابنوخ  تخـس و  يریگرد  هناریلد و  راکیپ  رـسهریخ و  نمـشد  اـب  ییوراـیور  رد  زارفرـس  تماهـشرپ و  نارادرک 
ناـییاروشاع و ـالاو ، گنـسنارگ و  ناـمیپ  نیا  رد  زارفرپ و  ماـقم  نیا  رد  هک  یتسار  و  دـندرک . راـثن  ار  ناـج  نآ ، ریظنیب  يهرهچ  هولج و 
قح و هار  رد  يراکادف  گرم و  هب  ندرپس  نت  رد  مالسلاهیلع  نیسح  راکادف  نارای  اونین و  زیتس  دادبتسا  بلطقح و  هاوخیدازآ و  نانامرهق 
هنادواج و يراختفا  هحفص 62 ] دنتفرگ و [  یشیپ  رگیدکی  زا  اهریشمش  زیگنا  ساره  هفایق  هدنرب و  يهبل  اههزین و  كون  يزیت  رب  ییابیکش 

يدرمناوج يدازآ و  تلادع و  مچرپ  هشیمه  يارب  و  دندیرفآ ، اهصالخا  راثیا و  اهتسادق و  اهشزرا و  زا  راگدنام  یهاگـشناد  سرد و 
ار ارتفا  نید و  نتخاس  بیرف  هطلس و  رازبا  يراکهبت و  يرگلاجد و  یشیدنا و  کیرات  تنوشخ و  دادبتسا و  متس و  اب  راکیپ  یبلطقح و  و 

موسج مهل  : دناهدش هدیشک  فصو  هب  ماهدورـس  نیا  رد  هک  دندوب  هنوگ  نیا  دوخ ، يهنابلط  قح  راکیپ  رد  یتسارب  نانآ  . دنتـشاد هتـشارفارب 
دنتسه ییاهرکیپ  ياراد  نانآاهیناب  فیسلاب  اهمداه  نأ  وأ  اهحلصم  لتقلاب  اهدسفم  ناکاهیراب  تانج  ترواج  سفنأ  ۀبئاذ و  سمـشلا  رحب 

توارطرپ تشهب  قح و  تمحر  راوج  رد  هک  دنراد  یکاپ  ياهناج  و  دناهدش ، هدیدبآ  هتخادـگ و  دیـشروخ  مشخ  ترارح و  ناراب  اب  هک 
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وت دـنکیم ، هابت  ار  ناشیگدـنز  رهاظ  هب  درادیمرب و  نایم  زا  راتـشک  گـنج و  اـب  ار  ناـنآ  هک  ياهشیپ  دادـیب  نآ  ! دـنراگدیرفآ ياـبیز  و 
نیون و یگدنز  تایح و  یتسارب  ییوگ  هتخاس ، ناشدوبان  هتخات و  نانآ  رب  زواجت  ریشمش  اب  هک  یسک  نآ  و  تسا . نانآ  رگحالصا  ییوگ 

. تسا هدرک  هیده  نانآ  هب  ياهرابرگد 

هلح ییافوکش  قنور و  نارود 

ناگدنرد و هک  دوب  ییاهراغ  اههپت و  اههوک و  ياراد  عفترم ، دنلب و  ینیمزرس  نآ ، رد  هلودلا » فیس   » ندمآ دورف  زا  شیپ  هلح »  » نیمزرس
شمدرم هعماج و  هارمه  هب  هلودلا » فیس   » هک یماگنه  .و  دندوب هدیزگرب  یگدنز  يارب  ار  اجنآ  هدرب ، هانپ  اجنآ  هب  یشحو  تاناویح  رگید 

ییاهرصق هوکشاب و  ییاهخاک  گنـس و  زا  ییاهانب  اههناخ و  دنکفا ، تماقا  لحر  هلح »  » رد دمآ و  دورف  اجنآ  رد  ترجه  زا  لاس 495  رد 
نتخاس هب  يرایـسب  تقد  تفارظ و  اب  دوخ ، ریما  راک  شیاتـس  اب  زین  شناـکیدزن  ناراـی و  تشاذـگ و  ناـینب  ناـماس  نآ  رد  قرب  قرز و  رپ 

، دنتفرگ شیپ  رد  ار  هلح »  » هار ناناقهد  نازرواشک و  هبسک و  راجت و  هک  دوب  هاگ  نآ  و  دنتخادرپ ، هوکـشرپ  للجم و  تاسیـسأت  اههناخ و 
دندیزگ و نکـسم  اجنآ  رد  نابیدا  ناگدنیارـس و  نارعاش و  دندش و  ناور  ناماس  نادب  ناملـسم  نانادقوقح  نادنمـشناد و  ناروشناد و  و 
، یملع شبنج  يرکف و  تضهن  دهم  هلودلا ،» فیس   » نامز رد  ابیز  یخیرات و  رهش  نیا  يور  نیا  زا  . دندرک باختنا  یگدنز  يارب  ار  اجنآ 

مولع لامک  یگدنلاب و  دشر و  يارب  اراوگ  ناشوج و  ياهمشچ  نیریش و  يروخشبآ  بدا ، رعش و  تغل و  نوناک  هفـسلف ، شناد و  يهبعک 
رتکد ! دیدرگ برع  ناهج  هتفرـشیپ  یقرتم و  ياههویـش  بادآ و  یمالـسا و  مولع  ياههتـشر  رگید  یبدا و  یفـسلف ، یبهذـم ، ياهشناد  و 

، دوب یگنهرف  میظع  شبنج  تضهن و  زکرم  هلح » :» دسیونیم هلح »  » یخیرات رهش  يهرابرد  دراد -  مان  تضهن »  » هک شباتک -  رد  ریـصب » »
شرتسگ یناشفاوترپ و  غورف و  دیدرگ و  زاغآ  يرجه  مشش  نرق  زا  نآ  رون  ییانـشور و  شبات  یگدنـشخرد و  هک  يزیخاتـسر  تضهن و 

زا و  تفر ؛ البرک »  » سدقم رهش  هب  اجنآ  زا  یمالـسا  میظع  گنهرف  هک  دوب  مهد  نرق  ياهلاس  نیزاغآ  رد  ات  تفای  همادا  هرامه  نآ  عاعش 
هب يرکف  یگنهرف و  قنور  لوحت و  نیا  هک  دـییاپن  يرید  زین  نآ  یپ  زا  و  دـیدرگ ؛ لیدـبت  یمالـسا  گـنهرف  هحفـص 56 ] زکرم [  هب  اجنآ 
 - تسا هدوب  یمالـسا  یبرع و  گنهرف  هوکـشرپ  گرزب و  ياههاگیاپ  زا  هرامه  هک  نانمؤمریما -  یتوکلم  هاگراب  رانک  و  فرـشا » فجن  »

، نانادـقوقح ناـهیقف و  نادنمـشناد ، ناروـشناد و  زا  گرزب  یهورگ  هـک  دوـب  هـلح »  » تفرـشیپ ییافوکــش و  نارود  نآ  رد  . تفاـی لاـقتنا 
رب رد  ار  قافآ  يهمه  نانآ  يهزاوآ  و  دندیـشوج ، ییالط  نارود  نآ  دـهم  رد  هدازآ  دنمـشناد و  نارعاش  ناـبیدا و  ناـفوسلیف ، ناکـشزپ و 

، یندشن شومارف  تامدخ  دندومن . برع  ناهج  بدا  نونف و  یمالـسا و  مولع  هب  يراکـشآ  گرزب و  تامدخ  هک  دـندوب  نانامه  تفرگ .
یخرب زا  يراـسناوخ ،»  » موـحرم تاـضور ،»  » باـتک يهدنـسیون  . تسا ینادردـق  ساپـس و  روـخرد  هراـمه  هک  یگرزب  زیگنارب و  نیـسحت 
ییالط نارود  نآ  رد  هک : تسا  هدروآ  ءاملعلا » ضایر  ، » شباـتک رد  يدـنفا » یناهفـصا  هللادـبع  ازریم   » هلمج زا  داـمتعا ، دروم  نارگتیاور 
ناماس نآ  رهـش و  نآ  رد  یبهذم  سانـشراک  دهتجم و  دـصناپ  دودـح  نرق  کی  رد  اهنت  هلح ،»  » ینید يرکف و  یملع و  تفرـشیپ  یقرت و 

. تفایرد دنتسیز ، اجنآ  رد  اهنرق  رگید  رد  هک  ار  یناگرزب  نادهتجم و  نادنمشناد و  ناروشناد و  رامش  دیاب  رامآ ، نیا  زا  و  دناهتسیزیم !
رهـش نیا  رد  نیـشیپ -  ياههدـس  رد  یناسنا  یبرع و  یمالـسا و  بدا  گنهرف و  ییافوکـش  شنیب و  شناد و  رازاـب  قنور  راـمآ ، نیا  زین  و 

. دنایامنیم ام  يارب  ار - نهک  یخیرات و 

یلح يامن  نبا  نادناخ 

نرق رد  هعیش  نادنمشناد  ناروشناد و  ياههیاپ  ناکرا و  زا  دیـشوج و  هلح »  » رد هک  ياهتـسجرب  رادهشیر و  گرزب و  ياهنادناخ  هلمج  زا 
نهک و راوگرزب و  گرزب ، سانـش ، نید  روشناد ، لیـصا ، نادـناخ  نیا  . تسا امن » لآ   » هوکـشرپ گرزب و  نادـناخ  دـیدرگ ، يرجه  متفه 

نادناخ نیا  گرزب  دارفا  اضعا و  هلمج  زا  . تفای يرایسب  ترهش  دیشخرد و  ناماس  نآ  رهش و  نآ  رد  هک  تسا  ییاهنادناخ  زا  رادهشیر ،
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 ] وا زا  سپ  دوب . نازحالا » ریثم   » ردـقنارگ فلؤم  راوگرزب  ياـین  اـمن ،» نبا  هللا  ۀـبه   » باـنج یکی  دـنتفای ، ییازـسب  يهزاوآ  ترهـش و  هک 
يو دنمـشناد  يومع  امن ،» نب  یلع   » بانج رگید  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  هک  دوب  وا  ردـقنارگ  ردـپ  امن ،» نب  رفعج   » بانج هحفص 57 ]

شرامش ماقم  رد  ام  هک  دندش  هزاوآ  دنلب  زین  يرگید  یملع  ياههرهچ  رادهشیر  نادناخ  نیا  زا  . تفای يرایـسب  رابتعا  ترهـش و  زین  وا  هک 
، هدش هتخانـش  نادناخ  نیا  زا  ياهدرـشف  یخیرات و  هاتوک  یفارگویب  میـسرت  اهنت  همدقم ، نیا  زا  فده  میتسین و  ناشدنلب  مان  ندرب  نانآ و 

اجنآ رد  مه  دندومن و  یقرت  دشر و  اجنآ  رد  مه  دنتفای و  تدالو  هلح »  » یخیرات رهش  رد  مه  هک  دشابیم  تلیضفاب  هدنـشخب و  راوگرزب ،
« یلح يهمالع  امن  نبا  ، » لیلج خیش  نازحالا ،» ریثم   » راوگرزب يهدنسیون  و  دیسریم ؛ هعیبر »  » يهلیبق هب  زین  نانآ  تبـسن  دندرک و  یگدنز 

. تسا روراب  راوتسا و  يهشیر  نیا  روانت و  تخرد  نیا  زا 

رفعج نب  دمحم 

نب دـمحم  میهاربا ،» وبا   » يهینک اب  و  نیدـلا » بیجن   » بقل رد  يو  دوب . شیوخ  راگزور  رد  نید ، هعماـج و  ناـشخرد  يهراتـس  یتسارب  وا 
برع راد  هشیر  هزاوآ و  دـنلب  يهلیبق  هعیبر ، هلیبق  زا  و  تشاد ، ماـن  یعیبر  یلح  نودـمح  نب  یلع  نب  اـمن  نب  هللا  ۀـبه  ءاـقبلایبا ، نب  رفعج 
ینید يرکف و  یملع و  طیحم  نآ  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  هلح »  » رهـش رد  يرجه  لاس 576  رد  . دوب بوسنم  نآ  هب  تفرگیم و  هشیر 
خیـش و  یلجع ، یلح  سیردا  نب  دمحم  نیدلا  رخف  نوچمه : شیوخ ، رـصاعم  انـشآ و  ناروشناد  رگید  دنمـشناد و  ردپ  دزن  درک و  دـشر 

وا یملع  ماقم  زا  يرایـسب  نادنمـشناد  ناروشناد و  . تشاد تفایرد  تیاور  لـقن  يهزاـجا  ناـنآ  زا  تخومآ و  شناد  يدهـشم ، نب  دـمحم 
نب دمحا  ، » همالع ردپ  نیدلا ،» دیدس   » خیـش هلمج : نآ  زا  هک  دنتـشگ  رادروخرب  دندیچ و  اههشوخ  وا  شناد  نمرخ  زا  دنتـشگ و  روهرهب 

: دـسیونیم وا  دروم  رد  یکرک »  » ققحم . دـندوب هنوگ  نیا  زا  ماـنب  ییاـههرهچ  و  ینـسح ،» سوواـط  نب  نیدـلا  یـضر  «، » ینـسح سوواـط 
يامن نب  دـمحم   » ریظن مک  دیعـس  هیقف و  خیـش  تیب ، لـها  هقف  شناد و  ياـیرد  هب  ناـملاع ، نیرتدـمآراک  نیرتروشناد و  نیرتدنمـشناد و 

زا لـقن  هب  راونـالاراحب »  » باـتک زا  تیاور  لـقن  ياـههزاجا  شخب  رد  یـسلجم »  » موحرم راوـگرزب ، ثدـحم  هحفـص 58 ] تـسا [ . یلح »
شیدنا و دب  نادوسح  زا  ياهراپ  هب  باطخ  یلح » يامن  نبا  : » دیوگیم هعمل »  » باتک بحاص  یکم ، نب  دـمحم  راوگرزب  دیهـش  طختـسد 
هک امن » نبا  ، » منم : دورـس نینچ  دندوب ، هدمآ  راتفرگ  رگناریو  تفآ  نیا  هب  دندیزرویم و  تداسح  وا  دروم  رد  هک  شراگزور  نانیب  هتوک 

و دـنارن . تحاصف  ییاسر و  هب  نخـس  مه ، هعماج  يایوگ  رونخـس و  بیطخ  هچ  رگا  مراد ، اسر  ایوگ و  ینایب  میاشگب ، نخـس  هب  بل  رگا 
يوس هب  نشور  یهار  رد  مردپ  نادـنزرف  . منارتسگیم ناوترپ  دـنلب و  یتسد  وا  يارب  مراد ، زاب  یـشزرا  تلیـضف و  زا  ار  یناسنا  تسد  رگا 

ییالاو تمظع و  هوکش و  ره  يوس  هب  ینابدرن  شیوخ ، يهدیدنسپ  هتسیاش و  رادرک  درکلمع و  اب  دنراپـسیم و  ماگ  يزارفرـس  ییالاو و 
يهتفیـش اـهنآ  يهمه  هک  درمناوـج ، يوـخوکین و  رادرکوـکین ، درمگرزب ، نآ  رفعج ،» ، » مدـنمجرا ياـین  نارـسپ  هنوـمن ، يارب  . دـنزاسیم
اهشناد لاقتنا  نایب و  رد  هرامه  ءاقبلاوبا ،»  » بانج راوگرزب  هیقف  مردپ ، ياین  . دناتمارک ششخب و  قشاع  يرادرکهتسیاش و  يراکوکین و 

رود ردقچ  اما  تشارفارب ، یلع  هک  دننکیم  وزرآ  ار  ییاهشزرا  نتخیرورف  مادهنا و  رکف ، جک  شیدنادب و  مدرم  . دوب گنهاشیپ  زاتشیپ و 
تداسح نم  هب  تبـسن  دراد و  لد  رب  ارم  دـسح  هک  یـسک  نآ  ! دـندرگ دوباـن  دـنزیر و  ورف  هدـش  هتخانـش  ياـهشزرا  هک  تسا  دنـسپان  و 

رپ نامسآ  جوا  نامـسآ و  يوس  هب  دناوتیم  ناسنا  ایآ  اما  . دبای تسد  نم  نامرآ  فده و  جوا  هب  هک  تسا  نآ  رب  ینادان  رـس  زا  دزرویم ،
نود زروتداسح و  شیدنادب و  رصانع  سرتسد  زا  رود  دنلب و  یـسب  نم  ياهوزرآ  اهفده و  ؟ دیامن زاورپ  بسانم  هلیـسو  نودب  دشک و 

و هحفـص 59 ] دراد [ ؟ امن »  » يهشیپاورپ ناکاین  نوچ  یناکاین  یـسک  هچ  !و  ریگ شیپ  رد  يرگید  هار  ایب  داـب ! وت  رب  ياو  سپ  تسا . تمه 
، داتسرف شیوخ  ناهاوخدب  نانمشد و  زرو و  تداسح  رصانع  يوس  هب  دورـس و  ار  نآ  امن » نبا   » هک يراعـشا  هدورـس و  نیا  زا  ناس  نیدب 
ردپ و يرآ ، . ددرگیم نایامن  اهشزرا  دض  زا  وا  یگتـساریپ  يونعم و  یناحور و  ماقم  تسادـق ، تیونعم و  یـشنمگرزب ، سفن و  یگرزب 

ياهنوگ هب  تفگ و  دوردب  ار  ناهج  فرشا  فجن  رد  يرجه  لاس 645  رد  ماجنارس  یلح » يامن  نبا   » بانج دیقف ، يهمالع  ام ، راگزومآ 
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نآ زا  . تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  نانمؤمریما  یتوکلم  هاگمارآ  راوج  رد  تسا ، هدروآ  دروم  نیا  رد  لاقملا » ۀبخن   » باتک يهدنـسیون  هک 
ای نازحـالا ،» ریثـم   » يهدــنزرا باـتک  اـهنآ ، نیرتروهــشم  تـسا . هدــنام  ياــج  رب  يدنمــشزرا  دــیفم و  ینید  یملع و  راــثآ  راوـگرزب 

نیا . تسا هتفای  شراگن  شراکادف  صالخارپ و  نارای  نیسح و  ترضح  ناگتـسیاش ، رالاس  گوس  رد  هک  دشابیم  اهمغ » يهدننازیگنارب  »
هب ار  يزاسنوگرگد  گرزب و  دادیور  نآ ، روطس  تاحفص و  رد  شردقنارگ  يهدنسیون  هک  تسا  ياهدش  هتخانش  دنمشزرا و  رثا  باتک ،
هب نآ  نینط  هرامه  تسا . زادـنا  نینط  نونکاـت  يرجه  لوا  نرق  زا  برغ ، قرـش و  ياهنامـسآ  رد  نآ ، يادـص  هک  تسا  هدیـشک  ریوصت 

و كاندرد ، رابهودـنا و  يهرطاخ  اهرـصع ، اهنرق و  ندـش  يرپس  راگزور و  خرچ  شدرگ  نامز و  تشذـگ  ریـسم  رد  دـسریم و  شوگ 
. ددرگیم دیدجت  نآ  زیگنا  نزح  اما  هنادواج  نیرفآراختفا و  ياهيراکادف 

نادنمدرخ يا  ناه 

رب دـیزیخاپب و  تخانـش ! هشیدـنا و  نابحاص  يا  !و  راصعا نورق و  نارکفتم  نادـنمدرخ و  يا  !و  راگزور نایاناد  ناهاگآ و  يا  امـش  کنیا 
رس هلان  یگدازآ  فرـش و  مچرپ  ناگدنزارفارب  نامیا و  نادرم  گرزب  رب  و  دیزیخ ! اپب  ! دیزاس اپرب  هودنا  گوس و  مچرپ  مغ و  تیار  نانآ 
ادخ گرزب  ربمایپ  هب  تلاسر ، یحو و  نادناخ  تشادگرزب  لوتب و  يارهز  دنمجرا  نادـنزرف  هب  رهم  یتسود و  هار  رد  و  دـیزیخ ! اپب  ! دـیهد

میژر هحفـص 63 ] تسا [ . هدومرف  هدعو  نانآ  رب  ار  اهماجرف  نیرتوکین  اهشاداپ و  نیرترب  نانآ  تشادگرزب  رد  ادخ  هک  ارچ  دینک ، ادـتقا 
تمرح کته  و  وا ، تینما  يدازآ و  قوقح و  هب  زواجت  ربمایپ و  يهیامنارگ  يهداون  رب  شاهنایشحو  شروی  اب  يوما  يهشیپ  دادبتسا  دیلپ و 

ابیز يهماج  اب  هک  ار  شیوخ  يهدولآ  تشز و  نطاب  دیلپ و  نورد  ترـضح ، نآ  يوجادخ  راکادف و  نارای  اب  راکیپ  شدنمجرا و  نادناخ 
تسسگ مه  زا  دوب ، هتخاس  راوتـسا  ایر  غورد و  هب  ار  هچنآ  ره  درک و  ور  تشادیم ، ناهن  ادخ  نید  يامن  شوخ  رابهوکـش و  ریذپلد و  و 
هدیشخب ماکحتـسا  يراکایر  ییامندوخ و  يزاس و  رهاظ  یبیرف و  ماوع  اب  ار  نآ  تاررقم  میهافم و  نید و  زا  هچنآ  ره  و  تخاس . ناریو  و 
کیرات ناراـکهبت  نآ  راـبنایز  روآتفخ و  ییارگـسپاو  تشز و  درکلمع  میـسرت  رد  ار  اوتحمرپ  راعـشا  نیا  ! دـیباتاو دوشگ و  مه  زا  دوب ،

نع متنب  مکلاعفب  امنا  لوسرلل و  اباحـص  متنکباقعالا  یلع  ةرقهقم  تدغ  اهیبن و  دوهع  تضقن  ۀـما  ای  : هک ماهدورـس  زورفا  شتآ  شیدـنا و 
ياهنامیپ هک  يزادرپ  غورد  ارگسپاو و  مدرم  هعماج و  يا  ناه  ... بازحالا ۀلمج  یف  متلخد  ۀلاهج و  یلع  باتکلا  مکح  متذبن  وباحـصالا 

ناهارمه و زا  رهاظ  هب  يراگزور  امش  ! دیدومن درگ  بقع  دوخ  يارگ  كرش  شیدنا و  کیرات  ناینیشیپ  يوس  هب  دیتسکش و  ار  ناتربمایپ 
ادج وا  نیتسار  نارای  زا  ار  ناتهار  ناتیراکتـشز ، يرگدادیب و  اب  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  تلحر  زا  سپ  اما  دـیدوب ، ربمایپ  نارای 

دیداهن يرانک  هب  ار  نآ  دیتشاگنا و  هدیدان  ار  ینامسآ  هوکشرپ  باتک  مکح  يرسدوخ  ینادان و  رس  زا  امـش  ! دیداتفا رود  نانآ  زا  هدرک و 
دنیاشوخ رطاخب  امش  مدرم ! يا  ناه  ! دیدروآ يور  تیلهاج  رصع  ياههورگ  اههویش و  هب  نتسویپ  يزاب و  طخ  ییارگهقرف و  هب  هاگ  نآ  و 

اج نید  یماح  مالـسا و  ياوشیپ  ربمایپ و  نیـشناج  ار  دوخ  اوران  هب  هک  يزادرپ  غورد  ماقم و  هاج و  يهتفیـش  شیدـنا و  کـیرات  یهورگ 
تـسد ربمایپ  دـنمجرا  دـنزرف  كاپ  نوخ  نتخیر  هب  دـندوب ، هتفرگ  فک  هب  يرگلاجد  بیرف و  روز و  رز و  اب  ار  هعماج  مامز  و  دـندزیم ،

یهارمگ یلدگنس و  تواسق و  اب  دیتشاگنا و  حابم  ار  وا  سدقم  كاپ و  نوخ  دیدیشک و  شود  هب  ار  وا  نتشک  نیگمهـس  هانگ  دیدیزای و 
رد دیدش ، بکترم  دادیب  متس و  زا  هچنآ  ره  هک  دیشاب  شوهب  نیاربانب ، هحفص 64 ] دیتخیر [ ! اونین  هدیتفت  ياهگیر  رب  ار  نآ  يروآ ، تهب 

رفیک هزادـنا  نامه  نازیم و  نامه  هب  دـش -  دـنهاوخ  هتخیگنارب  رفیک  شاداپ و  تفاـیرد  یـسرباسح و  يارب  ناـگمه  هک  زیخاتـسر -  زور 
سدقم كاپ و  ياهنوخ  هچ  و  دیدرگ ! رادغاد  حورجم و  هک  ییاهرگج  هچ  نیگمهـس ، رابمغ و  زور  نآ  رد  هک  یتسار  ! دیدرگ دیهاوخ 

هک تیـصخشاب  هدازآ و  نانز  زا  ییاههرهچ  اههنوگ و  هچ  ! دش هتخیر  هدیتفت  ياهگیر  رب  تلادع  قح و  زا  عافد  رطاخب  هک  يدـنمتریغ  و 
ادـن ار  ادـخ  ربمایپ  دـمآرب و  لد  زا  شنارای ، مالـسلاهیلع و  نیـسح  ياثر  رد  هک  يزوسناج  ياههلان  هچ  !و  تشادرب شارخ  هودـنا  راشف  زا 
فرش تمرح و  ياههدرپ  هچ  !و  دش ناشیرپ  شنارای  ناگتـسیاش و  رالاس  تداهـش  گوس  رد  هک  ییاهوم  هچ  یندنام ، دای  هب  زور  نآ  ! داد

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


نارادمچرپ و اب  اوقت ، نامیا و  ییوگ  زور ، نآ  هک  یتسار  ! دـیدرگ کته  راب  هعجاف  خـلت و  دادـیور  نآ  زا  سپ  هک  یهوکـش  تمارک و  و 
نآ زا  سپ  . دندمآ كدنا  رامش  رد  اهییالاو ، اهشزرا و  هار  رد  ناراکادف  نارای و  دندش و  هدیـشک  یناوتان  هب  دندنام و  اهنت  نآ  ناعفادم 

دـندنام و هدافتــسا  نودـب  هدـش و  اـهر  اـهرازنمچ ، اهناتــسوب و  راـصعا ، نورق و  ناـشنمدازآ  ناـهاوخ و  تلادـع  ناـکاپ و  نآ  قارف  رد 
هک يرابمغ  نیگمهـس و  دادـیور  نآ  زا  . دـندنکفا نیمز  هب  ار  دوخ  هتـشگ و  نوگژاو  دوخ ، ياهگرب  ندـنارتسگ  اب  ناـتخرد  ياـههخاش 

یـشیدنا و کیرات  راصحنا و  دادبتـسا و  هتخادرپ  هتخاـس و  مالـسا  زا  تیاـمح  و  نیغورد ، نید  ماـنب  يوما  راکهایـس  هشیپ و  دادـیب  میژر 
سپ ملس ، هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شیدناون  رورپ و  هدازآ  شخبیدازآ و  مالـسا  ادخ و  نید  ناشفارون  يهرهچ  دروآ ، دیدپ  تنوشخ 
رگا ! دـییارگ یخلت  هب  نآ ، شخب  تذـل  شوخ و  معط  نیریـش و  هزم  و  دـیدرگ ! رات  هریت و  ینکفا ، غورف  یناشفارون و  شـشخرد و  نآ  زا 

نادناخ زارفرس  دیهـش  نآ  هب  رهاظ ، هحفـص 65 ] نامـشچ [  اب  دندوب و  ارـس  نیا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  شاهنازرف  تخد  یمارگ و  ربمایپ 
 - تلاسر نادناخ  نارادتسود  نارای و  نایرع  هنهرب و  ياهندب  نآ  هب  و  دوخ ، كاپ  ترتع  زا  يهزیکاپ  كاپ و  ياهرکیپ  نآ  هب  شیوخ و 

دناهدروآ و دورف  اهندب  نینزان  نآ  رب  ار  دوخ  ياهلاب  ناگدنرپ  هک  دندیدیم  و  دندرکیم ، هراظن  دوبن -  اهنآ  رب  زین  یسابل  ششوپ و  هک 
شنمدد تخب و  هریت  نانمشد  ياهبل  هک  دندرکیم  هدهاشم  و  هتسکش ، مهرد  ناشخرد  ياهامیس  نآ  ندید  زا  ناگدنرد  نادند  ناهد و 

ياهرکیپ نآ  و  هدش ، هدوشگ  ینامداش  يداش و  ناشن  هب  هدمآ ، دراو  زارفرـس ، ناروالد  نامرهق و  نازیزع و  نآ  رب  هچنآ  زا  تلادع  قح و 
نیا ، رهاظ ناگدـید  اب  شاهیامنارگ  تخد  ربمایپ و  رگا  يرآ ، تسا ، هتفر  جارات  هب  ناشـسابل  شـشوپ و  هتـشغآ و  نوخ  كاخ و  هب  كاپ ،

تخد نیرتهب  نآ  الاو و  ردپ  نآ  نینزان  بلق  رابمغ  ياههنحـص  نیا  نامگیب  دـندوب ، اجنآ  دنتـسیرگنیم و  ار  شارخلد  زوسناج و  رظانم 
هدزمغ و يهرهچ  زا  ار  اونین  نادیم  رد  روضح  هودنا  رابغ  درگ و  ناشناگدـید ، کشا  بالیـس  دروآیم و  درد  هب  تخـس  ار  یتیگ  زارفرس 
صالخارپ و زابناج و  نارای  نامرهق و  ناکیدزن  ناردارب و  راکادف و  نادنزرف  زیزع و  نیـسح  رب  تسـشیم و  دودزیم و  نانآ  نیگهودـنا 
و تلاسر ! یحو و  نادناخ  نارادتـسود  يا  امـش  سپ  ؛ دندرکیم يراوگوس  دندناشفایم و  کشا  دندزیم و  هلان  لد  يهدرپ  زا  شرادافو 

رـس هلان  نانآ  رب  هداد ، تسد  زا  دـنزرف  يردام  ناسب  دـییایب و  ربمایپ ! تیب  لـها  نارادتـسود  يا  و  نیتسار ! تماـما  ترتع و  ناگتفیـش  يا 
ناـنآ و رب  يراوـگوس  اـب  هک  دـشاب  دـیراب ؛ ورف  ناگدـید  زا  کـشا  ناراـب  مالـسا  تـسود  رـشب  ردـقنارگ و  ناـیاوشیپ  رب  دـییایب و  دـیهد !
و نویـش ، هلان و  ندادرـس  هودـنا و  ناشن  مغ و  راهظا  اب  و  نازیزع ، نآ  يهنادواـج  شخب و  ماـهلا  زیگنا و  هرطاـخ  ماـن  داـی و  تشادـگرزب 

غیرد ایادخ ! ! دییامن يرایمه  يدردمه و  هدنهدناکت  تبیصم  نیا  رد  ار  نانآ  گرزب ، يهعجاف  نیا  زا  شیوخ  يرارقیب  یباتیب و  شیامن 
هک تسا  نیا  هن  رگم  ! نانآ يالاو  ماقم  رب  مدرم  ینادان  تلاهج و  رب  سوسفا ! هآ و  يا  ! تلاسر نادناخ  نیرترب  ندـنام  هتخانـشان  زا  درد ! و 

اهشزرا و هب  نانآ  یگتسارآ  زا  و  هدومن ؟ دای  نانآ  یگرزب  تمظع و  تفارش و  زا  شیوخ  هوکـشرپ  باتک  رد  یتسه  يهنازرف  راگدیرفآ 
نایامنهار نانآ  هک  ارچ  تسا ؟ هدرک  دای  ییاطخ  شزغل و  ره  زا  نانآ  یگتـساریپ  زا  و  هتفگ ؟ نخـس  اـهتمارک  هحفص 66 ] اهییالاو و [ 

يراگتـسر و ياـههار  هب  ناـسنا  نیتسار  ناربهر  نارگتیادـه و  دنتـسه و  ترخآ  يارـس  رد  تاـجن  تداعـس و  یتخب و  کـین  يوسب  رـشب 
دنتخیر ار  تلادع  قح و  هار  نازاتشیپ  نایاوشیپ و  نوخ  نارگدادیب ، : دیارسیم وکین  هچ  رعاش  هک  یتسار  ! ناهج نیا  یگدنز  رد  يزارفرس 

هدروآ و ار  رگنشور  یتاکن  رعش ، دنچ  نیا  رد  زین  هدنراگن  .و  دندمآ راتفرگ  ینادرگرس  یهارمگ و  رد  زیخاتسر  زور  ات  مدرم ، هجیتن  رد  و 
دنلب و تیعقوم  و  ناهج ، نیا  رد  نانآ  ریذپان  فصو  تفارش  هوکـش و  هب  ار  هدز  تلفغ  هاگآان و  ره  هک  ماهتخیر  رعـش  بلاق  رد  ار  یبلاطم 

وهف ... نآرقلا یف  صنلا  تیدـه  ءارقاف  اککـشم  لوسرلا  لآ  یف  تنک  نا  : دزاـسیم هاـگآ  اـبیز ، توارطرپ و  تشهب  رد  ناـشیالاو  هاـگیاج 
ربمایپ و نادناخ  يهرابرد  رگانامحرلا  نم  تلزن  ۀیـصوب  دمحم  لوسرلل  عیادولا  مه  ونأشلا  مظع  مهملع و  میظع  مهلحم و  ولع  یلع  لیلدلا 

اهنآ میهاـفم  هب  و  ناوـخب ! ناـنآ  فـصو  رد  ار  نآرق  رگنـشور  نشور و  تاـیآ  سپ  یتـسه ، دـیدرت  شوختـسد  ناـنآ  تمظع  هوـکش و 
نآ رگنـشور  تایآ  ادخ و  هوکـشرپ  باتک  نیا  . دومن دـهاوخ  هار  قح  يوس  هب  ار  وت  یـشاب ، فاصنااب  وپقح و  وجقح و  رگا  هک  شیدـنیب 

هدرپ ادــخ  هاـگراب  رد  ناـشماقم  تـمظع  و  ناـنآ ، رایــسب  هدرتـسگ و  شناد  زا  زین  و  تـسا ، ناـنآ  يـالاو  ماــقم  عـیفر و  تعیقوـم  لــیلد 
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دورف ادـخ و  نامرف  وترپ  رد  هک  دنتـسه  ملـس ، هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ادـخ ، ربمایپ  ياهبنارگ  ياهتناما  ناـنآ  . درادیمرب
درک و یفرعم  تما  هب  دنتـسه -  نآرق  ياتمه  زارطمه و  نأـشمه و  هک  ار -  اـهتناما  نآ  شیوخ ، تیـصو  شرافـس و  اـب  هفیرـش ، يهیآ 
يراوگوس و اب  دـییایب و  تلاسر ! یحو و  نادـناخ  نارادتـسود  يا  ناه  تسا ، نینچ  هک  کنیا  . دومرف شرافـس  ار  ناـنآ  هوکـش  تمرح و 

هوکـشرپ شرع  وا  تداهـش  گوس و  رد  هک  يدرمگرزب  يارب  دـییایب و  ! دـینک يرای  ارم  نازیزع  نآ  رب  هاـکناج  ياـههیرگ  هلاـن و  نویش و 
يا هحفص 67 ] دیراب [ ! ورف  ناگدید  زا  کشا  ناراب  نطو ، زا  رود  دیهش  نآ  رب  دیهد و  رـس  هلان  لد  يهدرپ  زا  دمآرد ، هزرل  هب  راگدرورپ 

جنر و درد و  همه  نآ  ندمآ  دیدپ  يهماگنه  شاک ! يا  !و  متخاسیم رود  نانآ  زا  ناج  راثن  اب  ار  رطخرپ  هدنهدناکت و  دادـیور  نآ  شاک !
نانآ زا  ار  اهيراتفرگ  نآ  شیوخ  تاناکما  دوجو و  همه  لاـم و  ناـج و  اـب  و  مدـنکفایم ، ریخأـت  هب  متفاـییمرد و  ار  ناـنآ  رب  يراـتفرگ 
نانآ گرزب  رالاس و  يادف  هک  دشیم  نم  يزور  بیـصن و  راختفا  نیا  شاک ! يا  !و  مدشیم زارفرـس  و  مدیرخیم ! ناج  هب  متـشادیمرب و 

تـشونرس ادـخ و  هاگراب  نازیزع  نآ  ناـیم  مشاـب و  هدرک  ادا  ار  ادـخ  ربماـیپ  ناشردـقنارگ  ياـین  گرزب  قح  هلیـسو  نیدـب  اـت  مدـشیم ،
قداص ترـضح  رون ، ماما  نیمـشش  هک  تسا  هدـش  تیاور  داب -  وا  رب  هرامه  ادـخ  تمحر  هک  مردـپ -  زا  ! مدـشیم لـیاح  ناـشراختفارپ 

، ۀضوعب حانج  لثم  انباصمل  ۀقر  انل و  ۀـمحر  هانیع  تضاف  وأ  ۀـملک  رطـشب  ابیغ  دـقف  سلجم ، یف  هدـنع  انرکذ  نم  :» دومرفیم مالـسلاهیلع ،
زا ياهراپ  يهزادـنا  هب  تلاسر ، نادـناخ  اـم  يراوگوس  لـفحم  سلجم و  رد  سک  ره  [ . 34 .« ] رحبلا دـبز  لثم  تناـک  ولو  هبونذ  هل  ترفغ 

تبحم رهم و  رطاخب  ای  و  دشاب ، ام  مسر  هار و  تهج  رد  اهنامرآ و  يهشیدنا  رد  ام و  دای  هب  وا  دور و  نخس  وا  دزن  ام  گوس  زا  هملک  کی 
اهشزغل و یسک  نینچ  ددرگ ، ناور  شناگدید  زا  کشا  یسگم  لاب  يهزادنا  هب  ام ، ياهيراتفرگ  بئاصم و  اب  يدردمه  ساسحا  ام و  هب 

روـن ماـما  نیمراـهچ  .و  دـش دـهاوخ  هدـیزرمآ  دریگیم -  رارق  بآ  يور  رب  هک  دـشاب  اـیرد  ياـهفک  يهزادـنا  هب  هچ  رگا  شناـهانگ - 
افرغ ۀنجلا  یف  اهب  هللا  هأوب  هدخ ، یلع  لیست  یتح  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقل  هانیع  تفرذ  نمؤم  امیا  :» دومرفیم مالسلاهیلع  داجـس  ترـضح 
هسم نمؤم  امیا  و  قدص . لزنم  هللا  هأوب  انودع ، نم  يذالا  نم  انسم  ام  یلع  انزح  نیسحلا و  لتقل  هانیع  تعمد  نمؤم  امیا  و  اباقحأ ، اهنکسی 

تداهـش رد  هک  ییارگدـیحوت  نامیااب و  ناـسنا  ره  [ . 35 .« ] راـنلا طخـس  نم  ۀـمایقلا  موی  هنمآ  يذـالا و  ههجو  نع  هللا  فرـص  يذأ ، اـنیف 
رد ار  وا  رهمرپ  يادـخ  ددرگ ، يراـج  شاهنوـگ  رب  شناگدـید  کـشا  رادـفده ، هحفـص 68 ] هناهاگآ و [  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ترـضح 

ناسنا ره  .و  ددرگ روهرهب  اهتعمن  زا  دـنک و  یگدـنز  اجنآ  رد  رایـسب  ینایلاس  هک  دـهدیم  ياـج  اـبیز  توارطرپ و  تشهب  زا  ییاـههفرغ 
، دیسر ام  هب  شنمدد  نانمـشد  زا  قح  هار  رد  هک  ییاهرازآ  اهجنر و  هودنا  زا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  تداهـش  گوس  رد  هک  ییارگدیحوت 

هار رد  هک  ینامیااب  ناسنا  ره  .و  داد دهاوخ  ياج  یهوکشرپ  هتسیاش و  هاگیاج  رد  ار  وا  ادخ  دزیر ، کشا  ددرگ و  دولآ  کشا  شنامشچ 
ره نآ ، شاداـپ  هـب  رگداد  يادـخ  دـسر ، وا  رب  يرازآ  جـنر و  اـم  يهناـشنمدازآ  هنادنـسپادخ و  هناتــسودرشب و  يهریــس  کبــس و  اـم و 

رون ناماما  زا  زین  .و  دشخبیم تینما  خزود  شتآ  دنزگ  مشخ و  زا  ار  وا  ترخآ  يارس  رد  دیادزیم و  شاهرهچ  زا  ار  یجنر  يدونشخان و 
رد یسک  [ . 36 .« ] ۀنجلا هلف  یکابتف ، ءاکبلا  هل  تأتی  مل  نم  و  ۀـنجلا ، هللا  یلع  هل  انمـض  ادـحاو ، ولو  هریغ  یکبا  وا  یکب  نم  :» هک دـناهدروآ 

تشهب ام  دنایرگب ، ادخ  هار  رد  ام  ياهجنر  بئاصم و  يروآدای  اب  ار -  نت  کی  هچرگ  يرگید -  ای  دیرگب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  گوس 
تسناوتن دماین و  شاهیرگ  هک  مه  سک  نآ  ره  .و  مینکیم نیمـضت  يرادرک  هتـسیاش  نامیااب و  ناسنا  نینچ  رب  ار  ادخ  يابیز  توارطرپ و 

مه زاـب  دـیامن ، يراوگوس  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  ناـنآ  ناـسب  دریگ و  دوخ  رب  ار  ناراوگوس  تئیه  تلاـح و  اـما  دـنایرگب ، ار  نارگید 
. دوشیم هدنبیز  وا  رب  ابیز  توارطرپ و  تشهب 

باتک نیا  شراگن  يهزیگنا 

اب هک  تشاد  نآ  رب  ارم  تخیگنارب و  باتک  نیا  شراگن  هب  ارم  هچنآ  هک : تسا  رواـب  نیا  رب  اـمن ،» نب  دـمحم  نب  رفعج  ، » رثا نیا  هدـنراگن 
هب تسد  شراکادف  نارای  مالسلاهیلع و  نیسح  ترـضح  نادیهـش  ياوشیپ  ناگتـسیاش و  رالاس  تداهـش  دروم  رد  ددعتم  ياهلتقم  دوجو 
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ياهراپ مدید  متسیرگن ، اهنآ  تاحفص  رب  هحفـص 69 ] مدز و [  قرو  دروم  نیا  رد  ار  اهباتک  یتقو  هک  دوب  نآ  منزب ، لتقم »  » نیا نتـشون 
هدـیکچ ییوگ و  هصـالخ  تفآ  هب  رگید  ياهراـپ  دـناهدش و  راـبمغ  دادـیور  نیا  ندومن  ینـالوط  رارکت و  ییوگرپ و  شوختـسد  اـهنآ  زا 

هب ات  مدـش  نآ  رب  نم  ور  نیا  زا  دـناهدومنن . میـسرت  دـیابیم ، هک  هنوگ  نآ  ار  عوضوم  تقیقح  هدـمآ و  راتفرگ  رایـسب  راصتخا  یـسیون و 
هن دوش و  روآلالم  هدننک و  هتـسخ  يرارکت و  ینالوط و  هن  هک  مراگنب  دروم  نیا  رد  رگنـشور  لدـتعم و  ياهتـشون  لتقم و  ادـخ  تساوخ 
نآ رد  هدیچیپ  تاکن  هک  یلتقم »  » همانتداهش و . دشاب ماهبا  ياراد  دنکن و  میـسرت  یبوخ  هب  ار  عوضوم  هک  ددرگ  هصالخ  هدیکچ و  ردقنآ 

راـبمغ دادـیور  اـبیز ، اـیوگ و  ناور و  تروصب  دـشاب و  یهت  زور ، گـنهرف  نهذ و  زا  رود  انـشآان و  ياـههژاو  زا  نآ  تاحفـص  كدـنا ،
ار همانتداهش  نیا  و  لتقم »  » نیا هک  دوب  فده  هزیگنا و  نیا  اب  تسرد  .و  دیامن میسرت  ینـشور  هب  ار  ناگتـسیاش  رالاس  تداهـش  اروشاع و 

راک دشاب و  ناسآ  يراک  نآ  نتشاد  هارمه  هب  دریگ و  رارق  نادنمقالع  سرتسد  رد  اج  همه  رد  ات  مدروآ ، ملق  هب  لادتعا  طسوتم و  دح  رد 
نیا شراگن  راک  هک  مدوب  نآ  رب  . دـماجنین زین  ماهبا  ناصقن و  دوبمک و  هب  و  هدیـشکن ، لالم  ییوگهدوهیب و  هب  دروم  نیا  رد  هلیـسو  نیدـب 

يربخیب تلفغ و  باوخ  زا  ار  ياهدز  تلفغ  ره  و  دشخب ، شمارآ  ار  اهلد  اههژاو ، ینیشنلد  ینیریـش و  هک  دوش  ماجنا  ياهنوگ  هب  باتک 
ار ياهدننیب  ره  هک  دیآرد  راک  زا  ياهمانتداهش  باتک و  . دراد زاب  تقیقح  زا  یشوپمشچ  يراک و  هحماسم  زا  ار  وا  دزیگنارب و  یهاگآان  و 
اروشاع و يهدـنهدناکت  رابمغ و  دادـیور  دروم  رد  هک  ار  یناسک  دزیگنارب و  شدرگ  هعلاطم و  شرگن و  هب  شاهلال  لـگ و  رپ  ناتـسوب  رد 

يهعجاف نیا  رد  هآ  کشا و  راثن  رادـفده و  يهیرگ  يرادازع و  يراوگوس و  هودـنا و  مغ و  هدـش و  تلفغ  شوختـسد  نآ ، تشادـیمارگ 
نآ نانامرهق  يزیتسمتـس  یگدازآ و  تماهـش و  يراکادف و  اب  ار  نانآ  هتخاس و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دناهدرپس ، یـشومارف  هب  ار  گرزب 
هک ماهداهن  راگدای  تعیدو و  هب  یبلاطم  تاکن و  دنمـشزرا  باـتک  نیا  رد  هک  نیا  نخـس  هاـتوک  . دروآ شوه  هب  ار  ناـنآ  هتخاـس و  انـشآ 
دای زا  ار  اهنآ  هدوبن و  اهنآ  يهشیدنا  رد  ملق ، نابحاص  ناروشناد و  ناگدنیوگ و  زا  يرایـسب  هدراذگاو و  ار  اهنآ  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب 

اهمغ و يهدننازیگنارب  ای  ناجشالا ،» لبـس  رینم   » و نازحالا » ریثم   » ار باتک  نیا  مان  راک ، ندناسر  نایاپ  هب  زا  سپ  و  هحفص 70 ] دناهدرب [ .
بولطم ياهنوگ  هب  هدومن و  میظنت  گرزب  شخب  هس  رب  ار  نآ  و  هداهن ، مالسلاهیلع  نیسح  گوس  رد  رادفده  ياههیرگ  ياههار  رگنـشور 

نیـسح اب  یهارمه  راختفا  فرـش و  زا  امـش  رگا  امـش ! يرآ  باتک ، نیا  ناگدنناوخ  ادـن و  نیا  ناگدنونـش  يا  امـش  کنیا  . ماهداد ناماس 
هتشگ مورحم  دوب -  نآ  مسجت  لبمس و  رادمچرپ و  وا  هک  تلادع -  قح و  زا  عافد  یگدازآ و  يدازآ و  ياوشیپ  نآ  يرای  مالـسلاهیلع و 

و دیزاس ! ناور  ربمایپ  نادناخ  رب  کشا  بالیـس  هک  دیراد  ار  اهبنارگ  تصرف  نیا  زونه  اما  دیاهدنام ، زاب  يوما  موش  هاپـس  اب  دروخرب  زا  و 
باسح و زور  رد  ادـخ  يدونـشخ  يوس  هب  نانآ ، رب  هآ  کشا و  راثن  اب  دـینک و  نت  رب  ازع  يراوگوس و  سابل  ناـنآ  زوسناـج  تداهـش  رد 
هک دیزاس ، ندوزفا  نانآ  هب  هناصلاخ  تدارا  قشع و  رهم و  اب  شاداپ  باوث و  زا  ار  شیوخ  يهرهب  بیصن و  دیباتـشب و  رفیک  شاداپ و  زور 

هحفص 73 ] تساهتمعن [ . يهدنراد  ینازرا  رگشیاشخب و  رایسب  ادخ 

مالسلا هیلع  نیسح  دوجو  زورفا  ناهج  دیشروخ  عولط 

هراشا

مجنپ زور  ناراگنثیدح ، ناسیونهریس و  زا  یهورگ  - 1: تسا توافتم  یکدنا  اههاگدـید  یتسه  ناهج  يهیامنارگ  نآ  تدالو  دروم  رد 
لاس رد  ار  نآ  یخرب  اما  - 2. دناهتشون مالسلاهیلع  نیسح  دوجو  زورفاناهج  دیشروخ  عولط  زور  ار  ترجه  زا  مراهچ  لاس  هب  نابعـش ، هام 

ياهراپ و  - 4. دناهتشاد مالعا  ار  ترجه  زا  موس  لاس  هب  لوالا ، عیبر  ياهزور  نیرخآ  ار ، ترـضح  نآ  تدالو  ياهراپ  - 3. دناهتسناد موس 
نآ هک  تسا  ینتقگ  . دـناهدرک دادـملق  روـن  تدـالو  زور  ار ، ترجه  زا  مراـهچ  لاـس  هـب  لوـالا ، يداـمج  هاـم  مـجنپ  اـی  موـس  زور  رگید 
هب مالسلاهیلع و  یسیع  ترضح  زج  سک  چیه  دروم  رد  دادیور  نیا  هک  دوشگ ؛ ناهج  هب  هدید  ههام ، شش  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ 
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. تسا هتشادن  هقباس  تشاد -  ترضح  نآ  هب  ییاهتهابش  هک  مالسلاهیلع -  ییحی  دروم  رد  رگید ، یتیاور 

ناگتشرف دورف 

هب شابداش  کیربت و  ضرع  روظنم  هب  هتشرف  رازه  هارمه  هب  یحو  يهتشرف  هوکشرپ ، كرابم و  دازون  نآ  يهیامنارگ  دوجو  عولط  زا  سپ 
همطاف شدنمجرا ، مام  . دنتفگ شابداش  ترضح  نآ  هب  ار  وا  تدالو  دندش و  بایفرـش  شراوگرزب  ياین  دیحوت ، ردقنارگ  ياوشیپ  روضح 

رد ار  شزارفرـس  تخد  دـنزرف  رایـسب  یناـمداش  اـب  زین  ترـضح  نآ  دروآ و  یمارگ  ربماـیپ  روضح  هب  ار  كراـبم  دازون  نآ  مالـسلااهیلع ،
هحفص 74 ] دیزگرب [ . نیسح »  » ار شمان  وا ، يوس  زا  یمایپ  يهلیسو  هب  ادخ و  نامرف  هب  تفرگ و  شوغآ 

ربمایپ ییوگشیپ 

عولط زا  شیپ  نم  : هک دـناهدروآ  تفای -  ترهـش  لضفلاما »  » هب و  دوب -  ربمایپ  يومع  سابع ،»  » رـسمه هک  ثراح »  » رتخد هباـبل ،»  » وناـب زا 
رد نم و  ناماد  رد  دش و  ادج  ربمایپ  سدقم  رکیپ  زا  ياهراپ  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوجو  ناشفارون  دیـشروخ 
«! هبابل : » دومرف ترـضح  نآ  هک  متفگزاب . یمارگ  ربمایپ  هب  ار  شیوخ  زیگناتفگـش  باوخ  ناـیرج  بش ، نآ  يادرف  دـمآ !! دورف  ماهناـخ 
ار وا  نم  هک  دروآ  دهاوخ  ایند  هب  هیامنارگ  یکدوک  يدوز  هب  همطاف  ماهنازرف  تخد  هک  تسا  نیا  وت  باوخ  مایپ  هدـم ، هار  لد  هب  ینارگن 
، همطاف شاهنازرف ، تخد  دوب ، هدومرف  ییوگشیپ  یمارگ  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  یتدم  زا  سپ  ! مراپـسیم وت  هب  ندادریـش  يراتـسرپ و  يارب 

نیـسح ترـضح  نآ  مداـهن . یمارگ  ربماـیپ  ناـماد  رب  مدروآ و  ار  دـنمجرا  كدوـک  نآ  نم ، يزور  . دروآ اـیند  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هب نآ  زا  ياهرطق  دزک و  راردا  دوب ، ربماـیپ  شوغآ  رد  كدوک  هک  لاـح  ناـمه  رد  تسرد  داد و  رارق  تبحم  رهم و  دروـم  ار  مالـسلاهیلع 

، دیدرگ دونشخان  مراک  زا  هک  یمارگ  ربمایپ  . درک هیرگ  وا  مدرـشف و  یکدنا  تشگنا  ود  اب  ار  دنمجرا  كدوک  نآ  نم  دیکچ . ربمایپ  سابل 
سابل زاس ، هشیپ  ییابیکـش  هتـسهآ ! ینکیم ؟ هچ  هبابل !»  » يا ناه  !« ینبا تعجوا  دـق  لسغی و  یبوث  لضفلاما ! ای  ـالهم  :» هک درک  نم  هب  ور 

نم ! تسین ریذپ  ناربج  یتیبرت  یحور و  رظن  زا  هک  يدرزآ  ار  مرـسپ  وت  اما  تسا ، ناور  بآ  یکدنا  شاهراچ  دشابیم و  وشتـسش  لباق  نم 
نآ هودـنا  هیرگ و  لیلد  . تسا هدز  هودـنا  نایرگ و  ادـخ  ربمایپ  مدـید  متـشگزاب ، هک  یماگنه  اما  مرواـیب ، بآ  اـت  متفر  یهاوخ  شزوپ  اـب 

نارگدادـیب و هک  دروآ  ربخ  دـمآ و  دورف  نم  رب  یحو  هتـشرف  دومرف : ؟! دـینکیم هیرگ  ارچ  ادـخ ! ربمایپ  يا  متفگ : مدیـسرپ و  ار  ترـضح 
تئجف ءامب ، هیتأل  تیضم  هتکرتف و  تلاق : [ » هحفص 75 دیناسر [ ! دنهاوخ  تداهش  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف ، تما ، ناشیدناکیرات 

هک دـناهدروآ  زین  و  [ . 37 .« ] اذـه يدـلو  لتقت  یتما  نأ  ینربخأف  یناتأ  لیئربج  نا  لاقف : ؟ هللا لوسر  ای  كؤاـکب  مم  تلقف : ، یکبی هتدـجوف 
ربمایپ يهنیـس  ناماد و  رب  ات  دمآ  اهاپ  اهتسد و  يور  رب  يزور  یگراوخریـش ، یکدوک و  نارود  نامه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح 

مث ینبا ، :» دومرف ربمایپ  هک  میراد  زاب  میریگرب و  ار  وا  ات  میتفاتـش  ام  داد ، تسد  وا  هب  راردا  هک  دوب  ترـضح  نآ  شوغآ  رد  تفرگ و  رارق 
بآ ار  هطقن  نآ  تساوـخ و  بآ  يرادـقم  هاـگ  نآ  تسا ! نم  رـسپ  يرآ  تسا ، نم  يهیاـمنارگ  دـنزرف  نیا  [ . 38 .« ] هیلع هبـصف  ءامب  اعد 

. دیشک

ربمایپ هب  نیسح  زوسناج  تداهش  شرازگ 

زا یکی  هک  نوگانوگ -  ياههرهچ  رد  هتشرف  هدزاود  مالسلاهیلع ، نیـسح  تدالو  زا  لاس  کی  تشذگ  زا  سپ  هک  دناهدروآ  ناثدحم  - 1
دنزرف رب  يدوز  هب  دنتفگ : ترـضح ، نآ  هب  تیلـست  ضرع  نمـض  دـندمآ و  دورف  یمارگ  ربمایپ  رب  دوب -  مدآ  نادـنزرف  يامیـس  رد  نانآ 

رب نابلطتنوشخ  ناراکهبت و  تسد  هب  شکاپ  نوخ  دش و  دهاوخ  دراو  دیسر ، لیباه »  » رب لیباق »  » زا هچنآ  مالسلاهیلع  نیسح  تاهیامنارگ 
ناسب ینیگمهـس  هانگ  هتـشون و  وا  رب  لیباه - »  » شاداپ ناسب  یهوکـشرپ -  شاداپ  ادخ  دیدرگ و  دـهاوخ  يراج  هدـیتفت  ياهگیر  يور 

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگتشرف مامت  زوسناج ، كاندرد و  ربخ  نآ  شرازگ  زا  سپ  . تشون دهاوخ  وا  يورهایـس  ناگدنـشک  نانمـشد و  باسح  هب  لیباق ،»  » هانگ
لتقا و  هیلذاخ ، لذـخا  مهللا  :» هک دوب  شیاعد  نیا  هرامه  زین  ترـضح  نآ  دـنتفگ و  تیلـست  یمارگ  ربمایپ  رب  دـندمآ و  دورف  هورگ  هورگ 

، دندیشک هحفص 76 ] تسد [  وا  يرای  زا  راصحنا  دادبتـسا و  تفآ  اب  يهزرابم  هار  رد  هک  ار  یناسک  ایادخ ، راب  !« هبلط امب  هعتمت  و ال  هلتاق ،
هب ار  وا  و  نک ! دوبان  ار  وا  يورهایـس  راکهبت و  يهدنـشک  !و  زاس اوسر  راوخ و  ار  همه  دنداهن ، اهنت  تلادع  قح و  نمـشد  ربارب  رد  ار  وا  و 
نا :» دوـمرفیم هک  مدینـش  یمارگ  ربماـیپ  زا  هک  تسا  هدروآ  سنا »  » زین و   - 2! نادرگم شدـنمهرهب  شاهتـساوخ  زا  ناسرم و  دوخ  يوزرآ 

تداهـش هب  قارع  نیمزرـس  رد  مالـسلامهیلع ، نیـسح  ماهیامنارگ ، دـنزرف  نیا  .« هرـصنیلف مکنم  هکردا  نمف  قارعلا ، ضرأب  لتقی  اذـه  ینبا 
رالاس هارمه  هب  سنا » ، » هک تسا  ینتفگ  . دناسر يرای  ار  وا  دیاب  تفایرد ، ار  وا  دیـسر و  وا  هب  امـش  زا  مادک  ره  ور  نیا  زا  دیـسر ، دـهاوخ 

مالـسلاهیلع نیـسح  هک : تـسا  هدروآ  هشیاـع »  » زین و  - 3. دـمآ لیان  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  اـب  تفاـی و  روضح  ـالبرک »  » رد ناگتـسیاش 
يربخ نایب  اب  یهاوخیم  ایآ  هشیاع !»  » يا ناه  دومرف : یمارگ  ربمایپ  دـش . دراو  ربمایپ  رب  هک  تشادیمرب  ماگ  یگتـسهآ  هب  دوب و  كدوک 

هک دـمآ  دورف  نم  رب  هتـشرف  شیپ ، یتاـظحل  دومرف : ؟ زیگناتفگـش ربـخ  نیمادـک  اـب  هنوگچ و  متفگ : ؟ مزاـس هدزتفگـش  ار  وت  هدـنیآ  زا 
. دیـسر دهاوخ  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  تاهیامنارگ ، دنزرف  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  هک : دروآ  ربخ  وا  و  دوب . هدـماین  نم  دزن  نونکات 

نوگلگ كاخ  نآ  زا  یتشم  هاگ  نآ  ؟و  منایامنب امـش  هب  دش ، دهاوخ  هتـشک  اجنآ  رد  وا  هک  ار  یکاخ  نآ  زا  یتشم  یهاوخیم  رگا  کنیا 
نیـسح تداهـش  زور  تشاد و  هاگن  ياهشیـش  رد  ار  نآ  تشاد و  تفایرد  ار  نوگلگ  تبرت  نآ  دوب ، اجنآ  رد  هک  هملـسما »  » وناـب . دروآ ار 

زا هتـشذگ ، تیاور  ناسب  یتیاور  هک  تسا  ینتفگ  . دوب هدش  لیدـبت  هزات  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  دروآرد ، ار  هشیـش  نآ  هک  دوب  مالـسلاهیلع 
؛ میدش دراو  نیفـص  نیمزرـس  هب  نانمؤمریما  هارمه  هب  هک : تسا  هدروآ  ییحی » نب  هللادـبع   » زین و  - 4. دـناهدروآ زین  شحج »  » رتخد بنیز ،

لیلد وا  زا  !« هللادبعابا اربص  ! » ابیکش شاب ! ابیکش  هللادبعابا ! يا  ناه  هک  داد  ادن  دیسر ، اونین »  » ربارب رد  ياهطقن  هب  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه 
تسا و رابکشا  شناگدید  ترـضح  نآ  مدید  و  هحفـص 77 ] مدش [  دراو  یمارگ  ربمایپ  رب  يزور  دومرف : هک  مدیـسرپ  ار  شراتفگ  راک و 
هدرک و تحاران  ار  امش  یسک  ایآ  هتخاس ؟ رابکشا  ار  ناتناگدید  يزیچ  هچ  تنابرق ! هب  مردام  ردپ و  ادخ ! ربمایپ  يا  متفگ : . دنکیم هیرگ 

داد ربخ  نم  هب  وا  دوب و  هدمآ  نم  دزن  یحو  يهتشرف  دومرف : ؟ تسا رابکشا  ناتناگدید  ارچ  سپ  مدیسرپ : ! هن دومرف : ؟ تسا هدروآ  مشخ  هب 
زا یهاوخیم  ایآ  تفگ : نم  هب  یحو  يهتشرف  هاگ  نآ  . دیسر دهاوخ  تداهش  هب  تارف  لحاس  رد  مالسلاهیلع ، نیسح  مدنمجرا ، دنزرف  هک 

نیـسح تبرت  زا  یتشم  دوشگ و  ار  شتـسد  نآ  زا  سپ  ؟ مناسرب ناتماشم  هب  ار  شتبرت  يوب  مرواـیب و  ناـتدزن  وا  نیگآرطع  كاـپ و  تبرت 
يهتـشرف هک  ياهنوگ  هب  زین  نیمزرـس  نآ  مان  و  دادـن . مناما  کشا  بالیـس  رگید  هک  دوب  هاـگ  نآ  داد و  نم  هب  تفرگرب و  ار  مالـسلاهیلع 

هار نایم  رد  درک و  تکرح  يرفس  دصق  هب  یمارگ  ربمایپ  دوب ، هلاس  ود  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یماگنه  - 5. تسا البرک »  » داد ربخ  یحو 
زا ار  کشا  ناراب  دورف  نایب و  نآ  لیلد  . دنارابورف کشا  ناراب  شناگدید  زا  هک  دوب  هاگ  نآ  و  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف داتـسیا و 
رد تارف و  لـحاس  رد  مالـسلاهیلع ، نیـسح  مدـنزرف ، هک  تسا  هدروآ  ربـخ  نم  هب  تـسا و  یحو  يهتـشرف  نـیا  دوـمرف : هـک  دندیـسرپ . وا 

ربمایپ ؟ دناسر دهاوخ  تداهش  هب  ار  وا  ورهایس  هشیپدادیب و  نیمادک  ادخ ! ربمایپ  يا  دندیـسرپ : . دیـسر تداهـش  هب  البرک »  » مان هب  ینیمزرس 
نیز رب  نونکا  مه  ییوگ  !و  مرگنیم ار  وا  هاـگمارآ  هاگتداهـش و  نونکا  مه  ییوگ  دوزفا : هاـگ  نآ  «! دـیزی  » ماـن هب  ياهشیپ  دادـیب  دوـمرف :

دـیلپ و يهماـکدوخ  هاـگراب  هب  اـهنآ  يور  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـنزرف ، سدـقم  رـس  هک  مـنیبیم  مرگنیم و  نارتـش  زاـهج  اـهبسا و 
مالـسلاهیلع نیـسح  مدنزرف  رـس  رب  سک  چیه  دنگوس  يادخ  هب  ددرگیم . هیده  داب - وا  رب  ادخ  تنعل  هک  دیزی -» ، » يوما شیدـناکیرات 

دهنیم و رفک  قافن و  تمالع  وا  رب  دروآیم و  دیدپ  تفلاخم  وا  نابز  لد و  نایم  ادـخ  هکنیا  زج  دـیامنیمن ، ینامداش  دـنکیمن و  هراظن 
رب تشگزاب و  شیوخ  رفـس  زا  هتفرگ ، هدز و  هودـنا  یمارگ  ربمایپ  هاگ  نآ  ! دزاسیم شراتفرگ  كاندرد  و  هحفص 78 ] تخس [  یباذع  هب 

زردنا دنپ و  هب  تفگ و  نخـس  مدرم  اب  دندوب ، شناگدید  ربارب  رد  شاهیامنارگ  دنزرف  ود  نیـسح ، نسح و  هک  یلاح  رد  تفر و  ربنم  زارف 
. تخادرپ نانآ 

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


اهبنارگ تناما  ود  شرافس 

نآ داهن و  مالسلاهیلع  نیسح  رس  رب  ار  پچ  تسد  مالسلاهیلع و  نسح  رس  رب  ار  شیوخ  تسار  تسد  تفای ، نایاپ  شنانخـس  هک  یماگنه 
زا نت  ود  نیا  تسوت و  ربمایپ  هدـیزگرب و  يهدـنب  دـمحم  نامگیب  اراگدرورپ ! دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  كرابم  رـس  هاـگ 

راگدای هب  تما  نایم  رد  هک  دنتـسه  ینازیزع  نامه  نانیا  و  دنـشابیم . نم  رابت  لسن و  ناگدـیزگرب  زا  نم و  نادـناخ  ناگتـسیاش  ناکاپ و 
تداهـش هب  زورفا  شتآ  ناراـکهبت  تسد  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  مدـنزرف ، نیا  هک  تسا  هدروآ  ربـخ  میارب  یحو  هتـشرف ي  مراذـگیم و 

وا و  زاس ! هتسجخ  وا  رب  ار  شتداهش  ایادخ ! راب  تشاذگ ! دنهاوخ  روای  راییب و  شنامز  يهشیپدادیب  ربارب  رد  ار  وا  مدرم  دیـسر و  دهاوخ 
رد هتخاـس و  اوـسر  ار  ناـنآ  رادرب و  وا  راـکهبت  ناگدنـشک  زا  ار  تـکرب  ریخ و  ایادـخ ! راـب  ! هد رارق  قـح  هار  نادیهـش  رـالاس  رورـس و  ار 

يادـص دیـسر ، اجنیا  هب  ربمایپ  نانخـس  هک  یماـگنه  ! نکفیب منهج  يهقبط  نیرتورف  رد  ار  ناـنآ  و  روآرد ، خزود  شتآ  نازوس  ياـههلعش 
شیرای دـییرگیم و  اـیآ  »؟ هورـصنت ـال  نوکبتأ و  : » هک درک  ناـنآ  هب  ور  یمارگ  ربماـیپ  دـیچیپ . دجـسم  ياـضف  رد  مدرم  يهیرگ  هجض و 
هرابرگد دوب ، هدش  هتخورفارب  خرس و  شناشفارون  يامیس  هتـشگ و  نوگرگد  شاهرهچ  گنر  هک  یلاح  رد  تشگزاب و  سپـس  ؟ دینکیمن

رای و هرامه  دوخ  وت  ایادـخ ! راب  هک : درک  ادـخ  هاگراب  هب  ور  دوب ، ناور  شناگدـید  زا  کشا  بالیـس  هک  یلاح  رد  تخادرپ و  نخـس  هب 
ادری یتح  اقرتفی  نل  یترتع ... هللا و  باتک  نیلقثلا : تفلخ  ینا  سانلا  اهیا  :» دوزفا هاگ  نآ  .« ارـصان ایلو و  هل  تنا  نکف  مهللا  !» شاـب وا ، رواـی 

! مدرم يا  ناه  !...« یبرقلا هحفـص 79 ] یف [  ةدوملا  مکلأسا  نا  یبر ، ینرما  ام  الا  کـلذ  یف  مکلأـسا  ـال  اـمهرظتنا و  ینا  و  ضوحلا ، یلع 
ياج رب  تلیـضف  قح و  يوس  هب  هدـننکتیاده  اهبنارگ و  تناما  ود  امـش  نایم  رد  میوگیم و  دوردـب  ار  ناهج  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح 

نم رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنریذپان  ییادج  تناما ، ود  نیا  هک  دیـشاب  شوه  هب  . نم نادناخ  ادخ و  باتک  زا : دـنترابع  هک  مراذـگیم 
رابهوکـش و گرزب و  تناما  ود  نآ  دروم  رد  نم  مدرم ! يا  . دوب مهاوخ  ود  نآ  راظتنا  رد  اجنآ ، رد  زیخاتـسر ، زور  رد  نم  دندرگ و  دراو 

امـش زا  يرگید  زیچ  چـیه  مهاوخب -  ار  نادـناخ  هب  رهم  یتسود و  امـش  زا  هک  تسا -  هدومرف  رما  نم  هب  مداـگدرورپ  هچنآ  زج  اـهبنارگ ،
هب ار  نانآ  هدروآ و  مشخ  هب  ار  منادناخ  هک  دینک  رادید  رثوک  ضوح  رانک  رد  یلاح  رد  ارم  ادرف  ادابم  هک  دیرگنب  کین  سپ  مهاوخیمن .
هـس تما ، نیا  زا  زیخاتـسر  زور  رد  دنگوس ! يادخ  هب  ! دیـشاب هدناسر  تداهـش  هب  ار  نانآ  هتـشاد و  اور  دادیب  نانآ  قح  رد  هدنکفا و  جـنر 

دنتـسه مارتحا  دروم  اهنآ  زا  یکی  اهنت  هک  دش  دنهاوخ  دراو  نم  رب  دنتـسه -  اهمچرپ  نآ  زا  یکی  ریز  مادک  ره  هک  هورگ -  هس  مچرپ و 
ثالث ۀمایقلا  موی  یلع  درتس  هللا  و  .» دوب دنهاوخن  نم  زا  رگید ، هورگ  ود  مچرپ و  ود  نآ  دوب و  دـنهاوخ  ناگتفای  تاجن  ناراگتـسر و  زا  و 

.« ۀمالا هذه  نم  تایار 

زیخاتسر زور  رد  مچرپ  هس 

نآ زا  ناگتـشرف  هک  تسا  هدزتملظ  رات و  هریت و  یمچرپ  دنوشیم ، دراو  نم  رب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یمچرپ  هس  نیا  زا  دومرف : هاگ  نآ 
شود هب  نارادـفرط و  مچرپ و  نآ  .« ۀـکئالملا اهنم  تعزف  دـق  ۀـملظم  ءادوس  ۀـیار  .» دـننکیم ترفن  یباتیب و  راـهظا  نآ  زا  دنـسارهیم و 
خـساپ نانآ  »؟ متنأ نم  لوقأف : «؟ دییآ یم  اجک  زا  دینایک و  امـش  مسرپیم : نانآ  زا  نم  دنتـسیایم و  نم  ربارب  رد  ات  دـنیآیم  شناگدنـشک 

ناـنآ هب  نم  « دـمحا اـی  کـتما  نم  نحن  هحفـص 80 ] میتـسه [ ! وـت  تما  زا  برع و  ناـهج  ناتـسرپادخ  نایارگدـیحوت و  زا  اـم  دـنهدیم :
وت يهعماج  تما و  زا  ام  دنیوگیم : نانآ  !« مجعلا برعلا و  یبن  دمحا  انا  !» مجع برع و  يوس  هب  ادخ  ربمایپ  متـسه ، دـمحم  نم  میوگیم :

باتک اب  نم  زا  سپ  امـش  میوگیم : نانآ  هب  . میاهتخود امـش  تعافـش  هب  دـیما  مشچ  هدـمآ و  امـش  يوس  هب  کنیا  ادـخ ! ربمایپ  يا  میتسه 
باتک یترتع و  یلها و  یف  يدـعب  نم  ینومتفلخ  فیک  مهل : لوقاف  «؟ دـیدرک راتفر  هنوگچ  منادـناخ  اـب  و  فیرـش ، نآرق  ادـخ ، هوکـشرپ 
دروم رد  میتخاس و  هابت  ار  نآ  ماکحا  ياهزرم  تاررقم و  ادخ و  باتک  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ادخ  ربمایپ  يا  دنهدیم : خـساپ  نانآ  »؟ یبر
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نیا رد  میرادرب و  نیمز  يور  زا  ار  نانآ  هک  میدوب  هناقمحا  شالت  نیا  رد  هراـمه  هک  ارچ  میدرک ؛ لـمع  هناـملاظ  تشز و  زین ، تنادـناخ 
هتـسیاش و ناگدنب  اب  ینمـشد  تفلاخم و  هب  میتفاترب و  يور  نانآ  زا  نانآ ، هوکـشرپ  تیونعم  شناد و  زا  يروهرهب  ياج  هب  هک  دوب  اتـسار 
هک تسا  طیارش  نیا  رد  و  .« ضرالا دیدج  نع  مهدیبن  نأ  انصرحف  کترتع  اما  و  هانعیـضف ، باتکلا  اما  !» میتخادرپ ادخ  بوبحم  هتـسراو و 

مورحم ادـخ  شزرمآ  زا  دـندرگیم و  زاـب  هتـشگ ، هایـس  ناـشیاههرهچ  دنتــسه و  هنــشت  تدـش  هـب  هکیلاـح  رد  هورگ  نـیا  مـچرپ و  نـیا 
دراو نم  رب  شناگدنشک  شود  هب  نارادفرط و  اب  تسا ، رتنوزفا  تسخن  مچرپ  زا  شایگریت  یهایس و  هک  يرگید  مچرپ  هاگ  نآ  ! دنوشیم
درت مث  «!؟ دـیدرک راتفر  هنوگچ  ترتع ، نآرق و  میاهبنارگ ، تناما  ود  اـب  نم  تلحر  زا  سپ  هک : دیـسرپ  مهاوخ  ناـنآ  زا  نم  دـندرگیم و 
نانآ »؟ یترتع یبر و  باتک  رغـصألا ، ربکألا و  نیلقثلا : یف  يدعب  نم  ینومتفلخ  فیک  مهل : لوقأف  یلوالا ، نم  اداوس  دشا  يرخا  ۀیار  یلع 

يهناشنمدازآ نیرفآتلادع و  زاسناسنا و  تاررقم  ماکحا و  میدیزرو و  تفلاخم  ادخ  هوکـشرپ  باتک  ای  ربکا  لقث  اب  ام  دـنهدیم : خـساپ 
هب زین  دنـشاب -  تاهیامنارگ  نادـناخ  ترتع و  هک  وت -  رگید  تناما  اـب  و  میتفر . دوخ  يهناـبلطهاج  ياـهاوه  یپ  زا  میداـهن و  راـنک  ار  نآ 
رد میتشاذگ و  اهنت  تلادع  قح و  زا  عافد  رد  ار  نانآ  ناشنداد ، رارق  راشف  ریز  نمض  میدومن و  راتفر  هناملاظ  نانآ  اب  هتساخرب و  تفلاخم 
هب ار  نانآ  هتخاس و  هراوآ  شیوخ  هناشاک  هناخ و  زا  هدومن و  هدـنکارپ  تخـس  ار  نانآ  میدرکن و  هحفص 81 ] ناشیرای [  نارگدادیب  ربارب 
زا دیورب و  تفگ : مهاوخ  نانآ  هب  نم  هک  تساجنیا  .« قزمم لک  مهانقزم  و  انلذخف ، رغـصألا  اما  و  هانفلاخف ، ربکألا  امأ  .» میدـناسر تداهش 

تفخ و رابغ  درگ و  نآ  رب  هتشگ و  هایس  ناشیاههرهچ  دناهدنامرد و  هنشت و  تخس  هک  یلاح  رد  نانآ  هک  تسا  هاگ  نآ  !و  دیوش رود  نم 
ةدوـسم اــشاطع  نوردــصیف  ینع  مـکیلا  لوقاــف : .» دــندرگیمزاب دــناهدمآ  هـک  یهار  زا  تـسا ، هتــسشن  يرگدادــیب  هاــنگ و  ییاوـسر 
مهاوـخ ناـنآ  هب  نم  و  ددرگیم ، دراو  نم  رب  دـشابیم  نکفاوـترپ  یغورف  نآ  زا  تسا و  ناـشفارون  هک  يرگید  مچرپ  سپـس  .« مههوـجو

ارگدیحوت و یمدرم  ام  دـنهدیم : خـساپ  نانآ  »؟ متنا نم  مهل : لوقاف  ارون  عملت  يرخا  ۀـیار  یلع  درت  مث  «؟ دـیتسه یناسک  هچ  امـش  تفگ :
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ۀما  نم  يوقتلا  دیحوتلا و  ۀملک  لها  نحن  .» میناریذپقح ناتـسرپقح و  نابلطقح و  نایوجقح و  زا  هشیپاورپ و 

ظفح نآ  زا  رتزیزع  نیریـش و  ناج  ناسب  ار  نآ  میتشاد و  یمارگ  ار  فیرـش  نآرق  ادـخ ، هوکـشرپ  باتک  هک  میتسه  یناـسک  اـم  .« ملـس و 
نآ ياهدومنهر  هب  یتسار  هب  میدرمـش و  اوران  مارح و  ار  شمارح  لالح و  ار  نآ  لالح  میتشاد و  ساپ  گنراگنر  ياـهرطخ  زا  میدرک و 

تربع ياهسرد  شزیگناتربع  زومآتربع و  زاسناسنا و  ياهسرد  زردنا و  دنپ و  زا  میتفریذپ و  رادشه  شیاهرادشه  زا  میدرک و  لمع 
نادـناخ هک  میتسه  یمدرم  ام  ...« همارح انمرح  هلـالح و  اـنللحاف  هللا  باـتک  اـنلمح  قحلا ، لـها  ۀـیقب  نحن  و  .» میتفریذـپ اهزردـنا  میتفرگ و 

یتسه و لام و  ناج و  زا  هک  هنوگ  نامه  هک  ارچ  میتشاد ، ساپ  نانآ  یمارگ  ناج  زا  میتشاد و  هاگن  اجرباپ  یمارگ و  ار  ربمایپ  يهیامنارگ 
تینما و تیونعم و  هوکـش و  تمارک و  قوقح و  زا  میدرکیم ، يرای  ار  اـهنآ  میدومنیم ، عاـفد  شیوخ  يهداوناـخ  دـنزرف و  تاـناکما و 
اب نانآ  شوداشود  میدومن و  يرای  دوجو  يهمه  اب  ار  نانآ  میدرک و  عافد  ناراـکزواجت  ناگـشیپدادیب و  ربارب  رد  ربماـیپ  نادـناخ  يدازآ 

انرصن ام  لک  نم  مهانرصنف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ۀیرذ  انییحاو  .» میتساخرب ییورایور  هب  ناشراکزواجت  شنمدد و  نانمـشد 
دمحم ناتربمایپ  نم  هک  امـش  رب  داب  هدژم  تفگ : مهاوخ  نانآ  هب  نم  هک  تساجنیا  ....« مهاواـن هحفص 82 ] نم [  مهعم  انلتاق  و  انـسفنا ، هنم 

ایند یگدنز  رد  امـش  هک  یتسار  هب  دییوگیم ، تسرد  يرآ ، ...« دمحم مکیبن  انأ  اورـشبا ، مهل : لوقاف  .» متـسه ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تسا هاگ  نآ  و  [ . 39 .« ] متفـصو امک  ایندلا  راد  یف  متنک  دقلف  .» دیدرک فصو  هک  دـیدومن  راتفر  ناس  نامه  دـیدرک و  لمع  هنوگ  نامه 

هب دورو  يهدژم  تفایرد  اب  دندرگیم و  زارفرس  باریـس و  نانآ  دناشون و  مهاوخ  ییاراوگ  شوخ و  بآ  نانآ  هب  رثوک  ضوح  زا  نم  هک 
هدروآ ساـبعنبا »  » زین و  - 6. دوب دنهاوخ  ادخ  تمعنرپ  تشهب  رد  هشیمه  يارب  هدـش و  راپـسهر  اجنادـب  ادـخ ، يابیز  توارطرپ و  تشهب 
تـسار ياپ  يور  رب  دوب -  لاسدرخ  یکدوک  هک  ار -  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح ، نآ  میدوب و  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دزن  اـم  هک : تسا 

رهم شزاون و  دروم  تخاسیم و  نارابهسوب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  یهاگ  دوب و  هداد  رارق  پچ  ياپ  يور  ار  میهاربا »  » شدنزرف هدناشن و 
ماـیپ دـمآ و  دورف  یتـسه  راـگدرورپ  يوـس  زا  یحو  يهتـشرف  هاـگانب  طیارـش ، نیمه  رد  تسرد  ار . مـیهاربا  هاـگ  و  دادیم ، رارق  هناردـپ 
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دورف مراگدرورپ  يوس  زا  کنیا  یحو  يهتـشرف  دومرف : یمارگ  ربمایپ  یحو ، دورف  راـثآ  ندـش  فرطرب  زا  سپ  . دـناسر وا  هب  ار  شیادـخ 
تراگدرورپ ادخ ! ربمایپ  يا  ناه  هک : دوب  نیا  وا  مایپ  دومرف : ؟ دروآ یمایپ  هچ  ادخ ! ربمایپ  يا  میدیسرپ : . دیناسر نم  هب  ار  ادخ  مایپ  دمآ و 

نیا زا  مراد ، هاگن  تیارب  ار  میهاربا  مالسلاهیلع و  نیسح  تدنزرف  ود  ره  هک  متسین  نآ  رب  نم  دیامرفیم : دتسرفیم و  دورد  مالـس و  وت  هب 
زین تـسیرگ و  دــنکفا و  مـیهاربا »  » يهرهچ رب  يرظن  یمارگ  ربماـیپ  هاـگ  نآ  ! زاـس وا  يادــف  ار  يرگید  نـیزگرب و  ار  ود  نآ  زا  یکی  ور 
زینک میهاربا »  » مدنزرف ردام  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دومرف : سپـس  . داد همادا  هیرگ  هب  دومن و  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارآلد  لامج  هب  یهاگن 
مام اما  دش ، دهاوخن  دیدش  هودـنا  راچد  وا  گرمرد  رگید  یـسک  نم  زج  دـیوگ ، دوردـب  ار  ناهج  وا  هک  هحفـص 83 ] یماگنه [  تسا و 

يهراپ دنمجرا و  يهدازومع  مالـسلاهیلع ، یلع  شردقنارگ ، ردپ  و  مالـسلااهیلع ، همطاف  مالـسلاهیلع ، نیـسح  مدنزرف ، تیونعمرپ  هنازرف و 
همطاـف ماهنازرف  تـخد  مـه  دـیوگ ، دوردـب  ار  ناـهج  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  تـسا و  نـم  نوـخ  ناـسب  وا  نوـخ  هـک  دـشابیم  مدوـجو 

ریگلد هدزهودـنا و  تخـس  وا  گرم  زا  مدوـخ  مـه  و  مالـسلاهیلع ، یلع  مدـنمجرا ، يهدازوـمع  مـه  ددرگیم و  نیگهودـنا  مالـسلااهیلع 
نیـسح تسا ، نینچ  هک  کنیا  متفگ : یحو  يهتـشرف  هب  منیزگیمرب و  نانآ  یتحاران  هودـنا و  رب  ار  نتـشیوخ  هودـنا  ور  نیا  زا  مدرگیم .

زور هس  تشذگ  زا  سپ  ادخ  تمکح  ساسارب  میهاربا »  » هک دوب  هنوگ  نیا  و  مزاسیم ؛ وا  يادف  ار  میهاربا »  » منیزگیمرب و ار  مالـسلاهیلع 
ار مالـسلاهیلع  نیـسح  یمارگ  ربمایپ  هاگ  ره  ور  نیا  زا  . تخاس رادـغاد  ار  ربمایپ  دوخ  گرم  اـب  تفر و  اـیند  زا  شنیزگ  نآ  ماـیپ و  نآ  زا 
: دومرفیم دـیکمیم و  ار  وا  نیـشیپ  ياهنادـند  ناهد و  بل و  درـشفیم و  شاهنیـس  شوغآ و  رد  تخاسیم و  ناراـبهسوب  ار  وا  دـیدیم ،

هتیدف نم  تیدف  لاق : و  .» ماهدیزگرب ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ود  نیا  نایم  ماهتخادرپ و  میهاربا »  » نتخاس ادف  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهیدف 
برد تشپ  ار  وا  تفر و  مالسلااهیلع  همطاف  شدنمجرا ، تخد  يارـس  هب  ادخ  ربمایپ  يزور  هک : دناهدروآ  زین  و  - 7 [ . 40 .« ] میهاربا ینباب 

نسح و ناتنارـسپ ، ناجردـپ ! تفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  ؟ دناهداتـسیا اـجنیا  نم  لد  بوبحم  هک  تسا  هدـش  هچ  دومرف : . دـید نارگن  لزنم 
داتفا هار  هب  نانآ  زا  ییوجیپ  رد  یمارگ  ربمایپ  ! مربخیب نانآ  تشونرس  زا  نم  دناهتـشگنزاب و  هتفر و  نوریب  هناخ  زا  زورما  دادماب  نیـسح ،

دناهتفر و شوخ  باوخ  هب  شدنبلد  دنزرف  ود  دید  و  دیسر ، دوب  هنیدم  کیدزن  هک  یهوک  فاکش  هب  ات  داهن  اپ  ریز  ار  هقطنم  نآ  يهمه  و 
هب تفرگرب و  یگنـس  ربماـیپ  ! تسا هدز  هقلح  ناـنآ  یکیدزن  رد  تسا -  ناـنآ  ناـبهگن  بقارم و  ییوگ  هک  زیگنابعر -  گرزب و  يراـم 
الا امهسأر  دنع  تمن  ام  هللاو  هللا ! لوسر  ای  کیلع  مالسلا  :» تفگ و  هحفص 84 ] دمآ [  نابز  هب  ادخ  تساوخ  هب  هک  دنکفا ، رام »  » نآ يوس 
ادخ نذا  هب  هک  نیا  زج  مدوب ، هتفخن  تاهیامنارگ  دنزرف  ود  کیدزن  نم  هک  دنگوس  يادخ  هب  ادخ ! ربمایپ  يا  امـش  رب  مالـس  .« امهل ۀسارح 

هب ساپـس  اب  درک و  اعد  شدـنزرف  ود  رب  ربمایپ  ! مشاب هتـشاد  ار  نانآ  زا  ینابهگن  راختفا  منک و  تسارح  نانآ  یمارگ  ناـج  زا  وا ، ناـمرف  و 
يهناخ يوس  هب  داهن و  پچ  يهناش  يور  رب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسار و  يهناش  يور  رب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ترـضح  ادـخ ، هاگراب 

هب ربمایپ و  هارمه  هب  تفرگ و  شود  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف  هار  نایم  رد  درک . تکرح  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
نیا دندرکیم و  راختفا  هیامنارگ  كدوک  ود  نآ  هک  دوب  زیگناتفگـش  دادیور  نیا  زا  سپ  و  دروآ . هناخ  هب  ار  شدـنبلد  دـنزرف  وا ، يرای 

ار يرگید  تسا و  هتفرگ  شود  رب  نیمز  يور  ناـسنا  نیرترب  نیرتـهب و  ار  ود  نآ  زا  یکی  هک  دندرمـشیم  تاـهابم  يهیاـم  دوخ  يارب  ار 
دنب نیا  هلمج  نآ  زا  هک  دورـس  يرعـش  دروم  نیا  رد  تلاسر  رـصع  يهزاوآ  دـنلب  رعاـش  تباـث » نب  ناـسح   » هاـگ نآ  !و  ناینامـسآ نیرتهب 

شاهناش ود  رب  ار  هیامنارگ  كدوک  ود  نآ  هک  یلاح  رد  دمآ  ربمایپ  هاگ  نآ  و  [ . 41  ] نابکارلا ۀیطملا و  معنف  هیقتاع  ابکر  دق  ءاجف و  : تسا
! يدنمجرا ناراوس  هچ  هوکشرپ و  بکرم  هچ  هک  یتسار  و  دوب . هدناشن 

هعماج يهدنیآ  خیرات و  دنور  زا 

رد تفگ -  دوردـب  ار  ناهج  نآ  رثا  رب  هک  ادـخ -  ربمایپ  يرامیب  نیرخآ  نتفای  تدـش  ماگنه  هب  نم  هک : تسا  هدروآ  سابعنبا  زین  و  - 8
دوب و تاظحل  نیرخآ  هک  یلاح  رد  دینابسچ و  كرابم  يهنیس  رب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  طیارـش ، نآ  رد  ترـضح  نآ  مدوب . شرتسب  رانک 

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


زین شدـنبلد  دـنزرف  يور  رــس و  رب  شدــنلب  یناـشیپ  كراـبم و  يهرهچ  زا  قرع  و  زاورپ ، يهداـمآ  راوـگرزب  نآ  یتوـکلم  دــنلب و  حور 
زا ار  تکرب  يادخ  راکچ ؟ ورهایـس  دـیزی  اب  ارم  هحفـص 85 ] دیزی [ »! نعلا  مهللا  هیف ، هللا  كراب  ال  دـیزیل ؟ یلام و  :» دومرفیم دـیکچیم ،

يارب نآ  زا  سپ  ! زاس دـیزی »  » راثن ار  تنیرفن  تنعل و  ایادـخ ! راب  هک : درکیم  نامـسآ  بناـج  هب  ور  هاـگ  نآ  !و  درادرب وا  یگدـنز  رمع و 
تخاس و نارابهسوب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هرابرگد  دوب ، رابکـشا  شناگدید  هک  یلاح  رد  ندمآ  شوهب  زا  سپ  تفر و  شوه  زا  یتدـم 
! زیزع نیسح  يا  وت  راکهبت  ورهایس و  يهدنـشک  نم و  يارب  نامگیب  اما  [ . 42 .« ] لجوزع هللا  يدـی  نیب  اماقم  کلتاقل  یل و  نا  امأ  :» دومرف

دهاوخ تنارای  وت و  رب  هک  يدادـیب  زا  اجنآ  رد  نم  دوب و  دـهاوخ  وا  هاـگراب  هب  تیاکـش  یـسرباسح و  يارب  یهاـگیاج  ادـخ  هاگـشیپ  رد 
یمارگ ربمایپ  دزن  هک : تسا  هدروآ  سابعنبا »  » زا ریبج » نب  دیعس   » زین و  - 9! دوب مهاوخ  نانآ  فرط  نم  دومن و  مهاوخ  یهاوخداد  تفر ،
كدوک نآ  ! ایب ایب ! ناج  نیسح  دومرف : درک و  هیرگ  دید ، ار  وا  یمارگ  ربمایپ  هک  یماگنه  . دمآ مالسلاهیلع  نیسح  هاگانب  هک  مدوب  هتـسشن 

زا يزیچ  . دناشن شیوخ  تسار  يوناز  يور  تفرگرب و  ار  وا  ترضح  نآ  تفر و  ربمایپ  يوس  هب  درپسیم ، ماگ  یگتسهآ  هب  هک  هیامنارگ 
اب زین  ار  وا  داتفا و  هیرگ  هب  زین  امیـسهم  كدوک  نآ  ندـید  اب  یمارگ  ربمایپ  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  هتـشذگن  ناـیرج  نیا 

ربماـیپ دـش و  دراو  مالـسلااهیلع  همطاـف  شدـنبلد  تخد  هاـگ  نآ  ! دـناشن پچ  يوناز  يور  دـناوخارف و  شیوخ  دزن  تبحم  رهم و  تیاـهن 
نانمؤمریما نانآ ، يهمه  یپ  زا  .و  دـناشن دوخ  يوراشیپ  رد  دـناوخارف و  نتـشیوخ  دزن  زین  ار  وا  و  درک ! هیرگ  زین  همطاـف  ندـید  اـب  یمارگ 

ياج تسار  تمـس  رد  دـناوخارف و  شیوخ  يوس  هب  نانآ  ناسب  مه  ار  وا  تسیرگ و  زین  ترـضح  نآ  ندـید  اب  ربمایپ  دـمآ و  مالـسلاهیلع 
هک دوبن  یـسک  نانآ  نایم  رد  ایآ  دـیداد ؟ رـس  هیرگ  هیاـمنارگ ، دوجو  راـهچ  نیا  زا  کـی  ره  ندـید  اـب  ارچ  دندیـسرپ : ربماـیپ  ناراـی  . داد

هحفص 86] نم [  مهیف  ام  وأ  تیکب ، الا  ءالؤه  نم  ادحاو  يرت  ام  هللا ! لوسر  ای  هباحـصا : هل  لاقف  «!؟ دزاس نامداش  داش و  ار  امـش  شرادید 
یلا بحأ  ۀمـسن  ضرألا  هجو  یلع  ام  هیربلا ، عیمج  یلع  ینافطـصا  ةوبنلاـب و  ینثعب  يذـلا  و  :» دومرف ناـنآ  خـساپ  رد  ربماـیپ  »؟ هتیؤرب رـست 

تثعب نامرف  ارم  هک  ییاناوت  يادـخ  نآ  هب  [ . 43 ...« ] نیـسحلا يدلو  اذهب  عنـصی  ام  ترکذ  و  يدعب ، نم  مهب  لحی  امل  تیکب  امنا  و  مهنم ،
راهچ نیا  زا  نیمز  يور  رد  ياهدیدپ  چیه  سک و  چیه  نم  دزن  هک  دنگوس ! دـیزگرب ، تادوجوم  يهمه  یتسه و  نارک  ات  نارک  رب  داد و 

، نم تلحر  زا  سپ  هک  مداـتفا  ياهناـملاظ  تشز و  راـتفر  داـی  هب  هک  دوـب  تهج  نادـب  ماهـیرگ  اـما  تـسین ، رتهدیدنـسپ  رتبوـبحم و  نـت 
قح متـس و  اب  هزرابم  یهاوخ و  تلادـع  مرج  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماهیامنارگ  دـنزرف  دـنرادیم و  اور  نانیا  قح  رد  تما  نارگدادـیب 

هارمه هب  کنیا  مه  ییوگ  دنناسریم !! تداهش  هب  رشب  قوقح  ندش  لامیاپ  اب  هزرابم  یشیدنادازآ و  يدازآ و  هب  توعد  هانگ  هب  یـشک و 
يدازآ و قوقح و  دوشیمن و  هداد  هانپ  وا  هب  مه  زاب  اـما  دروآیم ، هاـنپ  نم  هاـگمارآ  مرح و  هب  ماهدـید  رون  نیا  هک  مرگنیم  متـسه و  وا 

تبثم خـساپ  ار  دادبتـسا  متـس و  دـض  رب  شایبلط ، يرای  یهاوخداد و  دایرف  زین  یـسک  دـنامیمن و  ناما  رد  ناراـکهبت  دادـیب  زا  وا  تینما 
مرگنیم ییوگ  يرآ ، دوزفا : هاگ  نآ  ! دادـن مناما  هیرگ  کشا و  هک  مداتفا  اهدادـیب  نیا  دای  هب  يرآ ، . دزیخیمنرب وا  يراـی  هب  دـهدیمن و 

مدرم زا  یهورگ  اهنت  دباتـشیم و  تسوا  هاگتداهـش  هاگدورف و  هک  ینیمزرـس  يوس  هب  دـنکیم و  چوک  ریزگانب  نم  هاگمارآ  رانک  زا  هک 
رورس و زیخاتسر  زور  رد  هک  دنتسه  نانیا  دنسریم و  تداهـش  هب  وا  هارمه  هب  دنزیخیمرب و  وا  يرای  هب  هاوخیدازآ  بلط و  قح  نامیااب و 

تباصا زا  سپ  دریگیم و  رارق  تخب  هریت  ناراکزواجت  ریت  فده  هک  مرگنیم  ار  وا  ییوگ  . دوب دـنهاوخ  نم  تما  نیتسار  نادیهـش  رالاس 
هنامولظم و هاگ  نآ  و  دـتفایم ، ورف  اونین  يهدـیتفت  ياـهگیر  نآ  رب  شیوخ  بکرم  زا  شرکیپ ، رب  رایـسب  ياهریـشمش  اـههزین و  اـهریت و 

ترضح نآ  نانخس  هک  یماگنه  هحفص 87 ] دوشیم [ . هدیرب  رس  ادخ  يهدیرفآ  نیرتشیدنا  کیرات  نیرتراکهایس و  تسد  هب  هنانامرهق 
نویـش هجـض و  يادـص  هک  ياهنوگ  هب  تخادـنا ، هیرگ  هب  ار  همه  درک و  هیرگ  داد و  رـس  لد  يافرژ  زا  زوسناج  ياهلاـن  دیـسر ، اـجنیا  هب 

زا اراگدرورپ ! تفگ : هنارگشیاین  دوب ، هتشادرب  ادخ  هاگراب  هب  تسد  هک  یلاح  رد  تساخ و  اپب  ادخ  ربمایپ  نآ ، زا  سپ  ! دش دنلب  نارـضاح 
لها یقلی  ام  کیلا  وکـشا  ینا  مهللا  .» مروآیم هوکـش  وت  هاگـشیپ  هب  تفر ، دهاوخ  ماهیامنارگ  نادـناخ  رب  نم  زا  سپ  هک  يدادـیب  متس و 

هب شمـشچ  هک  یماگنه  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع  نسح  شاهیاـمنارگ  ردارب  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دـناهدروآ  زین  و  - 10 .« يدعب یتیب 
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نیـسح دومرف : مالـسلاهیلع  یبتجم  ترـضح  . دادـن شناما  هیرگ  هک  دروآ  دای  هب  ار  يرابمغ  دادـیور  ییوگ  داـتفا ، ردارب  يارآ  لد  لاـمج 
دادـیب و رب  داد : خـساپ  »؟ هللادـبعابا ای  کیکبی  ام  «؟ تخاس يراـج  ناتناگدـید  زا  کـشا  تخادـنا و  هیرگ  هب  ار  امـش  یعوضوم  هچ  ناـج !

تروص نیدب  نم  تداهش  ناج ! نیسح  دومرف : ترضح  نآ  .« کب عنـصی  امل  یکبأ  لاقف : .» منکیم هیرگ  دوریم  امـش  قح  رد  هک  یتنایخ 
زور نوچ  يزوسناج ، رابمغ و  زور  چـیه  اما  دزاسیم ، مومـسم  ارم  دزیریم و  نم  ماک  هب  بآ  يهلیـسو  هب  ار  تناـیخ  مس  يدرف  هک  تسا 

نید و ياعدا  هک  هشیپ  دادیب  شیدنا و  کیرات  هارمگ و  رصنع  رازه  یـس  هک  تسا  تروص  نیدب  وت  تداهـش  هک  ارچ  تسین ، وت  تداهش 
يارب دننکیم و  هرـصاحم  ار  وت  هنادرمناوجان  هناملاظ و  دنراد ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تردقنارگ  ياین  زا  يوریپ  نامیا و 

تراسا هب  وت و  نادـناخ  تسادـق  تمرح و  نتـسکش  روظنم  هب  و  اونین ، هدـیتفت  ياهگیر  رب  تناشوج  كاـپ و  نوخ  نتخیر  وت و  نتـشک 
هاگ نآ  يرآ ، . دـندرگیم ناتـسادمه  تسدـمه و  تیالاو ، تیـصخش  تمظع و  هوکـش و  نتـسکش  مهرد  يارب  نانز و  نادـنزرف و  ندرب 

دیرگیم و نوخ  نامـسآ  دیآیم و  دورف  خیرات  ناکلـسم  يوما  يهمه  يوما و  يهشیپ  دادیب  دیلپ و  دناب  رب  ادـخ  نیرفن  تنعل و  هک  تسا 
ایرد نایهام  هحفص 88 ] نابایب و [  ناگدنرد  ات  هتفرگ  اهناسنا  ناگتـشرف و  زا  یتسه -  نارک  ات  نارک  رد  اههدیدپ  یمامت  درابیم و  نوخ 

و کلتق ، یلع  نوعمتجیف  اندـج ، ۀـما  نم  مهنأ  نوعدـی  لـجر ، فلا  نوثـالث  کـیلا  فلدزی  کـمویک ، موی  ـال  نکلو  .» دـنیرگیم وت  رب  - 
و امد ، ءامـسلا  رطمت  ۀـنعللا و  ۀـیماینبب  لحت  اهدـنعف  کلقث ، كاهتنا  کئاسن و  کیرارذ و  یبس  و  کـمرح ، كاـهتنا  و  کـمد ، کـفس 

تخد یمارگ ، ربماـیپ  ياهییوگـشیپ  نـیا  زا  سپ  و  [ . 44 .« ] راـحبلا یف  ناـتیحلا  تاولفلا و  یف  شوحولا  یتح  ءییـش  لـک  کـیلع  یکبی 
هاگآ و ارگدـیحوت و  مدرم  رگید  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگتـسیاش ، رالاس  دوخ  یبتجم و  ترـضح  نانمؤمریما ، همطاـف ، شاهنازرف ،

دنلب مان  سدقم و  دای  هرامه  دنتخانشیم و  دش ، فصو  هک  يراختفارپ  بیجع و  تشونرـس  اهیگژیو و  نینچ  اب  ار  ترـضح  نآ  نامیااب ،
نارگن هرامه  ترضح ، نآ  تشاد  یمارگ  نمض  دنتشادیم و  هاگن  طاشنرپ  هدنز و  ار  وا  يهنانامرهق  شخب و  ماهلا  يهرطاخ  هنادواج و  و 

ناس نیدب  .و  دندوب هدنهدناکت  رابمغ و  دادیور  نآ  ققحت  ربمایپ و  تلحر  زا  سپ  یمالـسا  يهعماج  ریـس  خیرات و  دـنور  تما و  يهدـنیآ 
دمآ و دورف  یمارگ  ربمایپ  رب  یحو  يهتشرف  يهلیسو  هب  ترضح  نآ  تدالو  ماگنه  هب  تدالو و  زا  شیپ  مالسلاهیلع  نیسح  تبیـصم  رکذ 

هاگآ ارگدـیحوت و  ناـمیااب و  مدرم  يهلیـسو  هب  مه  ناـنآ  یپ  زا  دـش و  هدـناوخ  تلاـسر  نادـناخ  رب  ترـضح  نآ  يهلیـسو  هب  نآ  یپ  زا 
هحفص 91 ] دراد [ . همادا  شیراکادف  زور  مالسلاهیلع و  نیسح  زوسناج  تداهش  تشاد  یمارگ  يراوگوس و  نیا  نانچمه 

« دیزی  » يارب هنارادمروز  یهاوخ  تعیب 

يوما میژر  راذگناینب  گرم 

ساره طیارـش  اب  دیزی ،» ، » شدیلپ دـنزرف  دیـسر و  تکاله  هب  ترجه  زا  متـصش  لاس  هب  بجر ، هام  رد  هیواعم ،» ، » يوما هماکدوخ  لاجد 
اب تعیب  اب  ریزگانب  نایرع ، همین  ناـیرع و  روز  اـب  زین  هنیدـم »  » مدرم . تسـشن وا  ياـج  هب  دوب  هدروآ  مهارف  يوما  ماـظن  هک  یهایـس  زیگنا و 

دندرک و تعیب  مالسا  تما  ربهر  رادمامز و  ناونع  هب  دیزی  اب  دوب -  هبتع » نب  دیلو   » اهزور نآ  هک  رهـش -  نآ  رد  وا  يهدنیامن  رازگراک و 
شمان هک  وا -  يهدرب  ار  هیواعم »  » تکاله ربخ  هک  تسا  ینتفگ  . تشگ راومه  يوما  میژر  يدادبتسا  تیمکاح  يهمادا  يارب  هار  رهاظ  هب 

. دروآ هنیدم »  » مدرم و  دیلو »  » يارب دوب -  قیرزیبا » نبا  »

موش يهمان  نآ 

هب هنیدم و  مدرم  زا  هک  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  هنیدـم  رد  يوما  میژر  يهدـنیامن  رادناتـسا و  دـیلو ،»  » هب ياهمان  راک ، زاغآ  رد  دـیزی » »
متـس ناـهاوخیدازآ ، نادنمـشیدنا ، ناـهاگآ ، هژیو  هب  مدرم ، هجوت  دروـم  هک  مالـسلاهیلع -  نیـسح  ترـضح  ناگتـسیاش ، رـالاس  زا  هژیو 
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ناگدید ربارب  رد  هک  دزاس  راداو  ار  نانآ  دریگب و  تعیب  وا  يارب  تسا -  هعماج  مهف  شوخ  شیدناون و  رـصانع  نابلط و  حالـصا  نازیتس ،
رگا هک : تشون  رایـسب  يرـسهریخ  یخاتـسگ و  اب  موش  يهمان  نآ  رد  وا  . دـنهد تعیب  تسد  مالـسا  تما  ربهر  اوشیپ و  ناونع  هب  وا  اب  مدرم 

نا ! » تسرفب ام  يارب  ار  وا  رـس  نزب و  ار  شندرگ  گنردیب  درک ، ارچ  نوچ و  دز و  زابرـس  یلیلد  رهب  ام  هحفص 92 ] اب [  تعیب  زا  نیسح 
.« یلا هسأرب  ثعبا  هقنع و  برضاف  کیلع  عنتما 

ناورم راب  تنایخ  داهنشیپ 

زابگنرین راک و  هنهک  زاب  تسایـس  ناورم ، رتناسآ  یهار  نتفای  يارب  دمآرب و  یـشیدناهراچ  یپ  رد  دـیزی ،»  » موش يهمان  تفایرد  اب  دـیلو » »
يو خـساپ  رد  وا  ؟ درک دـیاب  هچ  کنیا  هک  دیـسرپ  و  دـش ، ایوج  ار  يو  رظن  وا ، هب  دـیزی »  » موش يهمان  نداد  ناشن  اـب  دـناوخارف و  ار  يوما 
نب نمحرلادبع   » و رمع ،» نب  هللادبع  «، » عیطم نب  هللادبع  «، » ریبز نب  هللادبع  ، » مالـسلاهیلع نیـسح  گنردیب  دـیاب  امـش  نم ، رواب  هب  تفگ :
وت اب  دننک و  زارد  دیزی »  » يهدنیامن ناونع  هب  وت -  يوس  هب  تعیب  تسد  هک  یهاوخب  تردق ، تیعطاق و  اب  نانآ  زا  یناوخارف و  ار  رکبیبا »

میژر و  دیزی »  » هب یگرزب  تمدخ  ياهدیسر و  تاهتساوخ  هب  هک  دندرک  تعیب  دنداد و  تاهتـساوخ  هب  تبثم  خساپ  نانآ  رگا  دنیامن . تعیب 
هب ربمایپ  يهریـس  کبـس و  رتفد و  نید و  رظنم  زا  يراج  لاور  هویـش و  یفن  مکاح و  تسایـس  دقن  اب  دـنتفریذپن و  رگا  اما  ياهدومن ؛ يوما 

شاک يا  تفگ : دیلو » !» رادرب نایم  زا  ار  ارچ  نوچ و  هزرابم و  تفلاخم و  يهفطن  نزب و  ار  نانآ  ندرگ  گنردیب  دـنتخادرپ ، ارچ  نوچ و 
كانرطخ و سب  يراک  هب  ارم  وت  هک  ارچ  مدوبن ، مان  دای و  روخ  رد  ياهدیدپ  مدوشگیمن و  ناهج  هب  هدید  متشادن و  دوجو  زگره  نم  هک 

مل ینتیل  .» دز مهاوخن  تسد  نآ  هب  زگره  مرادن و  ار  نآ  ماجنا  ناوت  یقالخا ، يرکف و  متسیس  رظن  زا  هک  يراک  هب  يداد . نامرف  نیگمهس 
هحفص 93 ] [ . ] 45 .« ] میظع رماب  ینترمأ  دقل  اروکذم ، ائیش  كأ 

هیواعم گرم  زا  ییوگ  شیپ 

هک یماگنه  تشاد و  لیـسگ  هراشا  دروم  ياههرهچ  نیـسح و  ترـضح  يوس  هب  یکیپ  دـیلو »  » هک دوب  رظن  لداـبت  تسـشن و  نیا  زا  سپ 
نأ نظأ  :» دومرف درک و  نارضاح  هب  ور  ترضح  نآ  دیناسر ، ار  دیلو »  » مایپ دیسر و  مالسلاهیلع  ماما  روضح  هب  دیزی »  » رادناتسا يهداتـسرف 

تکاله هب  يوما  میژر  يهشیپ  دادیب  توغاط  نم  رواب  هب  .« نارینلاب لعتـشت  هراد  سوکنم و  ۀیواعم  ربنم  نا  ۀـحرابلا  تیأر  کله ، مهتیغاط 
ياههلعـش رد  شايدادبتـسا  خاک  هدـیدرگ و  نوگژاو  هیواـعم  تردـق  تخت  هک  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  بشید  نم  هک  ارچ  تسا ، هدیـسر 

. تسا روهلعش  شتآ  شکرس 

ریبز نب  هللادبع  خساپ  دیلو و  نانخس 

زا یهاگآ  يارب  زین  نانآ  و  درک ؛ توعد  هنیدـم »  » يرادناتـسا هب  ار  نانآ  هراشا ، دروم  ياههرهچ  هب  وا  مایپ  ندـناسر  اب  دـیلو »  » يهداتـسرف
نانآ زا  نآ ، زا  سپ  داد و  نانآ  هب  ار  يوما  لاجد  تکاله  ربخ  تسخن ، دـیلو » .» دـنتفای روضح  اـجنآ  رد  ررقم  تعاـس  رد  عاـضوا ، دـنور 

يراکمه و داهنـشیپ  نانآ  هب  ناس  هحفـص 94 ] نیدب [  دـنهد و  تعیب  تسد  دـیدج  يهفیلخ  رما و  تیالو  ناونع  هب  دـیزی »  » اب ات  تساوخ 
شایبلق يهتـساوخ  رگنایب  وا و  رظن  دروم  هک  دـهد  یخـساپ  یـسک  دابم  هک  عوضوم  نیا  سرت  زا  ریبز » نب  هللادـبع  .» داد تعیب  یهارمه و 

رد يدومن و  تیالو  یتسرپرـس و  ار  ام  راید  رهـش و  اـهلاس  وت  دـیلو !»  » باـنج : تفگ درک و  یتسدـشیپ  يوما  رادناتـسا  خـساپ  رد  دـشابن ،
ام يهعماج  رد  يدرک و  راتفر  یکین  یبوخ و  هب  ام  اب  يهطبار  رد  يداد و  دنویپ  مه  هب  ار  ام  ناکیدزن  ناشیوخ و  تايرادمدرم  تسایس و 

تـسد ندرپـس  رب  ار  اـم  تساوخ و  تعیب  يار و  اـم  زا  دـیزی ،» ، » شدـنزرف يارب  هیواـعم »  » هک ینادیم  بوخ  تدوخ  يدرک . لـمع  وکین 
ای یـسک  هب  ندادن  تعیب  تسد  هک  ام -  زیمآ  تملاسم  راتفر  ام و  زا  وا  هک  میدوبن  نآ  رب  میدز و  زاب  رـس  ام  اما  داد ، رارق  راشف  ریز  تعیب ،

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


يراد دای  هب  زین  و  دریگب . لد  رب  ياهنیک  تسا -  لـمع  هشیدـنا و  يدازآ  زا  ياهولج  قوقح و  نیرتییادـتبا  نیرتیعیبط و  زا  وا  نتفریذـپن 
رد اهنت  راک ، نیا  رب  هارکا  رابجا و  تروص  رد  ام  هک  دیـسر  ربخ  وا  هب  دـش و  هتـساوخ  تعیب  ام  زا  نوگاـنوگ  راـشف  رارـصا و  اـب  یتقو  هک 
هن دومن و  میهاوخ  تعیب  دـیزی »  » اب درپس و  میهاوخ  نت  راک  نیا  هب  مدرم  مشچ  زا  رود  هتـسب و  ياهرد  تشپ  اـی  بش و  یکیراـت  تملظ و 

تسد هب  ار  شرظن  دروم  دوس  هار  نیا  زا  دید  هک  ارچ  تشادرب ؛ تسد  تروص  نیا  رد  شیوخ  تسایـس  يهمادا  زا  وا  و  مدرم ؛ روضح  رد 
نامه نایرج  درک و  دـهاوخن  بسک  راتفرگ  لد و  هداس  ياههدوت  بیرف  يارب  ار  يدـعاسم  بساـنم و  یتاـغیلبت  يهژوس  دروآ و  دـهاوخن 

ام هک  یتـسه  نآ  رب  یناوخیمارف و  دـیزی  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  یطیارـش  نینچ  رد  ياهدـمآ و  امـش  کـنیا  اـما  . تفاـین همادا  دـنام و  هنوگ 
مه نونکا  و  تفگ : درک و  نارـضاح  يهمه  هب  ور  هاگ  نآ  !؟ تسا یندش  راک  نیا  ایآ  میـشاب ! دیزی »  » اب ناگدننک  تعیب  زا  هورگ  نیتسخن 
هک دـیامنیم  هسوسو  ار  وا  دـنکیم و  همزمز  دـیلو »  » شوـگ هب  هک  مرگنیم  ار  ناورم »  » نم دـیرگنیم و  هک  تسا  هدیـسر  اـجنیا  هب  راـک 

بآ و رب  شقن  ار  دوـخ  یناـهن  يهشقن  هـک  ناورم » .«» مهباـقر برـضا  نأ  دـیلولا  یلا  رـسأ  دـق  ناورم و  یلا  رظنا  اـنا  و  !» نزب ار  ناـشندرگ 
رذع و دـیلو !»  » يا ناه  هک : دروآرب  هرعن  دز و  يرانک  هب  زین  ار  يزاسرهاظ  ایح و  يهدرپ  دـید ، راکـشآ  نایع و  ار  دوخ  یفخم  يهسوسو 
تعاس و نیمه  رد  ار  ناشندرگ  دندز ، زاب  رس  رگا  و  هحفـص 95 ] گرم [ ! ای  تعیب  هد : رارق  راک  ود  نایم  ار  نانآ  ریذپن و  ار  نانآ  يهناهب 

.« مهقنع برضا  مهرذع و  لبقت  ال  ارهج : لاق  مث  !» تسا هتفر  وت  تسد  زا  راک  رگید  دنتفر  نوریب  اجنیا  زا  رگا  هک  ارچ  نزب ! تسشن  نیمه 

هناشنمدازآ هناهاوخریخ و  یشنکاو 

یـشنکاو رد  دـیدرگ و  نیگمـشخ  راکـشآ  دـیدهت  يرادـمروز و  يرگیزاب و  زا  نیـسح  ترـضح  یتیگ ، ناگتـسیاش  رالاس  هک  دوب  اجنیا 
ةوبنلا تیب  لهأ  نحن  تمؤل ، تبذـک و  یقنع ؟ برـضب  رمأت  تنأ  ءاقرزلا ! نباب  کیلع  یلیو  :» دومرف هناشنمدازآ  هناهاوخریخ و  هناعاجش و 

ۀـفالخلاب و قحأ  انیأ  نوحبـصت ، حبـصن و  نکلو  هلثمل ، عیابی  یلثم ال  و  سفنلا ، لتاق  و  رمخلا ، براـش  قساـف ، دـیزی  و  ۀـلاسرلا ، ندـعم  و 
راـک نیا  رب  ار  وا  یهدیم و  ناـمرف  نم  ندرگ  ندز  هب  ار  دـیلو »  » هک یتـسه  وت  اـیآ  [ 47 « ] ءاقرز  » رـسپ يا  ناـه  وت ! رب  ياو  [ . 46 .« ] ۀعیبلا

؛ ییازفایم دوخ  تلاذر  رب  اهترارـش  نیا  اب  یهنیم و  شیامن  هب  ار  شیوخ  یتسپ  یگیامورف و  ییوگیم و  غورد  وت  ییاـمنیم ؟ هسوسو 
رادـمچرپ مدرم و  هب  ادـخ  يوس  زا  یناسرمایپ  تلاسر و  يهنیجنگ  يربمایپ ، توبن و  نادـناخ  دـننادیم ، همه  هک  هنوگ  نامه  اـم  هک  ارچ 

تسمدـب و يدرف  راـکهانگ و  زیتس ، قح  رادرکدـب ، نکـش ، نوناـق  يرـصنع  دـیزی »  » و میتسه ، اـهناسنا  قوقح  تینما و  تلادـع ، يدازآ ،
هوکـشرپ و نادـناخ  راختفارپ و  رابت  هشیر و  نآ  اب  نم  نوچ  یتیـصخش  هرهچ و  ور  نیا  زا  تساهناسنا ؛ يهدنـشک  زیرنوخ و  راوخبارش و 

قح شیک و  تنوشخ  هماکدوخ و  رـصنع  اب  ـالاو  هناتـسودرشب و  هنادنـسپادخ و  هحفـص 96 ] نامرآ [  فدـه و  نآ  ناشخرد و  يهنیـشیپ 
میـشیدنایم و مه  زاب  میرگنیم و  شیوخ  راک  رب  ام  هک  تسا  نیا  ماهناهاوخریخ  يهیـصوت  اـما  درک ؛ دـهاوخن  تعیب  دـیزی » » نوچ یـشک 

ناتیارب ات  دیزروم  باتـش  دیـشیدنیب و  کین  دیاهتفرگ  شیپ  رد  هک  ياهناملاظ  یفارحنا و  هار  دوخ و  راک  رد  زین  امـش  میزرویمن و  باتش 
؟ میرتهتسیاش رتهدنبیز و  نانآ  تیاده  هعماج و  يرادمامز  تفالخ و  تعیب و  رب  رابت ، هریت و  ود  ام  نیمادک  هک  دوش  نشور 

تسشن نآ  نایاپ 

دیورب وا  يرای  ادخ و  مان  اب  امش  کنیا  هللادبعابا ! يا  تفگ : دمآ و  دوخ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  يهناشنمدازآ  هناعاجش و  دروخرب  اب  دیلو » »
رد ات  دییآزاب  اجنیا  هب  ادرف  ادخ  تساوخ  هب  دیرذگب و  يراوگرزب  تمارک و  اب  نم -  هن  تسوا و  دوخ  رظن  هک  مه -  ناورم »  » نانخس زا  و 
هدز زابرـس  دـیزی  تعیب  زا  هک  ییاـههرهچ  رگید  زین  وا  یپ  زا  و  ناگتـسیاش ، رـالاس  ناـس  نیدـب  !و  میریگب میمـصت  میـشیدنیب و  دروم  نیا 

گنس هب  شایهاوخدب  یشنمدد و  هنیک و  ریت  دیدرگ و  بآ  رب  شقن  ناورم »  » موش يهشقن  دندمآ و  نوریب  هنیدم »  » يرادناتـسا زا  دندوب ،
ادـج وت  زا  هورگ  نیا  رگا  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  هک : درک  دـیلو »  » هب ور  ناورم » ، » يرادناتـسا خاـک  زا  ناـنآ  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  . دروخ
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دزن زا  نانآ  !و  دنراذگ ياج  رب  اههتـشک  زا  یهوبنا  هک  نیا  زج  تشاد  یهاوخن  ار  نانآ  هب  یبایتسد  ناوت  رگید  دـنورب ، اجنیا  زا  دـنوش و 
هب ار  دوخ  ههاریب ، هار و  زا  دـندش و  دوخ  راوهر  ياهبکرم  رب  راوس  مادـک  ره  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  زج  دـندمآ و  نوریب  دـیلو » »

تماهش وترپ  رد  هناعاجش و  دنام و  هنیدم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  اهنت  دندناسر و  ادخ  نما  يهناخ  دیحوت و  دبعم  نیرتنهک  رانک  و  هکم » »
راکهبت و هک  هنوگ  نامه  ار  وا  هنادنمتماهش  دز و  زاب  رس  دیزی »  » اب تعیب  زا  شیوخ ، يزارفرـس  یگدازآ و  دنمورین و  قطنم  تعاجـش و  و 
دوشگن و وا  يهدـنیامن  يوس  هب  تعیب  تسد  دومن و  یفرعم  دوب ، هدوـلآ  ياهماـکدوخ  ناـهانگیب و  يهدنـشک  راوخبارـش و  شیدـنادب و 

ردـقنارگ ياوشیپ  یناسنا  هنالداع و  تنـس  هریـس و  وحم  تهج  رد  یگدازآ و  تلادـع و  اـب  يهناـگیب  مالـسا و  زا  رود  ار ، يوما  تفـالخ 
ربارب هحفـص 97 ] رد [  ار  قح  نخـس  درک و  یفرعم  مدرم  تمارک  تینما و  يدازآ و  قوقح و  يهدـننک  لاـمیاپ  یمارگ و  ربماـیپ  دـیحوت ،

نیرتهبذاـجرپ هشیمه  يارب  تخاـس و  نکفا  نینط  ناراـگزور  يروتاـتکید  نیرتدـیلپ  نیرتراکمتـس و  نیرتنکـش و  نوناـق  نـیرتنشخ و 
. دیدرگ رشب  قوقح  يرالاسمدرم و  يدازآ و  هار  نازرابم  نازیتس و  متس  ناهاوختلادع و  يادتقم  لبمس و  وگلا و  هنومن و  قشمرس و 

بش نآ  دادماب 

وا و  درک ، یـشیدناهراچ  يراـج ، يهدننکـش  عاـضوا  میـسرت  نمـض  دـناوخارف و  ار  ناورم »  » هراـبرگد دـیلو »  » هـک دوـب  بـش  نآ  دادـماب 
نم رظن  اب  وت  اما  درک ، هچ  دیاب  هک  متفگ  مداد و  دومنهر  ار  وت  نانآ  دروم  رد  نم  .« هیلا مهرما  ریـصی  ام  يرتس  ینتیـصعف و  کترما  :» تفگ

هک دیلو » !» دشکیم اجک  هب  نانآ  راک  ماجرف  دید  یهاوخ  هک  دیاپیمن  يرید  کنیا  يدز ! زاب  رس  مداهنـشیپ  ماجنا  زا  يدیزرو و  تفلاخم 
نوخ هژیو ، هب  ناـنآ -  نوخ  هب  تسد  وا  ارچ  هک ، تسا  نیا  شروظنم  دـیوگیم و  هچ  راـک  هنهک  رورـش و  رـصنع  نآ  تسنادیم ، بوـخ 

يهناملاظ تشز و  رظن  هنوگچ  وت ! رب  ياو  هک : دروآرب  دایرف  تسا ، هدوشگن  نیسح -  ترضح  اهلـسن ، اهرـصع و  ناگتـسیاش  رالاس  كاپ 
نید و رابتعا و  وربآ و  نداد  تسد  زا  هب  ارم  تایبلط  تنوشخ  یشیدنا و  کیرات  اب  وت  هک  تسا  نیا  هن  رگم  مدنب ؟ راک  هب  مناوتیم  ار  وت 

ربارب رد  دنهد و  نم  هب  ار  یتیگ  نارک  ات  نارک  ییاورنامرف  رگا  دنگوس  يادـخ  هب  ناورم ! يا  ناه  دوزفا : هاگ  نآ  ؟ ینکیم هسوسو  میایند 
یسک هک  منکیمن  رواب  دنگوس  يادخ  هب  هک  ارچ  درک ، مهاوخن  يراک  نینچ  زگره  مشکب ، ار  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دنهاوخب  نم  زا  نآ 

وا لمع  نازیم  تروص  نآ  رد  اریز  دنک ، رادید  ادخ  یگدنب  شتسرپ و  نامیا و  مالسا و  زا  یهت  ینازیم  اب  زج  ار  يادخ  وا  نوخ  نتخیر  اب 
ياهناقمحا تشز و  راک  نینچ  هب  تسد  یهاگآ  هشیدنا و  نیا  اب  نم  دوب و  دهاوخ  نیگمهس  نیگنس و  تخس  شاهانگ  راب  كوپ و  چوپ و 

ام هللا  انیسح و  تلتق  ینا  هحفص 98 ] یل و [  ایندلا  کلم  نأ  بحا  ام  هللا  و  يایند ، ینید و  باهذب  یلا  ترـشأ  کنا  کحیو  !» دز مهاوخن 
داهنـشیپ هچ  یمهفیم  ؟ ییوگیم هچ  ینادیم  یتـسارب  ناورم ! يا  ناـه  [ .] 48 .« ] نازیملا فیفخ  وـه  ـالا و  همدـب  هللا  یقلی  ادـحأ  نأ  نطأ 

زا منامیا  نید و  هک  منزب  یهانگ  هب  تسد  هک  ینکیم  هراشا  نم  هب  ؟ يروآیم ناـبز  رب  هچ  ینادیم  ؟ ینکیم ياهنارگدادـیب  روآ و  تفخ 
، مالـسلاهیلع نیـسح  نتـشک  شاداپ  رگا  دـنگوس  يادـخ  هب  ! دـش دـهاوخن  نینچ  هن  مزاس ؟ مهارف  دوخ  يارب  ار  يدـبا  گنن  دورب و  تسد 

نیا هب  تسد  نم  دوـش ، هداد  نم  هب  دـنکیم ، بورغ  عوـلط و  نآ  رد  دیـشروخ  هچنآ  ره  هب  تموـکح  رگا  دـشاب و  یتـیگ  رب  ییاورناـمرف 
وا سدقم  نوخ  هنوگچ  ؟ مزاس هدامآ  نیگمهس  هانگ  نیا  هب  ار  دوخ  قطنم  نیمادک  لیلد و  هچ  هب  نم  رخآ ، ! دز مهاوخن  كانتشحو  تیانج 

هتخاسدوخ یثوروم و  يراصحنا و  يدادبتسا و  تموکح  نیغورد و  تیالو  دنکیمن و  تعیب  دیزی »  » اب هک  لیلد  نیا  هب  مزیر ؟ نیمز  رب  ار 
تشهب و رفیک و  شاداپ و  باـتک و  باـسح و  اـیآ  ؟ تسین راـک  رد  يرگید  ناـهج  اـیآ  ؟ دـنادیم مالـسا  رد  تعدـب  هناـملاظ و  ار  ناـیوما 

شاداپ تسا و  ینازیم  باسح و  اجنآ  ام  رواب  هب  هن ! هن ! ؟ تسایند يهزور  دنچ  نیمه  تسه ، هچ  ره  ایآ  و  تسین ؟ ام  يوراشیپ  رد  یخزود 
دهاوخ دوب و  دهاوخ  خزود  روهلعش  شتآ  رد  هرامه  تشهب  نادرمناوج  ناناوج و  رالاس  ربمایپ و  رسپ  يهدنـشک  و  تسا . راک  رد  رفیک  و 

، دز مهاوخن  تسد  ياهناملاظ  تشز و  هانگ  نیگمهـس و  يهعجاف  نینچ  هب  نم  ور  نیا  زا  . دوب دـهاوخن  شیارب  ییاهر  تاـجن و  تخوس و 
هب نامیا  هنیدم ، رد  وا  هماکدوخ  تموکح  يهدنیامن  و  دیزی »  » يهدازومع دیلو »  » هک میرگنیم  ناس  نیدب  !و  درک مهاوخن  نینچ  زگره  هن !
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روز و رویز و  رز و  رب  ار  ترخآ  يارـس  يراگتـسر  تاجن و  دـهدیم و  ناشن  دوخ  زا  خزود  تشهب و  رفیک و  شاداـپ و  زیخاتـسر و  زور 
یبزح و يداژن و  یهورگ و  بصعت  ای  يورهلابند و  دـبیرفیمن و  تسا ، روذـعم  رومأـم  یلاـشوپ  قطنم  اـب  ار  دوخ  دـنیزگیمرب و  تردـق 
رب دـناشکیم -  ترخآ  ایند و  خزود  يوس  هب  دریگیم و  يرامـشیب  هحفـص 99 ] رایـسب و [  ناینابرق  هنادنمگوس  هک  ار -  يدناب  یطخ و 

ناسنا اهناسنا و  يهمه  هک  شاک  يا  یتسار  ! تسا زیگنا  تفگـش  زومآ و  سرد  دـیلو  راک  نیا  هک  یتسار  !!! دـنیزگیمنرب تلادـع  قح و 
روز رز و  وس  کی  هک  یگدنز -  رطخرپ  ياهیهار  ود  رس  رب  دنـشیدنیب و  هناشنمدازآ  نینچ  دنتـسناوتیم  راصعا  نورق و  يهمه  رد  اهامن 

تماهش هاگ  نآ  دنسانشب و  ار  تیعقاو  تساهدرگش -  رگید  نوگانوگ و  تابصعت  اهيزاس و  وج  عاونا  یتاغیلبت و  جاوما  ماقم و  هاج و  و 
[ . 49 ![ ] دشیم نینچ  هک  شاک  يا  يرآ ، . دنشاب هتشاد  ار  نآ  باختنا 

زومآ سرد  يرادشه 

« ناورم ، » درک در  ار  وا  يرادمامز  يربهر و  نتخانش  تیمسر  هب  و  دیزی »  » اب تعیب  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  ياهرطاخمرپ  بش  نامه  دادماب 
هار ات  دنب  راک  هب  ونـشب و  ارم  رظن  !« دـشرت ینعطأ  :» هک درک  وا  هب  ور  ياهناراکبیرف  هناهاوخریخ و  تسژ  اب  دومن و  دروخرب  ترـضح  نآ  هب 
نیا تداعـس  ریخ و  هک  امن  تعیب  دـیزی » ، » نانمؤمریما اب  تفگ : ناورم » !«» لق لاق :  » وگب دومرف : ترـضح  نآ  ! یبایب ار  يراگتـسر  تاجن و 

رد اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  و  !«] نیرادـلا یف  کل  ریخ  وهف  دـیزی  نینمؤملاریما  عیاب  ! » تسا نیمه  ورگ  رد  وت  ناهج  نآ  ناـهج و 
انا :» هک داد  رادشه  زومآ ، سرد  هنادواج و  ینایب  رد  تفگ و  نخـس  ربمایپ  يهنالداع  مسر  هار و  وحم  مالـسا و  يدوبان  رطخ  زا  وا ، خـساپ 

یلع ۀمرحم  ۀفالخلا  لوقی : هللا  لوسر  يدج  تعمس  دقل  و  دیزی ، لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  اذا  مالسلا  مالـسالا  یلع  و  نوعجار ، هیلا  انا  هللا و 
.« قسافلا دیزیب  هللا  مهالتباف  هنطب  اورقبی  ملف  ربنملا  یلع  ۀنیدملا  لها  هآر  دق  هنطب و  اورقباف  يربنم ، یلع  ۀـیواعم  متیأر  اذاف  نایفـسیبا ، لآ 
هب یمالـسا  يهعماج  دریگ و  فک  هب  ار  هعماج  روما  مامز  دیزی  ناسب  ياهدولآ  شیدنا و  کیرات  رـصنع  هک  هاگ  نآ  هحفص 100 ] [ . ] 1]

: دوزفا سپـس  . دناوخ ار  نآ  هناشنمدازآ  هنالداع و  تاررقم  رورپ و  ناسنا  گنهرف  مالـسا و  يهحتاف  دیاب  دیآ ، راتفرگ  وا  نوچ  يرادـمامز 
نادناخ رب  یمالسا  يهعماج  يرادمامز  يربهر و  هک  دیشاب  شوهب  مدرم ! يا  ناه  دومرفیم : هک  مدینـش  ادخ  ربمایپ  مردقنارگ  ياین  زا  نم 

ياج اجنآ  هک  ارچ  دـینک ، هراپ  ار  وا  مکـش  دـیتسیرگن ، نم  ربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  يزور  رگا  و  تسا . مارح  نایفـسوبا  هماکدوخ  نیگنن و 
دندرکن و لمع  ربمایپ  روتسد  هب  اما  ، دنتـسیرگن ربمایپ  ربنم  زارف  رب  ار  راکهبت  نآ  هنیدم  مدرم  هک  درد  غیرد و  و  تسین ! يرگلاجد  بیرف و 

. تسا هتخاس  راتفرگ  تسوا -  زا  رترادرک  تشز  رتراکهبت و  هک  دیزی -  هب  ار  نانآ  رگداد  يادخ  کنیا  نآ ، رفیک  هب 

تلادع رهم و  ربمایپ  هب  تیاکش 

هماـکدوخ و تموکح  نتخانـش  تیمـسر  هب  و  دـیزی »  » يوس هب  ندوشگ  تعیب  تسد  هک  نآ  زا  سپ  نیـسح  ترـضح  روـن ، ماـما  نیموـس 
قح و هب  توعد  یخیرات ، زاستشونرـس  ساـسح و  طیارـش  نآ  رد  ار  شیوخ  هوکـشرپ  زاـسناسنا و  تلاـسر  تفریذـپن و  ار  وا  رورپریقح 
یناسنا و یقالخا ، یگنهرف ، یتدیقع ، يرکف ، يرگنـشور  زیمآ و  تملاسم  يهزرابم  و  ربمایپ ، تنـس  نآرق و  يالاو  ياهشزرا  تلادـع و 
، دید يوما  يهماکدوخ  شیک و  تنوشخ  هشیپ و  دادیب  میژر  اههنتف ، زکرم  نوناک و  و  دادیب ، هانگ و  بیرف و  اهشزرا و  دـض  اب  یعامتجا 

نیرتنهک هللا و  تیب  يوس  هب  ادـخ  ربمایپ  مرح  رانک  زا  هک  دـش  نآ  رب  تفرگ و  ترجه  هب  میمـصت  هنیدـم »  » يهتـسب طـیحم  زا  ریزگاـن  هب 
ناینب نیگمهـس و  رطخ  نیا  هجوتم  دیدش  یناکت  اب  ار  هعماج  راکفا  اههشیدنا و  مه  تکرح ، ترجه و  نیا  اب  ات  دنک  تکرح  دیحوت  دبعم 

و هنیدـم »  » دودـحم هتـسب و  ياضف  زا  مه  و  دـشکیم -  يدومخ  طاطحنا و  يوس  هب  ار  مدرم  هعماج و  رتفد و  نید و  هک  دزاـس -  زادـنارب 
یمایپ مالـسا ، ناـهج  رـسارس  زا  رایـسب  ناـبطاخم  نتفاـی  ادـخ و  مرح  هب  ندیـسر  اـب  هتفاـی و  تاـجن  تسا ، هار  رد  هک  يايهدـنیازف  راـشف 

نانچمه هکم »  » ات هنیدـم »  » زا هار ، ریـسم  رد  مه  و  دزاس . نکفا  نینط  دادـیب  لـطاب و  ربارب  رد  ار  قح  نخـس  دـهدب و  مدرم  هب  هنارگنـشور 
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قیاقح ناراب  تما  هعماج و  تداعس  تاجن و  يارب  دیامن و  یهاوخریخ  دنک و  يرگنشور  شردقنارگ  ياین  ناسب  زیمآ ، تملاسم  تروصب 
نامرد يهشیدنا  رد  هعماج ، هاکناج  ياهدرد  نایب  اب  دروآ و  نابز  هب  ار  اهتیعقاو  دنارابب و  اهناج  اهلد و  هحفص 101 ] يهعرزم [  رب  ار 
نوریب هناخ  زا  بش  لد  رد  هک  دوب  تخـس  ياهبش  ناـمه  زا  یکی  هرونم ، يهنیدـم  زا  تکرح  زا  شیپ  ور  نیا  زا  . دـشاب یـشیدناهراچ  و 

ناگدـید دوب و  مارآ  تکاس و  اـجنآ ، درپس . ماـگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شردـقنارگ ، ياـین  سدـقم  رازم  يوس  هب  دـمآ و 
هناصلاخ هناقشاع و  يزاین  زار و  شیاین و  ادخ و  هاگراب  هب  زامن  زا  سپ  دش و  دراو  ربمایپ  مرح  هب  ناگتسیاش  رالاس  هک  باوخ  رد  هنیدم » »
ریذـپان فصو  يزادـگ  زوس و  اـب  درک و  ادـخ  ربماـیپ  تیوـنعمرپ  هاـگمارآ  یتوـکلم و  حور  هب  ار  نخـس  يور  زاـینیب ، نآ  اـب  روـشرپ  و 

هللا یبن  ای  دهشاف  کتما ، یف  ینتفلخ  يذلا  کطبس  و  کتخرف ، نبا  کخرف و  ۀمطاف ، نب  نیسحلا  انأ  هللا ! لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  :» دومرف
نیـسح نم  ادخ ! ربمایپ  يا  داب  وت  رب  وا  قلخ  يادـخ و  دورد  [ . 50 ...« ] كاقلا یتح  کیلا  ياوکـش  هذه  ینوظفحی و  مل  و  ینولذـخ ، مهنا 

زا یکی  ناونع  هب  ادـخ  روتـسد  هب  هعماج  تیادـه  تاجن و  يارب  ارم  هک  مالـسلااهیلع ، همطاف  تاهنازرف  تخد  دـنزرف  وت و  دـنزرف  متـسه ،
قح ناشنمدد  هک  تسا  هاوگ  تاهنادواج  دنلب و  حور  کنیا  ادخ  ربمایپ  يا  . يدرک یفرعم  تما  نایم  رد  شیوخ  يهناگ  هدزاود  نانیـشناج 

ات تسوت  هاگـشیپ  هب  نم  تیاکـش  نیا  و  دـناهدرکن . تیاعر  ار  ام  تمرح  هتـشادرب و  ام  يرای  زا  تسد  هتخاس و  لامیاپ  ار  اـم  قوقح  زیتس 
. میآ ترادید  هب  هک  هاگ  نآ 

ادخ ربمایپ  نتفرگ  هاوگ  هب 

يریطخ تلاسر  نارگ  راب  ندیشک  شود  هب  يارب  ار  نتشیوخ  تشگزاب و  هناخ  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  دش و  يرپس  یندنام  دای  هب  بش  نآ 
يارب دناهدروآ ، اروشاع  رابمغ  دادیور  نارگشرازگ  ناخروم و  ناثدحم و  هک  ياهنوگ  هب  و  تخاس ؛ رتهدامآ  تخانـشیم ، دوخ  يارب  هک 

رد درک و  نامـسآ  هب  ور  ادخ ، اب  زاین  زار و  زامن و  زا  سپ  تفاتـش و  ادخ ، ربمایپ  شردقنارگ ، ياین  تیونعمرپ  دـقرم  رانک  هب  بش  نیمود 
دق و  کیبن ، تنب  نبا  انا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  کـیبن  ربق  اذـه  نا  مهللا ! [ » هحفـص 102 تفگ [ : شراگدیرفآ  اب  شیاین 
الا هیف  نم  ربقلا و  اذه  قحب  مارکالا  لالجلااذ و  ای  کلئـسا  و  رکنملا ، رکنا  و  فورعملا ، بحا  ینا  مهللا ! تملع  دـق  ام  رمالا  نم  ینرـضح 

. وا يهنازرف  تخد  دنزرف  نم  تسا و  دمحم  تربمایپ  رونم  هاگمارآ  نیا  ایادـخ ! راب  [ . 51 .« ] اضر کلوسرل  اضر و  کل  وه  ام  یل  ترتخا 
مرازیب اهـشزرا  دض  زا  مرادیم و  تسود  ار  اهـشزرا  نم  ایادخ ! راب  . یهاگآ نادب  دوخ  هک  تسا  ندوشگ  خر  لاح  رد  يدادخر  نم  يارب 
مهدیم دنگوس  شبحاص  ربق و  نیا  تمرح  هب  ار  وت  اهتمارک ! يهدنراد  ینازرا  يا  هوکش و  بحاص  يا  ایادخ ! راب  . منکیم در  ار  اهنآ  و 

. يروآ شیپ  میارب  دشابیم  تربمایپ  وت و  يدونشخ  دروم  هچنآ  هک 

نازادگ نازوس و  یعادو 

نم تجرخ  دـقل  هللا ! لوسر  اـی  یما  تنأ و  یبأـب  :» هک داد  همادا  ربماـیپ  گرزب  حور  هب  باـطخ  نازادـگ  نازوـس و  یعادو  رد  هاـگ  نآ  و 
، تلتق تیبا  نا  ترفک و  تلعف  نا  روجفلا ، بکار  و  رومخلا ، براش  دـیزی ، عیابا  نا  ارهق ، تذـخا  کنیب و  ینیب و  قرف  و  اهرک ، كراوج 

هتـساوخان تراوج  زا  ارم  ادـخ ! ربمایپ  يا  ناه  تنابرق ، هب  مرداـم  ردـپ و  [ . 52 .« ] مالـسلا ینم  کیلعف  اهرک ، كراوج  نم  جراخ  اـنا  اـهف 
تسد راکهبت  راوخبارـش و  رـصنع  نآ  دیزی ، اب  هک  دنهاوخیم  نم  زا  هنارادمروز  نانآ  دش . هدنکفا  ییادج  وت  نم و  نایم  دندرک و  نوریب 

دنهاوـخ ار  منوـخ  مـنز  وا  يهنیــس  رب  در  تـسد  رگا  ماهدـیزرو و  رفک  يادـخ  هـب  مـنک  نـینچ  رگا  هـک  مرگنیم  کـنیا  و  مـهد ؛ تـعیب 
.[ ادخ ربمایپ  يا  داب  وت  رب  نم  مالس  موریم . نوریب  روز  هب  هتساوخان و  وت  راوج  زا  نم  هک  شاب  هاوگ  ادخ ! ربمایپ  يا  ناه  . تخیر

دیحوت دبعم  نیرت  نهک  يوس  هب 
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هبعک رانک  رد  ياهبعک 

نیـسح هک  دـیچیپ  ناـبز  هب  ناـبز  اـج  همه  شرازگ  نـیا  نآ ، یپ  زا  دـش و  شخپ  مالـسا  ناـهج  رد  هیواـعم  تکـاله  ربـخ  هـک  یماـگنه 
یگدازآ و يدازآ و  رادـمچرپ  گرزب  تشهب و  نادرمناوج  ناناوج و  رـالاس  ربماـیپ و  ردـقنارگ  يهداون  رون و  ماـما  نیموس  مالـسلاهیلع ،

هدازآ زاسناسنا و  نید  فراعم  میهافم و  نایب  يرگنشور و  هب  ادخ  يهناخ  رانک  رد  کنیا  هدرک و  ترجه  هکم  هب  هنیدم »  » زا رشب ، قوقح 
ندروآرد زازتها  هب  و  تنوشخ ، یشیدنا و  کیرات  دادبتسا و  اب  يهزرابم  نارگ  راب  ندیـشک  شود  هب  اب  هتخادرپ و  ادخ  نیرفآ  تزع  رورپ 
هتـشارفارب تماق  هنانامرهق  اهرطخ ، اهدنزگ و  همه  ندیرخ  ناج  هب  و  مدرم ، يهدش  لامیاپ  قوقح  زا  عافد  یهاوخیدازآ و  يدازآ و  مچرپ 

ود نیا  تفاـیرد  اـب  زین  هفوک »  » مدرم . درک هولج  هبعک  راـنک  رد  ياهبعک  تروـص  هب  وا  دـش و  هتخود  هکم »  » هب اـهمشچ  اـج  همه  زا  تسا ،
رظن لدابت  يراج  دنور  دروم  رد  ات  دـندمآ  درگ  دوب -  هفوک  رهـش  قارع و  ناگرزب  زا  هک  یعازخ - » درـص  نب  نامیلـس   » يهناخ رد  ربخ ،

ۀیواعم نا  :» تفگ نانآ  نابزیم  دنار و  نخس  وا  هب  قشع  زا  نیسح و  تمظع  هوکـش و  زا  ياهنوگ  هب  سک  ره  هک  دوب  تسـشن  نآ  رد  . دننک
متنک ناف  هیبأ ، ۀعیش  هتعیش و  متنأ  و  نایفسیبأ ، لآ  تیغاوط  نم  ابراه  ۀکم  یلا  جرخ  و  هتعیبب ، موقلا  یلع  ضقن  دق  نیـسحلا  نا  و  کله ،
لتقن و  هودع ، لتاقن  لب  اولاق : هسفنب . لجرلا  اورغت  الف  لشفلا  نهولا و  متفخ  نا  و  هیلا ، هوبتکاف  هودع ، اودـهاجم  هورـصان و  مکنأ  نوملعت 

هب ار  وا  تفالخ  هدادن و  تعیب  تسد  دیزی »  » اب نیسح  ترضح  ناگدازآ ، رالاس  هدیـسر و  تکاله  هب  هیواعم  مدرم ! يا  ناه  .« هنود انـسفنأ 
ياهتوغاط راشف  ریز  رد  هتخاس و  تسکـش  راچد  ار  يوما  مکاـح  هورگ  یهاوخ  تعیب  تسایـس  هار ، نیا  زا  وا  تسا . هتخانـشن  تیمـسر 

وا و ینامـسآ  هنالداع و  مسر  هار و  وریپ  هک  دیتسه  هحفص 106 ] یمدرم [  امـش  تسا . هتفر  هکم »  » هب کنیا  يوما ، نامدود  يهشیپ  دادیب 
تماق هناروالد  دـیدنب و  یگنادرم  تمه و  رمک  دـیناوتیم  هک  دـینیبیم  دوخ  رد  یتسار  هب  رگا  دیـشابیم . نانمؤمریما  شاهیاـمنارگ  ردـپ 

وا يوس  هب  گنردیب  دییامن ، راکیپ  وا  يهشیپ  دادبتسا  هماکدوخ و  نانمشد  اب  وا  يرای  نمض  دیشاب و  روای  رای و  ار  وا  دیراد و  هتـشارفارب 
هک دینکیم  رکف  دـیراد و  ساره  شیوخ  یناوتان  یتسـس و  زا  رگا  اما  دـیناوخارف ؛ شیوخ  راید  رهـش و  هب  ار  وا  دیـسیونب و  توعد  يهمان 

یهت نایم  ياههدـعو  اب  ار  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  اوران  هب  هدوهیب و  دـینک ، يرای  ار  قح  دـیزارفارب و  تماـق  هنادرم  دـیناوتیمن 
یتسس و هن ، هن ، هک : دندروآرب  دایرف  ادصکی  نانآ  دیسر ، اجنیا  هب  نامیلـس »  » نانخـس هک  یماگنه  . دینیـشنب دوخ  ياج  رـس  دیهدن و  بیرف 

میهدیم نانیمطا  زین  وت  هب  میراد و  نانیمطا  دوخ  هب  ام  میناوخیم . شیوخ  راید  رهـش و  هب  ار  ترـضح  نآ  میهدیمن و  هار  لد  هب  یناوتان 
ادف شاینامسآ  ياهنامرآ  وا و  هار  رد  ار  شیوخ  ياهناج  درک و  میهاوخ  هناروالد  يراکیپ  وا  يهشیپ  دادیب  نانمشد  اب  ادخ  يرای  هب  هک 

.« هنود انسفنا  لتقن  هودع و  لتاقن  لب  . » دومن میهاوخ 

هفوک مدرم  ناگدنیامن 

شالت هب  هفوک »  » مدرم هکم ،»  » هب مالسلاهیلع  نیسح  ترجه  شرازگ  ندیـسر  زا  سپ  هک ، دناهدروآ  قاحـسا » نب  سنوی   » زا دروم  نیا  رد 
، نیسح ترضح  ناگتسیاش ، رالاس  رادید  دصق  هب  و  هکم »  » يوس هب  راید  رهش و  نآ  مدرم  زا  یگدنیامن  هب  یهورگ  دنتـساخرب و  وپاکت  و 
زا ییاههمان  شیوخ  هارمه  هب  نانآ  . تشاد هدهع  رب  یلدـج » هللادـبعوبا   » نوچ ياهدـش  هتخانـش  يهرهچ  ار  نانآ  تسایر  دـندرک . تکرح 
نب هللادبع  رهاظم ، نب  بیبح  دادش ، نب  ۀعافر  ۀبجن ، نب  بیسم  درص ، نب  نامیلس  نوچ : یگرزب  سانشرس و  ياهتیـصخش  هفوک و  نارس 

هک دندرب  ترضح  نآ  يوس  هب  راید  رهش و  نآ  ياههرهچ  رگید  یفنح و  هللادبع  نب  دیعس  یناه ، نب  یناه  يوادیص ، رهسم  نب  سیق  لاو ،
شنمدازآ و هتسیاش و  ياوشیپ  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  تعیب  - 1: دوب هدـش  يراشفاپ  حیرـصت و  لصا  ود  رب  اـههمان  نآ  يهمه  رد 

لامیاپ تمرح  هحفـص 107 ] تینما و [  قوقح و  نیمأت  روما و  حالـصا  روظنم  هب  مدرم  يایند  نید و  يامنهار  ربهار و  هعماج و  يهدنزارب 
ياهراشف اهتسایس و  مکاح و  دادبتسا  تراسا  زا  مدرم  تاجن  و  دیزی »  » يرادمامز تفالخ و  نتخانشن  تیمسر  هب  رگید  و  - 2. تما هدش 
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رازبا راصحنا و  دادبتسا و  نافلاخم  نابلط و  حالصا  ناهاوختلادع ، نارکفنـشور ، ناگدازآ ، ناگتـسیاش ، هژیو  هب  مدرم ، رب  نآ  يهناشنمدد 
هب میداهن و  رـس  تشپ  ار  هفوک  مدرم  یلاح  رد  ام  ربمایپ ! رـسپ  يا  ناه  دنتفگ : یگمه  اههمان ، مدقت  زا  سپ  نانآ  . ادـخ نید  نتخاس  بیرف 
رب امش  يهیامنارگ  دوجو  يهلیسو  هب  ار  ام  ادخ  هک  میدیما  نآ  رب  ام  دوب و  امش  قوش  روش و  رد  ناشیاهناج  اهلد و  هک  میدمآ  امـش  يوس 
يا امـش  هک  میرواب  نیا  رب  ام  يهمه  دندوزفا : .و  دشخب تاجن  دادیب  يروتاتکید و  زوس  یتسه  تفآ  زا  دروآ و  درگ  تیاده  قح و  روحم 

يهنازخ هک  تسا  راکبان  يرصنع  دیزی ،» . » دیرتهدنبیز رتراوازس و  نایعدم  رگید  و  دیزی »  » زا هعماج  يرادمامز  ییاوشیپ و  هب  ربمایپ ! رـسپ 
و تسا . هدرپس  رارـشا  هب  ار  یلم  ياهتورث  هدروآرد و  ياـپ  زا  ار  هعماـج  ناگتـسیاش  ناـبوخ و  هدرب و  اـمغی  هب  ار  یمومع  لاوما  مدرم و 

مه ماجنارس  .و  میتشاد میدقت  امش  هب  هک  تسا  هقطنم  نآ  فارشا  ناگدنیامن و  هفوک و  ناگرزب  ناشیدناون و  نادنمشناد و  ياههمان  اهنیا 
وا يهعمج  زامن  زا  یمـسارم ، چـیه  رد  ام  اما  تسا ، هفوک  يرادناتـسا  خاک  رد  نایوما »  » رادناتـسا ریـشب ،» نب  ناـمعن  : » هک دـندش  روآداـی 

نیشنمه هارمه و  وا  اب  ناکلسم ، يوما  وا و  ياهتسشن  رگید  ای  يداش  دیع و  ياهزور  رد  مینکیمن و  تکرش  شاتعامج  زامن  ات  هتفرگ 
ات میناریم  اجنآ  زا  ار  وا  دسرب ، ام  هب  نامراید ، رهش و  يوس  هب  امش  تکرح  شرازگ  دیریذپیم و  ار  ام  توعد  هک  میبایرد  رگا  و  میتسین .

[ . 53 . ] دورب امش  يوس  هب 

توعد يهمان  رازه  هدزاود 

ردقنآ هاتوک ، یتدم  رد  دش و  ریزارس  هکم »  » يوس هب  نوگانوگ  ياهکیپ  يهلیـسو  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هفوک  مدرم  توعد  ياههمان 
، نیسح ترـضح  ناگتـسیاش ، رالاس  روتـسد  هب  اهنآ  يهمه  . تشذگ همان  رازه  هدزاود  هحفـص 108 ] زرم [  زا  اهنآ  رامـش  هک  دمآ  همان 

تـساوخ یلم و  هدارا  رگناـشن  ياهنوگ  هب  هک  ناـناسرهمان  واـهکیپ  هوبنا  اـههمان و  رایـسب  رامـش  نیا  اـب  اـما  دـش ، یناـگیاب  يروآدرگ و 
ماجنا نمـض  دادیمن و  ار  ناناسرهمان  اهنآ و  ناگدنـسیون  اههمان و  خـساپ  ترـضح  نآ  مه  زاـب  دوب  ناـماس  نآ  مدرم  هاگدـید  یمومع و 

دنور یبایزرا  هب  تیب ، لها  گنهرف  فراعم و  نآرق و  میهافم  دروم  رد  مدرم  هب  یشخب  یهاگآ  يرگنشور و  هفیظو و  يهتسیاب  هتسیاش و 
زا نانآ  تاجن  مدرم و  هعماج و  رتفد و  نید و  يهشیدنارد  هرامه  تسجیم و  ار  راک  يهویـش  نیرتهب  هتخادرپ و  خـیرات  تکرح  هعماج و 

. دوب نکمم  هار  نیرتهب  زا  يوما ، میژر  تراسا 

همان نیرخآ 

نب دیعس   » و یناه » نب  یناه   » مان هب  راید ، نآ  يهدش  هتخانش  ياههرهچ  زا  نت  ود  يهلیـسو  هب  قارع  هفوک و  مدرم  يهمان  نیرخآ  ماجنارس 
هیبأ ۀعیش  هتعیش و  نم  نینمؤملاریما  نب  نیسحلل  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  :» دوب هنوگ  نیا  هک  دیسر ؛ ترـضح  نآ  تسد  هب  یفنح » هللادبع 

تبـشعأ و  رامثلا ، تعنیأ  و  تانجلا ، ترـضخا  دـقف  لجعلا ! لجعلاف  كریغ ، مهل  يأر  ال  کنورظتنی ، سانلا  ناـف  دـعب ، اـمأ  ، نینمؤملاریمأ
يا ناه  دعب ، اما  .« هتاکرب هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالـسلا  و  کل . دنجم  دنج  یلع  مدقت  امناف  تئـش ، اذا  مدـقأف  راجـشألا ، تقروأ  و  ضرالا ،
لد نانیا  دنتـسه . امـش  ندـمآ  راظتنا  رد  موب  زرم و  نیا  مدرم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تما ! نیتسار  ياوشیپ  يا  و  ربمایپ ! يهیامنارگ  دـنزرف 

اجنیا هب  ندمآ  رد  هک  تسا  نیا  همه  ياضاقت  ور  نیا  زا  دنتـسین . يرگید  سک  چـیه  ياوه  هشیدـنا و  رد  دـناهداهن و  امـش  قشع  ورگ  رد 
ام ياهناتـسوب  نوگانوگ  ياههویم  تسا و  توارطرپ  زبسرـس و  هعماج  ياهناتـسوب  اهغاب و  هک  دینک ! باتـش  باتـش ! يرآ ، ! دینک باتش 

هناهاوختلادع راکفا  اههشیدنا و  هدش و  هتسارآ  هفوکش  راب و  گرب و  زا  ناتخرد  هدیشوپ ، هایگ  لگ و  زا  نامز  نیمز و  هدامآ ! هدیـسر و 
يهیامنارگ دنزرف  يا  ناه  هحفص 109 ] دبلطیم [ ! ار  امش  يهیامنارگ  دوجو  اج  همه  هتـسشن و  لگ  هب  ام  مدرم  نایم  رد  هنابلط  حالـصا  و 

يرای يارب  هک  يراپسیم  ماگ  یمدرم  يوس  هب  تقیقح  رد  يروآ ، يور  ام  راید  رهش و  هب  يراذگ و  تنم  ام  رب  یهاوخب  رگا  نانمؤمریما !
ادخ و دورد  . دناهداتـسیا تمدخ  يارب  زهجم  هتـسب و  فص  هدوب و  یگدامآ  جوا  رد  ناتشخبییاهر  ینامـسآ و  دـنلب و  ياهنامرآ  امش و 
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رب یناسک  هچ  دومرف : درک و  هفوک  مدرم  کیپ  ود  هب  ور  همان ، نیا  ندناوخ  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ... هاگ نآ  !و  داب امـش  رب  وا  تاکرب  رهم و 
ناگرزب و زا  يرایـسب  دنداد : خساپ  ود ، نآ  ؟ دندوب هدیقع  مه  رکف و  مه  نآ  ياوتحم  اب  هدیدرگ و  ناتـسادمه  لدمه و  همان ، نیا  نتـشون 
«، سیق نب  ةورع  - » 4 «، رجبا نب  راجح  - » 3 «، ثراح نب  دیزی  - » 2 «، یعبر نب  ثبش  - » 1: نانیا هلمج  نآ  زا  هفوک ، يهدش  هتخانش  ياههرهچ 

هاگراب هب  ور  تساخرب و  نانآ ، خساپ  تفایرد  اب  ناگتسیاش  رالاس  ... و جاجح » نب  ورمع   » و - 7 «، ریمع نب  دمحم  - » 6 «، میور نب  دیزی  - » 5
دناوخارف و ار  مشاهینب »  » يهشیپاورپ شنمدازآ و  دنمـشیدنا و  ياههرهچ  زا  یکی  لیقع ،» نب  ملـسم   » هاگ نآ  دناوخ و  زامن  دروآ و  ادخ 

يهماـن رد  هفوک  مدرم  هک : دـناهدروآ  ياهراـپ  [ . 54 . ] تخاس هاـگآ  شیوخ  هاگدـید  زا  ار  وا  داـهن و  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  نتـشیوخ  میمـصت 
يهدامآ یگمه  مییامـش و  روای  رای و  یگمه  هک  میتسه  رفن  رازه  دـصکی  ام  هک : دنتـشون  نیـسح ، ترـضح  رون ، ماـما  نیموس  هب  شیوخ 

اب هک  دنتـسب  ناـمیپ  ترـضح  نآ  اـب  هفوـک  مدرم  زا  نت  رازه  لـهچ  هـک ، دـناهدروآ  رگید  ياهراـپ  و  هحفـص 110 ] میـشابیم [ ! يراکادف 
حلص و رد  ترـضح  نآ  هک  دنـشاب  یتشآ  حلـص و  رد  یناسک  اب  دنزیخرب و  راکیپ  هب  دنتـسه -  تلادع  قح و  نانمـشد  هک  وا -  نانمـشد 

. تسا یتشآ 

اههمان هوبنا  هب  خساپ  نیتسخن 

يوس زا  هدیـسر  ياههمان  هوبنا  هب  شیوخ  خـساپ  نیتسخن  نابوخ ، رالاس  هک  دوب  زاجح  قارع و  مارآاـن  وج  نیا  رد  هژیو و  طیارـش  نیا  رد 
هب رتدوز  هچ  ره  هک  دومرف  هدعو  نانآ  هب  و  داد ، دـیون  دـیما و  ناشتوعد  شریذـپ  هب  هلیـسو  نیدـب  ار  نانآ  و  دومرف ، موقرم  ار  هفوک  مدرم 
زا یکی  هدازومع و  کـنیا  هک ، دومرف  ناـشنرطاخ  ناـنآ  هب  و  دـناسر . دـهاوخ  اـجنآ  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  هدوـمن و  تکرح  ناـنآ  يوـس 

وکین و يهدیقع  ابیز و  يهشیدنا  کیدزن  زا  ات  دنکیم  تکرح  امش  يوس  هب  لیقع » نب  ملـسم  ، » مدامتعا دروم  بلط و  حالـصا  ياههرهچ 
موقرم هنوگ  نیا  ار  همان  نیتسخن  هاگ  نآ  .و  دنک شرازگ  دسیونب و  نم  يارب  يراج -  عاضوا  يهعلاطم  زا  سپ  ار -  امـش  تسرد  هاگدید 

مکبتکب یلع  امدق  ادیعس  ایناه و  ناف  دعب ، امأ  . نیملـسملا نینمؤملا و  نم  ألملا  یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نم  ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  :]» تشاد
[1 ...« ] يدهلا قحلا و  یلع  کب  انعمجی  هللا  لعل  لبقاف  ماما  انیلع  سیل  هنأ  مکلج  ۀلاقم  مترکذ و  متـصصتقا و  يذـلا  لک  تمهف  دـق  و  و ...
، ناتناگداتسرف زا  نت  ود  يهلیـسو  هب  امـش  يهمان  نیرخآ  دعب ، اما  . ادخ رادربنامرف  نامیااب و  مدرم  هب  نانمؤمریما ، دنزرف  نیـسح ، يوس  زا  .

نم يوس  هب  امش  ياهکیپ  نیرخآ  مسیونیم  ار  همان  نیا  هک  کنیا  ات  نت ، ود  نیا  دش . تفایرد  دندمآ -  نم  دزن  هک  دیعس - »  » و یناه » »
اههمان و يهمه  يهدـیکچ  متفایرد . ار  همه  دـیدومن ، ناشن  رطاخ  دـیتفگزاب و  اههمان  هوبنا  رد  ار  هچنآ  دـناهدروآ . مایپ  همان و  هک  دنتـسه 

ادخ هک  دیما  نادب  ایب ! ام  هحفص 111 ] يوس [  هب  کنیا  امش  میرادن ، نیتسار  ییادتقم  اوشیپ و  ام  هک : تسا  نیا  امش  ياهمایپ  اههتـشون و 
دروم بسانم و  تیصخش  هدازومع و  ردارب و  کنیا  ساسا  نیا  رب  دزاس ! ناتسادمه  لدمه و  تلادع  قح و  روحم  رب  ار  ام  وت  يهلیـسو  هب 

زا سپ  ار  امش  يهتساوخ  هشیدنا و  عاضوا و  طیارـش و  هک  ماهتخاس  ناشن  رطاخ  وا  هب  مداتـسرف و  امـش  يوس  هب  ار  شیوخ  نادناخ  دامتعا 
، نآ ناگتـسیاش  نادنمدرخ و  هعماج و  هاگدید  هک  تشون  میارب  قیقحت  زا  سپ  وا  رگا  دـسیونب . میارب  کیدزن  زا  لماک  یـسررب  قیقحت و 

يوس هب  گنردیب  ادخ ، تساوخ  هب  هاگ  نآ  ماهدناوخ ، زین  امـش  ياههمان  رد  دناهدرک و  شرازگ  امـش  ناگداتـسرف  هک  تسا  هنوگ  نامه 
هنادواج سرد  نیا  دومرف و  يرگنشور  هنوگ  نیا  شراگدنام  یخیرات و  يهمان  زارف  نیرخآ  رد  هاگ  نآ  و  .[ دمآ مهاوخ  امـش  راید  رهش و 

مدوخ ناج  هب  [ . 55 ....« ] هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  قحلا ، نیدب  نئادـلا  و  طسقلاب ، مئاقلا  باتکلاب ، مکاحلا  الا  مامالا  ام  يرمعلف  :» داد ار 
ادـخ باتک  زاسناسنا  هنـالداع و  تاررقم  هب  - 1: هک دوب  دـهاوخ  یـسک  اهنت  یمالـسا  يهعماج  یعقاو  ياوشیپ  نیتسار و  ماما  هک  دـنگوس 

یتسار هب  دشاب و  قح  یعقاو  وریپ  - 3. دزاس هشیپ  ار  تلادع  دـشخب و  ققحت  هعماج  نارک  ات  نارک  رد  ار  طسق  يرگداد و  - 2. دیامن لمع 
فادها ققحت  يارب  ار  دوخ  دراد و  هاگن  اهشزغل  زا  ار  نتـشیوخ  - 4. دیامن هرادا  ار  هعماج  نوئـش  روما و  نوناق ، ورملق  رد  قح و  ساسارب 

. دزاس شیوخ  ياهاوه  هب  ندیسر  هطلس و  رازبا  ار  زیچ  همه  هک  نیا  هن  دهاوخب ؛ هنادنسپادخ 
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هفوک يوس  هب  ملسم  تکرح 

يهمه رد  ادخ  زا  ياورپ  هحفص 112 ] زاسناسنا [ : لصا  هس  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  ملسم » ، » نیـسح ترـضح  ناگتـسیاش ، رالاس  هاگ  نآ  ]
هک ادــخ -  هـب  داـمتعا  اـب  اـت  تساوـخ  وا  زا  و  .[ داد ناـمرف  اــهراک  رد  قـمعت  روـما و  رد  يرگنفرژ  ،و  يدنمــشوه يرادزار و  ، اــهراک
هک هنوگ  نآ  دزادرپ و  يهفیظو  ماجنا  هب  اـجنآ  رد  دـنک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  وا ، ماـیپ  هماـن و  هارمه  هب  تساهتردـق -  يهمـشچرس 

. دیاشگب تاحالصا  يوس  هب  ار  هار  دنک و  لمع  تسا ، هتفای  روتسد 

هرصب مدرم  يوس  هب 

زا هرـصب »  » رادرکوـکین هدـش و  هتخانـش  ياـههرهچ  ناـگرزب و  ناـهاگآ و  هب  زین  ییاـههمان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ملـسم ،»  » تکرح زا  سپ 
ناـهاوخ و تلادـع  رگید  و  عمـسم » نب  کـلام  «،» یلـشهن دوعـسم  نب  دـیزی  «،» دوراـج نب  رذـنم  «،» مثیه نب  سیق  «،» سیق نب  فنحا  :» هلمج
زا رگید  یکی  ای  یـسودس » عراز   » يهلیـسو هب  ار  اهنآ  تشون و  تنوشخ  راـصحنا و  دادبتـسا و  ناـفلاخم  ناـبلط و  حالـصا  ناـشنمدازآ و 

يهعماج رب  هک  يزیگنا  فسأت  راجنهان و  عاضوا  لیلحت  نمض  اههمان  نیا  رد  . تشاد لیـسگ  نانآ  يوس  هب  نامیلـس »  » مان هب  شنارازگراک 
شربمایپ ادخ و  يهنالداع  مسر  هار و  تلادع و  قح و  يوس  هب  ار  شنمدازآ  هاوخیدازآ و  مدرم  تروص  نیدب  دوب ، هدنکفا  هیاس  یمالـسا 

هداد رارق  فده  ار  ربمایپ  يهناشنمدازآ  یناسنا و  هنالداع و  شور  هریس و  يوما  يهشیپدادیب  راکهایـس و  میژر  هک  داد  رادشه  دناوخارف و 
ینا :» تشون نینچ  هاـگ  نآ  و  تسا . هدـناشن  نآ  ياـج  هب  مالـسا  ماـن  هب  ار  قطنمیب  اوسر و  نشخ و  يدادبتـسا  نآ ، نتخاـس  لاـمیاپ  اـب  و 
سپ هحفص 113 ] [ . ] 56 .« ] داشرلا لیبس  مکدهأ  يرمأ ، اوعیطت  و  یتوعد ، اوبیجت  ناف  تتیما ، دـق  ۀنـسلا  ناف  هیبن ، یلا  هللا و  یلا  مکوعدا 

يهناتسودرشب هنارگحالصا و  توعد  شخبناج و  يهمان  ياوتحم  زا  یگمه  هرصب ،»  » نارس هب  ناگتسیاش  رالاس  کیپ  اههمان و  ندیـسر  زا 
هتشاد و هاگن  هنامرحم  ار  همان  يهدنروآ  کیپ و  ناشن  مان و  شیوخ و  يهمان  مادک  ره  لاح  نامه  رد  دنتفای و  یهاگآ  مالسلاهیلع  نیسح 

ترضح نآ  توعد  دروم  رد  ات  دنتفر  و  دندومن ، تبقارم  ربمایپ  هیامنارگ  دنزرف  کیپ  ای  دوخ  هب  ندیسر  بیـسآ  نایرج و  نتخاس  شاف  زا 
رذنم ، » دیدرگ هابتشا  شوختسد  هک  یـسک  اهنت  نایم  نیا  رد  . دنبایب داد  تلیـضف و  ياوشیپ  قح و  هب  یناسر  يرای  يارب  یهار  دنـشیدنیب و 

زا ار  توعد  ناـیرج  ناـسرهمان و  هماـن و  شیوخ ، يهشیدـنا  رد  وا  هک  ارچ  دوب ، دـیبع »  » هناـخ رد  هیرحب » ، » شرتـخد هک  دوب  دوراـج » نب 
یحو نادناخ  نارادتسود  ییاسانـش  يارب  يوما  ماشآ  نوخ  میخژد  نآ  فوخم  دساف و  تینما  تاعالطا و  هاگتـسد  ياههشقن  اههتخاس و 

زین وا  درب و  راوخنوخ  دالج  يوس  هب  ار  نآ  يهدنروآ  همان و  تسردان ، لیلحت  نیا  اب  تشادنپ و  يوما  هایس  دادبتـسا  نافلاخم  تلاسر و  و 
درک و رداص  ار  ترضح  نآ  کیپ  مادعا  نامرف  نآ ، يدادبتسا  دض  هنابلط و  قح  ياوتحم  زا  یهاگآ  رون و  ماما  نیموس  يهمان  ندناوخ  اب 

مایق دیهـش  نیتسخن  هک  دـمآ  لیان  گرزب  راختفا  نیا  هب  وا  ناس  نیدـب  .و  دز ار  هدازآ  فیرـش و  ناسنا  نآ  ندرگ  یمحریب ، تواسق و  اـب 
نامیشپ تخـس  دوخ ، هابتـشا  لیلحت  هب  ندرب  یپ  زا  سپ  رذنم » .» ددرگ مالـسلاهیلع  نیـسح  زیتس  قانتخا  هنابلط و  حالـصا  هناهاوخیدازآ و 

!!! دوس هچ  رگید  اما  دیدرگ ،

نیسح هب  هرصب  نارس  زا  یکی  يهمان 

نآ خساپ  رد  نیسح ، ماما  يهمان  تفایرد  زا  سپ  وا  دوب . تلاسر  یحو و  نادناخ  نارادتسود  زا  هرصب و  نارس  زا  یکی  سیق ،» نب  فنحا  »
[ . ] 57 .« ] نونقوی نیذلا ال  کنفختسی  الف  قح  هللا  ودع  نا  ربصاف  دعب ، اما  :» تشون هلمج  زا  همان  نآ  رد  تشاد و  لیسگ  ياهمان  ترـضح ،

و ادـخ ، باتک  باسح و  هب  هک  یناسک  راهنز ! و  تسا . قح  ادـخ  يهدـعو  هک  زاس ! هشیپ  ییابیکـش  تسا ، نینچ  هک  کـنیا  هحفص 114 ]
. دنرادناو يرسکبس  هب  ار  وت  دنرادن ، نیقی  خزود  تشهب و  و  وا ، رفیک  شاداپ و 
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ناگتسیاش رالاس  يهمان  یلشهن و 

«، میمتینب  » يهلیبـق هس  نآ ، ندـناوخ  زا  سپ  تشاد و  تفاـیرد  ناگتـسیاش  رـالاس  زا  ياهماـن  هک  دوب  یناـگرزب  نابلطحالـصا و  زا  زین  وا 
درک و نانآ  هب  ور  دـندمآ ، ناـنآ  هک  یماـگنه  . دـناوخارف ینزیار  تروشم و  يارب  هناـمرحم  تسـشن  کـی  هب  ار  دعـسینب »  » و هلظنحینب » »

هنوگچ ار  مرابت  هشیر و  و  دـینیبیم ؟ هنوگچ  دوخ  نایم  رد  ار  مراـبتعا  تیـصخش و  نم و  هاـگیاج  تیعقوم و  میمتینب !»  » يا ناـه  تفگ :
تفارـش و رد  ییام . تاهابم  رخف و  يهیام  ناگمه و  دمآرـس  هلیبق و  رکیپ  تارقف  نوتـس  وت  دنتفگ : وا  خساپ  رد  نانآ  ؟ دـییامنیم یبایزرا 

اجنیا رد  ار  امش  کنیا  تفگ : وا  . ياهدومن دوعص  یقرت  دشر و  نابدرن  رب  ياهتسج و  یشیپ  نارگید  رب  نآ  رد  يزکرم و  روحم و  تمظع ،
يادـخ هب  دـنتفگ : نانآ  . مریگب يرای  امـش  زا  هار  نیا  رد  مزادرپب و  وگتفگ  ینزیار و  هب  امـش  اب  گرزب  يراک  يهراـبرد  اـت  ماهدروآ  درگ 

اب وت ، يزوریپ  هار  رد  دینش و  میهاوخ  ار  تایهاوخریخ  دیزرو و  میهاوخن  غیرد  وت  هب  تبسن  یشیدنا  کین  یهاوخریخ و  هار  رد  دنگوس !
يراکادف عون  ره  يارب  هک  میونـشب  ات  وگب  نیاربانب  دومن . میهاوخ  هئارا  وت  دوس  هب  ار  هاگدید  نیرتهب  درک و  میهاوخ  شالت  دوجو  يهمه 

ناگدش و كاله  ناگدرم و  نیرتهیامورف  وا  هک  دنگوس ! يادخ  هب  درم . يوما  رگدادیب  رـصنع  نآ  هیواعم ، ناتـسود ، تفگ : وا  . میاهدامآ
رــصنع وا  . تـسا راــبتراقح  زین  شگرم  دوـب و  ریقح  یتــسارب  وا  تـسا . هدازآ  دــنمدرخ و  مدرم  مـشچ  ربارب  زا  ناگدــشمگ  نـیرتتسپ 

دنزرف دوس  هب  وا  دـیدرگ . ناریو  متـس  ناکرا  دـش و  هتـسکش  يوما  یگماکدوخ  دادـیب و  ژد  راوید  رد و  شندرم  اب  هک  دوب  ياهماـکدوخ 
همه هدرپس و  وا  هب  ار  یلم  تاناکما  تردق و  هتخاس ، راوتـسا  وا  رب  ار  راک  هلیـسو  نیدـب  هک  تشادـنپیم  داد و  تعیب  روتـسد  شاهیامورف 

ناهانگ أشنم  روحم و  زکرم و  هک  هیامورف -  راوخبارش و  هحفص 115 ] دیزی [ »  » وا زا  سپ  کنیا  و  تسا ! هدرک  هرداصم  وا  دوس  هب  ار  زیچ 
رادهتـشررس رادـم و  تیالو  ار  دوخ  مزال ، شنیب  شناد و  نودـب  هتـساخ و  اپب  تسا -  هدز  متـس  يهعماج  نیا  رد  ناراـکهبت  يهتـسدرس  و 

يادخ هب  نم  و  دناریم . نامرف  نانآ  رب  مدرم  تساوخ  تیاضر و  نودب  تیانج ، روج و  اب  دـنکیم و  تفالخ  ياعدا  هدز و  اج  ناناملـسم 
رب داهج  زا  شراکزواجت  شیک و  تنوشخ  هشیپ و  دادیب  يهتـسد  راد و  وا و  دض  رب  داهج  راکیپ و  هک  منکیم  دای  نیتسار  دنگوس  گرزب 

دنمجرا يهداون  نانمؤمریما و  يهیامنارگ  دنزرف  مالسلاهیلع ، نیسح  نیا  مدرم ! . تسا رتشاداپرپ  رتهب و  ناراکمتـس  نایارگ و  كرـش  دض 
ناشخرد و يهقباـس  فرژ ، هدرتسگ و  شنیب  شناد و  ياراد  تما ، نیتسار  دنمتفارـش  هک  تسا  یمارگ  ربماـیپ  دـیحوت ، ردـقنارگ  ياوشیپ 
دـمآراک و هـبرجترپ و  زین  لاـس  نـس و  رد  هناتـسود و  رـشب  هناـشنمدازآ و  هناهاوختلادـع و  شنم  راوتــسا ، تـسرد و  هاگدـید  راـختفارپ ،

هناعاجـش يوما  راکهایـس  دادبتـسا  ربارب  رد  هک  تسومه  و  تسا . ریذپان  تسـسگ  کیدزن و  يدنویپ  ياراد  زین  ادخ  ربمایپ  اب  و  اشگهرگ ،
لمع نارگید و  دودح  قوقح و  تیاعر  ییارگنوناق و  داد و  لدع و  هار  هب  ار  هماکدوخ  رسدوخ و  تموکح  هعماج و  هتـشارفارب و  تماق 

نادـنزرف ییوگ  ار  همه  دزرویم و  رهم  هتـساخون  لسن  نالاسدرخ و  رب  وا  . دـناوخیم ارف  ربمایپ  يهناشنمدازآ  يهریـس  تنـس و  نآرق و  هب 
تمحر و اب  ار  نانآ  تمارک  تمرح و  دـهدیم و  اهب  رایـسب  نالاسگرزب  رب  تسا و  نانآ  تشونرـس  نارگن  دروآیم و  باـسح  هب  شیوخ 

ردقنارگ مدرم ، ياههدوت  دشاب ، شرازگراک  راد و  هتشررس  راگزومآ و  وا  هک  يایند  ندمت و  هعماج و  هجیتن ، رد  و  درادیم ، ساپ  تورم 
هشیدنا و قح  ياراد  درخ ، روعـش و  بحاص  يدوجوم  تروص  هب  نتـسیز  قح  تشیعم ، قح  تینما ، يدازآ ، قوقح ، بحاص  یمارگ و  و 

تسا یمدرم  نیتسار  ياوشیپ  مالسلاهیلع  نیـسح  نایب ، نیا  اب  . دوب دنهاوخ  تمارک  تمرح و  عافد و  قح  زا  رادروخرب  باختنا و  هسیاقم و 
يا امـش  سپ  تسا . هدناسر  نانآ  هب  وا  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  ياهزردنا  هدـینادرگ و  مامت  نانآ  رب  وا  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  تجح  ادـخ ، هک 
ماگ دادـیب  لطاب و  هار  رد  دـینکن و  يریگولج  قح  رون  كانبات  غورف  شـشخرد  زا  ات  دیـشوکب  دـیزیخ و  اپب  هاوخ ! يدازآ  وجقح و  مدرم 

! مدرم هحفص 116 ] دیتلغنرد [ . یهارمگ  هب  تلادع  يدازآ و  ياوشیپ  دض  رب  يوما  دادبتسا  ياهیشاپمس  اب  هک  دیشاب ! شوهب  و  دیراپـسم ؛
ار امـش  دندناشک و  ییاوسر  هب  لمج »  » زور رد  ار  امـش  سیق ،» نب  رخـص  : » نوچ نانآ  نایماح  نارگهارمگ و  رود ، نادنچ  ناراگزور  رد 

دیزیخرب هتشذگ  ناربج  هب  تیارد  تماهش و  اب  دیناوتیم  کنیا  دنتشادزاب ، مالسلاهیلع ، یلع  شردپ  زا  دنداد و  قوس  قح  اب  ییورایور  هب 
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يادـخ هب  . دـییوشب هرـصب »  » ناماد زا  ار  گنن  يهکل  نآ  يدازآ ، حلـص و  نیتسار  ياوشیپ  ربمایپ و  يهیامنارگ  رـسپ  هب  یناسر  يراـی  اـب  و 
رفیک هب  رگداد  ادخ  دنکن ، يرای  ششخب  تاجن  هنالداع و  داهج  رد  ار  وا  دیایب و  هاتوک  ترضح  نآ  يرای  رد  امش  زا  یسک  رگا  دنگوس !
سابل ناـگمه  زا  شیپ  نم  کـنیا  داد . دـهاوخ  رارق  شاهلیبق  هریـشع و  رد  ار  یتکربیب  وا و  راـبت  لـسن و  رد  ار  تفخ  يراوخ و  شراـک ،
يدازآ قوـقح و  ندروآ  تسد  هب  متـس و  اـب  يهزراـبم  رد  سک  ره  هـک  مـهدیم  رادـشه  مریگیمرب و  راـکیپ  هرز  هدرک و  نـت  رب  داـهج 

راگدنام ارـس  نیا  رد  تفای و  دهاوخن  تاجن  دزیرگب ، مه  راختفارپ  گرم  زا  سک  ره  و  درم ، دـهاوخ  ماجنارـس  زین ، دوشن  هتـشک  شیوخ 
ادخ هک  دیرگنب  وکین  ار  ماهنابلط  حالـصا  هناهاوخ و  يدازآ  توعد  دیهد و  خساپ  یگتـسیاش  هب  ارم  مدرم ! يا  امـش  سپ  تشگ . دهاوخن 

. دنارابب امش  رب  ار  ششیاشخب  رهم و 

مدرم شنکاو 

هراشا

روشرپ و هناعاجش و  ینانخس  اب  دروآ و  درگ  ار  هلیبق  هس  هورگ و  هس  مالسلاهیلع ، نیسح  يهمان  تفایرد  زا  سپ  دوعـسمنبا »  » هک تشذگ 
شنکاو هب  کنیا  و  دناوخارف . مالسلاهیلع  نیـسح  يرای  هب  ار  نانآ  تخادرپ و  يرگنـشور  هب  زور ، غاد  ياهربخ  نایب  نمـض  هنادنمـشوه ،

: میرگنیم توعد  نیا  ربارب  رد  نانآ 

هلظنح ینب  نادرم  ریش 

وا خساپ  رد  دنتساخ و  اپب  وا  يهنادنمشوه  هناعاجش و  نانخـس  ندینـش  اب  هک  دندوب  یلـشهن » دوعـسمنبا   » نابطاخم زا  هورگ  نیتسخن  نانیا 
هب رگا  هک  شاب  هتشاد  نانیمطا  میتسه . وت  يهلیبق  هریـشع و  روآ  مزر  ناراوس  وت و  شکرت  يهدنفاکـش  ياهریت  ام  دلاخابا ! يا  ناه  : دنتفگ
ام يهلیسو  هب  رگا  و  دروآ ! یهاوخ  رد  اپ  زا  ار  نآ  دز و  یهاوخ  شیوخ  فده  هب  یهد ، رارق  فده  ار  یسک  ینکفیب و  يریت  ام  يهلیسو 
هب ياهظحل  دنگوس ! يادخ  هب  ! تشگ هحفص 117 ] یهاوخ [  زارفارس  دیـشک و  یهاوخ  شوغآ  رد  ار  يزوریپ  دهاش  يزیخرب ، يراکیپ  هب 
رب یجنرغب  لکـشم  هب  و  دز . میهاوخ  رطخ  يایرد  هب  ار  دوخ  تهارمه  هب  زین  ام  هک  نیا  زج  دنکفا  یهاوخن  رطخ  هب  ار  نتـشیوخ  ام ، هارمه 

يرای دوجو  يهمه  اـب  شیوخ  يهتخآ  ياهریـشمش  اـب  ار  وت  رازراـک ، نادـیم  رد  اـم  . تفاـی میهاوخ  رد  زین  اـم  هک  نیا  زج  دروخ  یهاوخن 
. دومن میهاوخ  تسارح  اـهیراتفرگ  جوـم  تارطخ و  زا  هدوـب و  ناـبهگن  ظـفاح و  ار  وـت  نامدـبلاک  مسج و  يهرذ  هرذ  اـب  درک و  میهاوـخ 

.« مقف تئش  اذا  اننادبأب ، کیقن  و  انفایسأب ، كرصنن  زیخ ...«! اپب  ینک ، يرای  ار  مالسلاهیلع  نیسح  یهاوخیم  رگا  نیاربانب ،

دعس ینب  هورگ 

اب تفلاخم  هار  نیا  رد  اهزیچ  نیرتدب  ام  رواب  هب  دلاخابا ! يا  ناه  : دـنتفگ دنتـساخ و  اپب  دعـسینب »  » رابت لسن و  هلظنحینب ،»  » يهلیبق یپ  زا 
وا يهنادنسپادخ  یناسنا و  هناهاوخیدازآ ، هنابلطحالصا ، هناهاوخریخ ، تکرح  مالسلاهیلع و  نیـسح  دروم  رد  وت ، تسرد  قیقد و  هاگدید 

كرت هب  ار  ام  سیق » نب  رخص   » هتشذگ رد  . تسا دروم  نیا  رد  وت  اب  تفلاخم  راک ، نیرتدب  يرآ ، تسوت . هاگرظن  يأر و  زا  نتفر  نوریب  و 
نارای ات  هد  تلهم  تصرف و  ام  هب  کنیا  دنام . یقاب  ام  يورین  ناوت و  میتفر و  رانک  هزرابم  زا  میدوتس و  ار  وا  رظن  زین  ام  داد و  نامرف  راکیپ 

ياههاگدـید ارآ و  هب  هـعجارم  رظن و  لداـبت  زا  سپ  مـیهد و  رارق  يرگنفرژ  هعلاـطم و  دروـم  ار  عوـضوم  نـیا  مـیروآ و  درگ  ار  شیوـخ 
نید تاجن  يارب  هک  ربمایپ -  دنمجرا  دنزرف  يرای  رب  ار  دوخ  يأر  دروآ و  میهاوخ  تیارب  یبوخ  ربخ  ادخ ، تساوخ  هب  شیوخ ، ناتـسود 

. درک میهاوخ  نالعا  تسا -  هتساخ  اپب  يوما  راکهایس  دادبتسا  اب  راکیپ  رتفد و  و 
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رماع ینب  نادنزرف 

مه وت و  ردپ  نادـنزرف  ام  دـلاخابا ! يا  ناه  دـنتفگ : یلـشهن »  » نامرهق ناوخارف  خـساپ  رد  دنتـساخاپب و  رماعینب »  » يهلیبق نادـنزرف  سپس 
زا هحفـص 118 ] وت [  رگا  دـش و  میهاوخن  دونـشخ  وا  زا  ام  يریگ ، مشخ  یـسک  رب  وت  هاگ  ره  ور  نیا  زا  میتسه . وت  مدرم  هعماج و  نانامیپ 

تماقا لحر  اجنآ  رد  ام  ینک ، چوک  ینیمزرـس  زا  وت  هاگ  ره  تفرگ . میهاوخن  مشخ  وا  رب  زین  ام  یهد ، تیاـضر  يدرگ و  دونـشخ  یـسک 
وت تسوت و  اب  موق  ییاورنامرف  يرادهتشررس و  نایب  نیا  اب  . درک میهاوخن  چوک  ام  ینیزگ ، تنوکـس  ییاج  رد  وت  هاگره  دنکفا و  میهاوخن 

دیاب هچ  وگب  ام  هب  میهد و  تبثم  خـساپ  ات  ناوخارف  نآ  رب  ار  ام  ینادیم ، حالـص  ار  هچنآ  ره  ور  نیا  زا  یتسه . داـمتعا  دروم  هاـگهیکت و 
تمکح و ورملق  رد  ینک ، داهنـشیپ  یهاوخب و  ار  هچنآ  ره  هاـگ  ره  هک  نادـب  و  میرخب . ناـج  هب  ار  تناـمرف  هناـهاگآ  روـشرپ و  اـت  درک ،
درک و نانآ  هب  ور  یلـشهن » دوعـسمنبا   » هک دوب  اجنیا  ! تسوت هارمه  هب  اـم  ياـهلد  وت و  اـب  راـیتخا  ناـمرف و  تحلـصم ، تزع و  تلادـع و 

امـش ناـیم  زا  ار  ریـشمش  هشیمه  يارب  هنازرف  يادـخ  دـینک ، نینچ  رگا  دـنگوس ! يادـخ  هب  ناراـی ! ناتـسود و  دعـسینب ! يا  ناـه  تـفگ :
يادخ دینیزگرب ، یهار  هار ، نیا  زج  رگا  و  دیزو . دهاوخ  هرامه  ناتمدرم  هعماج و  نایم  رد  افص  رهم و  زیگنا  لد  میسن  تشاد و  دهاوخرب 

. دید دیهاوخن  يراگتسر  تاجن و  يور  تشاد و  دهاوخنرب  امش  نایم  زا  ار  ریشمش  زگره  اناوت 

مالسلا هیلع  نیسح  يهمان  هب  خساپ  هرصب و  مدرم 

هب یناسر  يرای  يارب  نانآ  یگدامآ  هب  یمرگلد  هراشا و  دروم  هورگ  هس  نارادمدرس  روشرپ  نانخس  ندینـش  زا  سپ  یلـشهن » دوعـسمنبا  »
ینتوعد هیلا و  ینتبدن  ام  تمهف  کباتک و  انیلا  لصو  دقف  دعب ، اما  :» تشون ترضح  نآ  هب  تروص  نیدب  ياهمان  يدازآ ، حلـص و  ياوشیپ 

متنأ اهلصأ و  وه  ۀیدمحأ ، ۀنوتیز  نم  متعرفت  هضرأ ، یف  هتعیدو  و  هقلخ ، یلع  هللا  ۀجح  متنا  و  کترصن ... نم  یبیـصنب  کتعاط و  نم  هل ،
هچنآ ره  دیسر و  نم  هب  ناگتسیاش  ياوشیپ  امش ، شخبناج  هنارگنشور و  يهمان  دعب ، اما  . رگشیاشخب يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  ....« اهعرف

ياهدناوخارف ارم  يراوگرزب ، رهم و  اب  امـش  همان ، نیا  رد  متفایرد . دوجو  يهمه  اب  يدوب ، هدناوخارف  اهنآ  هب  ارم  هدومرف و  شرافـس  نم  هب 
ياوشیپ وت  هک  یحالـصا -  هنادـنمدرخ  يهمانرب  تلادـع و  قح و  هب  یناسر  يرای  هار  رد  هدومن و  يوریپ  تاهناشنمدازآ  مسر  هار و  زا  اـت 

لمع زا  ار  ناـمز  نیمز و  هاـگ  چـیه  هـنازرف  هحفـص 119 ] يادـخ [  هک  یتسار  و  ددرگ . مبیـصن  رابهوکـش  ياهرهب  یتـسه -  نآ  نیتـسار 
، ادخ تجح  نابوخ ! رالاس  يا  امـش  ! دنادرگیمن یهت  يزارفرـس  تاجن و  هار  يوس  هب  ياشگهار  امنهار و  زا  تلادع و  قح و  هب  يهدننک 

يهویم دیتسه و  يدـمحا  روانت  تخرد  زا  امـش  وا . يهدرتسگ  نیمز  رد  یهلا  رابهوکـش  تناما  گرزب و  يهعیدو  دـیتسه و  شناگدـنب  رب 
سدـقم روانت و  تخرد  نآ  يهقاس  هیاپ و  لصا و  یتسه  ناهج  يهیامنارگ  نآ  يدـمحم . يهبیط  يهرجـش  يهزیکاپ  كاپ و  شخبناـج و 

نم نم ! رالاس  . دوب یهاوخ  وربور  کیپ  نیرتهب  اب  هک  باتـشب  فدـه  يوس  هب  سپ  دـینآ . شخبافـش  يهویم  گرب و  خاش و  امـش  تسا و 
ناگدزشطع ناماکهنشت و  زا  رتتخس  رتروشرپ و  ار  نانآ  هدومن و  مار  وت  يارب  ار  میمتینب »  » يهلیبق ياهندرگ  تاهمان  تفایرد  زا  سپ 

، هلیبق نیا  رب  نوزفا  . ماهداد هجوت  وت  يوس  هب  دـندرگیم ، دراو  لالز  اراوگ و  بآ  رب  شطع ، یگنـشت و  اهزور  زا  سپ  هک  ینالدهتخوس  و 
هب دـنروآیم و  دورف  میظعت  رـس  تناـمرف  ربارب  رد  ناـنآ  کـنیا  ماهتخاـس و  عضاـخ  وت  ربارب  رد  زین  ار  دعـسینب »  » يهلیبـق ادـخ ، يراـی  هب 
هب ترتع  نآرق و  گنهرف  شخبیدازآ  زاس و  یگدنز  شخبناج و  ناراب  رابگر  بآ  اب  ار  نانآ  ياههنیـس  اهلد و  ياهراگنز  ادخ ، تساوخ 

. تسا هتفای  لقیص  الج و  هک  ماهداد  وشتسش  ياهنوگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياعد 

اعد ار  یلشهن »  » نامرهق دناوخ ، ار  همان  ترضح  نآ  هک  یماگنه  دیسر . مالسلاهیلع  نیـسح  هب  تدارا  رهم و  زا  راشرـس  روشرپ و  همان  نیا 
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وت ادخ  دوشیم ؟ هچ  ار  وت  ادخ ! يهدنب  يا  ناه  .« ربکألا شطعلا  موی  كاورأ  كزعا و  و  فوخلا ، موی  هللا  کنمآ  کل ؟ ام  :» دومرف درک و 
تزع تلادع ، قح و  زا  يوریپ  شاداپ  هب  ار  وت  دراد و  ینازرا  تینما  تسا -  قلخ  نیگمهس  ساره  سرت و  زور  هک  زیخاتسر -  زور  رد  ار 

تخس و طیارش  نآ  رد  همان -  نیا  نداتسرف  زا  سپ  دوعسمنبا »  » دوخ .و  دنادرگ باریس  ار  وت  زیخاتـسر  تخـس  یگنـشت  زور  رد  دشخب و 
هب یناسر  يرای  يارب  تکرح  يهدامآ  هک  ینامز  هاگ  نآ  تخادرپ و  شیوخ  نامزرمه  ناهارمه و  نارای و  یهدـنامزاس  هب  زیگناساره - 
نآ تفایرد  اب  وا  دیسر و  وا  هب  شراکادف  نارای  ترضح و  نآ  تداهش  هحفص 120 ] زوسناج [  ربخ  هاگان  هب  دیدرگ ، ناگتسیاش  ياوشیپ 

، وا يرای  هب  ندشن  قفوم  رطاخ  هب  وس  رگد  زا  دـمآ و  راتفرگ  قیمع  یهودـنا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  ییوس  زا  زادـگناج ، ربخ 
. تفگ دوردب  ار  ناهج  ات  دوب  هارمه  مدمه و  هاکناج  مغ  نامه  اب  هرامه  و  دش . ریذپان  نایاپ  هاکناج و  يدرد  غیرد و  راچد 

گرزب هابتشا  کی 

نیا دیدرگ و  گرزب  هابتشا  کی  شوختسد  شیوخ  لیلحت  رد  مالسلاهیلع ، نیسح  يوس  زا  همان  ناگدنراد  تفایرد  زا  یکی  نایم ، نیا  رد 
، يوما بیرف  قانتخا و  وج  نآ  رد  نیسح  ماما  يهمان  ندناوخ  زا  سپ  دناهدروآ ، رذنم »  » ار شمان  هک  وا  . دروآ راب  هب  یخلت  يهرمث  هابتـشا 

راک نیا  اب  وا  و  تسا ؛ دیبع » ، » يوما يهشیپ  دادـیب  دالج  یـسوساج  نامزاس  ياههئطوت  اههشقن و  زا  کیپ ، همان و  نیا  هک  تشادـنپ  نینچ 
تلاسر یحو و  نادناخ  نادنمتدارا  يریگتسد  هرصب و  رد  مالسلاهیلع  نیسح  هاوخیدازآ  بلطحالصا و  نارادفرط  ییاسانـش  يهشیدنا  رد 

وا و داماد  هک  زین  دـیبع »  » درک و میلـست  هللادـیبع »  » هب ار  کیپ  همان و  نمـشد ، یلاـمتحا  ترارـش  زا  شیوخ  تاـجن  يارب  ور  نیا  زا  تسا .
، رتشیب ساره  تشحو و  داجیا  يارب  درک و  تشادزاب  ار  ناگتسیاش  رالاس  کیپ  دیدرگ و  نامداش  وا  راک  زا  دوب ، هیرحب »  » شرتخد رسمه 
ار مدرم  تفر و  ربنم  هب  دیبع » ، » تیانج نیا  زا  سپ  . دناسر تداهش  هب  تخیوآ و  راد  هب  نارگن  هدزتشحو و  مدرم  ناگدید  ربارب  رد  ار  وا 
نارادـمنوناق و ناهاوخ و  يدازآ  یناشیپ  رب  زیگناهنتف  رگبوشآ و  كرام  نتخاون  اـب  تشاد و  رذـحرب  يوما  هایـس  دادبتـسا  اـب  تفلاـخم  زا 

. درک هفوک  گنهآ  هایس  بش  نآ  يادرف  دیباوخ و  هرصب  رد  ار  بش  داد و  رادشه  نانآ  هب  نایارگ ، نوناق 

هفوک يوس  هب  دیبع  تکرح 

دوخ ینیشناج  هب  ار  دایز ،» نب  نامثع  ، » دوخ ردارب  مالسلاهیلع ، نیـسح  عاجـش  کیپ  نتخیوآ  راد  هب  زا  سپ  دیبع ،» ، » يوما بیرفرپ  دالج 
بش ات  دمآ و  دورف  بکرم  زا  دیسر ، رهش  نآ  یکیدزن  هب  هک  یماگنه  . تفرگ شیپ  رد  ار  هفوک  هار  دوخ  دیزگرب و  هرصب  يرادناتـسا  رد 
زور رد  شناهارمه  وا و  ندید  اب  مدرم  دسر و  ارف  بش  یکیرات  ات  دـنام  اجنآ  رد  شیوخ  يهتـسد  راد و  هحفص 121 ] هارمه [  هب  ماگنه ،
قوش روش و  اـب  ناـگمه  هجیتـن  رد  ددرگیم و  هفوک  دراو  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  شخب  يدازآ  ناوراـک  هک  دـننکن  روصت  نشور ،
نمض ددرگ و  رتدنمورین  هلیسو  نیدب  ربمایپ  نادناخ  نارادتسود  يههبج  دنباتـشب و  ترـضح  نآ  لابقتـسا  هب  شوجدوخ  روط  هب  رایـسب و 
مدرم یناگمه  ترفن  ترضح ، نآ  يدادبتسا  دض  یناسنا و  توعد  هنالداع و  مسر  هار و  مالسلاهیلع و  نیـسح  زا  مدرم  يرادفرط  شیامن 
يوس زا  هن  ندرک ، مگ  هار  يارب  دـیبع »  » هک دوب  رتـسگ  هیاـس  اـج  همه  بش  یکیراـت  لاـح  ره  هب  . ددرگ رتراکـشآ  ناـیوما  دـض  رب  قارع 

یمومع راکفا  هک  ییاجنآ  زا  فصو  نیا  اب  دیدرگ و  هفوک  دراو  نانزهار  نادزد و  ناسب  فجن  يهزاورد  فرط  زا  هکلب  هرـصب ، يهزاورد 
مالسلاهیلع نیسح  ناوراک  هک  دنتشادنپ  نینچ  شناهارمه  وا و  ندید  اب  مدرم  زا  ياهراپ  دوب ، مالسلاهیلع  نیـسح  ناوراک  ندمآ  راظتنا  رد 

دایرف دوشن -  هتخانـش  ات  دوب  هدیـشوپ  زین  ار  شاهرهچ  هک  دیبع - »  » ندید اب  هفوک  نانز  زا  یکی  تهج  نیمه  هب  دـسریم . هار  زا  هک  تسا 
دایرف یپ  زا  و  دش ! هفوک  دراو  تما  تسود  رـشب  ياوشیپ  ربمایپ و  يهیامنارگ  دنزرف  هک  دـنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  ربکا ! هللا  هک : دروآرب 

يا ! ناگتـسیاش رالاس  يا  ! ربمایپ رـسپ  يا  ناـه  هک : دـنکفا  نینط  ناشیاهادـن  دـمآ و  درگ  وس  ره  زا  هراـبکی  هب  مدرم  نز ، نآ  شخبيداـش 
وریپ رادتسود ، رهـش ، نیا  مدرم  زا  نت  رازه  لهچ  زا  رتارف  و  میتسه . وت  اب  یگمه  ام  ! نایارگدیحوت نیتسار  ربهار  يا  !و  نادرمدازآ ياوشیپ 
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یکیرات نآ  رد  هک  دیبع »  » يوس هب  قشع ، یگدامآ و  افص و  افو و  نالعا  یپ  زا  .و  دنـشابیم تاهناشنم  دازآ  یناسنا و  مسر  هار و  ورهر  و 
موجه درکیمن -  یفرعم  ار  دوخ  زین  زابگنرین  رصنع  نآ  و  دنتـشادنپیم -  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  ناگتـسیاش ، ياوشیپ  ار  وا  بش ،

مدرم قوش  روش و  زا  هک  دـیبع » .» دـنتخادرپ تاساسحا  زاربا  هب  دـندییاس و  شبکرم  ياپ  تسد و  رب  تسد  هدز ، هقلح  شدرگ  رب  دـندرب و 
 ] یشیدنا هراچ  دنکن و  یفرعم  ار  شدوخ  وا  دننامب و  یقاب  شیوخ  رادنپ  نامه  رد  مدرم  رگا  هک  تسنادیم  دوب و  هداتفا  ساره  هب  تخس 

نوریب اـههناخ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراـک  ندیـسر  رادـنپ  هب  هفوـک  مدرم  يهمه  یتعاـس ، زا  سپ  تسا  نکمم  دـیامنن ، هحفص 122 ]
نم ؟ دیـسانشیمن ارم  مدرم ! يا  ناه  هک : دروآرب  دایرف  باقن ، ندز  رانک  اب  تخاـس و  راکـشآ  ار  شیوخ  دـیلپ  يهرهچ  هاـگان  هب  دـنزیرب ،
ندز رانک  اب  مادک  ره  دندرک و  ینیشنبقع  مدرم  هک  دوب  اجنیا  !؟ دیتسه اجک  دیشیدنایم و  هچ  امش  ربمایپ ! رسپ  نیسح ، هن  متسه ! هللادیبع 

وا دندش و  هدنکارپ  همه  كدنا ، یتدم  رد  دش و  رود  وا  زا  يوما ، دادبتـسا  و  دیبع »  » زا راجزنا  ترفن و  ناشن  هب  يرگید  نتخاس  لامیاپ  و 
. دیدرگ هفوک  يرادناتسا  دراو  دوب ، هداهن  رس  رب  هایس  ياهمامع  هک  یلاح  رد  شایناطیش  يهرهچ  زا  باقن  ندز  رانک  اب  زین 

هنارگلاجد تسایس 

نتخاس هدامآ  زا  سپ  تساخرب و  دیدرگ ، رادیدپ  قفا  زا  هریت  بش  نآ  دادماب  هک  یماگنه  دنارذگ و  هفوک  يرادناتـسا  رد  ار  بش  دیبع » »
زا وا  . تفرگرـس زا  ار  يدـیدج  يرگلاجد  دـمآرد و  نخـس  هب  نانآ ، یهدـنامزاس  هفوک و  رد  يوما  يهتـسد  راد و  ندـناوخارف  طـیارش و 

هناـمحریب و شهوکن  هب  درب و  شروی  مدرم  رب  وس  رگد  زا  و  تخادرپ ، يوـما  دادبتـسا  تنوـشخ و  زا  عاـفد  هب  رایـسب  گـنرین  اـب  ییوـس 
تسایس نتفرگ  شیپ  اب  یفرط ، زا  . تفرگ شنزرس  داب  هب  ار  نانآ  ناگرزب  نابلطحالـصا و  تخادرپ و  دادبتـسا  متـس و  نافلاخم  يهناملاظ 

رد هک  یناسک  رب  داد و  شاداپ  یکین و  يهدـع  و  دـندروآ ، دورف  رـس  وا  زا  هناروکروک  يرادربناـمرف  تعاـطا و  رب  هک  یناـسک  هب  عیمطت ،
!«، هن  » وا هب  دنرادرب و  ینامرفان  هب  رـس  دنـشاب و  روما  حالـصا  یهاوخیدازآ و  هشیدنا  رد  يوما و  قانتخا  دادبتـسا و  اب  تفلاخم  يهشیدـنا 

نیتسخن دش و  دجـسم  دراو  هاگ  نآ  . درـشف ياپ  نایرع  دیدهت  باعرا و  رب  داد و  رادشه  شیوخ  يهنامحریب  تخـس و  رفیک  زا  دـنیوگب ،
یلع ینلمعتـسا  و  مکدلب ، ینال  و  دـیزی ، نینمؤملاریمأ  نا  ۀـفوکلا ! لها  ای  :» درک زاغآ  هنوگ  نیا  هفوک  رد  ار  شیوخ  يهنارگلاجد  يهبطخ 

عماسلا یلا  ناسحالا  و  مکیوق ، نم  مکفیعـضل  قحلا  ذـخأ  و  مکملاـظ ، نم  مکمولظم  فاـصنا  و  مکنیب ، مکئیف  ۀمـسقب  ینرمأ  مکرـصم و 
شوهب هفوک ! مدرم  يا  ناه  .« لزن و  یبضغ . یقتیل  یتلاـقم  یمـشاهلا  هحفـص 123 ] لجرلا [  اذه  اوغلبأف  بیرملا  یلع  دـیدشتلا  و  عیطملا ،

هک تسا  هداد  نامرف  نم  هب  وا  . درپس نم  هب  ار  ناتراید  رهـش و  ورملق  دـیزگرب و  امـش  يرادـم  تیالو  هب  ارم  دـیزی ، نانمؤمریما ، هک  دیـشاب 
قح هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  !! مناتـسب ناراکمتـس  زا  ار  ناگدیدمتـس  داد  منک و  میـسقت  ناتنایم  رد  ار  امـش  يداـصتقا  یلم و  قوقح 

هدومن ناسحا  یکین و  ناتنارادربنامرف  ناگدرپسرس و  ناونش و  فرح  هب  و  مراپسب ! نانآ  هب  مریگب و  نادنمناوت  زا  ار  امش  يهعماج  ناناوتان 
یمـشاه درم  نآ  هب  ارم  مایپ  نیاربانب ، منک . دروخرب  رایـسب  تنوشخ  يدـنت و  هب  نانآ  اب  مریگ و  تخـس  ناتنازارف  ندرگ  ناشکرـس و  رب  و 

وا هب  دیناسرب و  تسا -  هدـمآ  شروش  بوشآ و  داجیا  و  دـیزی ، نانمؤمریما ، تموکح  اب  تفلاخم  تین  هب  هتـساخرب و  زاجح  زا  هک  رابت - 
دنمشوه ریفـس  یمـشاه ، درمناوج  زا  دیبع »  » روظنم هک  تسا  ینتفگ  . دمآ دورف  ربنم  زا  هاگ  نآ  و  دنک . اورپ  نم  مشخ  زا  هک  دیهد  رادشه 

. دوب ملسم »  » بانج مالسلاهیلع ، نیسح  رگحالصا  راکادف و  و 

یناه يهناخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ریفس 

بیرف قطنم و  زا  رود  نانخـس  راب و  تنوشخ  مایپ  ندینـش  زا  سپ  دـندوب ، هدـمآ  درگ  دـیبع »  » نانخـس ندینـش  يارب  هک  مدرم  زا  یهورگ 
«، ملـسم ، » مالـسلاهیلع نیـسح  راکادف  ریفـس  شوگ  هب  زین  دیبع »  » راتفگ نانآ ، ندش  هدـنکارپ  اب  دـندش و  هدـنکارپ  دجـسم  زا  وا  يهناراک 

بانج ربمایپ ، نادناخ  نارادتسود  زا  یکی  يهناخ  هب  تسیزیم  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  ناتـسود ، داهنـشیپ  دید و  حالـص  اب  زین  وا  و  دیـسر .
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، دش لیدبت  نانآ  دش  دمآ و  لحم  ربمایپ و  نادناخ  نارادتسود  دیما  يهطقن  و  ملسم »  » هاگتماقا هب  یناه  يارس  سپ  نآ  زا  و  تفر . یناه ،» »
نیـسح ریفـس  هاگتماقا  هب  نانآ  دـشاب و  بیرف  روز و  تموکح  ناسوساج  مشچ  زا  رود  نایرج  نیا  هک  دوب  نآ  رد  شنارای  وا و  شالت  اـما 
رایـسب وا  هاگیاج  نتفای  رد  تخادرپ و  ملـسم »  » يوجتـسج هب  دوخ ، دـیدهترپ  هناراکبیرف و  نانخـس  زا  سپ  دـیبع » .» دـنربن هار  مالـسلاهیلع 
میظنت روما و  یهدـنامزاس  مدرم و  يرگنـشور  هب  اجک  زا  تساجک و  ترـضح  نآ  هک  تسنادـن  تفاین و  ار  وا  هاگتماقا  اما  درک ، يراشفاپ 

یلع نانمؤمریما ، نارادتـسود  زا  هک  ینادـمه » کیرـش  ، » طیارـش نامه  رد  هحفـص 124 ] دزادرپیم [ . تاحالـصا  دربشیپ  ناـنآ و  نوئش 
زین يو  هفوک ، هب  وا  ندـمآ  اب  نامزمه  ای  دـیبع ،»  » هارمه هب  دوب و  قارع  رکفنـشور  ردـقنارگ و  گرزب و  ياهتیـصخش  زا  و  مالـسلاهیلع ،

هب وا  ندـماین  لیلد  زا  هللادـیبع »  » هک یماگنه  دـیدرگ و  رامیب  اهزور  نامه  رد  وا  . تشاد تماقا  یناـه »  » يهناـخ رد  دوب ، هدـش  هفوک  دراو 
کیرـش هب  ارم  مالـس  هک : داد  مایپ  وا  . دیایب ریما  دزن  دناوتیمن  تسا و  يرامیب  رتسب  رد  کیرـش »  » هک دـنتفگ  وا  هب  دـش ، ایوج  يرادناتـسا 

. دمآ مهاوخ  وا  تدایع  هب  بشما  هک  دییوگب  وا  هب  دیناسرب و 

؟ يدمآ هاتوک  ارچ 

« هناجرم  » رسپ هک  تسا  نیا  تقیقح  ربمایپ ! يهدازومع  يا  ناه  تفگ : درک و  ملسم »  » بانج هب  ور  دیبع ،»  » مایپ تفایرد  زا  سپ  کیرش » »
رظن زا  ار  دوخ  وش و  دراو  هناخ  ياهدمک  اههجنگ و  نیا  زا  یکی  هب  وا ، دورو  ماگنه  هب  امـش  نیاربانب ، دمآ ، دهاوخ  نم  تدایع  هب  بشما 

رـصنع نیا  ندرگ  ایب و  نوریب  اجنآ  زا  هرابکی  هب  تسـشن ، نم  رتسب  رانک  رد  وا  هک  یماگنه  هاگ  نآ  و  راد . ناهن  وا  ناظفاحم  نارادـساپ و 
هب ار  يوما  دادبتـسا  تراـسا  زا  مدرم  تاـجن  هفوک و  نوئـش  میظنت  روـما و  يهرادا  نم  نآ ، زا  سپ  هک  نزب ، ار  ماـشآ  نوـخ  هماـکدوخ و 

تفریذپ ار  کیرش »  » داهنشیپ هظحل ، کی  رد  دوب ، روالد  لدریش و  عاجش و  يدرم  هک  ملسم »  » بانج . منکیم نیمضت  تیقفوم  تمالس و 
لیلد دـش و  ایوج  وا  لاح  زا  کیرـش ،»  » رتسب راـنک  رد  نتفرگ  رارق  زا  سپ  دیـسر و  هار  زا  دـیبع » .» دـش ناـهن  ییاـج  رد  وا  يهراـشا  اـب  و 
مادقا راظتنا  رد  هدش و  هتخود  ملسم »  » هاگیفخم هب  نانچمه  شمشچ  يوما ، راکبیرف  دالج  هب  خساپ  نمض  زین  وا  هک  دیسرپ  ار  شايرامیب 

هب راک ، ماجنا  يارب  وا  ندناوخارف  ناشن  هب  کیرش » .» دشن يربخ  ملـسم »  » زا دیماجنا و  لوط  هب  راظتنا  اما  دوب ، راک  ندرک  هرـسکی  يارب  وا 
نآ و  اهییحت »... یملسب ال  راظتنالا  ام  « ؟ یتسه هچ  راظتنا  رد  یملس »  » رب مالس  دورد و  راثن  رد  هک : تخادرپ  رعش  نیا  زا  دنب  کی  ندناوخ 
زا ییوگ  تاهدازومع ، هحفـص 125 ] تفگ [ : درک و  یناه »  » هب ور  تفای و  زیگنارب  دـیدرت  درومیب و  ار  وا  راـتفگ  دـیبع » .» درک رارکت  ار 

ساسح طیارش  نآ  رد  هک  یناه » .» دروآیم نابز  رب  درومیب  نانخس  هک  ارچ  تسا ! هداد  فک  زا  درخ  تسا و  هتخاب  ار  دوخ  يرامیب  راشف 
يرامیب نیا  راتفرگ  هک  يزور  نآ  زا  کیرـش » ، » يرآ تفگ : دیبع ،»  » خساپ رد  دوب ، هدش  نوگرگد  شاهرهچ  گنر  دـیزرلیم و  دوخ  رب 
تخاسن عناق  ار  وا  ییوگ  یناه ،»  » خساپ اما  . دروآیم نابز  رب  درومیب  موهفمان و  نانخـس  دیوگیم و  نایذه  تسا ، هدش  رابگرم  تخس و 

يرادناتسا هب  هدز  تشحو  دیـشک و  نوریب  ار  دوخ  یناه »  » يارـس زا  رایـسب  يهلجع  اب  تساخرب و  نآ  یپ  زا  و  تفای . تدش  شاینارگن  و 
يا ناه  هک : درک  وا  هب  ور  کیرش »  » تشاد و تسد  رب  ریشمش  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  هاگناهن  زا  ملـسم »  » بانج دیبع ،»  » نتفر اب  . دیزخ

، مروآ شروی  دـیبع »  » هب ات  مدـش  نآ  رب  هک  یماگنه  : داد خـساپ  وا  ؟ تشادزاب راک  نیا  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  و  يدـمآ ؟ هاتوک  ارچ  درم ! ریش 
ار دایزنبا »  » هک مهدیم  دـنگوس  گرزب  يادـخ  هب  ار  وت  : » تفگ تخیوآ و  مناماد  هب  تفرگ و  رارق  مربارب  رد  نابزیم  نادـناخ  زا  ییوناب 
وناب و نآ  زا  راب  تقر  يهرظنم  نآ  ندید  اب  نم  تسیرگ و  هاگ  نآ  و  يزیرم »! ام  يارـس  رد  ار  وا  نوخ  یهدن و  رارق  فده  ام  يهناخ  رد 
اب یناه » [ » هحفـص 126 [ . ] 58 . ] مرگنب ار  وا  جنر  یناشیرپ و  متـسناوتن  متـسشن و  ياهشوگ  رد  مدـنکفا و  رود  هب  ار  ریـشمش  وا ، دـنگوس 

شنادـناخ هناخ و  زا  يوما  دادبتـسا  رطخ  نتخاس  رود  يهزیگنا  هب  هدوب و  شرـسمه  نز  نآ  هک  تفاـیرد  ملـسم ،»  » باـنج نخـس  ندـینش 
نیا اب  هک  وا ! رب  ياو  يا  تفگ : یناه »  » ور نیا  زا  تسا . هدـنکفا  رطخ  ماـک  هب  ار  همه  شراـک  نیا  اـب  هک  نیا  زا  لـفاغ  تسا ؛ هدرک  نینچ 

. مداتفا شنایم  رد  متخیرگیم  هچنآ  زا  کنیا  و  ار . شدوخ  مه  دیشک و  گرم  ماک  هب  ارم  مه  شراک ،
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ملسم هاگتماقا  هب  دیلپ  یسوساج  ذوفن 

دومخ و يهدرب  داتفین ، زاسراک  وا  دـیدهت  رادـشه و  دـیدرگ و  ناوتان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ریفـس  هاـگتماقا  نتفاـی  زا  دـیبع »  » هک یماـگنه 
وا هب  داد و  وا  هب  مهرد  رازه  راهچ  غلبم  تسا -  هدمآ  عبانم  زا  یخرب  رد  هک  ياهنوگ  هب  دناوخ و -  ارف  ار  لقعم ،» ، » دوخ يهشیپ  سوساج 
هب هک  یناسک  اب  ات  دشوکب  تسخن  هار ، نیا  رد  درامگ و  تمه  يوما  دادبتسا  دوس  هب  یـسوساج  ینیچربخ و  راک  هب  هک  درک  ناشن  رطاخ 
اب هاگ  نآ  ددرگ و  انشآ  دنناوخیم ، ارف  مالسلاهیلع  نیـسح  اب  تعیب  وا و  يوس  هب  ار  مدرم  دنتـسه و  طابترا  رد  ملـسم »  » بانج اب  ياهنوگ 
 - تسا هیروس  ياهرهش  زا  یکی  هک  صمح - »  » مدرم زا  ربمایپ و  نادناخ  نارادتسود  زا  ار  دوخ  تنطیـش ، يرگلاجد و  تقد و  تفارظ و 
هب ماجنارس  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  دنمجرا  ریفـس  اب  تعیب  تلادع و  قح و  هب  یناسر  يرای  يهشیدنا  رد  هک  دنک  يراشفاپ  دنز و  اج 

ار دوخ  هناراکایر ، شیاین  زامن و  تدابع و  يزاب و  ماوع  يزاـسرهاظ و  اـب  دـناسرب و  هجـسوع » نب  ملـسم   » هب ار  دوخ  نکمم ، تروص  ره 
یتسود و نیا  ششوپ  رد  دنک و  تعیب  ترضح  نآ  اب  دبای و  هار  ملسم »  » هاگتماقا هب  وا  يهلیـسو  هب  ات  دزاس  هحفص 127 ] وا [  هجوت  دروم 

يهبرض هار ، نیا  زا  درک و  نینچ  زین  وا  !! دیامن ینیچربخ  وا  یخزود  تموکح  يدادبتـسا و  هاگتـسد  يوما و  دالج  يارب  نیغورد ، تدارا 
رد نارگحالـصا  نابلطقح و  قح و  هب  تنایخ  گنن  ندـیرخ  ناج  هب  اب  دروآ و  دورف  مدرم  قوقح  یگدازآ و  يدازآ و  رکیپ  رب  یکانلوه 

. درپس نت  نآ  تفخ  هب  تخادرپ و  نآ  شتسرپ  هب  دز و  متس  هاگراب  يهناتسآ  رب  هسوب  ترخآ ، يارس  رد  خزود  روهلعش  شتآ  و  ایند ،

يدازآ ياوشیپ  هب 

تلادـع و قح و  زا  يراـی  مـالعا  وا و  تسد  هب  ناـنآ  ندرپـس  تعیب  تسد  و  ملـسم »  » درگ رب  هفوـک  مدرم  زا  یهوـبنا  ندـمآ  درگ  زا  سپ 
هب ار  همان  نیا  ترضح  نآ  هک  دوب  يوما  يهدیسوپ  راب و  تنوشخ  دادبتـسا  متـس و  زا  يرازیب  ترفن و  نالعا  تاحالـصا و  يارب  یگدامآ 

مهنم ینعیاب  دق  و  کعم ، ۀفوکلا  لهأ  عیمج  نا  هلهأ و  بذکی  دئارلا ال  ناف  دعب ، اما  . میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  :» تشون مالـسلاهیلع  نیـسح 
رالاس دعب ، اما  . نابرهم يهدنیاشخب  دنوادخ  مانب  .« هتاکرب هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  و  یباتک ، أرقت  نیح  لابقالا  لجعف  افلأ ، رـشع  ۀینامث 
يوس هب  ار  همان  نیا  هک  ساسح  طیارش  نیا  رد  مرورـس ! . دنکیم شرازگ  ار  تقیقح  دبیرفیمن و  ار  دوخ  مدرم  موق ، زاتـشیپ  ریفـس و  نم !
هدجه نونکات  دنراد و  امش  شخبتاجن  یحالصا و  يهمانرب  امش و  قشع  ورگ  رد  لد  دنتـسه و  امـش  اب  هفوک  مدرم  یمامت  مراگنیم ، امش 

. باتشب هفوک  يوس  هب  همان  نیا  تفایرد  زا  سپ  نیاربانب ، دناهداد ؛ تعیب  تسد  امـش  ریفـس  هب  افو  یتسود و  نیا  ناشن  هب  نانآ  زا  نت  رازه 
. داب وت  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  دورد و 

یناه يوس  هب  دیبع  ناگداتسرف 

دنور وا و  زور  لاح و  زا  تفای و  ار  ملسم »  » هاگتماقا لقعم ،» ، » شیوخ دیلپ  ناسوساج  يهتسدرس  يهلیـسو  هب  هک  یماگنه  هناجرم »  » رـسپ
و هجراخ ،» نب  ءامسا  «، » ثعشا نب  دمحم  : » ياهمان هب  متـس ، رگـشیاتس  سولاس و  ياههرهچ  هحفـص 128 ] زا [  نت  هس  دش ، هاگآ  شراک 
ام هب  یکیدزن  زا  ار  وا  زیچ  هچ  دزرویم ؟ يراددوخ  يرادناتـسا  هب  ندمآ  زا  یناه »  » ارچ تفگ : نانآ  هب  دناوخارف و  ار  جاجح » نب  ورمع  »

تسا رامیب  وا  هک  میاهدینـش  اهنت  میربخیب و  راک  نیا  زار  زا  ام  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنداد : خساپ  نانآ  ؟ درادیم زاب  ام  رادید  هب  ندمآ  و 
شاهناخ رد  رانک  رد  تاقوا  زا  ياهراپ  هدـیهر و  يرامیب  زا  وا  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  تفگ : دـیبع » .» تسا هداـتفا  يراـمیب  رتسب  رب  و 

وا هب  دیورب و  وا  رادید  هب  امـش  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدش  هابتـشا  شوختـسد  رورغ و  راچد  شدوخ  يهلیبق  دروم  رد  وا  نم  رواب  هب  دنیـشنیم .
يوس هب  نانآ  ؟ دزیگنایمنرب ام  رادید  هب  نتفاتـش  يرادناتـسا و  هب  ندـمآ  هب  ار  وا  ام ، تیالو  يرادـمامز و  قح  ایآ  هک  دـیزاس  ناشن  رطاخ 
ریما رادـید  زا  ار  وت  زیچ  هچ  یناـه !»  » يا ناـه  دـنتفگ : وا  هب  دوـب . شیوـخ  يهناـخ  رد  رب  وا  ناـنآ ، ندـمآ  ماـگنه  هب  هک  دـندمآ  یناـه » »
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مک تسد  ار  ام  تردق  هدیدرگ و  رورغ  شوختسد  شیوخ  تاناکما  ورین و  دروم  رد  ییوگ  تفگ : درک و  دای  امش  زا  وا  تسا ؟ هتـشادزاب 
وا اب  تفلاخم  هن  تسا و  هتشادزاب  ریما  ندید  زا  يرادناتـسا و  رد  روضح  زا  ارم  يرامیب ، جنر و  تفگ : نانآ  خساپ  رد  یناه » !» تسا هتفرگ 

يهناخ رد  رب  ار  زور  زا  یتعاس  ياهتـساخرب و  يرامیب  رتسب  زا  وت  هک  تسا  هدیـسر  شرازگ  وا  هب  دـنتفگ : ! درادـنپیم وا  هک  هنوگ  نآ  ای  و 
هدامآ نونکا  مه  هک  میهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  یهاوخریخ ، رس  زا  ام  کنیا  ياهدیزرو ؛ یهاتوک  رادید ، نیا  رد  ینیشنیم و  شیوخ 

فرطرب تناگتـسب  نادـناخ و  دوـخ و  زا  ار  هاگتــسد  رطخ  ییاـیب و  يرادناتــسا  هـب  اـم  هارمه  هـب  ینیــشن و  شیوـخ  بـکرم  رب  يوـش و 
« دیبع  » ترارش رطخ  یـشیدنادب و  ياهنوگ  هب  ات  دید ؛ يرادناتـسا  ات  نانآ  یهارمه  رد  ار  راک  يهراچ  كدنا  یلمأت  زا  سپ  یناه » !» يزاس

راوس بکرم ، ندش  هدامآ  سابل و  ندیشوپ  زا  سپ  هاگ  نآ  و  دیروایب ! ارم  سابل  ناه ! هک : داد  ادن  شاهداوناخ  هب  ور  نیا  زا  دزاس . رود  ار 
ناهارمه زا  یکی  هب  ور  یناه » ، » دـندش کیدزن  يرادناتـسا  خاک  هب  هک  یماگنه  . تفرگ شیپ  رد  ار  يرادناتـسا  هار  نانآ  هارمه  هب  دـش و 

زا هک  تسا  نـیا  تـقیقح  هحفـص 129 ] اـما [  ماهدـمآ ، امـش  هارمه  هب  نم  هدازردارب ! تفگ : درک و  دادبتـسا  ریما  ناگداتـسرف  اـی  شیوخ 
يوس هب  دوخ  ياپ  اب  دشاب و  هار  رس  رب  یماد  راک و  رد  ياهئطوت  هک  مراد  نآ  میب  منارگن و  شیک  تنوشخ  راکبیرف و  كدرم  نیا  گنرین 

: تفگ تسا ، هداتسرف  یناه »  » يوس هب  ار  شناهارمه  وا و  ياهزیگنا  فده و  هچ  اب  دیبع »  » تسنادیمن هک  ءامسا » نب  ناسح  .» میورب رطخ 
يارب زج  زین  اـم  درادـن و  وت  دروم  رد  یکاـنرطخ  يهشیدـنا  وا  راد ؛ رود  هب  دـب  ياهرادـنپ  زا  ار  دوـخ  هدـم و  هار  لد  هب  دـب  زیزع ! تسود 

یگمه ماجنارس  . تسین ینارگن  ياج  چیه  ام  رواب  هب  میاهدماین ؛ وت  توعد  يارب  وت و  يارـس  هب  مهافت  ءوس  نتخاس  فرطرب  یهاوخریخ و 
اب هک  يراکتنایخ  رـصنع  تفگ : بل  ریز  دوشیم ، کیدزن  وا  هب  هک  دـید  ار  یناه »  » هک یماگنه  دـیبع ،»  » دـندش و هفوک  يرادناتـسا  دراو 

ياپ اب  وا  يرآ ، تسا ؛ هدـمآ  دوخ  ياپ  اب  کنیا  هتخاس ، اـهرفیک  نیرتتخـس  روخرد  ار  دوخ  تفـالخ ، تموکح و  اـب  شیوخ  تفلاـخم 
رد نمدارم  نم  کلیلخ  نم  كریذع  یلتق  دیری  هتایح و  دـیرا  : هک تخادرپ  يدـیبز »  » رعـش نیا  يهمزمز  هب  هاگ  نآ  و  .... تسا هدـمآ  دوخ 

هزیگنا و هک  وگب  نم  هب  تسا . نم  ناـج  نتفرگ  ياوه  رد  تفلاـخم و  يهشیدـنا  رد  وا  اـما  متـسه ، وا  تشادـیمارگ  یگدـنز و  يهشیدـنا 
!؟ تسیچ دنمتدارا ، نیا  هب  تبسن  يرهمیب  نیا  رد  وت  يهناهب 

خاک رالات  رد 

رعش و نیا  زا  تروظنم  دیبع !»  » يا ناه  تفگ : درک و  وا  هب  ور  يدج ، رطخ  ساسحا  هشیپ و  دادیب  ریما  موش  ياههمزمز  ندینـش  اب  یناه » »
دض رب  هک  یتسردان  ینید و  دض  یلم و  دض  ياهراک  نیا  اههشقن و  نیا  یناه !»  » يا ناه  هک : دروآرب  دایرف  وا  ؟ تسیچ هیانک  هراشا و  نیا 

ییاریذـپ وا  زا  هدروآ و  تاهناخ  هب  ار  لیقع » نب  ملـسم   » وت ؟ تسیچ دوشیم ، ماجنا  وت  يارـس  رد  یمالـسا  تما  دـیزی و  نانمؤمریما ، ماظن 
ناهن هدیـشوپ و  اـم  رب  تیاـهراک  نیا  هک  يرادـنپیم  نینچ  يروآیم و  مهارف  هدـنمزر  ياـهورین  تاـناکما و  حالـس و  شیارب  ینکیم و 

و هحفـص 130 ] تسا [ . هنوگ  نیمه  ارچ  تفگ : وا  . دناهدرک شرازگ  غورد  وت  هب  تسین ؛ نینچ  تفگ : یناه » «!؟ ياهتـشادنپ هچ  دـنامیم ؟
اب هتفریذپ و  ار  دیبع »  » يارب ینیچربخ  یسوساج و  گنن  هک  تفص -  هدرب  دیلپ و  رصنع  نآ  ! دیروایب ار  لقعم » : » هک دروآرب  دایرف  هاگ  نآ 

رارسا هب  هدروآ و  درگ  ار  يرایسب  تاعالطا  هدومن و  ذوفن  تلاسر  یحو و  نادناخ  نارادتسود  تالیکـشت  رد  يراکایر  یتفـص و  ناطیش 
سوساج سولاس ، هشیپ و  تنایخ  تفـص  هدرب  نآ  هک  تفایرد  تخانـش و  ار  يو  یناه ،»  » وا ندـمآ  اب  دـش . دراو  دوب - هتفای  تسد  یمهم 

نخس يهویش  ریزگان  هب  ور  نیا  زا  . تسا هدیزای  تسد  مدرم  یحالـصا  هناهاوخ و  تلادع  شبنج  دض  رب  یگرزب  تنایخ  هب  هدوب و  دیبع » »
تـسا نیا  تیعقاو  میوگب . ار  تقیقح  ات  نک  قیدصت  ار  مراتفگ  ونـشب و  ارم  نخـس  وت  دروآ ! حالـص  هب  ار  ریما  ادخ  تفگ : داد و  رییغت  ار 

شاینابزیم هتفریذپن و  ار  وا  هک  مدرک  ایح  نم  تسا و  هدروآ  هانپ  نم  يارـس  هب  وا  ماهدرکن ؛ توعد  شیوخ  يارـس  هب  ار  ملـسم » ، » نم هک 
تموکح و اب  تفلاخم  ار  راـک  نیا  وت  یتسار  هب  رگا  کـنیا  تسا . بجاو  مزـال و  زین  ناـمهیم  تمرح  تسا و  نم  ناـمهیم  وا  منک . در  ار 
هلیبق و نم و  هانپ  زا  دورب و  دهاوخیم  هک  اجک  ره  ات  مهاوخب  ار  وا  رذع  ریزگان  هب  مورب و  ات  نک  اهر  ارم  ینادیم ، تفالخ  دـض  رب  مادـقا 
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« دیبع .» مدرگ اهر  وا  يدازآ  تمرح و  قوقح و  زا  عافد  نامهیم و  هب  مارتحا  عوضوم  زا  هلیسو  نیدب  مه  نم  ددرگ و  جراخ  منامیپ  دهع و 
نینچ دنگوس ! يادـخ  هب  هک : دیـشورخ  یناه » .» ینک میلـست  ام  هب  يروایب و  ار  وا  ات  تخاس  مهاوخن  اهر  ار  وت  دـنگوس ! يادـخ  هب  تفگ :
دالج هب  ار  شیوخ  نامهیم  مدومنیمن و  میلـست  وت  هب  ار  وا  مدرکیمن و  نینچ  دوب ، مه  نم  تسد  رد  کـنیا  مه  وا ، رگا  و  دـش ؛ دـهاوخن 

: تفگ تساخ و  اپب  ياهشوگ  زا  یلهاب » ورمع  نب  ملسم  ، » تفای همادا  یناه »  » و دیبع »  » نایم وگتفگ  شکمـشک و  هک  یماگنه  . مدرپسیمن
رب ار  الب  يراتفرگ و  یهدن و  نتـشک  هب  ار  دوخ  ینکفین و  رطخ  هب  ار  نتـشیوخ  ناج  هک  مهدیم  دنگوس  يادخ  هب  ار  وت  یناه !»  » يا ناه 

ریما هب  ار  ملسم »  » ایب و نیاربانب  دوش ؛ هتـشک  شنمگرزب  عاجـش و  يدرمناوج  وت  نوچ  هک  مراد  غیرد  نم  يرواین ؛ دورف  تاهلیبق  نادناخ و 
گنن يهیام  وت  يارب  راک  نیا  هن ، دوب و  یهاوخ  شنزرس  شهوکن و  روخرد  هن  وت  تموکح ، راشف  نیا  اب  طیارش و  نیا  رد  هک  زاس  میلست 
تسا راع  گنن و  يهیام  نم  يارب  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  نینچ  زگره  هک : دیـشورخ  یناه » [ » هحفص 131 دمآ [ . دهاوخ  باسح  هب  راع  و 

، ربمایپ يهیامنارگ  دـنزرف  يهدـنیامن  ریفـس و  هک  ار -  شیوخ  ردـقنارگ  نامهیم  رایـسب ، نارای  دـنمورین و  ملاـس و  ناوزاـب  نتـشاد  اـب  هک 
؛ درک مهاوخن  نینچ  هن ، مراپسب ؛ دیبع »  » ناسب راوخنوخ  نشخ و  ینمشد  غیت  هب  شیوخ  تسد  اب  تسه -  زین  مالسلاهیلع ، نیسح  ترـضح 

رگدادبتـسا ریما  هب  شیوخ  تسد  اب  دروایب و  ار  ملـسم »  » هک دادیم  دـنگوس  ار  وا  دـیزرویم و  رارـصا  یلهاب »  » درم ناـس  نیدـب  !و  زگره
. درک مهاوخن  نینچ  ادخ  هب  هک  دیشورخیم  وا  و  دراپسب ؛ هفوک 

دیبع رابگرم  دیدهت 

دروآرب دایرف  هناجرم »  » رـسپ تفریذپن ، ار  متـس  هاگراب  هب  شیوخ  نامهیم  میلـست  تفخ  دادبتـسا و  اب  يراکمه  گنن  یناه »  » هک یماگنه 
میلـست ام  هب  ار  ملـسم  نونکا  مه  ای  هک : درک  یناه »  » هب ور  هماکدوخ  رـصنع  نآ  دـندرب و  وا  تخت  رانک  ار  وا  . دـیروایب کـیدزن  ار  وا  هک :

يور رب  مه  دادیب  متس و  تسد  رگا  درک و  مهاوخن  میلست  ار  وا  تفگ : یناه » «؟ ینیزگیمرب ار  مادک  دز ؛ مهاوخ  ار  تندرگ  ای  ینکیم و 
« یناه ، » هک تسا  ینتفگ  . تفرگ یهاوخ  رارق  هرـصاحم  رد  دش و  یهاوخ  ورایور  يرایـسب  ياهریـشمش  اب  هک  تسا  هاگ  نآ  ییاشگب ، نم 
ار وا  دشاب ، مزال  رگا  دنتـسه و  وا  زا  عافد  يهدامآ  شاهریـشع  رواگنج  نادرم  تشادنپیم ، هک  دروآیم  نابز  رب  ار  نانخـس  نیا  یلاح  رد 

دـش وربور  یناه »  » يهدنبوک قطنم  هناریلد و  تمواقم  اب  هک  یماگنه  دیبع » .» تخاس دنهاوخ  اهر  وا  میخژد  ياهدراگ  و  دـیبع »  » گنچ زا 
رثایب یناه »  » تبالـص يرگنفرژ و  یهاگآ و  لحاس  رب  دروخرب  اب  شراشف  باعرا و  دیدهت و  يرگلاجد و  ایر و  بیرف و  جاوما  يهمه  و 

یپ رد  یپ  یتابرض  تواقش ، يرگیشحو و  اب  تفرگ و  فده  ار  هنازرف  بلطحالصا و  ریپ  نآ  يهرهچ  رـس و  درب و  قامچ  هب  تسد  دنام ،
ار نآ  تخیر و  ورف  شدـیپس  نساحم  رب  نوخ  تسکـش و  مه  رد  ار  وا  ياههنوگ  یناشیپ و  ینیب ، تیانج ، نآ  يهجیتن  رد  هک  دروآ  دورف 
 ] رد دـنک و  عافد  دوخ  زا  دـبنجب و  ات  دـش  نآ  رب  هظحل  کی  رد  ریلد  هاوخیدازآ  ریپ و  ریـش  . دـیدرگ گنرنوخ  زین  وا  ساـبل  درک و  نیگنر 
هب ار  نآ  تفرگ و  مکحم  ار  دوـخ  حالـس  وا  اـما  درب ، دادبتـسا  ریما  ياـهيدراگ  زا  یکی  ریـشمش  يهضبق  هب  تسد  هار  نیا  هحفص 132 ]

ینادنز ات  دنتفرگ و  ار  وا  تفالخ  نامیخژد  !و  دیریگب ار  وا  هک : دروآرب  دایرف  هنیک  مشخ و  زا  رپ  نازرل و  ییادص  اب  دـیبع » .» دادـن یناه » »
رادساپ نآ  رب  دنتسب و  زین  ار  هاگتـشادزاب  برد  اجنآ ، رد  يو  نتخاس  ینادنز  زا  سپ  دندیـشک و  دشیم  تشادزاب  دیاب  تقوم  روط  هب  هک 

هب گنرین  بیرف و  ناگداتسرف  ام  ایآ  نکش ! دهع  ریما  يا  ناه  تفگ : تساخ و  اپب  « هجراخ نب  ءامسا   » ماگنه نیا  رد  . دنتـشامگ نابهگن  و 
وا و ندـمآ  شاداپ  هب  ات  میروایب  اجنیا  هب  تملاسم  یتسود و  اب  مارتحا و  توعد و  اب  ار  وا  اـت  يداد  ناـمرف  اـم  هب  وت  ؟ میدوب نارگید  يوس 
رب ار  شاهرهچ  نوخ  ینکـش و  مهرد  هنوگ  نیا  یهد و  رارق  قامچ  بوچ و  فده  ار  شاهرهچ  يو ، ندروآ  توعد و  يارب  ام ، يراکمه 
وا ضارتعا  ندینـش  اب  هناجرم »  » رابت لصایب و  دـنزرف  ؟ تسا یناسنا  هنادرم و  وت  يهویـش  نیا  ایآ  يزاـس ؟ ناور  شـسابل  دـیپس و  نساـحم 
زین وا  درک و  رداص  زین  ار  وا  يریگتسد  روتسد  هاگ  نآ  ؟و  یتسه اجنیا  مه  زاب  وت  هک : دیشک  دایرف  تنوشخ  مشخ و  اب  تفـشآرب و  تخس 

يدرس هآ  كانلوه ، ياهتیانج  نیا  راب و  تنوشخ  رظانم  نیا  ندید  اب  .و  دیدرگ تشادزاب  دش و  هدیشک  ریجنز  هب  دروخ و  کتک  تخس 
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.« یناه ای  كاعنا  یسفن  یلا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  : » هک دیشکرب  لد  زا 

یلد هداس  یهاگآان و  يهعجاف 

نیا دش و  شخپ  هفوک  رد  تعرس  هب  هناجرم  راکبان  دنزرف  تسد  هب  يرادناتسا ، خاک  رد  یناه »  » تخس ندش  هجنکش  تشادزاب و  ناتساد 
زا هک  جاجح » نب  ورمع  .» دش هتـشک  دیبع »  » تسد هب  یناه »  » هک دـش  هتفگ  نانآ  هب  دیـسر و  وا  نادـناخ  هلیبق و  شوگ  هب  هدـنهدناکت  ربخ 

بوچ و تابرض  ریز  یناه ،»  » ندش هتشک  ربخ  ندینـش  اب  دوب ، وا  يهناخ  رد  و  یناه »  » رـسمه زین  هحیور »  » شرتخد دوب و  وا  يهلیبق  نارس 
ژد نآ  تیانج و  ملظ و  هاگراب  نآ  دـندش و  ریزارـس  يرادناتـسا  يوس  هب  جـحذم »  » هلیبق نادرم  زا  یهوبنا  هارمه  هب  دادبتـسا ، ریما  قاـمچ 

ياهدروخلاس هک  ار -  حیرـش » ، » ربخ نیا  تفایرد  اب  دیبع » [ » هحفص 133 دنتفرگ [ . هرـصاحم  هب  ار  یمدرمان  یهابت و  سولاس و  تنایخ و 
نآ درگنب و  دوخ  مشچ  اب  ار  یناه »  » ندوب هدنز  دورب و  هاگتشادزاب  هب  ات  داد  روتسد  وا  هب  تساوخ و  دوب -  تواضق  بهذم و  توسک  رد 

اب ات  مدید ؛ هدنز  نونکا  مه  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  نم  تسا و  هدـشن  هتـشک  وا  هک  دـیوگب  مدرم  هب  دوش و  رهاظ  يرادناتـسا  ماب  تشپ  رب  هاگ 
بوکرـس تنایخ و  يهمادا  هئطوت و  تصرف  ات  دننک  ینیـشن  بقع  دادیب  تواقـش و  خاک  فارطا  زا  دنیـشن و  ورف  مدرم  مشخ  درگـش ، نیا 

زا ياهطقن  رب  هاگتـشادزاب ، رد  یناه »  » ندـید زا  سپ  تفریذـپ و  ناج  سرت  زا  هتـساوخان و  ای  هتـساوخ  هنافـسأتم  زین  حیرـش » .» دـیآ مهارف 
مهرد زا  رگید  اما  مدـید ؛ هدـنز  کنیا  مه  ار  وا  نم  تسا و  غورد  یناـه »  » ندـش هتـشک  ربخ  مدرم ! يا  ناـه  تفگ : دـش و  رهاـظ  يدـنلب 

زین تیعمج  نآ  هک  تسا  زیگنا  تریح  تفگن و  يزیچ  دیبع »  » يهلیسو هب  شندش  ینادنز  تشادزاب و  وا و  یناشیپ  هرهچ و  ندش  هتسکش 
تنوشخ وا و  ندروخ  کتک  تشادزاب و  هب  هکنآیب  دندش و  دونشخ  یناه »  » ندوب هدنز  ربخ  تفایرد  اب  دندروخ و  بیرف  دنفرت ، نیمه  اب 

یلدهداس و نیا  اب  دنتـشگزاب و  دندوب  هدمآ  هک  یهار  زا  دنهاوخب ، ار  شیوخ  ردارب  دننک و  يدج  یـضارتعا  دنـسرب و  دـیبع »  » تواقـش و 
نآ ساسح و  تیعقوم  نآ  تخانش  مدع  دیلپ و  هماکدوخ و  نمشد  یـسیلبا  ياههشقن  يهتـسیاب  هتـسیاش و  تخانـش  مدع  يرواب و  شوخ 

مینادیم و  دنداد ؛ يوما  يهشیپ  تنوشخ  ماشآ و  نوخ  دادبتـسا  هب  ار  ترارـش  تیانج و  يهمادا  تئرج  زاس ، تشونرـس  یتایح و  طیارش 
قاـنتخا و زوس  ناـسنا  هایـس و  تیمکاـح  موـش  دروآ  هر  اهدـص  هکلب  اـههد و  زا  یکی  زین  يریذـپ  تفآ  یهاـگآان و  یلدهداـس و  نیا  هک 

. تسا راصحنا  دادبتسا و 

یناه يریگتسد  ربخ  ملسم و 

هک یناسک  زا  یهورگ  هارمه  هب  گنردیب  وا  دیـسر و  ملـسم »  » شوگ هب  تشذگ ، افواب  هنازرف و  ریپ  نآ  رب  هچنآ  و  یناه »  » تشادزاب ربخ 
نایرج نیا  .و  درک تکرح  دـیبع »  » اب دربن  يارب  دـندوب ، هتـسب  نامیپ  دادبتـسا  اب  راکیپ  تلادـع و  قح و  يراـی  رب  هداد و  وا  هب  تعیب  تسد 

« دیبع  » يوس هب  شیوخ  نامیپ  دهع و  نتسکش  اب  کنیا  دناهدرک ، تعیب  وا  اب  هک  یناسک  زا  یهورگ  دید  ترـضح  نآ  هک  دوب  نآ  زا  سپ 
و ملسم » [ » هحفص 134 دناهدش [ . ناتـسادمه  تسدمه و  تلادع  قح و  دض  رب  وا  اب  هتفرگ و  رگنـس  وا  هارمه  هب  يرادناتـسا  رد  هتفاتش و 

شیوخ تعیب  نداهن  اپ  ریز  زا  سپ  هک  ینانکشدهع  يوما و  يهتسد  راد و  و  دیبع »  » اب دنتفرگ و  هرصاحم  رد  ار  هفوک  يرادناتـسا  شنارای 
اما تفای ، همادا  بش  زا  یساپ  ات  دربن  نیا  داد و  يور  فرط  ود  نایم  یتخس  راکیپ  دندش و  ریگرد  دندوب  هتفرگ  رگنس  اجنآ  رد  ملسم ،»  » اب

ناشن يدرمناوج  يرادافو و  كدنا ، يرامـش  دندش و  هدنکارپ  جیردت  هب  دندوب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  هک  یناسک  بش  یکیرات  ندمآ  اب 
ياهنت گرزب  يرهش  رد  ار  دوخ  رگید  زامن ، نایاپ  زا  سپ  اما  داتسیا ؛ زامن  هب  دش و  دجـسم  دراو  زامن  يارب  ملـسم » .» دندنام وا  اب  دنداد و 

زا وا  يرآ ، . دـشاب شهارمه  لدـمه و  يوما  يهنتف  جوم  ربارب  رد  ات  يروای  رای و  هن  درب و  هناـخ  هب  ار  وا  اـت  تشاد  یناـبزیم  هن  دـید ؛ اـهنت 
رب دـسریم و  اـجک  هب  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  تسنادیمن  دـید ؛ اـهنت  کـت و  ار  دوخ  ياهچوک  رد  دـمآ و  نوریب  هفوـک  دجـسم 

؛ دیـسر هلبجینب »  » ياههناخ هب  ات  تفر  شیپ  درپس و  ماگ  هتـسهآ  هتـسهآ  دوب  هچ  ره  ؟ تساجک شیوس  نآ  تسا  هدش  دراو  هک  ياهچوک 
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هناخ زا  هاگ  دوب ، لالب »  » شدـنزرف نارگن  هک  زین  وا  دوب و  هعوط »  » مان هب  هدازآ  ییوناب  يارـس  هناخ ، نیا  داتـسیا . ياهناـخ  رد  رب  اـجنآ  رد 
ار هناخ  برد  تفریم و  هناـخ  هب  هاـگ  تسیرگنیم و  هاگرذـگ  هچوک و  يوس  نآ  وس و  نیا  هب  شرـسپ  يوجتـسج  رد  دـمآیم و  نوریب 

ياههچوک شرـسپ ، ندـمآ  يوجتـسج  هب  ات  دوشگ  ار  هناخ  برد  هرابرگد  وناب  نآ  هک  یماگنه  . دوب رارقیب  شدـنزرف  يارب  اما  تسبیم ،
، بآ ندروآ  اب  زین  وا  تساوخ و  ندروخ  بآ  وا  زا  ملسم » .» تسا هداد  هیکت  تبرغ  راوید  رب  هک  دید  ار  اهنت  يدرمریـش  درگنب ، ار  کیرات 
عاجش و شوناب  نآ  درک و  یفرعم  هدازآ  يوناب  نآ  هب  ار  نتشیوخ  ناگتسیاش  رالاس  ریفـس  هک  دوب  اجنآ  رد  تسرد  درک و  باریـس  ار  يو 

ناـشن يوـما  راکهایـس  دادبتـسا  فلاـخم  تلاـسر و  یحو و  نادـناخ  رادتـسود  ار  دوـخ  درک و  توـعد  هناـخ  هب  ار  وا  هـشیپاورپ  هاـگآ و 
ثعـشا  » رازگتمدخ هک  لالب - »  » وا رـسپ  دوسآ . ياهفرغ  رد  وا  تیادـه  اب  تفر و  وا  يهناخ  هب  نز  دازآ  نآ  توعد  هب  ملـسم » ، » يرآ . داد

هب ردام ، زا  وج  سرپ و  زا  سپ  دـنراد . هناـخ  رد  یناـمهیم  هک  تفاـیرد  دیـسر و  هار  زا  دوب -  هفوک  تسرپاـیند  نارـس  زا  یکی  سیق ،» نب 
هب ار  نایرج  زین  راکتنایخ  رصنع  نآ  درک و  شرازگ  ثعشا »  » هب وا  یهاگآ  نودب  ردام و  مشچ  زا  رود  ار  نایرج  درب و  یپ  ملـسم »  » دوجو

هللادـبع  » ای ثعـشا » نب  دـمحم   » یگدرکرـس هب  ار  دوخ  نامیخژد  زا  نت  داـتفه  گـنردیب  دـیبع » [ » هحفـص 135 دناسر [ . دـیبع »  » شوگ
. تشاد لیسگ  ملسم »  » يریگتسد يارب  یملس »

هنانامرهق عافد 

ههیش و يادص  نانآ و  يوهایه  ندینش  اب  ملسم »  » دندرک و هرصاحم  ار  زیتس  متس  هشیپاورپ و  هدازآ و  رکفنـشور و  يوناب  نآ  يهناخ  نانآ 
نآ رب  هناروـالد  تسـشن و  بکرم  رب  درک و  نت  رب  مزر  ساـبل  ور  نـیا  زا  دـناهدمآ ؛ شايریگتـسد  يارب  هـک  تفاـیرد  ناـشیاهبسا  ياـپ 

فارطا هناخ و  زا  ار  نانآ  تفرگ و  تخس  نانآ  رب  ار  راک  شزیتس  ملظ  زوسمتس و  ریشمش  اب  تخات و  شکنامهیم  نکشنامیپ و  ناراکهبت 
زاب هراب  رگد  تشگیم -  نوزفا  ناشرامـش  رب  مد  ره  هک  سفن -  هزات  ياهورین  هارمه  هب  نانآ  اما  تخاس ؛ هدنکارپ  هدازآ ، نز  نآ  يهناخ 
اما دـندش ؛ هتـشک  ملـسم »  » تسد هب  نارـسهریخ  نآ  زا  یهورگ  تفای و  همادا  راکیپ  . دـنتفرگ تخـس  اـهنت  روـالد  نآ  رب  ار  راـک  دـندمآ و 

نامه رد  و  دندرک ؛ ناراب  گنس  ار  يدرمیاپ  يدازآ و  نامرهق  نآ  هتفرگ و  رگنس  فارطا  ياههناخ  هناخ و  نآ  ماب  تشپ  رب  نانآ  ماجنارس 
هب ار  دوخ  هتـسش و  تسد  ناج  زا  ارچ  یتسه ؛ ناما  رد  وت  ملـسم !»  » يا ناه  هک : دروآیمرب  دایرف  بترم  زین  نمـشد  هاپـس  يهدنامرف  لاح 
رب درکیم ؛ عافد  دوخ  نییآ  نید و  شیوخ و  یتسه  تایح و  زا  دـیگنجیم و  هناروالد  وا  .« کسفن لتقت  نامالا ال  کل  « ؟ یهدیم نتـشک 
ائیش توملا  تیار  نا  ارح و  الا  لتقأ  تمـسقأ ال  : دناوخیم ار  یمعثح » نارمح   » زیگناروش ياهرعـش  اهدورـس و  تخاتیم و  دادبتـسا  هاپس 
رگا مراذگن ، تداهـش  رتسب  رب  رـس  هدازآ ، درمدازآ و  زج  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  ... ارم انخـس  درابلا  طلخا  وا  ارغأ  وا  عدـخأ  نا  هرکأارکن 

ای مدرگ و  رورغم  نانآ  گنرین  اب  اـی  مروخب و  ار  نارگدادـیب  بیرف  هک  تسا  دـنیاشوخان  میارب  . مرگنب دـنیاشوخان  ياهدـیدپ  ار  گرم  هچ 
دایب يدرگ و  رادیاپ  هدنیاپ و  ات  زاس  رود  نتـشیوخ  زا  ار  هرهلد  سرت و  .... مزیمایب نآ  ییاراوگ  یکنخ و  هب  ار  یگدنز  یماکخلت  یمرگ و 

زا مریگیم و  فده  بلق  توق  تردق و  اب  ار  ناراکزواجت  امش  کنیا  نم  و  دش . دهاوخ  ترارش  راتفرگ  يزور  يدرم  ره  هک  شاب  هتشاد 
. دنشاب مبیرف  يهشیدنا  رد  دنهدب و  نم  هب  نیغورد  ياهدع  و  هحفص 136 ] موق [  نیا  هک  مکانمیب  نآ  زا  نم  مسارهیمن . يدنزگ  چیه 

مالسلا هیلع  نیسح  مرالاس  رطاخ  هب 

هن وت  تسین ؛ هنوگ  نیا  هن ، ملسم ! يا  ناه  هک : دروآرب  دایرف  دیبع »  » هاپـس يهدرکرـس  وا ، زاس  هسامح  راکیپ  زیگناروش و  راعـشا  خساپ  رد 
نم یتسه و  ناما  رد  وت  هکلب  زگره ! دش ؛ دـنهاوخن  دراو  گنرین  رد  زا  وت  اب  و  تشگ ؛ یهاوخ  رورغم  هن  دـش و  یهاوخ  هدرمـش  وگغورد 

ياهمخز هک  یلاح  رد  مزر  تیارد و  درمریش  نآ  .و  وش میلـست  هدن و  نتـشک  هب  ار  تدوخ  نیاربانب  دسرن ؛ یبیـسآ  وت  هب  هک  مدنبیم  دهع 
راوید رب  دـیدرگ و  ناوتاـن  راـکیپ  يهمادا  زا  تخیریم ، نیمز  رب  شـسدقم  رکیپ  هرهچ و  رـس و  زا  نوخ  دوب و  هتـشادرب  یتخـس  قـیمع و 
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درک رارکت  ار  شیوخ  راتفگ  داد و  ناما  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  ثعـشا » نب  دمحم   » هراب رگد  لاح  نامه  رد  داد و  هیکت  تبرغ  ییاهنت و 
بیرف متسه و  ناما  رد  نم  یتسارب  »؟ نمآ انأ  : » تفگ وا  . زادنیم رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  نک و  سب  یتسه ؛ ناما  رد  وت  ملـسم !»  » يا ناه  هک :

هنانامرهق عاـفد  زا  تسد  وا  .« معن لاـق : . » دوب یهاوخ  ناـما  رد  وت  يرآ ، تفگ : دادبتـسا  هاپـس  يهدرکرـس  ؟ تسین راـک  رد  يدرمناوجاـن  و 
نآ رد  اما  دش ؛ راوس  ترـضح  نآ  دندروآ و  یبکرم  دنتفرگ و  ار  يو  زوس  متـس  ریـشمش  دندمآ و  شیپ  دـنتفای و  تئرج  نانآ  و  دیـشک ؛

یکی . دیدرگ زیربل  کشا  زا  شناگدید  ماج  تسـش و  ناج  زا  تسد  دیدرگ و  دیمون  نانآ  نامیپ  دهع و  نمـشد و  ناما  زا  ییوگ  طیارش ،
رب هچنآ  رب  دیابن  دنکیم  لابند  ار  وت  يهتساوخ  فده و  ناسب  یفده  هتساوخ و  هک  یـسک  شابن ؛ تحاران  تفگ : نمـشد  ناگدرکرـس  زا 

کی يهزادـنا  هب  مرادیم و  یمارگ  ار  دوخ  ناج  هکنیا  اب  نم  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  تفگ : ملـسم » .» دـیرگب دـنک و  یباـتیب  دـمآ  شرس 
یباـتیب میرگیمن و  دوخ  تشونرـس  رب  متـسین و  نارگن  شیوـخ  ناـج  رب  کـنیا  اـما  مدنـسپیمن ؛ ار  یناـیز  دوـخ  يارب  ندز  مه  رب  مشچ 

زا نم  مایپ  همان و  يهلیسو  هب  هک  تسوا  دنمجرا  نادناخ  و  مالسلاهیلع ، نیسح  مرالاس ، رطاخ  هب  نم  هودنا  يرارقیب و  نیا  هکلب  منکیمن ؛
هودنا يرآ ، تسا . هتشادنپ  هناصلاخ  هناقداص و  ار  امش  یتسود  يرادافو و  نالعا  هدرک و  تکرح  قارع  يوس  هب  نانکشدهع ، امـش  تعیب 

، وت يهناملاظ  تشز و  نخـس  نیا  و  تفگ : هاگ  نآ  .و  تسوا يهیامنارگ  نادـناخ  ترـضح و  نآ  هحفـص 137 ] رب [  نم  ینارگن  قیمع و 
. تسا گنرین  زاغآ 

يوما ماشآ  نوخ  دالج  ربارب  رد 

وا هک  یماگنه  . دروآ يرادناتسا  هب  شیوخ  يهرصاحم  رد  ار  وا  دیشک و  ریجنز  هب  يریسا  ناسب  ار  ملسم » ، » شنامیپ فالخرب  دیبع »  » هاپس
زا یکی  . دـیدیمن مارتـحا  یتمالـس و  مالـس و  روـخرد  ار  وا  هک  ارچ  درکن ؛ مالـس  دـیلپ  رـصنع  نآ  رب  دـندرک ، دراو  هناـجرم »  » رـسپ رب  ار 

هانگیب نم  نتشک  موش  يهشیدنا  رد  دیبع »  » رگا تفگ : وا  .« ریمألا یلع  ملس  ! » نک مالس  ریما  رب  تفگ : ترضح  نآ  هب  دادبتسا ، نارادساپ 
دهع و ای  نوناق و  هب  دـنبیاپ  رگا  و  مهاوخب ؟ وا  يارب  یتمالـس  هچ  و  مراد ، وا  رب  یمالـس  دورد و  هچ  نم  تسا ، بلطقح  هاوخيدازآ و  و 

نوناق هب  هدننک  لمع  ارگنوناق و  سانـش و  نوناق  ناسنا  ره  رب  مرایـسب  مالـس  درادن ، ارم  ناج  دصق  دیاهتـسب و  نم  اب  امـش  هک  تسا  ینامیپ 
ناگـشیپ ترارـش  ریما  وا  شاب ؛ تکاس  وت ! رب  ياو  .« ریمأب یل  وه  ام  کحیو  تکـسا ! :» دومرف هک  دناهدروآ  ياهراپ  . دـشاب ریما  هچ  رگا  داب ،

دورد نم  هب  دابم ؛ دورد  مالس و  زین  وت  رب  تفگ : دوب ، نایرج  رظان  هک  دایزنبا » .» بلطحالصا ارگدیحوت و  هاوخیدازآ و  نم  ریما  هن  تسا ،
؛ تسین ياهزات  زیچ  دشکب  ارم  ییوت  نوچ  رگا  تفگ : ملـسم » .«» لوتقم کناف  ملـست  مل  ما  تملـس  .» دش یهاوخ  هتـشک  یتسرفن ، ای  یتسرف 

نیرتتشز راتـشک و  يهویـش  نیرتدـب  وت  نیارباـنب  دناهتـشک ؛ ار  رتهب  رترادرکوکین و  نم  زا  وت ، زا  رتهشیپدادـیب  رتدـیلپ و  رـصانع  هک  ارچ 
وت زا  اـهتواسق  اهترارـش و  نیا  رب  ياهماـکدوخ  چـیه  هک  ارچ  تشاذـگ ؛ یهاوـخن  او  نم  دروـم  رد  ار  اهمادـنا  اـضعا و  ندـیرب  هـجنکش و 

ریذپان و فصو  تماهش  زا  دایزنبا » .» درک یهاوخن  راذگاو  دوخ  زا  رتدب  هب  ار  یـشنمدد  يراکتـشز و  یتشرـسدب و  وت  تسین و  رتهدنبیز 
ماـما و رب  تخب ! هریت  يا  و  راکمتـس ! يا  ناـه  هک : دروآرب  هرعن  دـش و  مشخ  هحفـص 138 ] رد [  ملـسم »  » نینهآ يهدارا  نیدالوپ و  قطنم 
هک دیـشورخ  ملـسم » «!؟ ياهتـشاک هنتف  مخت  هدناشفا و  فالتخا  یگدنکارپ و  رذب  ربمایپ  تما  نایم  رد  هدیروش و  دیزی » ، » تدوخ ياوشیپ 

لصایب و ردـپ  وت و  نیا  ییوگیم ؛ اوران  تخـس  ینزیم و  هنادرمناوجان  تشز و  یتمهت  یفابیم و  اوسر  یغورد  داـیز !»  » رـسپ يا  ناـه 
مراد نآ  دیما  مراگدرورپ  هاگراب  زا  نم  و  دیدناشفا ؛ یگدنکارپ  فالتخا و  رذـب  ناملـسم  مدرم  ربمایپ و  تما  نایم  رد  هک  دـیتسه  ترابت 
اصع قش  امنا  تبذک ... ملسم : لاقف  .» دزاس نم  يزور  ار  شناگدیرفآ  نیرتاوسر  نیرتدب و  تسد  هب  ار  دوخ  هار  رد  يهناریلد  تداهش  هک 

ار يزیچ  دوخ  يارب  وت  تفگ : داـیزنبا » .«» ۀـیربلا رـش  يدـیأ  یلع  ةداهـشلا  هللا  ینقزری  نأ  وـجرأ  اـنأ  و  داـیز ... كوـبأ  تنأ و  نیملـسملا 
وت و نایم  تساوخن و  تیارب  ار  نآ  اناوت  يادـخ  هک  يدرپس  ماگ  نآ  یپ  رد  درک و  میـسرت  وت  يارب  ار  ياهتـساوخ  تلد  ياوه  یتساوخ و 
رتهدنبیز و ام  زا  یـسک  هچ  و  دومرف : وا  . تسا نآ  يهدنبیز  هک  داد  رارق  تساوخ و  یـسک  يارب  ار  نآ  هاگ  نآ  دیدرگ و  عنام  تاهتـساوخ 
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نب دیزی  «! » هیواعم  » رسپ دیزی ،» : » تفگ وا  »؟ ۀناجرم نبای  هلها  نم  و  «! » هناجرم  » رسپ يا  تسا  مدرم  نوئش  میظنت  روما و  ریبدت  رب  رتهتسیاش 
رب ام  دـشاب و  رواد  امـش  ام و  نایم  رگداد  يادـخ  هک  میدونـشخ  تقیقح  نیا  رب  اـم  و  تسادـخ ؛ نآ  زا  شیاتـس  تفگ : ملـسم » !«» هیواـعم
رد امـش  يارب  يرادنپیم  وت  ایآ  ملـسم !»  » يا ناه  هک : داد  همادا  دیبع » .«» مکنیب اننیب و  امکح  هللااب  انیـضر  هللادمحلا ، . » میدونـشخ وا  يرواد 

نینچ هن  دـنگوس ! يادـخ  هب  تفگ : خـساپ  رد  وا  »؟ رمـالا نم  أیـش  کـل  نا  نظتأ  « ؟ تسا ياهرهب  نآ  نوئـش  مـیظنت  هعماـج و  روـما  ریبدـت 
ناسب دیبع » .«» نیقیلا وه  امنا  نظلا و  وه  ام  هللاو  . » تسام قح  راک  نیا  هک  مرواب  نیا  رب  متـسه و  نیقی  جوا  رد  دروم  نیا  رد  هک  مرادنپیم 
تمهت ییوگراچیل و  هب  دید ، هدروخ  تسکـش  اوسر و  راگزور ، درمدازآ  نآ  قطنم  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  راگزور ، نادیلپ  يهمه 

نیا هب  ندمآ  زا  ار  وت  ات  دوبن  هدنـسب  تیارب  هنیدـم  يورابیز  ناکزینک  اب  یمرگرـس  يزاب و  ایآ  ملـسم ! يا  ناه  تفگ : دروآ و  ور  یـشارت 
نازاب و تسایـس  يهمه  ناسب  هاگ  نآ  ؟ دراد زاب  دـمحم  هحفـص 139 ] تما [  راک  ندیـشک  یهابت  هب  رد  شـشوک  شالت و  راـید و  رهش و 
ردارب و مه  اب  رارقرب و  نانآ  یگچراپکی  یگناگی و  هک  يدـمآ  مدرم  نیا  يوس  هب  یلاح  رد  وت  دوزفا : يروآ  تهب  تحاـقو  اـب  ناراداـیند 

هدـنکارپ ار  ناـنآ  وـت  دـندوب و  شمارآ  هاـفر و  تـینما و  شیاـسآ و  رد  يوـما  يهنـالداع  ماـظن  يهیاـس  رد  ماـگمه و  لدـمه و  دـحتم و 
روما حالـصا  يارب  هکلب  یگدنکارپ ؛ رذب  ندناشفا  يارب  هن  و  میاهدمآ ، اجنیا  هب  يراکهبت  یهابت و  يارب  هن  ام ، داد : خساپ  ملـسم » .» یتخاس

هب ار  نانآ  ناکین  شايدادبتـسا  تموکح  نامز  دایز ،» ، » تاهشیپ دادیب  ردـپ  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناماس  نیا  مدرم  هک  ارچ  میاهدـمآ  هعماج 
اور ار  اهدادیب  نیرتدب  هرـصب -  هب  وا  نداد  طلـست  هفوک و  يرادناتـسا  رب  تردپ  نتـشامگ  اب  نانآ -  رب  هیواعم »  » هدیـشک و نوخ  كاخ و 

میناوخ و ارف  یمالسا  یناسنا و  ياهـشزرا  هب  ار  ناگمه  ات  میاهدمآ  ام  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدرب  تراغ  هب  ار  نانآ  تاناکما  تورث و  هتـشاد و 
تینما و يدازآ و  هدـش و  لاـمیاپ  قوـقح  میراد و  اـپب  هعماـج  رد  ار  داد  لدـع و  میهد و  رادـشه  اهشزرادـض  رگید  دادـیب و  متـس و  زا 

ادـخ رتسگتلادـع  هوکـشرپ و  باتک  نوناق و  تیمکاـح  هب  هناـهاوخریخ  هنازوسلد و  ار  ناـگمه  مینادرگزاـب و  ناـنآ  هب  ار  مدرم  تمارک 
ياهقوب هک  هنوگ  نآ  هن  میاهدمآ ، هناشنمدازآ  گرزب و  هنادنـسپادخ و  ياهراک  نیا  يارب  الاو و  ياهفدـه  نیا  اب  ام  يرآ ، ؛ مینک توعد 

اولب بوشآ و  داجیا  تمهت  دندنبیم و  غورد  ام  رب  تعامج و ... هعمج و  ياهزامن  ربنم و  زارف  رب  بارحم و  دجسم و  رد  يوما  گنراگنر 
كابأ نأ  اومعز  رـصملا  لهأ  نکلو  تیتأ  داسفلل  ام  !» زگره هن ، دننزیم ؛ ام  هب  ار  هعماج  نایم  رد  یهابت  یگدـنکارپ و  رذـب  ندـناشفا  ای  و 

مکح یلا  اوـعدا  و  طـسقلاب ، موـقأ  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاـب و  رمـآل  تئجف  هیلا ، مهئیف  لـمح  مـهملظ و  ۀـیواعم  نأ  مهراـیخ و  لـتق 
.« باتکلا

ملسم تیصو  هس 

تکرح یحالصا  یمالسا و  یناسنا و  دنلب  ياهفده  نایب  يوما و  دادبتـسا  ياهتمهت  هب  خساپ  هناعاجـش و  يرگنـشور  زا  سپ  ملـسم » »
هحفـص یتسه و [  نم  نتـشک  زا  ریزگان  رگا  گنیا  و  دوزفا : درک و  دـیبع »  » هب ور  ناگتـسیاش  رالاس  زا  یگدـنیامن  هب  شیوخ  يهناعاجش 

درک و نارـضاح  هب  ور  هاگ  نآ  . منک تیـصو  ات  نک  اهر  ارم  يزیرب  ارم  نوخ  یناسنا  یقوقح و  نیزاوم  يهمه  فـالخرب  هک  ینآ  رب  [ 140
يدـنواشیوخ دـنویپ  ياهنوگ  هب  وت  نم و  نایم  رمع ! يا  ناه  هک : درک  هراشا  وا  هب  دـیزگرب و  ار  دعـس » نب  رمع   » ریزگاـن هب  ناـنآ  ناـیم  زا 

« دیبع  » و دنک ؟ هچ  هک  تسیرگن  وا  هب  دـیبع ،»  » دـمآ شوخ  يارب  وا  . مراد یـشرافس  وت  هب  ییاهنت  تبرغ و  طیارـش  نیا  رد  کنیا  و  تسا ؛
؛ دنتفر نارـضاح  مشچ  زا  رود  ياهطقن  يرادناتـسا و  زا  ياهشوگ  هب  ود  نآ  . دراد ياهتـساوخ  هچ  دیوگیم و  هچ  تاهدازومع  نیبب  تفگ :
درک و رمع »  » هب ور  اـهنت  رادرـس  نآ  ملـسم ،»  » هک دوب  اـجنآ  رد  . دینـشیم ار  ناشنانخـس  هن  دـیدیم و  ار  ود  نآ  یـسک  هن  هک  ياهنوـگ  هب 
رد هک  کـنیا  ماهدـش و  هفوـک  دراو  هـک  يزور  زا  - 1: زا دـنترابع  هک  مراد  وت  رب  شرافـس  تیـصو و  هس  نم  دعـس ! رـسپ  يا  ناـه  تفگ :

یهدب مدیسر  تداهـش  هب  دیبع »  » تسد هب  نم  رگا  هک  مهاوخیم  وت  زا  تسا ، هدمآ  مندرگ  رب  یماو  یهدب و  متـسه ، تداهـش  يهناتـسآ 
رتعیرـس هچ  ره  و  - 3. راپـسب كاـخ  هب  ياهشوگ  رد  ناتـسب و  نارگدادبتـسا  زا  ار  ماهتفخ  نوخ  هب  رکیپ  متداهـش ، زا  سپ  - 2. ینک ادا  ارم 
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ینکـش ناـمیپ  هتـشادزاب و  قارع  هفوک و  يوـس  هب  ندـمآ  زا  ار  وا  اـت  راد  لیـسگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگتـسیاش ، رـالاس  يوـس  هب  یکیپ 
رواب هب  هک  ارچ  دراد ؛ رذح  رب  قارع  يوس  هب  تکرح  زا  ار  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  دناسرب و  وا  یهاگآ  هب  ار  لیابق  نارادمدرس 

. تسا ناور  هفوک  يوس  هب  نونکا  مه  نم  يوس  زا  ياهمان  تفایرد  رطاخب  ترضح  نآ  نم 

دنبرد رادرس  هب  تنایخ 

ریما هکنآیب  دـشوکب ، اـهنآ  ماـجنا  رد  دراد و  هاـگن  هناـمرحم  ار  اـهنآ  هک  نآ  ياـج  هب  ملـسم »  » تیـصو هس  ندینـش  زا  سپ  دعـس »  » رـسپ
تفگزاب ار  همه  متس ، هاگراب  هب  یتمدخ  شوخ  ناشن  هب  وا و  رتشیب  يدونـشخ  بسک  يارب  تفر و  وا  يوس  هب  دهاوخب ، يوما  رگدادبتـسا 

درادن ام  هحفص 141 ] هب [  یطبر  چیه  ملسم »  » مود لوا و  تیصو  ود  اما  تفگ : وا  شهوکن  نمـض  دیبع » .» درک تنایخ  راکـشآ  روط  هب  و 
ارچ دریگیم ؛ هدهع  هب  ار  اهنآ  ماجنا  دونشیم ، ار  وا  تیصو  هک  یسک  تسا و  طوبرم  وا  دوخ  هب  زین  شرکیپ  يراپسکاخ  هب  ای  وا  یهدب  و 

اب يهطبار  رد  هچنآ  اـما  دوـش . هدرپـس  كاـخ  هب  اـجک  هک  میتـسین  وا  ناـجیب  رکیپ  يهشیدـنا  رد  رگید  میدرک  مادـعا  ار  وا  اـم  یتـقو  هک 
زین ام  دشاب ، هتـشادن  ام  تموکح  هب  يراک  دـنک و  اهر  ار  ام  دـیاین و  ام  يوس  هب  وا  رگا  هک  منک  ناشن  رطاخ  دـیاب  تسا  نیـسح  شرالاس ،

نانخس زا  سپ  زین  ترضح  نآ  درک و  رداص  ار  دنبرد  رادرس  نآ  نوخ  نتخیر  يهناملاظ  نامرف  هک  دوب  نآ  زا  سپ  .و  میرادن وا  هب  يراک 
رـس هفوک  رد  هک  هناجرم - »  » رـسپ يوما و  قانتخا  تملظ و  ناـنابهگن  دادـیب و  متـس و  ناـیناب  رب  نیرفن  تنعل و  راـثن  دـنت و  هنارگنـشور و 

رصنع يهلیـسو  هب  دوب ، دادیب  ریجنز  رد  هتـسب و  شدنمناوت  تسد  ود  هک  یلاحرد  دش و  هدرب  يرادناتـسا  خاک  ماب  هب  دوب -  نانآ  يهتـسد 
تشحو وج  داجیا  روظنم  هب  هاگ  نآ  و  دیسر ؛ تداهش  هب  تفرگ و  رارق  ریشمش  فده  شندرگ  يرمحا » ریکب   » مان هب  یتفـص  هدرب  دیلپ و 

مالس و . دش هدنکفا  مدرم  نایم  نابایخ و  هب  يرادناتسا  خاک  ماب  زا  شرکیپ  قانتخا ، متـس و  نافلاخم  ندیناسرت  هعماج و  رد  رتشیب  ساره  و 
! داب شهاوخیدازآ  رابت  لسن و  هنادواج و  مسر  هار و  رهطم و  رکیپ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد 

یناه تداهش 

ار وا  شنامیخژد  درک و  رداص  ار  هنازرف  ریپ  نآ  ةورع ،» نب  یناه  ، » وا روالد  دنمتریغ و  نابزیم  مادـعا  نامرف  دـیبع »  » هک دوب  نآ  زا  سپ  و 
« دیبع  » ناگدرب زا  یکی  ار  هنازرف  ریپ  نآ  هک  دننآرب  زین  ياهراپ  دنتخیوآ . شراد  هب  اجنآ  رد  دندرب و  رهـش  ياههلابز  يروآ  عمج  لحم  هب 
ار تشحو  رورت و  وج  وس  کی  زا  وا  دنمتریغ  نابزیم  ناگتـسیاش و  رالاس  ریفـس  يهنامحریب  راتـشک  . دز ندرگ  ریـشمش  اب  دیـشر »  » مان هب 
رد هک  ییاـجنآ  اـت  دروآ ؛ دـیدپ  ار  يوما  راکهایـس  دادبتـسا  دـض  رب  راـجزنا  ترفن و  هودـنا و  مغ و  جوم  وـس  رگید  زا  تخاـس و  رتهریت 

« يدـسا  » رعاـش يهدورـس  هب  هنوـمن  يارب  دـش . هتخیر  ترـسح  کـشا  تفر  گرزب  درم  ود  نآ  رب  هک  يدادـیب  نیا  رب  اـهرثن  اـههدورس و 
راـختفارپ و گرم  هک  ینادیمن  رگا  ... لـیقعنبا قوسلاـب و  یناـه  یلا  يرظناـف  توملاـب  نیردـت  ـال  تنک  اذا  : دورـس نینچ  هک  مـیرگنیم 

روالد نآ  هب  ! رگنب هفوک  رازاب  رـس  رب  لـیقع »  » دـنمجرا دـنزرف  و  یناـه » [ » هحفـص 142 يهتـشغآ [  نوخ  هب  رکیپ  هب  تسیچ ، هناـشنمدازآ 
هدنکفا ریز  هب  متـس  هاگراب  ماب  يادنلب  زا  شناجیب  رکیپ  هک  يرگید  نامرهق  هب  و  تسکـش ؛ مه  رد  ار  شاهرهچ  دادـیب  ریـشمش  هک  يدرم 

قح و هار  رد  ناشتداهـش  يروالد و  ناتـساد  هک  ياهنوگ  هب  تخاس ؛ راتفرگ  ار  هدازآ  نامرهق  ود  نآ  دادبتـسا ، ریما  يهناملاظ  نامرف  . دـش
يهلیبق هک  یلاـح  رد  ددرگ و  راوس  لـلجم  ياـهبکرم  رب  رطاـخ  تینما  اـب  دـناوتیم  ءامـسا »  » اـیآ . دـیدرگ ناراـگزور  ناتـساد  تلادـع ،

ار رـسیب  يرکیپ  ؟، دـنک یگدـنز  تینما  اـب  دـنهاوخیم ، ار  یناـه »  » يهتخیر قحاـن  هـب  نوـخ  دنتـسه و  صاـصق  يهشیدـنا  رد  جـحذم » »
!و تسا هدـش  هتخیر  تهج  ره  وس و  ره  هب  هک  يرگنیم  ار  ینیب  ياـهنوخ  هتخاـس و  نوگرگد  ار  شاهرهچ  گـنر  گرم ، هک  يرگنیم 

دیهاوخ یناگیامورف  ناسب  تروص  نآ  رد  دیریگن ، ار  وا  ماقتنا  دیشابن و  دوخ  رادرس  ردارب و  هاوخنوخ  سرداد و  رگا  یناه ! هلیبق  يا  امش 
. دنشورفیم يرویز  رز و  كدنا  هب  ار  دوخ  هک  دوب 
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ماش رابرد  هب  ملسم  رس  لیسگ 

ناسنا ود  نآ  رـس  یناه » ، » وا يافواب  دنمتریغ و  نابزیم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نامرهق  ریفـس  نتـشک  زا  سپ  هناجرم »  » يهشیپ دادیب  دـنزرف 
خیرات زا  ناس  نیدب  . تشاد لیـسگ  دیزی »  » يوس هب  بلط  ایند  شیدنا و  کیرات  ناتـسرپيوما  زا  نت  ود  هارمه  هب  ار  هدازآ  بلطحالـصا و 

زور نیا  و  داتفا ؛ قاـفتا  هجحیذ  متـشه  اـب  ربارب  هبنـش  هس  زور  دـیبع »  » دادـیب زواـجت و  دـض  رب  ملـسم »  » ماـیق هک  ددرگیم  تفاـیرد  نینچ 
دیحوت دبعم  نیرتنهک  رانک  رد  ههام  دنچ  یتماقا  زا  سپ  زین  مالسلاهیلع ، نیسح  ترضح  ناگتسیاش ، رالاس  هک  دوب  يزور  نامه  یخیرات 

زا هنیدم و  زا  ترجه  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  ینتفگ  . تفرگ شیپ  رد  ار  قارع  هفوک و  هار  ادخ  يهناخ  عادو  زا  سپ  اوقت ، و 
يرپس ادخ  يهناخ  رانک  رد  هکم و  رد  ار  هدعقیذ  لاوش و  ناضمر ، نابعش ، هام  ياهزور  زا  یـشخب  ربمایپ  شردقنارگ ، ياین  هاگمارآ  رانک 

هحفص 145 ] درک [ . تکرح  قارع  يوس  هب  شیوخ  ریطخ  تلاسر  نارگ  راب  ندیشک  شود  هب  هفیظو و  ماجنا  يارب  هاگ  نآ  درک و 

وا يوس  هب  ادخ  ي  هناخ رانک  زا 

نیسح ماما  ياهراکهاش  زا 

فاوط هب  تسود  يهناخ  درگ  رب  درک و  نت  هب  مارحا  يهماج  دـنک ، كرت  قارع  يوس  هب  ار  هکم  ات  دـش  نآ  رب  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه 
جح نیزگیاـج  ار  هرمع  هلیـسو  نیدـب  دـیدرگ و  جراـخ  مارحا  زا  هاـگ  نآ  دومن و  یعـس  ار  افـص  هورم و  ناـیم  فاوط ، زا  سپ  تخادرپ .
رطخ هب  دوب -  یهلا  نما  مرح  رانک  هژیو  هب  ناگمه ، یناسنا  یعیبط و  قح  ود  هک  ار -  وا  تینما  يدازآ و  يوما  دادبتـسا  هک  ارچ  تخاـس ؛

زا ریزگان  ربمایپ  يهیامنارگ  دـنزرف  تسا و  کـیدزن  ناـیوما  رگید  يهئطوت  اـی  رورت و  رطخ  هک  درکیم  ساـسحا  ترـضح  نآ  هدـنکفا و 
نامیخژد ای  رادناشن و  شابوا  تسد  هب  وا  كاپ  نوخ  ندش  هتخیر  اب  هبعک -  هوکـش  تمرح و  مه  هلیـسو ، نیدب  ات  دوب  ادخ  يهناخ  كرت 

يادـن تصرف  زا  يروهرهب  اب  ناکما و  دـح  رـس  ات  هتخاـس و  بآ  رب  شقن  ار  دادبتـسا  موش  يهشقن  مه  ددرگن و  لاـمیاپ  يوما -  سانـشان 
. دزاس زادنا  نینط  مالسا  ناهج  نارک  ات  نارک  رد  ار  یشک  قح  زا  دایرف  يزیتس و  متس  یبلطحالـصا و  یهاوختلادع و  یگدازآ ، يدازآ و 
« ریمع نب  کلملادـبع   » زا . دوب اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  یبهذـم  یـسایس -  ياـهراکهاش  زا  هناریلد  هنادنمـشوه و  میمـصت  نیا  و 
« يریمح لیعامـسا  ، » درک تکرح  قارع  دصق  هب  ادخ  يهناخ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگتـسیاش ، رالاس  هک  یماگنه  تفگ : هک  دناهدروآ 

نآ و  مسارهیمن ، ندز  نوخیبش  مدهدـیپس و  رد  ناناپوچ  زا  نم  ... ادـیزی توعد  اریغم و ال  حبـصلا  قلف  یف  ماوسلا  ترعذ  ـال  : دورـس نینچ 
درمدازآ ارم  دـیابن  مشک ، رانک  دـناهتفرگ  فدـه  ارم  هک  ییاهرطخ  زا  ار  دوخ  ات  مهد  ملاـظ  تسد  هب  تلذ  تسد  گرم  سرت  زا  هک  هاـگ 

هحفص 146 ] دنناوخب [ . ناراگزور 

تکرح زا  شیپ  میمصت  نالعا 

زا ناگتـسیاش  رالاس  تکرح  زا  مالـسلاهیلع ، رقاب  ترـضح  نیتسار ، ماما  نیمجنپ  روضح  رد  مدرم  زا  یهورگ  هک  دناهدروآ  دروم  نیا  رد 
«! هزمحاـبا  » يا ناـه  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  دـندروآ  ناـیم  هب  نخـس  وا  یهارمه  زا  هیفنح » نب  دـمحم   » فـلخت قارع و  يوـس  هب  هـکم 

يهمان نآ  رد  تساوخ و  ياهمان  دنک ، تکرح  قارع  يوس  هب  هتفگ و  عادو  ار  هکم  ات  دش  نآ  رب  هک  یماگنه  مالسلاهیلع ، نیسح  ترضح 
ینع فلخت  نم  دهشتسا و  یب  قحل  نم  هناف  دعب ، اما  مشاهینب ، یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نم  ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  :» تشون نینچ  هنادواج 
نیا رد  ددنویپب و  نم  هب  هار  نیا  رد  امش  زا  کی  ره  هک  شوهب  دعب ، اما  مشاهینب ،»  » يوس هب  یلع ، نب  نیـسح  زا  « مالـسلا و  حتفلا . غلبی  مل 

نم اـب  یماـگمه  یهارمه و  زا  زین  مادـک  ره  دـیدرگ و  دـهاوخ  رختفم  تداهـش  فرـش  هـب  دـشاب ، نـم  هارمه  هـب  هنابلطحالـصا  يهماـنرب 
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. تفای دهاوخن  تسد  يزارفرس  يزوریپ و  هب  زگره  دزرو ، يراددوخ 

نینهآ مزع 

كرابم رضحم  هب  دوب -  بلطملادبع  ناگداون  زا  یکی  هک  نامحرلادبع - » نب  رکبوبا   » هک دوب  تکرح  يهدامآ  نیـسح  ترـضح  ناوراک 
هار نیا  رد  وا  . دنکن تکرح  قارع  يوس  هب  ددرگزاب و  شیوخ  میمصت  زا  هک  درک  اضاقت  ترضح  نآ  زا  دیدرگ و  بایفرـش  ترـضح  نآ 

هراشا نانمؤمریما  شردپ ، یناسنا  هنالداع و  تموکح  رد  ناماس  نآ  مدرم  راجنهان  درکلمع  هب  درک و  یهاوخریخ  رایـسب  شیوخ  رادـنپ  هب 
ار خلت  كاندرد و  ياهدادـیور  نآ  تفگ و  نخـس  یبتجم  ترـضح  شاهیامنارگ ، ردارب  ترـضح و  نآ  قح  رد  نانآ  ییافویب  زا  درک و 
هناـقداص و ار  شیوـخ  هاگدـید  وـت  دوـمرف : وا ، یهاوـخریخ  تقادـص و  زا  يراذگـساپس  نمـض  مالـسلاهیلع  نیـسح  اـما  درک ، يروآداـی 

نیـسح يا  ام  و  تفگ : ادخ  يهدـنب  نآ  .و  دـش دـهاوخ  نامه  دـنک  مکح  نآ  رب  دـهاوخب و  ادـخ  ار  هچنآ  نامگیب  یتفگ و  هناهاوخریخ 
نیـسح رادـید  زا  سپ  نمحرلادـبع » نـب  رکبوـبا   » هاـگ نآ  ! میراپــسیم وا  هاـنپ  رد  وا و  دزن  میراذـگیم و  ادـخ  باـسح  هـب  ار  وـت  زیزع !

لوقی احـصان  يرت  مک  : درکیم همزمز  نومـضم  نیا  اب  يرعـش  هک  یلاح  رد  دـش ، هحفـص 147 ] دراو [  دـلاخ » نب  ثراح   » رب مالـسلاهیلع 
تروظنم دیسرپ : ثراح » ...» دوشیم ینامرفان  دیوگیم و  ار  شیوخ  هاگدید  هک  يرگنیم  ار  یهاوخریخ  وگزردنا و  رایسب  هچ  ... یـصعیف

هب تکرح  زا  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  هدیشوک  رایسب  هک  تخاس  ناشنرطاخ  تفگزاب و  ار  ناگتـسیاش  رالاس  اب  شرادید  نایرج  ؟ تسیچ
یتـسنادیم ار  هچنآ  يدرک و  ار  تایهاوـخریخ  هک  دـنگوس  هبعک  راـگدرورپ  هب  تفگ : وا  . تسا هدـشن  قـفوم  اـما  درادزاـب ، قارع  يوـس 

. یتفگ

مرازیب امش  يهناملاظ  درکلمع  زا  نم 

ورمع  » ناگداتسرف قارع  يوس  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نابوخ ، رالاس  ناوراک  تکرح  زا  سپ  هک : تسا  هدروآ  ناعمـس » نب  ۀبقع  »
، دننادرگزاب هکم  هب  ار  نآ  ات  دندش  نآ  رب  دنتفرگ و  ار  ناوراک  هار  رس  تعرس  هب  ییحی » ، » شردارب تسایر  هب  هکم  رادناتـسا  دیعـس ،» نب 
رد دـمآ  تفر و  يدازآ  يارب  شیوخ  یهلا  یناسنا و  یعیبط و  قح  رب  دـیزرو و  يراددوخ  تشگزاب  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  اـما 

درـشف و ياپ  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  ترجه  يدازآ  یگدـنز و  لحم  هاگتماقا و  شنیزگ  يدازآ  لـصا  مالـسا و  ناـهج  نارک  اـت  نارک 
لیمحت رد  نانآ  . درمـش ناسنا  قوقح  نیرتییادـتبا  اب  فلاخم  هناملاظ و  اوران و  يراک  ار ، شناگداتـسرف  راـک  يوما و  رادناتـسا  تساـیس 
لیمحت دادیب و  ربارب  رد  دوب  یتیگ  ناریذپان  متس  نایارگقح و  ياوشیپ  هک  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  دندرـشف و  ياپ  دوخ ، ياجبان  تساوخ 
تکرح زا  يریگولج  يارب  دش و  هدیـشک  رگیدکی  ربارب  رد  اههنایزات  دمآ و  دـیدپ  دروخرب  يدـنت و  نانآ  نایم  هجیتن  رد  درک و  تمواقم 

يرادـیاپ و اب  ندـش  وربور  اب  نانآ  اـما  دـیدرگ ، هتخاون  اـهبکرم  يهرهچ  رب  اـههنایزات  رگید  يوس  زا  هار  ندوشگ  وس و  کـی  زا  ناوراـک 
نانآ . داد همادا  شیوخ  هار  هب  مالسلاهیلع  نیسح  دنتفر و  رانک  ناوراک  هار  رـس  زا  ریزگان  هب  شراکادف  نارای  نادیهـش و  ياوشیپ  يدرمیاپ 

ادج یمالسا  يهعماج  ناناملـسم و  هورگ  هحفـص 148 ] زا [  ار  دوخ  هار  هک  يزاسیمن  هشیپ  ار  ادـخ  ياورپ  ایآ  نیـسح ! يا  ناه  دـنتفگ :
: دومرف نانآ  ياههتفاب  ساسایب و  ياهرادـنپ  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  ؟ یناشفایم فالتخا  یگدـنکارپ و  رذـب  ربمایپ  تما  ناـیم  هتخاـس و 

دنبرد ناگدنب  يدازآ  نید و  تاجن  ادخ و  يارب  نم  هک  یهار  زا  نایامش  امـش ؛ يارب  امـش  درکلمع  دوب و  دهاوخ  نم  نآ  زا  نم  درکلمع 
خلـسم هب  ار  یهاوخداد  یگدازآ و  دـینکیم و  تمدـخ  دادبتـسا  هاـگراب  هب  هک  امـش  درکلمع  زا  زین  نم  دـیاهناگیب و  ماهتفرگ  شیپ  رد  وا 
ترجه اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناس ، نیدـب  و  .« نولمعت امم  ءيرب  انأ  لـمعا و  اـمم  نوئیرب  متنا  مکلمع ، مکل  یلمع و  یل  . » مرازیب دـیربیم 

يوس هب  قح  يهنادواج  يهناخ  اوقت و  دـیحوت و  دـبعم  نیرتنهک  يوس  زا  تشاد و  ساـپ  ار  مرح  تمرح  ادـخ ، مرح  زا  شزیگنا  تفگش 
. درپس ماگ  قح 
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حامرط داهنشیپ 

تسشن و وگتفگ  هب  ترضح  نآ  اب  دیدرگ و  بایفرـش  نادرمدازآ  ياوشیپ  روضح  هب  هفوک  هار  رد  هک  تسا  یناسک  زا  مکح » نب  حامرط  »
دوب سانش  مدرم  تشاد و  یهاگآ  يراج  لاوحا  عاضوا و  خیرات و  دنور  رهاظ  هب  و  دوب ، رادمتسایس  رکفنشور و  دنمشوه و  يدرم  نوچ ،

دومرف يرگنـشور  تفریذپن و  مالـسلاهیلع  نیـسح  اما  درک ، هئارا  رگید  يداهنـشیپ  دیزرو و  تفلاخم  قارع  يوس  هب  ترـضح  نآ  نتفر  اب 
شـالت و رد  هک  یلاـح  رد  زاـجح  هب  قارع  هار  رد  : دـناهدروآ هنوـگ  نیا  ار  رادـید  نیا  وا  زا  . تـسا هدـیزگرب  ار  رطخرپ  هار  نـیا  ارچ  هـک ،
هب مدرک . رادید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  اب  مدوب ، ماهداوناخ  يارب  تاناکما  هقوذآ و  ندروآ  مهارف  یگدنز و  يهرادا  يارب  شـشوک 

ياهنامیپ اههدـعو و  اب  ار  امـش  نایفوک  داـبم  اـت  مروآ ، ناـتدای  هب  ار  یتیعقاو  متـسه  لـیام  مرورـس ! متفگ : یتسه  ناـهج  يهیاـمنارگ  نآ 
، يدرگ هفوک  دراو  ناشیرای  يهدعو  نانآ و  تعیب  توعد و  اب  رگا  دنگوس  يادخ  هب  ! دنزاس تالکـشم  جـنر و  راتفرگ  دـنبیرفب و  شیوخ 
رب تمه  رمک  یتسار  هب  رگا  . يدرگ راـتفرگ  اـجنآ  هب  دورو  زا  شیپ  یـسرن و  زین  اـجنآ  هب  هک  متـسه  نآ  نارگن  نم  دـش و  یهاوخ  هتـشک 

اجنآ رد  هک  ارچ  يآ ؛ دورف  اجنآ  يهدیـشک  نامـسآ  هب  رـس  ياههوک  و  نمی »  » ریذپانریخـست يهقطنم  رد  ياهتـسب  يوما  دادبتـسا  اب  راکیپ 
تیارب تنارای  هحفـص 149 ] دوخ و [  تینما  يدازآ و  قوقح و  زا  عافد  نمـشد و  اب  راکیپ  اجنآ  رد  دیـسر و  دهاوخن  وت  هب  نمـشد  تسد 

تلذ و ناراکزواجت ، نامجاهم و  يوس  زا  نونکاـت  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ییاـیفارغج  رظن  زا  اـجنآ  دـنگوس  يادـخ  هب  . دـش دـهاوخ  ناـسآ 
اجنآ هب  امش  رگا  هک  مرگنیم  نینچ  و  میاهدرک ؛ عافد  دوخ  زا  یتحار  هب  هدوب و  ناما  رد  نمشد  ضرعت  زا  هرامه  هدیـسرن و  ام  هب  یتراقح 

اما . درک دـنهاوخ  عافد  وت  زا  ینکفا ، تماقا  لحر  اجنآ  رد  هک  ینامز  ات  تساوخ و  دـنهاوخ  اپب  ناتیرای  هب  ماهلیبق  هریـشع و  يهمه  دـییایب ،
مزرو فلخت  ماهدعو  زا  هک  مرادیمن  شوخ  نم  تسا و  ینامیپ  دهع و  هقطنم  مدرم  نم و  نایم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دومرف : ترضح  نآ 

زا هک  تسا  یفطل  نیا  درک ، عفد  ام  زا  ار  نمشد  ترارش  ادخ  رگا  سپ  مهدیم ؛ همادا  شیوخ  هار  هب  نم  ور  نیا  زا  و  مورن ؛ ناشیوس  هب  و 
هب وا  هار  رد  مه  رگا  و  تسا ؛ هدوـمرف  تیاـفک  ار  اـم  هتـشاد و  ینازرا  تمعن  اـم  هب  هراـمه  وا  كاـپ  تاذ  تسا و  نـیرید  اـم  هـب  تبـسن  وا 

دهاوخ هنادواج  يراگتسر  راختفارپ و  تداهـش  ام  يوراشیپ  رد  ادخ  تساوخ  هب  زین  تروص  نآ  رد  میاهدمآ ، راتفرگ  نمـشد  يهرـصاحم 
نا ةداهش  زوفف و  هنم  دبال  ام  نکی  نا  و  یفک ، انیلع و  معنا  ام  امیدقف  انع ، هللا  عفدی  ناف  مهفلخا ، نا  هرکأ  ادعوم  موقلا  نیب  ینیب و  نا  .» دوب

ماجنا زا  سپ  هاگ  نآ  . دوخ هار  هب  زین  نم  تفر و  شیوخ  هار  هب  ترـضح  نآ  هک  دوب  هناتـسود  حیرـص و  يوگتفگ  نیا  زا  سپ  يرآ ، .« هللا
هار یظفاحادخ  تیصو و  زا  سپ  مدرک و  نانآ  هب  ار  مزال  ياهشرافس  ماهداوناخ  يارب  هشوت  داز و  ندروآ  مهارف  شیوخ و  يداصتقا  راک 

، هار رد  هک  درد  غیرد و  اـما  منک ، بسک  ار  وا  یهارمه  راـختفا  مناـسرب و  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  رـسپ  هب  ار  دوخ  اـت  متفرگ  شیپ  رد  ار  هفوک 
هناخ هب  هاکناج  يدرد  قیمع و  یهودنا  اب  نم  تخاس و  هاگآ  مالسلاهیلع  نیـسح  زوسناج  تداهـش  زا  ارم  وا  مدید و  ار  دیز » نب  ۀعامـس  »

. متشگزاب

... اما تسامش  اب  اهلد 

رفـس زا  تشگزاب  زا  سپ  ترجه ، زا  متـصش  لاس  رد  : هک دناهدروآ  يردم »  » و میلـس » نب  هللادیبع   » زا ناثدـحم  ناخروم و  رگید  يربط و 
. میدید ار  قدزرف » ، » برع يهزاوآ  دنلب  رکفنـشور  دنمـشیدنا و  رعاش  حافـص ،»  » هاگلزنم رد  هک  میدوب  ناور  شیوخ  نطو  يوس  هب  جح ،

يارب هحفـص 150 ] تفگ [ : نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اـب  شرادـید  ناتـساد  دروم  رد  تشگیمزاـب ، ادـخ  يهناـخ  تراـیز  زا  هک  وا 
اجنآ رد  تسرد  مدش و  مرح  ورملق  دراو  مدیـشکیم  ار  نآ  متـشاد و  ار  دوخ  رتش  راسفا  هک  یلاح  رد  جح  دنمهوکـش  مسارم  رد  تکرش 

زا نتفر  نوریب  لاح  رد  هدرک و  چوک  هکم  زا  شنارای  نادـناخ و  هارمه  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ترـضح  ناگتـسیاش ، رالاس 
ناج ظفح  يارب  دراد و  فک  هب  عافد  يارب  يریـشمش  مدید  مدرک ؛ شراثن  مرگ  يدورد  مدـش و  کیدزن  ترـضح  نآ  هب  . دوب مرح  ورملق 
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امـش هب  يرادیم  تسود  ار  هچنآ  دروآرب و  ار  تاهتـساوخ  رهمرپ  يادـخ  ربمایپ ! رـسپ  متفگ : وا  هب  . تسا هدرک  نت  رب  هرز  شیوخ  یمارگ 
جراخ ادـخ  يهناخ  زا  جـح  رابهوکـش  تیونعمرپ و  مسارم  ماـجنا  زا  شیپ  اـت  دـنکفا  باتـش  هب  ار  امـش  یلماـع  هزیگنا و  هچ  دراد ! ینازرا 

هاگ نآ  .« تدخأل لجعأ  مل  ول  . » مدشیم تشادزاب  يوما  دادبتسا  يوس  زا  مدرکیمن  باتش  رگا  دومرف : »؟ جحلا نع  کلجعا  ام  « ؟ يدرگ
تفگـش و  متـسه . مدرم  نیمه  زا  مراـبت و  برع  يدرم  نم  مرورـس ! مـتفگ : »؟ تـنأ نـم  « ؟ یتـسه هـک  امـش  دیـسرپ : نـم  زا  ترـضح  نآ 

وت ییوگ  دومرف : هاگ  نآ  . درک هدنسب  خساپ  شسرپ و  نیمه  هب  دیـسرپن و  نیا  زا  رتارف  يزیچ  نم  ییاسانـش  رد  راوگرزب  نآ  هک  تساجنیا 
؟ يدـمآ يداـهن و  رـس  تشپ  ياهشیدـنا  هچ  اـب  طیارـش و  هچ  رد  ار  ناـماس  نآ  مدرم  هک  وـگب  نم  هب  يدرگیم ؛ دراو  زاـجح  هب  قارع  زا 

هاـگآ یـسانش  مدرم  زا  ار  هفوـک  مدرم  ینید  یعاـمتجا و  یـسایس و  عاـضوا  یباـیزرا  نـم ! رـالاس  مـتفگ : .« کـفلخ ساـنلا  نـع  ینربـخا  »
اضق و تسامش ؛ دض  رب  ناشیاهریشمش  اما  تسامش ، دنلب  ياهفده  اب  ناماس  نآ  مدرم  ياهبلق  اهلد و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ! يدیـسرپ

هاگ نآ  و  ...« کیلع مهفایـسا  کعم و  سانلا  بولق  . » دش دهاوخ  نامه  دهاوخب  اناوت  اناد و  يادـخ  هچنآ  دـیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  ردـق 
هحفص 151 ] [ . ] 59 . ] داد همادا  شیوخ  هار  هب  دروآرد و  تکرح  هب  ار  شیوخ  بکرم  ترضح  نآ 

دیبع هب  دیزی  موش  يهمان 

يوس هب  نیسح  هک  تسا  هدش  شرازگ  نم  هب  هک : داد  رادشه  نآ  رد  تشون و  هللادیبع »  » هب ياهمان  دیزی »  » هک دوب  طیارـش  نیا  رد  تسرد 
نارادناتـسا و نایم  زا  و  وت ، تراما  ورملق  اهرهـش ، نایم  زا  وت و  راگزور  ناراگزور ، نایم  زا  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  تسا ؛ ناور  هفوک 
زا ار  دوخ  یـشاب و  يدج  دیاب  ای  هک  تسا  دادیور  نیا  ربارب  رد  نایرج و  نیا  رد  ياهتفرگ ؛ رارق  فده  نومزآ و  دروم  وت  ام ، نارازگراک 

...« ۀفوکلا یلا  راص  دق  انیسح  نا  ینغلب  دق  .» یهدب تسد  زا  ار  ییاورنامرف  تردق و  یهد و  نت  تراسا  هب  دیاب  ای  یهد و  تاجن  رطخ 

ناگتسیاش رالاس  هار  رس  رب 

هک دربیم  رس  هب  اجنآ  رد  تحارتسا  يارب  تشاد و  زاجح  رد  یناتـسوب  بآ و  رمع » نب  هللادیبع  : » هک تسا  هدروآ  یبعـش » ، » دروم نیا  رد 
هب ترـضح  نآ  يوس  هب  ربخ  نیا  تفایرد  اب  تشاد و  تفایرد  قارع  يوس  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نابوخ ، رـالاس  تکرح  شرازگ 
نآ هماکدوخ  راکهایـس و  ربهر  اب  تعیب  يوما و  میژر  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  ار  وا  راوگرزب  نآ  روضح  هب  فرـشت  زا  سپ  . داـتفا هار 

 ] تاـجن يارب  شیوـخ  رظن  دروـم  یـسایس  یعاـمتجا و  ینید و  هناـهاوخریخ  یحالـصا و  يهماـنرب  حرط  زا  ار  يو  درک و  شرافـس  میژر 
كاـنرطخ ماـجرف  تشاد و  رذـحرب  يوـما  يهـشیپ  دادبتـسا  نارادمدرـس  اـب  تفلاـخم  يریگرد و  هعماـج و  ياـیند  نـید و  هحفص 152 ]

يدنمــشوه تناـتم و  اـب  هـک  مالــسلاهیلع  نیــسح  . تخاـس ناـشنرطاخ  ار  نازیگناهـنتف  نازوـتهنیک و  نارگراـصحنا و  نآ  اـب  ییوراـیور 
نأ تملع  امأ  هللادبع ! ای  :» تفگ نینچ  شراتفگ  نایاپ  زا  سپ  درپسیم ، شوگ  ار  شایهاوخریخ  دینشیم و  ار  وا  نانخـس  يریذپانفصو 
هک ياهتـسنادن  زونه  ایآ  رمع ! رـسپ  يا  ناه  »؟ لیئارـساینب اـیاغب  نم  یغب  یلا  يدـهأ  اـیرکز  نب  ییحی  سأر  نأ  هللا  یلع  ایندـلا  نا  وه  نم 

يردقنارگ رگحالـصا و  ربمایپ  يهدیرب  رـس  نآ ، رد  هک  تسا  زیچان  ریقح و  ياهنوگ  هب  نآ  رذگدوز  يدام و  ياهـشزرا  ریذپانف و  يایند 
هدولآ و رصنع  هب  ینـشور  مشچ  يهیام  ناغمرا و  مسر  هب  تسایرکز -  نوچمه  يرگید  ربمایپ  دنمجرا  دنزرف  هک  ییحی -  ترـضح  ناسب 

ییاج ات  تلادـع ، قح و  اب  تفلاخم  رد  لیئارـساینب  هک  ینادیمن  ایآ  یتسار  هب  ؟ دوشیم هیدـه  لیئارـساینب  ناـگدولآ  زا  يرادرک  تشز 
اههد كاپ  نوخ  دیـشروخ  نتفرگ  ندیـشخرد  ات  رجف  عولط  نایم  نادادماب  هاگ  هک  دندیتلغرد  یطوقـس  طاطحنا و  نانچ  هب  دنتفر و  شیپ 

يهنازور ياهراک  دتس و  داد و  هب  كانلوه  تیانج  نیا  يهعجاف  یتشز و  ساسحا  نودب  هاگ  نآ  دنتخیریم و  نیمز  هب  ار  هدیزگرب  ربمایپ 
نیرتكاـپ و قوـقح  هب  هتخیرن و  نـیمز  هـب  یکاـپ  ياـهنوخ  هدرواـین و  دـیدپ  ياهعجاـف  چـیه  ییوـگ  هـک  ناـنچ  دـنتخادرپیم ؛ شیوـخ 

رفیک رد  هنازرف  يادخ  اما  ؟ دـناهدرکن زواجت  هویـش  نیرتتشز  هب  دـندوب -  تیرـشب  ناراگزومآ  هک  اهناسنا -  نیرتهتـسیاش  نیرتفیرش و 

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


نابیرگ دندماین ، دوخ  هب  نانآ  هک  هاگنآ  داد و  ار  دادیب  يراکتشز و  ناربج  نتشیوخ و  هب  تشگزاب  تصرف  نانآ  هب  دومرفن و  باتش  نانآ 
هاگ نآ  .و  دناتس ماقتنا  نانآ  زا  داد  لدع و  ساسارب  تدش و  تردق و  اب  تفرگ و  هویـش  نیرتتخـس  هب  ناشدادیب  هانگ و  رفیک  هب  ار  نانآ 

نامحرلادـبعابأ و ال ای  هللا  قتا  : » دومرف هللادـبع ،»  » هب یتصرف  توکـس و  كدـنا  زا  سپ  هنادواج  نانخـس  نیا  نایاپ  رد  ناگتـسیاش  رـالاس 
يهنادنـسپادخ یناسنا و  هنالداع و  راکیپ  رد  زاس و  هشیپ  ار  رگداد  يادخ  ياورپ  هللادـبع ! يا  ناه  تسا  نینچ  هک  کنیا  .« یترـصن نعدـت 

ناج و لام و  تینما و  يدازآ و  قوقح و  هب  هن  هک  يوما -  محریب  نشخ و  قانتخا  دادبتـسا و  اب  ام  یـسایس  یعامتجا و  ینید و  يرکف و 
هب و  وا ، نییآ  نید و  ادخ و  هب  هن  و  دنادیم ، مکاح  دوخ  تشونرـس  هب  ار  نانآ  هن  و  دـهنیم ، مارتحا  مدرم  تمارک  و  هحفص 153 ] وربآ [ 

! رادمرب ام  یهارمه  يرای و  زا  تسد  دهدیم -  اهب  شربمایپ  تنس  هریس و 

تکرح زا  شیپ  نارای  اب  هنادواج  ینخس 

دـنکفا و تماقا  لحر  اجنآ  رد  یتدـم  ادـخ ، مرح  يوس  هب  ربمایپ  مرح  زا  ترجه  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تشذـگ ، هک  هنوگ  ناـمه  ]
لاـمیاپ قوقح  رتـفد و  نید و  زا  دـیناسر و  ناناملـسم  شوگ  هب  زیمآ  تملاـسم  روط  هب  ار  شیوخ  يهناـبلط  قـح  يادـن  نشور و  هاگدـید 

 - ناشیدـنارگد دادبتـسا و  نافلاخم  نایـضاران و  هژیو  هب  دـنبرد -  ياههدوت  يهمه  دوخ و  تینما  يدازآ و  تایح و  قح  مدرم و  يهدـش 
نییآ تمحر و  رهم و  نید  هب  ار  يوـما  زیتـس  نوناـق  زیرگ و  نوناـق  راکهایـس و  شیک و  تنوـشخ  دادبتـسا  هژیوـب  ناـگمه ، درک و  عاـفد 

اب دادیب  یهابت و  هانگ و  اهـشزرا و  دـض  زا  درک و  توعد  وا  تاررقم  ياهزرم  تیاعر  ادـخ و  نوناق  هب  لمع  تلادـع و  يدازآ و  نیتسار 
فرژ یـشنیب  تفارظ و  اب  داد و  رادـشه  هناربمایپ  دومرف و  یهن  يریذـپان  فصو  تعاجـش  تماهـش و  رایـسب و  يرگنـشور  یهاوخریخ و 

رابهوکـش و مسارم  ندـش  کـیدزن  اـب  اـما  درک ؛ هئارا  ماـظن  هعماـج و  يراـتخاس  يداـینب و  حالـصا  يارب  ار  شیوـخ  یحالـصا  يهماـنرب 
رد نمشد  هک  تفایرد  یحو ، تکربرپ  نیمزرس  رد  مالسا  ناهج  نارک  ات  نارک  زا  ناناملسم  زا  یهوبنا  روضح  ياهزور  جح و  تیونعمرپ 

نیرتهوکشرپ مه  ترارـش ، تواقـش و  نیا  اب  ات  دنک ، رورت  جح  مسارم  رد  ار  ترـضح  نآ  یـسیلبا  يهشقن  کی  اب  هک  تسا  نآ  يهشیدنا 
رس زا  ار  یشیدنا  کیرات  تنوشخ و  راصحنا و  قانتخا و  دادبتسا و  نمشد  نیرتگرزب  رشب و  قوقح  زا  عافد  یگدازآ و  يدازآ و  ياوشیپ 
هب درادن ، شزاس  رس  مکاح  دادیب  ملظ و  اب  هک  ار  یسک  نآ  ره  دزای و  تسد  ینینوخ  باسح  هیفصت  هب  هناهب  نیا  اب  مه  درادرب و  دوخ  هار 
اب هک  یفاکـش  يارب  دـناشفیب و  اـج  همه  رب  تفخ  تلذ و  رتسکاـخ  ددرون و  مه  رد  ار  ادـخ  يهناـخ  تمرح  مه  و  دزاـس ؛ موـکحم  گرم 

ياهنوگ هب  رتشیب  ترارش  تنوشخ و  اب  روما -  هتسیاب  هتسیاش و  حالصا  ياجب  تسا -  هدمآ  دیدپ  يوما  دادبتـسا  ناکرا  رد  هیواعم  گرم 
هک دوب  تکرح  زا  شیپ  دیدرگ و  قارع  يوس  هب  تکرح  يهدامآ  ناهاوخیدازآ  ياوشیپ  هک  دوب  طیارش  نیا  رد  يرآ ، . دنک یـشیدناهراچ 

راگدای هب  نانآ  هب  باطخ  ار  هنادواـج  نخـس  نیا  تخاـس و  بطاـخم  هحفـص 154 ] ار [  هارمه  مزرمه و  نارادتـسود  ناراـی و  نادـناخ و 
ءاش ام  هللادمحلا و  :» دومرف نینچ  ناهارمه  هب  ور  تساوخ و  اپب  رهم ، افص و  زا  راشرس  هناتسود و  تسشن  نآ  رد  ترـضح  نآ  [ . 60 .[ ] داهن
ریخ فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالسأ  یلا  ینهلوأ  ام  و  ةاتفلا ، دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  طخ  هللااب ، الا  ةوق  هللا و ال 
هللا ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  انیف  الذاب  ناک  نم  البرک ... سیواونلا و  نیب  تاولفلا ، نالـسع  اهعطقتی  یلاصوأب  ینأک  هیقـال ، اـنأ  اعرـصم  یل 

ییورین دش و  دهاوخ  نامه  دهاوخب ، اتکی  يادخ  هچنآ  تسادـخ و  نآ  زا  شیاتـس  [ . 61 .« ] هللاءاش نا  احبـصم  لحار  یناف  لحریلف  هسفن ،
يارـس نیا  زا  ترجه  گرم و  ناتـسود ، ناهارمه و  يا  ناه  . داب شروآ  مایپ  رب  ادخ  مالـس  دورد و  و  تسین ؛ وا  يهدارا  تساوخ و  هب  زج 

هک یتسار  و  تسا ، هتـسارآ  هتخیوآ و  ناوج  نارتخد  ندرگ  رب  هک  تسا  يدنبندرگ  ناسب  ناسنا  نادنزرف  يارب  راگدنام  يارـس  هب  ریذپانف 
يارب و  تشاد ؛ فسوی  رادید  هب  بوقعی  هک  یقایتشا  روش و  نامه  تسرد  تسا ؛ رس  رب  ریذپان  فصو  یقوش  روش و  مناکاین  رادید  هب  ارم 

تداهـش رتسب  رب  رـس  هک  تساجنآ  رد  منکیم و  رادید  ار  نآ  هدمآ و  دورف  اجنآ  رد  ماجنارـس  هک  تسا  هدش  هدـیزگرب  یهاگتداهـش  نم 
زا ـالبرک »  » و سیواون »  » تشد ناـگرگ  ناگدـنرد و  هک  مرگنیم  ار  شیوخ  رکیپ  ياـههراپ  هراـپ  نونکا  مه  نم ، ییوگ  وـت  مراذـگیم ؛
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ره هچنآ و  ره  هک  مرواـب  نیا  رب  نم  . دـنزاسیم هدـنکآ  ار  دوـخ  يهدیکـشخ  یهت و  ياـهنابنا  هنـسرگ و  ياهمکـش  هتخاـس و  ادـج  مرکیپ 
. تسین یهاگزیرگ  زیرگ و  نآ  زا  تفای و  دهاوخ  ققحت  ریزگان  تسا  هدش  هتـشون  هنامیکح  ریدقت  ریبدت و  ملق  اب  زور  نآ  يارب  يدادیور 

دونـشخ زین  اـم  ددرگ ، دونـشخ  وا  هچنآ  رب  و  تسا ؛ تلاـسر  یحو و  نادـناخ  اـم  يدونـشخ  تساوخ و  هنازرف  رهمرپ و  يادـخ  يدونـشخ 
نیا رب  ام  نارای ! . درادیم ینازرا  ام  هب  ار  نایابیکـش  دنمهوکـش  شاداپ  وا  میزرویم و  ییابیکـش  وا  ناحتما  نومزآ و  رب  اـم  دـش ، میهاوخ 

تـشهب رد  نانآ  یگمه  هکلب  داتفا ؛ دهاوخن  ییادج  زگره  دنـشاب -  شنادـنزرف  هک  وا -  رکیپ  ياههراپ  ادـخ و  ربمایپ  نایم  هک  میاهدـیقع 
دیون هدعو و  دنتـسه و  ربمایپ  مشچ  ینـشور  يهیام  نانآ  هک  ارچ  دمآ ؛ دنهاوخ  درگ  مه  رانک  رد  ادخ  هحفص 155 ] يابیز [  توارطرپ و 

زا مادک  ره  هک  دیـشاب  شوهب  ناه  . تفای دهاوخ  ققحت  نانآ  يهلیـسو  هب  شربمایپ  ادخ و  نییآ  نید و  ندـش  رتسگ  ناهج  دروم  رد  زین  وا 
راثن ادـخ  رادـید  تداهـش و  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  دـنک و  راثیا  ار  شبلق  نوخ  يهرطق  هرطق  ام  دـنلب  نامرآ  هار  رد  اـت  تسا  هداـمآ  اـمش 

تکرح ادرف  دادماب  وا  فطل  رهم و  وترپ  رد  ادخ و  تساوخ  هب  نم  هک  ارچ  دنیزگرب ؛ ار  ام  یهارمه  ددنبب و  رفـس  راب  هک  تسوا  رب  دیامن ،
[ . 62 . ] درک مهاوخ 

ناراد ناوراک  اب  ینخس 

رانک رد  هکم و  رد  نانآ  فقوت  بش  نیرخآ  داهن ، نایم  رد  ناراـی  نادـناخ و  اـب  ار  هنادواـج  نانخـس  نآ  ناگتـسیاش  رـالاس  هک  بش  نآ  ]
نیـسح ناوراک  مد ، هدیپس  ماگنه  هب  بش  نآ  دادـماب  دوب  هدومرف  نخـس  نایاپ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسرد  دوب و  دـیحوت  دـبعم  نیرتنهک 

اجنآ رد  دیـسر و  میعنت »  » مان هب  یهاگلزنم  هب  اـت  داد  همادا  قارع  يوس  هب  شیوخ  هار  هب  ناوراـک  .[ دـش جراـخ  مرح  ورملق  زا  مالـسلاهیلع 
زا دـندربیم و  ماش  يوس  هب  ار  نمی »  » رد دـیزی  رادناتـسا  يایادـه  نآ ، نارادرتش  زا  یهورگ  هک  دروخرب  یناوراک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
زا هدش  تراغ  ییوراد  یهایگ و  ياهالاک  رگید  تمیقنارگ و  ياههچراپ  نمی ،»  » تفاب ياههلح  رویز ، رز و  ایادـه ، اهالاک و  نآ  يهلمج 

قارعلا یلا  انعم  مکنم  قلطنی  نأ  بحأ  نم  :» دومرف نارادرتش  هب  تفرگرب و  ار  هراشا  دروم  ياهالاک  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دوب مدرم  يهنازخ 
امـش زا  مادـک  ره  .«» قیرطلا نم  عطق  ام  ردـقب  ءارکلا  نم  هانیطعا  اذـه ، اـنناکم  نم  اـنقرافی  نأ  بحا  نم  و  هتبحـص ، انـسحا  هارک و  هاـنیف  و 

رد تخادرپ و  میهاوخ  وا  هب  اجنآ  ات  ار  شنارتش  ناوراک و  يهیارک  ام  دیایب و  قارع  يوس  هب  ام  هارمه  هب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  تسود 
نیمه زا  هک  هحفـص 156 ] دشاب [  هتـشاد  تسود  مه  سک  ره  اما  دش ، دهاوخ  روهرهب  زین  ام  کین  یهارمه  بوخ و  دروخرب  زا  رفـس  نیا 

دوب نایب  نیا  زا  سپ  .« تخادرپ میهاوخ  هبـساحم و  اجنیا  ات  تکرح  أدبم  زا  ار  وا  يهیارک  ددرگزاب ، شیوخ  نطو  هب  دوش و  ادـج  ام  زا  اج 
ار یهارمه  هار  دـندز و  زاـب  رـس  ییادـج  زا  رگید  ياهراـپ  دـنتفر و  شیوـخ  هار  هب  دـنتفرگ و  ار  شیوـخ  دزم  ناـیناوراک  زا  یهورگ  هـک 

. دندرک تکرح  تداهش  يوک  هب  تقیقح  رد  ای  قارع ، يوس  هب  يدازآ  ناوراک  اب  دندیزگرب و 

وگب هفوک  مدرم  زا 

هب دساینب ، زا  رکفنشور  هاگآ و  يدرم  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  اجنآ  رد  . دیـسر قیقع »  » تشد هب  ات  داد  همادا  شیوخ  هار  هب  ناوراک 
ادـخ و يهدـنب  نآ  لاح  زا  وج  سرپ و  زا  سپ  ترـضح  نآ  . تسا ناور  زاجح  يوس  هب  هفوک  زا  ییوگ  هک  دروخرب  بلاـغ » نب  رـشب   » ماـن

مدرم ياهبلق  مرورس ! تفگ : رشب » «؟ يداهن رس  تشپ  ار  اجنآ  هنوگچ  وگب ! هفوک  مدرم  زا  دومرف : وا  هب  شایهاگآ ، يدنمـشوه و  تفایرد 
يوما راکهایس  میژر  اب  اهریشمش  لاح  نامه  رد  هک  تسا  هدنکفا  هیاس  یکانتشحو  دیدهت و  باعرا و  تنوشخ و  وج  اما  تسامش ، هارمه 
ردارب يا  ییوـگیم  تـسار  هدوـمن و  یباــیزرا  تـسرد  دوـمرف : ناگتــسیاش  رــالاس  .« هـیماینب عـم  فویــسلا  و  کــعم ، بوـلقلا  .» تـسا

، تخانـش هعلاطم و  يدازآ  ملق ، نایب و  يدازآ  هدـیقع ، هشیدـنا و  يدازآ  هعماـج  رد  رگا  يرآ ، [ .] 63 .« ] دسأینب اخأ  ای  تقدص  !» يدـسا
هزاجا مدرم  هب  دوب و  شنیزگ  يدازآ  اهنایرج و  اههقیلس و  اهبتکم و  اههرهچ و  اهاعدا و  اهادن و  اهتوعد و  نایم  هسیاقم  شجنس و  يدازآ 
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اههشیدنا و اهناج و  اهلد و  نامگیب  دننیزگرب ، ار  اهآ  نیرتهب  دنونـشب و  ار  نوگانوگ  نانخـس  اههاگدید و  نآرق -  نایب  هب  ات -  دندادیم 
تنوشخ و دادبتـسا و  يرـسدوخ و  قانتخا و  راکهایـس  دادـیب و  تسد  اما  دوب ، وا  یناسنا  دـنلب و  ناـمرآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  اـب  اهتـسد 
هناـشنمدازآ و هناهاوختلادـع و  مسر  هار و  نیـسح و  اـب  اـهلد  هـک  دوـب  هدروآ  دـیدپ  يرورت  تـشحو و  ینمااـن و  وـج  ناـنچ  يرـسدوخ ،

دوجو يهعرزم  رد  اهتماهش  اهتعاجش و  اهتراسج و  اهتأرج و  اما  هحفص 157 ] دوب [ ، وا  شخب  تاجن  یحالصا و  يهمانرب  هناتـسودرشب و 
بولطم بوبحم و  دض  رب  ار  نانامه  ياهریشمش  تهج  نیمه  هب  دوب ؛ هدش  لیدبت  رتسکاخ  هب  هتفرگ و  شتآ  هدیکـشخ و  ناگدزدادبتـسا 

اب مدرم  ياهلد  تفگیم : ادخ  شیدنا  نشور  دنمشوه و  يهدنب  نآ  هک  دوب  هنوگ  نیا  و  !!! دندوب هتخاس  هنهرب  ناشـشخب  تاجن  دیما و  و 
مالـسا زیرگ  نوناق  رـسدوخ و  هشیپ و  تنوشخ  شیدنا و  کیرات  میژر  هارمه  هب  وت و  دض  رب  ناشیاهریـشمش  هک  درد  غیرد و  اما  تسوت ،

تـسد نادـب  راصعا  نورق و  نارگدادبتـسا  يهمه  هک  تسا  یکانلوه  تیانج  نیا  !و  تسا يوما  زاـبماوع  بیرفماوع و  نیغورد و  ناـهانپ 
نابز دـنزاتیم و  اهناسنا  مسج  رب  دـنرادن ، ار  اههشیدـنا  اهلد و  رب  تیمکاح  یگتـسیاش  تقایل و  هک  لیلد  نادـب  نانآ  هک  ارچ  دـناهدیزای ؛

[ . 64 ![ ] دنناشکیم اههشیدنا  اهناج و  هار  زج  یهار  هب  ار  اهمسج  نایرعهمین ، نایرع و  روز  تنوشخ و  یمحریب و  اب  دندنبیم و  ار  نانآ 

دیبع شاب  هدامآ 

هدامآ نیصح ،» ، » شیوخ هاپس  هدنامرف  هب  زین  وا  دیـسر و  هللادیبع »  » شوگ هب  قارع ، يوس  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک  تکرح 
شیپ هیسداق »  » ات هناجرم  رسپ  هاپس  يهدرکرس  . داد تکرح  نامرف  وا  یگدرکرس  هب  ار  سفن  هزات  ياهورین  زا  یهوبنا  گنردیب  داد و  شاب 
رگید و  علعل »  » هوک ات  هناطقطق »  » يهقطنم زا  و  نافخ »  » ات هیـسداق »  » زا ار  شیوخ  يهراوس  هدایپ و  ياهورین  دـش و  هداـیپ  اـجنآ  رد  دـمآ و 

روبع و ياههار  هفوک  رهـش  زا  نوریب  یکدـنا  تقیقح  رد  داد و  نامزاس  مظن و  نانآ  هب  و  تخاس ، رقتـسم  دیـسریم  هفوک  هب  هک  ییاـههار 
. درک نالعا  تشحو  رورت و  تموکح  یمسر  روطب  تسب و  ار  رورم 

هژیو کیپ 

هفوک مدرم  هب  ياهمان  اجنآ  زا  اهلسن  اهرصع و  يهیامنارگ  نآ  و  دیسر ، زجاح »  » هاگلزنم هب  شیوخ  هار  رس  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک 
هب شاهمان  رد  ناگتـسیاش  رالاس  هحفـص 158 ] داتـسرف [ . نانآ  يوس  هب  يوادیـص » سیق   » ماـن هب  ياهژیو  کـیپ  هارمه  هب  ار  نآ  تشون و 
الا هلا  يذـلا ال  هللا  مکیلا  دـمحأ  یناف  مکیلع ! مالـس  نینمؤملا ، هناوخا  یلا  نیـسحلا  نم  . میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : تشون نینچ  هفوک  مدرم 

دنوادـخ مان  هب  ....« انقحب بلطلا  انترـصن و  یلع  مکألم  عامتجا  مکیأر و  نسحب  ینربخی  ینءاج  لیقع  نب  ملـسم  باتک  ناف  دـعب ، اـمأ  وه ،
تساتکی و هک  میوگیم  ار  ییادخ  ساپس  نم  ! داب امش  رب  دورد  نامیااب ، مدرم  زا  شناردارب  هب  یلع  نب  نیسح  زا  . رگـشیاشخب يهدنیاشخب 
ار مایپ  نیا  مناوخیم و  وا  يوس  هب  ار  امش  میوگیم و  نخس  امـش  اب  هدیقع  ناشن و  نیا  اب  و  تسین ؛ ییادخ  وا  ياتمهیب  كاپ و  تاذ  زج 

ياههدوت ناگرزب و  نارکفنشور و  نارس و  عامتجا  وکین و  تسرد و  هاگدید  رگنایب  هک  لیقع » نب  ملسم   » يهمان دعب ، اما  . مراد امـش  يارب 
رهمرپ يادـخ  زا  دیـسر ؛ متـسد  هب  دوب  ام  يهدـش  لامیاپ  قوقح  بلط  ام و  يهنارگحالـصا  ياههمانرب  هب  یناـسر  يراـی  يارب  هفوک  مدرم 

نم نامیااب ! ناردارب  . دراد ینازرا  ار  شاداپ  نیرتهوکـشرپ  یبلط ، قح  ییارگقح و  نیا  رب  امـش  هب  دهاوخب و  وکین  ام  يارب  هک  میهاوخیم 
نیاربانب مداتفا ؛ هار  هب  ناتراید  رهش و  امـش و  يوس  هب  هکم  زا  دوب ، هیورت »  » زور هک  هجحیذ  متـشه  اب  ربارب  هبنـشهس ، زور  ادخ  تساوخ  هب 

اب دیهد و  ناماس  رـس و  ار  ناتیاهراک  تقد  تیاهن  اب  تعرـس و  هب  دـناسر ، نایامـش  هب  ارم  مایپ  دـش و  دراو  امـش  رب  نم  کیپ  هک  یماگنه 
رب ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  دش . مهاوخ  دراو  امش  رب  اهزور  نیمه  رد  ادخ  تساوخ  هب  نم  هک  دیشاب  هدامآ  رایـسب  شالت  تیدج و 

. داب امش 
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تماهش تیارد و  نیا  زا  هو ،

هک دوب  هدیسر  هیسداق »  » هب وا  دیدرگ . ناور  هفوک  يوس  هب  تفرگرب و  ار  شرالاس  يهمان  مالسلاهیلع  نیسح  عاجـش  راوس و  کباچ  کیپ 
يوس هب  دیدرگ و  ریگتسد  نانآ  يهلیسو  هب  هاگ  نآ  دش و  وربور  دیبع ، هاپـس  يهدنامرف  ریمن ،» نب  نیـصح   » شیتفت یـسرزاب و  ياهروت  اب 

هب ات  درک  هراپ  دروآ و  نوریب  تعرـس  هب  ار  نآ  دنبایب ، ار  همان  دنـشک و  ریجنز  هب  ار  وا  دنناوتب  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  اما  دـش ؛ هداتـسرف  دـیبع 
اب وا  ؟ یتسیک وت  »؟ تنأ نم  :» دیـسرپ وا  زا  يوما  دالج  تفرگ ، رارق  دـیبع  يورایور  هک  یماـگنه  هحفص 159 ] دتفین [ . نمـشد  دیلپ  تسد 

املف :» دیـسرپ دـیبع  . متـسه وا  نایعیـش  زا  نانمؤمریما و  هار  ناورهر  زا  يدرم  نم  .« نینمؤملاریما ۀعیـش  نم  لجر  :» تفگ تماهـش  تبالص و 
زا وت  هک  نیا  يارب  .« هیف ام  ملعت  ـالئل  :» تفگ رایـسب  يروـالد  اـب  وا  ؟ يدرک هراـپ  یتشاد  هارمه  هب  هک  ار  ياهماـن  ارچ  سپ  »؟ باـتکلا تقزم 

خـساپ ؟ يدربیم یـسک  هچ  يارب  دوب و  یـسک  هچ  يوس  زا  همان  »؟ نم یلا  باتکلا و  نمم  :» دیـسرپ وا  ! ینادـن یمهفن و  يزیچ  نآ  ياوتحم 
ناهاوخیدازآ و ياوشیپ  ناگتـسیاش و  رالاس  يوس  زا  هماـن  .« مهئامـسا فرعأ  ـال  ۀـفوکلا  لـهأ  نم  موق  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نم  :» داد

هرعن دـیدرگ و  نیگمـشخ  تخـس  يوـما  يهماـکدوخ  ریما  . منادیمن ار  ناـنآ  ناـشن  ماـن و  نم  هک  دوـب  مدرم  زا  یهورگ  هب  نابلطحالـصا 
رب « سیق !» نک راثن  ازسان  شردپ  نیسح و  رب  ورب و  يدنلب  يالاب  رب  تسا  نینچ  هک  کنیا  ...« باذکلا نبا  باذکلا  بسف  دعصا  :» هک دروآرب 
ور هاگ  نآ  دروآ و  اجب  ار  ادخ  ساپس  شیاتـس و  داتـسیا و  دندوب  هدش  هدروآ  درگ  هک  یمدرم  يوربور  تفر و  يرادناتـسا  يادنلب  يالاب 

زجاحلا هتقراف  دق  مکیلا و  هلوسر  انأ  هللا و  لوسر  تنب  ۀمطاف  نب  هللا  قلخ  ریخ  یلع  نب  نیـسحلا  اذـه  نا  سانلا  اهیا  :» تفگ درک و  مدرم  هب 
، نانمؤمریما يهیامنارگ  دنزرف  نیسح ، نیا  نامگیب  مدرم ! يا  ناه  .« بلاطیبا نب  یلعل  رفغتـسا  هابا و  دایز و  نب  هللادیبع  نعل  مث  هوبیجأف ،

يوس هب  هک  تسادخ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  همطاف ، دنمجرا  دـنزرف  ادـخ و  يهدـنب  نیرتهتـسیاش  نیرتهب و  هحفـص 160 ] هک [  تسا  یلع 
نآ زا  زجاح »  » هاگلزنم رد  نم  مدرم ! يا  ناه  . متـسه هفوک  مدرم  امـش  يوس  هب  وا  يهداتـسرف  کیپ و  زین  نم  و  دـیآیم ؛ امـش  راید  رهش و 

ار شـشخب  ییاهر  توعد  دـییوگ و  کـیبل  ار  وا  يهناـهاوخیدازآ  يادـن  سپ  ماهدـمآ ، امـش  يوس  هب  تعرـس  هب  هدـش و  ادـج  ترـضح 
ار ادخ  شزرمآ  يدونـشخ و  نانمؤمریما  گرزب  حور  يارب  درک و  راثن  نیرفن  تنعل و  وا  رابت  لصایب و  ردپ  دیبع و  رب  هاگ  نآ  .و  دیبایرد

مالسلاهیلع نیسح  شنمدازآ  رکفنشور و  کیپ  ریذپانریخست  تیصخش  اب  دروخرب  زا  سپ  داب -  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  دایزنبا -  .و  تساوخ
« - سیق  » دندنکفا و هچوک  هب  يرادناتسا  ماب  زا  ار  درمازآ  نآ  داد  روتسد  وا ، تعاجش  نامیا و  تیارد و  اب  شگنرین  ندش  بآ  رب  شقن  و 

. تخاس هنادواج  ار  دوخ  مان  داهن و  تداهش  رتسب  رب  رس  داب -  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک 

سیق زوسناج  تداهش  ربخ 

دوب هدمآ  نوریب  هفوک  زا  هک  دیدرگ  نایامن  یناوراک  وس  نآ  زا  تفریم ، شیپ  هفوک  يوس  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ناوراک  هک  هنوگ  نامه 
مدرم عاضوا و  دنور  هفوک و  يهرابرد  نانآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دـندوب ناوراک  نآ  هارمه  هب  زین  دـلاخ » نب  ورمع   » و عفان » نب  لاله   » و

هناجرم رـسپ  يهلیـسو  هب  ناماس  نآ  ریاشع  لیابق و  هفوک و  نانابنجرـس  نارادمدرـس و  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنتفگ : نانآ  دیـسرپ . اـجنآ 
اب ناشیاهبلق  اهلد و  مدرم ، ياههدوت  اما  دناهداتسیا ، امش  یحالـصا  يهمانرب  امـش و  ییورایور  يوما و  دادبتـسا  رانک  رد  هدش و  يرادیرخ 

نانآ ياهریشمش  هک  تسا  ياهنوگ  هب  طیارش  لاح  نامه  رد  دناهتخود و  امـش  هب  دیما  مشچ  دنهاوخیم و  ار  امـش  مسر  هار و  تسامش و 
وا دایزنبا  يرآ ، دنتفگ : نانآ  ؟ دیراد ربخ  زین  رهسم ،» نب  سیق  ، » ماهژیو کیپ  زا  ایآ  دومرف : ترـضح  نآ  . دناهتخاس هنهرب  امـش  دض  رب  ار 
هیلا اـنا  اـنا هللا و  : » هک تخادرپ  هیآ  نیا  توـالت  هب  دـناراب و  ناگدـید  زا  کـشا  ناراـب  نادرمدازآ  رـالاس  هک  دوب  هاـگ  نآ  . درک مادـعا  ار 

[65 .« ] ریدق ءیـش  لک  یلع  کنا  امیرک  الزنم  انتعیـشل  انل و  لعجا  مهللا  اباوث ، ۀـنجلا  هل  هللا  لعج  :» دوزفا سپـس  هحفص 161 ] نوعجار [ .»
دوشگ نامسآ  يوس  هب  ار  اعد  شیاین و  ياهتسد  نآ  یپ  زا  !و  دهد رارق  وا  يارب  یـشاداپ  ار  تمعنرپ  توارطرپ و  تشهب  رهمرپ ، يادخ  .
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. ییاناوت يزیچ  ره  راک و  ره  رب  وت  هک  ارچ  هد ؛ رارق  گنسنارگ  دنمجرا و  یهاگیاج  ام  هار  ناورهر  نایعیش و  ام و  يارب  ایادخ ! راب  : هک

نآ يهماگنه  تداهش و  فده 

اجنآ رد  دناهدروآ ، هک  ياهنوگ  هب  دیـسر . مسح » يذ   » مان هب  یهاگلزنم ، هب  فدـه ، يوس  هب  شیوخ  هار  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک 
ۀبابـص الا  اهنم  قبت  مل  و  ءآذـح ، ترمتـسا  اهفورعم و  ربدا  تریغت و  دـق  ایندـلا  نا  و  :» دومرف تساخ و  اپب  نخـس  يارب  ناگتـسیاش  ياوشیپ 

بغریل هنع ، یهانتی  ـال  رکنملا  هحفـص 162 ] یلا [  هب و  لمعی  قحلا ال  یلا  نورت  الا  لیبولا ؛ یعرملاـک  شیع  سیـسخ  و  ءاـنالا ، ۀبابـصک 
ام رب  ییاهدادخر  ثداوح و  هار ! نارای  يا  ناه  .« امرب الا  نیملاظلا  عم  ةویحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يرأ  یناف ال  اقحم ، هبر  ءآقل  یف  نمؤملا 

بولطمان ینوگرگد  ام  راگزور  کنیا ، تسین . هدیشوپ  یسک  زا  يزیچ  تسا و  راکـشآ  امـش  يهمه  رب  دیرگنیم و  هک  تسا  هدمآ  دورف 
طیحم زا  یناسنا  يونعم و  ياهییابیز  اهیگتسیاش و  اهشزرا و  اهیگماکدوخ ، اهیتشز و  ندش  راکشآ  ندرک و  ور  نمض  هتفای و  يدنـسپان  و 

رد بولطمان  هتـساوخان و  يریـسم  رد  عاضوا ، طیارـش و  خـیرات و  دـنور  هدرک و  تشپ  مدرم  نیا  رب  اهیکین  هتـسبرب و  تخر  ام  يهعماج  و 
ندـش هتخیر  ماگنه  هب  هک  ییاههرطق  ناسب  يزیچان ، كدـنا و  زج  یهلا ، یناسنا و  ياهشزرا  اـهتمارک و  اهتلیـضف و  زا  . تسا ناـیرج 
هعجاف نیگنن و  یگدنز  کی  رد  ام  راگزور  دـنب  رد  مدرم  و  تسا ؛ هدـنامن  یقاب  نآ  زا  رتشیب  دـنامیم ، ماج  فارطا  ای  فرظ و  هت  رد  بآ 

لطاب زا  دنکیمن و  لمع  تقیقح  قح و  هب  یـسک  دینیبیمن  ایآ  نم ! نارای  ! دـناهدمآ راتفرگ  هدز  تفآ  ناتـسوب  ای  هعرزم  کی  ناسب  يراب 
دوخ راگدرورپ  تاقالم  هب  ینیگنن  عاضوا  طیارـش و  هنارادـمروز و  طیحم  نینچ  زا  ناـمیااب  مدرم  هک  تسا  هتـسیاش  تسین ؟ نادرگ  يور 

و !] منادیم اسرفناج  زیگنا و  لـالم  ار  نارگمتـس  نیا  اـب  یگدـنز  و  منیبیمن ؛ تداعـس  زج  یطیارـش -  نینچ  رد  ار -  گرم  نم  !؟ دنباتـشب
نایب ار  هناصلاخ  هناهاگآ و  نیتسار و  تداهش  زا  فده  مه  شاهنابلط ، قح  يادن  هنادواج و  نخس  نیا  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ناس ، نیدب 

اهنامرآ و اهفدـه ، اهتسایـس ، ، اههویـش اهکبـس ، نتخاس  نوگرگد  دادـیب و  لطاب و  نتخاس  نوگنرـس  قح و  نتـشاد  اـپ  رب  هک  دومرف ،
نآ ياجب  عقومب و  مادقا  بسانم و  يهماگنه  مه  و  تسا ، يرادـمنوناق  ینیب و  عقاو  يرگنفرژ و  تیارد و  وترپ  رد  هعماج  يداینب  حالـصا 

تفگ و ياههار  نتسب  اب  دادیب ، بیرف و  لطاب و  ددرگ و  لامیاپ  تلادع  قح و  هک  تسا  یتقو  تداهش  يهماگنه  هک  تخاس  نشور  و  ار ؛
تسا هاگ  نآ  يرآ ، دوشیم . رادنادیم  تنوشخ  ینکش و  نوناق  اب  يریذپ ، حالـصا  يزرودرخ و  يدنمدرخ و  ياههنزور  یقطنم و  دونش 

.[ ] تسا روآ  جـنر  ناراکهبت  اب  یگدـنز  یتخب و  کـین  هاوخ ، تلیـضف  نایارگحالـصا  هدازآ و  ناـیارگ  دـیحوت  يارب  رادـفده  گرم  هک 
هحفص 163 ]

؟ تداهش زا  كاب  هچ  سپ 

نیـسح هک  دوب  اجنآ  رد  . دیـسر هیبلعث »  » مان هب  یهاگلزنم  هب  زور  ياـههمین  رد  اـت  داد  همادا  شیوخ  هار  هب  ناـمیا  روش و  ناوراـک  مه  زاـب 
ایانملا نوعرست و  متنأ  لوقی : افتاه  تیأر  دق  :» دومرف دش و  رادیب  تفر و  باوخ  هب  یکدنا  دوب  هداهن  وناز  رب  رس  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع 

! نایناوراک يا  امـش  دیوگیم : هک  مدید  ار  ياهدنهد  ادن  تفر ، باوخ  هب  منامـشچ  هک  تاظحل  نیمه  رد  تسرد  .« ۀـنجلا یلا  مکب  عرـست 
یلع شدنمجرا ، دنزرف  . دناریم ابیز  توارطرپ و  تشهب  يوس  هب  ار  امش  زین  گرم  دینکیم و  باتش  تداهش  يوک  يوس  هب  امـش ! يرآ ،
یلب :» دومرف ترضح  نآ  ؟ میاهدرپسن ماگ  تلادع  قح و  هارهاش  رب  ام  رگم  ناجردپ ! »؟ قحلا یلع  انسلفأ  هبأ  ای  :» تفگ ردپ  نخس  ندینـش  اب 

تاجن يهشیدنا  رد  تلادع و  قح و  هار  رد  ام  تسوا ، يوس  هب  ناگدنب  تشگزاب  هک  ییادخ  نآ  هب  مرـسپ ! ارچ  .« دابعلا عجرم  هیلا  يذلا  و 
ار اهجنر  نیا  ادخ  يارب  میتسه و  هنادنسپادخ  هناشنمدازآ و  طباور  طیارش و  نانآ و  يهدش  لامیاپ  قوقح  نتخاس  هدنز  مدرم و  يدازآ  و 
راختفارپ و گرم  زا  كاب  هچ  سپ  تروص  نیا  رد  .« توملاب یلابن  ـال  نذا  :» تفگ مالـسلاهیلع  نیـسح  دنمـشیدنا  ناوج  . میرخیم ناـج  هب 

!؟ ادخ هار  رد  تداهش 
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تفالخ رابرد  هب  هکم  رادنامرف  يهمان 

يهنابلط حالـصا  هناهاوختلادـع و  توعد  نآ  رد  تشون و  ماش  هب  ياهماـن  دیعـس » نب  ورمع  ، » هکم رادـنامرف  هک : دـناهدروآ  دروم  نیا  رد 
ودـعلا و ضرا  رزت  ناف ال  : هک تخادرپ  رعـش  نیا  يهمزمز  هب  دـناوخ  ار  همان  نآ  وا  هک  یماگنه  درک ؛ شرازگ  دـیزی  هب  ار  يدازآ  ياوشیپ 

. دنارورپ دهاوخ  لد  رد  ار  تاهنیک  دمآ و  دهاوخ  وت  يوس  هب  وا  يزاسن ، دوبان  ار  وا  يزاتن و  نمشد  يوس  هب  رگا  هحفص 164 ] هتأت [ ...

ملسم تداهش  ربخ 

نیـسح ریفـس  هدـنیامن و  تداهـش  ربخ  راب  نیا  و  تشاد ؛ تفایرد  يرگید  زوسناج  ربخ  هک  دوب  هاگتداهـش  هار  رد  نامیا  قشع و  ناوراـک 
نآ رد  دایرف  نویـش و  زا  ینافوط  داد و  ناکت  ار  هاوخیدازآ  زیتسمتـس و  نایناوراک  وا ، راکادـف  دـنمتریغ و  ناـبزیم  هفوک و  رد  مالـسلاهیلع 
زا سپ  ترضح  نآ  هک  دناهدروآ  دروم  نیا  رد  . تخاس ناور  هاگدید  زا  ار  کشا  بالیـس  تخادنا و  هار  هب  نازوس  کشخ و  تشد  نهپ 

رگا [ . 66 ... ] لبنأ یلعأ و  هللا  باوث  ناف  ۀیسفن  دعت  ایندلا  تناک  نئل  : تخادرپ راعشا  نیا  يهمزمز  هب  زادگناج  زوسناج و  ربخ  نآ  تفایرد 
.و تسا رتدنمجرا  رتاهبرپ و  رتالاب و  ادخ  شاداپ  باوث و  هک  تسناد  دیاب  دوشیم ، هدرمش  اهبنارگ  سیفن و  نآ  ياهـشزرا  ایند و  یگدنز 

نیا هار  رد  نابلطحالـصا  ناهاوختلادـع و  نادرمدازآ و  يارب  ندـش  هتـشک  سپ  دـناهدش ، هدـیرفآ  گرم  يارب  اـهرکیپ  اهندـب و  نـیا  رگا 
صرح رتمک  رواب  نیا  رب  تسا ، هدش  يریگهزادنا  ردقم و  ياهرهب  مدرم  ياهیزور  قزر و  رگا  .و  تسا رترب  رتهدنبیز و  ییادخ  ياهفده 

نداـهناو و يارب  اـهتورث  اـهییاراد و  يروآدرگ  رگا  .و  تسا رتوکین  رتاـبیز و  نآ ، ندروآ  تسد  هب  رد  ناـسنا  ندوب  رتزآ  مک  ندـیزرو و 
؟ دزرو لخب  دوریم  دراذگیم و  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ناسنا  ارچ  سپ  تسا ، نتفر 

ریظن یب  يدرمیاپ 

طیارـش اب  هک  تفر  هشیدـنا  نیا  رب  ناتـسود  ناراـی و  نداد  تسد  زا  رطاـخب  ناـیرگ  هدز و  هودـنا  یتسه  ناـهج  يهیاـمنارگ  نآ  هاـگ  نآ 
نتفرگ یپ  راید و  رهـش و  يوس  هب  ددرگزاـب و  اـجنامه  زا  هک  دـشاب  نآ  هحفـص 165 ] رتهدنبیز [  دـیاش  تسا ، هدـمآ  شیپ  هک  یبولطمان 

نیا يهمزمز  هب  و  دید ... رتهدنبیز  ار  تسخن  هاگدید  نامه  ییوگ  رگید ، یقمعت  ربدت و  زا  سپ  اما  دورب ، شیوخ  يهنارگحالصا  تلاسر 
نادـیم تلاسر و  يادا  يوس  هب  يدوز  هب  نم  ... املـسم دـهاج  اقح و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یـضمأس و  : هک تخادرپ  دورس 

گنن و دشاب - قح  يهشیدنا  رد  ارگقح و  هک  هاگ  نآ  درمناوج -  يارب  تلادع  قح و  هار  رد  تداهش  گرم و  هک  ارچ  مباتشیم ؛ رازراک 
تفلاخم ناراکتیانج  اب  دنیزگ و  يرود  ادخ  اب  ینمشد  زا  دنک و  تیامح  نادرمگرزب  زا  ناج  راثیا  اب  دهاوخب  هک  یسک  يارب  تسین ؛ راع 
صالخا قبط  رد  ار  دوخ  نیریـش  ناج  مکاح ، دادبتـسا  اب  هزرابم  هعماج و  حالـصا  هار  رد  نم  . دـشاب هتـشادن  شزاس  رـس  ناـنآ  اـب  دزرو و 

اب تخـس ، يرازراـک  رد  اـهناسنا  تینما  قوقح و  زا  عاـفد  يدازآ و  تلادـع و  قح و  هار  رد  اـت  میوشیم  یگدـنز  زا  تسد  مراذـگیم و 
نامیـشپ متفگ ، دوردـب  ار  ناـهج  مدرک و  راـثن  ار  ناـج  هار  نیا  رد  رگا  . مدرگ وربور  رگبوکرـس  راـکزواجت و  نیگمهـس و  سب  ینمـشد 

هک سب  رابتفخ  گرم  درد و  نیمه  وت  يارب  اما  تسیز ؛ مهاوخ  زارفرـس  دـیدرگ و  مهاوخن  شنزرـس  منامب ، هدـنز  رگا  و  دـش ؛ مهاوخن 
يوس هب  يدازآ  تلادع و  ناوراک  ؟ راید رای و  كرت  ارچ  . يرب رس  هب  يراوخ  تفخ و  اب  ینک و  لمحت  ار  ینیگنن  رابتلذ و  یگدنز  نینچ 

هک درم  نیا  . تفاتـش دوب - ناوراک  نآ  ریما  هک  ربمایپ -  رـسپ  رادـید  هب  گنردیب  دـید و  ار  نآ  ناـیفوک  زا  يدرم  هک  درپسیم  هار  فدـه 
شراثن دورد  مالس و  دیـسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  هک  یماگنه  تسا ، هدش  ناونع  دساینب  يهزاوآ  دنلب  يهلیبق  رابت  هریت و  زا  و  هرهوبا » »

؟ ترجه ارچ  ربمایپ ! يهیامنارگ  دنزرف  يا  ناه  تفگ : درک و 

؟ راید رای و  كرت  ارچ 
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؟ راید رای و  كرت  ارچ 

ياـین مرح  زا  ار  وـت  يزیچ  هچ  سک و  هـچ  اـی  لـماع و  هزیگنا و  هـچ  یتـسار  ؟ ادـخ يهناـخ  راـنک  زا  ترجه  ارچ  ؟و  هنیدـم زا  يرود  ارچ 
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  .« دمحم كدج  مرح  نع  کجرخأ  يذلا  ام  هللا  لوسر  نبای  « ؟ دروآ نوریب  ادخ  ربمایپ  هحفص 166 ] تردقنارگ [ ،
نا ةرهابأ ! ای  کحیو  :» دومرف يوما ، فوخم  راب و  تنوشخ  نیغورد و  يرالاس  بهذم  تشحو و  رورت و  تیمکاح  هب  هراشا  رد  وا  خـساپ 

افیـس و  الماش ، الذ  هللا  مهنـسبلیل  هیغابلا و  ۀئفلا  ینلتقتل  هللا  میأ  و  تبرهف ؛ یمد  اوبلط  و  تربصف ، یـضرع  اومتـش  و  یلام ، اوذـخأ  ۀـیماینب 
«! هرهابا  » يا ناه  .« مهءامد مهلاومأ و  یف  تمکحف  ةأرما  مهتکلم  اذا  ءابس  موق  نم  لذأ  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  هللا  نطلسیل  و  اعطاق ،
اب میراـگزاسان  رطاـخب  ارم -  ییاراد  تورث و  يوـما ، راکهایـس  نارگدادبتــسا  ؟ دروآ نوریب  هنیدـم  زا  ارم  زیچ  هـچ  ینادیمن  وـت ! رب  ياو 
اب مدیزرو ؛ ییابیکـش  فده  هار  رد  نم  اما  دنتفرگ ، متـسد  زا  اهناسنا -  تمرح  قوقح و  زا  عافد  و  نانآ ، هناشنمربرب  هنارگدادیب و  يهویش 
اما مداد ؛ همادا  يرگنـشور  هب  نانچمه  متخاس و  هشیپ  ییابیکـش  مه  زاب  دنتـسکش ، ارم  تمارک  تمرح و  اوراـن ، ياـههتفاب  ییوگازـسان و 
هب مدمآ و  نوریب  ربمایپ  مرح  رانک  راید و  رهـش و  زا  نم  و  دندیـشک ، یناطیـش  ياههشقن  منوخ  نتخیر  يارب  دندرک و  ار  مناج  دـصق  نانآ 

سابل ناشدادیب  تیانج و  رفیک  هب  ادخ  تشک و  دنهاوخ  قحان  هب  ارم  نارگدادیب  نیا  هک  دنگوس  يادخ  هب  . مدرک راید  رای و  كرت  ریزگان 
دهاوخ طلسم  نانآ  رب  ار  یسک  و  تخاس ، دهاوخ  ناشراتفرگ  هدنرب  يریـشمش  ریگارف و  یتفخ  هب  دناشوپ و  دهاوخ  نانآ  مادنا  رب  ار  تلذ 

نانآ لام  ناج و  رب  شیوخ  هاوخلد  هب  ینز  هک  زین -  أبـس »  » موق زا  هک  ياهنوگ  هب  دزاـس ؛ موکحم  یگیاـمورف  تلذ و  هب  ار  ناـنآ  هک  درک 
[ . 67 . ] دندرگ رتهدز  تلذ  رتراوخ و  دناریم -  نامرف 

یگدنز تاظحل  نیرتساسح  ریهز و 

نیـسح ناوراـک  تکرح  اـب  ناـمزمه  میدوب و  ریهز  هارمه  هب  اـم  هک : دـناهدروآ  دروم  نیا  رد  هلیجب »  » و هرازف »  » يهلیبـق نادرم  زا  یهورگ 
رد میدرگن و  وربور  ربمایپ  يهیامنارگ  دنزرف  اب  هک  میدوب  نآ  رب  هرامه  اما  میتفریم ، قارع  هب  زاجح  زا  زین  ام  قارع ، يوس  هب  مالـسلاهیلع 

میدوب و ریزگاـن  نآ  رب  هک  میدـمآ  دورف  یهاـگلزنم  رد  يزور  . دـشاب هتـشادرب  راـب  وا  ناوراـک  هک  میراذـگ  راـب  تحارتـسا  هب  یهاـگلزنم 
يوس زا  يریفس  هداتسرف و  هرابکی  هک  میدوب  اذغ  يهرفـس  رـس  رب  ام  . دوب هداهن  راب  اجنآ  هحفص 167 ] رد [  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  ناوراک 
دنزرف مالـسلاهیلع ، نیـسح  ریهز ! يا  ناـه  تـفگ : زیگنارب  نیـسحت  یبدا  اـب  مالــس ، دورد و  زا  سپ  دـمآ و  اـم  دزن  مالــسلاهیلع  نیــسح 
ياهنوگ هب  دوب ؛ یبیجع  يهرظنم  .« هیتأتل کیلا  ینثعب  هللادبعابأ  نا  . » یباتشب وا  رادید  هب  ات  تسا  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  ربمایپ  يهیامنارگ 

زا اههمقل  ، دندش کشخ  دوخ  ياج  رد  یگمه  ییوگ  يرآ ، !] دنکفا نیمز  هب  ار  نآ  هتـساوخان  تشاد ، تسد  رد  ار  هچنآ  ره  سک  ره  هک 
« ریهز  » دوب و هدنکفا  هیاس  اجنآ  رب  ینیگنس  توکس  ! دش هدودز  اههرطاخ  زا  زیچ  همه  تفر و  دای  زا  هرفـس  ! دش شومارف  اذغ  ! داتفا اهناهد 

وس رگد  زا  و  دناوخیم -  ارف  رای  رادید  هب  ار  وا  هک  تسیرگنیم -  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهداتـسرف  ییوس  زا  هدز  تریح  شوماخ و  زین 
دوخ زا  بیجع  ناوخارف  نآ  تفگش و  دادیور  نآ  ربارب  رد  یـشنکاو  هچ  هک  درگنیم  شیوخ  نامیااب  رکفنـشور و  رـسمه  ناهارمه و  هب 
همه دوشگ و  يدیما  يهنزور  تسکش و  ار  توکس  مهلد ،» ، » شاهشیپاورپ هاگآ و  عاجش و  رسمه  هک  دوب  طیارش  نیا  رد  .[ دنهدیم ناشن 
ناه »؟ هیتأی مث ال  هللا ، لوسر  نبا  کیلا  ثعبی  هللا ! ناحبـس  :» هک دروآ  ور  ریهز »  » هب وا  داد ؛ تاجن  ینادرگرـس  یمیمـصتیب و  ریحت و  زا  ار 

راـختفا نشور و  شدـنزرف  ربماـیپ و  مسر  هار و  تسا و  هزنم  كاـپ و  اـتکی ، يادـخ  ؟ تسا تریح  یلدود و  دـیدرت و  ياـج  هـچ  ریهز ! يا 
یهدن تبثم  خساپ  وا  توعد  هب  هک  یتسه  نآ  رب  امش  اما  دنکیم ، توعد  رادید  هب  شاهداتسرف  يهلیسو  هب  ار  امش  ربمایپ ، رسپ  ایآ  نیرفآ ؛

! يدینشیم ار  مالسلاهیلع  نیسح  شخبناج  نخس  یتفریم و  وا  يوس  هب  هک  یتشاد  ار  تداعس  نیا  شاک  هن ! !؟ يورن وا  يوس  هب  و 

درمدازآ يا  ناه 
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رالاس يوس  هب  تساخاپب و  برع  گرزب  رادرـس  هک  دوب  شیدـنا  نشور  هدازآ و  يوناـب  نآ  شخبورین  هدـننازیگنارب و  نخـس  نیا  زا  سپ 
رد دیون  تفایرد  یلاحشوخ و  قرب  هک  ینارون -  ياهرهچ  اب  نادنخ و  نامداش و  هک  تشذگن  هحفص 168 ] يزیچ [  و  تفاتش ؛ ناگتسیاش 

شیاهبنارگ ياهزیچ  هشوت و  داز و  الاک ، دننیچرب و  ار  شاهمیخ  هاگرارق و  ات  داد  روتـسد  تشگزاب و  دیـشخردیم -  شناگدید  هرهچ و 
وا هب  هناتسود  دروآ و  ور  شیارگقح  افواب و  رسمه  هب  نتفر ، زا  شیپ  وا  . تفر مالسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  دوخ  هاگ  نآ  و  دنروآ ؛ درگ  ار 

یکین و زج  نم  زا  سپ  مرادیمن  تسود  هک  ارچ  ملـسگیم ؛ ار  وـت  يرـسمه  دـنویپ  نم  تسا و  ییادـج  يهماـگنه  رگید  کـنیا  تـفگ :
میژر يوس  زا  تلادـع ، يدازآ و  ياوشیپ  هب  نم  نتـسویپ  اـب  میوگن ، قـالط  ار  وت  رگا  هک  متـسه  كاـنمیب  نآ  زا  و   ] دـسرب وـت  هب  یبوـخ 

متس یهاوختلادع و  هانگ  دنروآ و  شیپ  تمحز  جنر و  دنزاسب و  هدنورپ  تیارب  يوما  ياوسر  هشیپ و  تنوشخ  سانشنزرم و  هشیپدادیب و 
میمـصت رگید  نم  هک  ارچ  دـنزاس ؛] موکحم  گرم  نادـنز و  ریجنز و  دـنک و  هب  ار  وت  دنـسیونب و  وـت  ياـپ  هب  ارم  یبلطحالـصا  يزیتـس و 

مراذگ صالخا  قبط  رد  ادخ  هار  رد  ار  ناج  هک  منآرب  . ماهدیزگرب ار  زیزع  نیسح  یهارمه  هتفرگ و  ار  شیوخ  يهنادنـسپادخ  هناهاگآ و 
کبـس و دـنمجرا و  ناج  سیفن و  سفن  زا  دوجو  يهمه  اب  مزاس و  وا  يهنادنـسپادخ  یحالـصا و  هماـنرب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يادـف  و 
هب نارای  هارمه  هب  ار  وا  ات  دش  نآ  رب  داد و  يو  هب  ار  وا  ییاراد  هاگ  نآ  .و  منک عافد  وا  نیرفآ  تزع  هناروحمادخ و  هناتـسودرشب و  يهریس 
وا اب  دـیراب و  ناگدـید  زا  کشا  ناراب  تفر و  وا  يوس  هب  تساخاپب و  شرـسمه  ماگنه  نیا  رد  . دزاـس ناور  شناـکیدزن  نادـناخ و  يوس 
وا هب  هنارگنفرژ  هنانامرهق و  هناعاجـش و  درپس و  يادخ  هب  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  ینیرفآراختفا  هنادنـسپادخ و  هار  رد  ار  وا  درک و  عادو 
رد ار  ترخآ  ایند و  یتخبکین  دنارابب و  وت  رب  ار  شریخ  رهم و  ناراب  هنازرف  يادخ  هک  مراودیما  ریهز ! میگدنز ! درمدازآ  يا  ناه  تفگ :
رد زیخاتـسر و  زور  رد  هک  مهاوخیم  وت  زا  اما  موریم ، رانک  تراـختفارپ  هار  رـس  زا  مراپـسیم و  ادـخ  هب  ار  وت  دزاـس ! وت  يزور  هار  نیا 

، کل هللا  راخ  . » ینک يروآدای  يزاسن و  شومارف  ارم  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  شدنمجرا ، مام  مالسلاهیلع و  نیـسح  ردقنارگ  ياین  هاگـشیپ 
هحفص 169 ] [ . ] 68 ....« ] مالسلاهیلع نیسحلا  دج  دنع  ۀمایقلا  یف  ینرکذت  نأ  کلأسأ 

هتشذگ زا  يدای 

دـشاب نم  اب  دنیزگرب و  ارم  یهارمه  دناوتیم  دراد ، تسود  امـش  زا  مادک  ره  نم ! نارای  تفگ : درک و  نارای  هب  ور  ییادج  تاظحل  رد  و 
ناتـساد هک  تساـجب  کـنیا  دوزفا : سپـس  . تسا عادو  يهماـگنه  کـنیا  دـهاوخیمن  سک  ره  میورب و  يراگتـسر  رون و  هاـگودرا  هب  اـت 

زاب ناتیارب  دیدرگ -  يدمحم » ناملس  ، » اهشزرا هب  یگتسارآ  رطاخ  هب  یگدنز  يهقباسم  رد  هک  ار -  یسراف » ناملـس   » اب شیوخ  یندینش 
سانـشان قح  راکزواجت و  نمـشد  رب  هک  میدوب  رجنلب »  » راکیپ رد  نارکفمه  ناتـسود و  ناراـی و  رگید  وا و  اـب  نم  يزور  ناتـسود ! . میوگ

يزوریپ میـسن  تفرگارف و  ار  اهلد  ینامداش  يداش و  جوم  . داتفا ام  تسد  هب  يرایـسب  میانغ  تخاس و  ام  يزور  ار  يزوریپ  ادـخ  میتخاـت و 
تساوخ هب  رایسب  میانغ  ندروآ  تسد  هب  يزوریپ و  ندیسر  ارف  زا  نارای ! تفگ : داب -  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  ناملس -  درک . زاغآ  ندیزو 

هیلع هللا  یلص  دمحم  نادناخ  نادرمناوج  ناناوج و  رازراک  هک  یماگنه  تفگ : !؟ هن هک  ارچ  يرآ ، میتفگ : ؟ دیدش نامداش  وا  يرای  ادخ و 
تسد هب  يزوریپ و  نیا  زا  رتشیب  نانآ  هارمه  هب  هناریلد  راکیپ  يرگنـسمه و  یلدمه و  رب  دیتفای ، یهارمه  راختفا  دیدید و  ار  ملـس  هلآ و  و 

هب ار  امـش  نم  تسا و  هدیـسر  ارف  زور  نامه  نم  رواب  هب  کنیا  و  تشذگ ، زور  نآ  يرآ ، . دش دـیهاوخ  نامداش  ناوارف  میانغ  نیا  ندروآ 
ار وا  یهارمه  تسویپ و  ناگتـسیاش  رـالاس  ناوراـک  هب  تفر و  هاوخ  يدازآ  درمریـش  نآ  هک  دوب  نانخـس  نیا  زا  سپ  و  مراپـسیم ؛ ادـخ 

. دیزگرب

نیسح ناوراک  رح و  هاپس 

يوما راکزواجت  هاپس  نالوارقشیپ  اب  لتاقم » نب  رصق   » مان هب  ياهطقنم  یکیدزن  هک  دادیم  همادا  شیوخ  هار  هب  یگدازآ  يدازآ و  ناوراک 
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هب ار  يرفن  رازه  يورین  کی  قارع  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تکرح  ربخ  تفایرد  اب  هللادـیبع »  » هک ارچ  دـش ؛ وربور  رح  یهدـنامرف  هب 
ناوراک هب  شناـهارمه  رح و  هحفـص 170 ] تشاد [ . لیـسگ  رون  ناوراک  اـب  ییوراـیور  هب  ار  اـهنآ  تسارآ و  تعرـس  هب  رح  یگدرکرس 

يارب اـجنآ  رد  ناوراـک  . دـندومیپ ار  هار  [ 69 « ] لـتاقمینب رـصق   » اـت نآ  هارمه  هب  دـنوش ، ریگرد  هکنآیب  دندیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
زا سپ  هک : تسا  هدروآ  رباـج »  » ماـن هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناراـی  زا  یکی  . درک تکرح  یتعاـس  زا  سپ  داـهن و  نـیمز  رب  راـب  تحارتـسا 
ماگ شیوخ  هار  رد  هک  هنوگ  نامه  دومن و  هار  تاـناجهلا » بیذـع   » هار هب  ار  ناوراـک  يدازآ  ياوشیپ  هاـگلزنم ، نیا  زا  ناوراـک  تکرح 

؛ تفاـی هار  شنامـشچ  رب  یکبـس  باوخ  داـهن و  بسا  نیز  يور  رب  یناـمز  هاـتوک  ار  كراـبم  رـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ییوگ  میدرپسیم 
هیآ نیا  ندناوخ  لیلد  ترـضح  نآ  زا  « نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  :» هک تخادرپ  هفیرـش  يهیآ  زا  زارف  نیا  ندناوخ  هب  دش  رادـیب  هک  یماگنه 

هک مدـید  ار  يراوس  رگادـن و  لاح  نآ  رد  درب و  مباوخ  هک  مدوب  هداهن  بسا  نیز  رب  ار  مرـس  یتاـظحل  نونکا  مه  دومرف : هک  مدیـسرپ  ار 
هارمه هب  زین  گرم  هک  دـنوریم  یلاح  رد  دـنناور و  هاگتداهـش  هب  ناـیناوراک  نیا  [ . 70 .« ] مهعم ریـست  ایانملا  نوریـسی و  موقلا  :» دیوگیم

دـیزگرب و ار  نانآ  تکرح  رب  تراـظن  یهارمه و  ناوراـک و  هار  زین  رح  هاپـس  داد و  همادا  شیوخ  هار  هب  ناوراـک  . تسا تکرح  رد  ناـنآ 
لبق يرمـش  يرجز و  نم  يرعذت  یتقان ال  ای  : تفگیم نینچ  دومیپیم و  ار  هار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شیپاشیپ  دیبع ، هاپـس  يهدنامرف  دوخ 

هچ ره  و  شاـبم ! تحاراـن  نکم و  ساره  نم  ندـنار  زیت  هار و  شیاـمیپ  رد  نم  راـشف  يدـنت و  زا  نم ! رتش  يا  ناـه  [ . 71 ... ] رجفلا عولط 
نیرتهب اـهراوس و  نیرتـهب  يرآ ، ! هد تکرح  فدـه  يوس  هحفـص 171 ] هب [  ارم  شاـب و  هداـمآ  تـکرح  يارب  مدهدـیپس  زا  شیپ  رتدوز ،

رابت و داژن و  داهن و  تشرـس و  رد  يراوگرزب  یگیامنارگ و  یـشنمگرزب و  هک  یناسرب  يدرمگرزب  هب  ار  نانآ  ات  هد ! تکرح  ار  نارفاـسم 
ردـص يهعـس  حور و  ولع  بلق و  توق  ياراد  درمدازآ و  رالاس و  هک  یناـسرب  يدـنمجرا  درم  هب  ار  اـم  . تسا هدـش  هتـشرس  وا  مسر  هار و 

لامک و عناوم  یقرت و  دشر و  ياهتفآ  ندودز  هعماج و  روما  حالـصا  مدرم و  هار  يرگنـشور  يارب  ار  وا  ادخ  و  تسا ، يریذـپان  فصو 
[ . 72 . ] تسا هداد  شاداپ  نادب  ار  وا  هدروآ و  اجنیا  هب  راک  نیرتهوکشرپ  نیرتهب و  ماجنا 

هاکناج یغیرد  ترسح و 

اهیکیدزن نآ  رد  . دـنتخادرپ تحارتسا  هب  هاگلزنم  کی  رد  نایناوراک  هک  تشادـن  ینادـنچ  يهلـصاف  اونین  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراـک 
ار اجنآ  هک  یناتـسوب  ياـشامت  همیخ و  نآ  ندـید  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  درکیم . بلج  ار  نارذـگهر  رظن  هک  دـندوب  هتـشارفارب  ياهمیخ 
« یفعج رح  نب  هللادـیبع   » نآ زا  دیـسر : ضرع  هب  »؟ طاطـسفلا اذـه  نمل  «؟ تسیک نآ  زا  همیخ  نیا  دیـسرپ : دوـب ، هدیـشخب  افـص  توارط و 

يا ناه  تفگ : مالـس  زا  سپ  دش و  دراو  یفعج » دیبع   » هب يدازآ ، ياوشیپ  يهداتـسرف  .« یل هوعدا  ! » دیناوخارف اجنیا  هب  ار  وا  دومرف : . تسا
نیا ندینـش  اب  وا  . دنکیم توعد  رادید  هب  ار  امـش  هک  تسا  نابلطحالـصا  ناهاوخیدازآ و  ياوشیپ  ربمایپ و  يهیامنارگ  دـنزرف  نیا  دـیبع !

اب هک  متـشادن  شوخ  هکنیا  زج  مدماین ، نوریب  هفوک  زا  نم  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  دوزفا : هاگ  نآ  »و  نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ نخس 
هک متسه  نآ  رب  زین  کنیا  هک  دنگوس  يادخ  هب  دتفیب . ترضح  نآ  مشچ  هب  ممشچ  مشاب و  اجنآ  رد  هفوک ، هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندمآ 
نآ دوخ  وا ، تشگزاب  زا  سپ  . درک شرازگ  ار  نایرج  تشگزاب و  ترضح  نآ  يهداتـسرف  هحفـص 172 ] ارم [ ! وا  هن  منیبب و  ار  وا  نم  هن ،
رب هنانامرهق  تمواقم  شیوخ و  یهارمه  هب  ار  وا  دیـسر ، اجنآ  هب  هک  یماگنه  . دـمآ یفعج » دـیبع   » يهمیخ يوس  هب  تساخرب و  ترـضح 

هتشذگ نانخس  نامه  داد و  یفنم  خساپ  يدازآ  ياوشیپ  نآ  ناوخارف  هب  وا  اما  درک ، توعد  يوما  شیک  تنوشخ  راصحنا  دادبتسا و  دض 
سپ ینیزگیمنرب ، ار  ام  یهارمه  یباتـشیمن و  تلادـع  قح و  يراـی  هب  رگا  دـیبع !»  » يا ناـه  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  . درک رارکت  ار 

دنگوس يادخ  هب  يریگ ! رارق  ام  شخبییاهر  یناسنا و  یحالـصا و  همانرب  نانمـشد  فص  رد  هک  سرتب  وا  زا  زاس و  هشیپ  ار  ادـخ  ياورپ 
کیرات شکيدازآ و  ماظن  تیربرب  دادیب و  ربارب  رد  دزیخنرب و  ام  يرای  هب  هاگ  نآ  دونشب و  ار  ام  یهاوخداد  یبلطقح و  يادن  سک  رگا 

انرصنی مث ال  دحا  انتیعا  عمـسی و  هللاوف ال  انلتاقی ، نمم  نوکت  نا  هللا  قتاف  انرـصنت  ناف ال  .» دش دهاوخ  دوبان  دزارفینرب ، تماق  يوما  شیدنا 
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نب هللادیبع   » ناس نیدب  .و  دش دهاوخن  نینچ  زگره  تسویپ و  مهاوخن  زگره  امش ، نانمشد  فص  هب  اما  تفگ : خساپ  رد  دیبع » .«» کله الا 
ود رس  رب  دوب ، هفوک  قارع و  سانـشرس  ياههرهچ  برع و  نارادمان  زا  اناوت و  قوذ و  شوخ  يرعاش  ریلد و  کباچ و  يدرم  هکنیا  اب  رح »

یتـخب کـین  تداعـس و  يهنیـس  هب  در  تسد  ندز  اـب  داد و  تـسد  زا  ار  یگدـنز  تـصرف  نیرتـهب  دـیزگرب ؛ ار  هـهاریب  تشونرـس ، یهار 
دـنیاشوخان و يدای  مان و  راگدـنام و  يدرد  غیرد و  اب  راتفرگ و  هاکناج  قیمع و  یهودـنا  هب  ار  دوخ  دوب ، هدروآ  يور  وا  هب  هک  ياهرامه 

هحفص 174 ] [ . ] 73 . ] تخاس نیرق  زیگنا  تربع 

رح هب  دایز  نبا  يهمان 

دروم نیا  رد  . درک میلست  رح »  » هب ار  هناجرم »  » رسپ يهمان  دیـسر و  هار  زا  یناسرهمان  هک  دوب  اونین  کیدزن  یگدازآ  يرگنـشور و  ناوراک 
هب هک  دوب  اجنآ  رد  میدیـسر ؛ اونین  یکیدزن  هب  ات  میدومیپ  ار  هار  ام  هک : تسا  هدروآ  رباج »  » ماـن هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناـهارمه  زا  یکی 

رسپ همان ، نآ  رد  . داد دادبتسا  هاپس  يهدنامرف  هب  ار  هللادیبع »  » يهمان تفر و  رح »  » هاپس يوس  هب  دیسر و  هار  زا  کلام »  » مان هب  يدرم  هاگان 
ياهتشد هایگ و  بآیب و  ياهنابایب  رد  زج  ار  نانآ  ریگب و  تخس  شنارای  نیسح و  رب  دوب : هتشون  شیوخ  هاپـس  يهدرکرـس  هب  هناجرم » »

. ] دـسرب وت  هب  هلحرم  نیا  زا  سپ  نانآ  اب  دروخرب  یگنوگچ  يهرابرد  مروتـسد  ات  رواـین  دورف  هاـگهانپ  هاـنپ و  نودـب  نازوس و  کـشخ و 
هحفص 177 ]

راثیا ماهلا و  يوک  رد 

تسالبرک اجنیا  دیرادرب  راب 

ضرع هب  . دیآ دورف  اجنآ  رد  ات  دش  نآ  رب  دیـسرپ و  نیمزرـس  نآ  مان  زا  يدازآ  ياوشیپ  اونین ، تشد  هب  هشیدـنا  درخ و  ناوراک  ندیـسر  اب 
تـسرد خـیرات  زور ، نآ  و  نومزآ ! يراتفرگ و  نیمزرـس  ای  الب ؛ هودـنا و  نیمزرـس  يرآ ، دومرف : . تسالبرک نیمزرـس ، نیا  مان  هک  دیـسر 

هاگتماقا و ام ، ناراوس  هاگدورف  اجنیا  ! دیوش هدایپ  نیمزرس  نیمه  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  دادیم . ناشن  ار  مرحم  هام  زا  زور  نیمود 
و .« انئامد کفـسم  انباکر و  طحم  انهاه  . » تسام راکادـف  ریلد و  نارای  ام و  هرامه  شخب  ماهلا  هاگمارآ  هاگتداهـش و  ام ، ناهارمه  هاگرارق 

هدمآ شیپ  هک  یتصرف  رد  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  دنتـشارفارب و  ار  اههمیخ  دندنکفا و  تماقا  لحر  اجنآ  رد  دندش و  هدایپ  یگمه  هاگ  نآ 
مک لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  : هک درکیم  همزمز  زین  ار  راعـشا  نیا  تخادرپ و  عافد  يارب  شیوخ  زوس  متـس  ریـشمش  نداد  لقیـص  هب  دوب 
رب فا  ایند ! يا  ناه  ! فا داب ، وت  رب  فا  راگزور ! يا  ناه  ... لیدـبلاب عنقی  رهدـلا ال  لیتق و  بحاـص  بلاـط و  نملیـصالا  قارـشالاب و  کـل 
هب یتسرفیم و  هاگنابرق  هب  ار  تناگدنهاوخ  ام و  ناتسود  زا  رایسب  هچ  ناهاگرصع  نادادماب و  هک  ییافویب ! ردقچ  وت  یتسار  وت ! یتسود 

ياهدنز رادناج و  ره  !و  يزاسیمن مک  اب  ینکیمن و  تعانق  كدنا  هب  و  يزرویمن ؛ هدنـسب  ضوع  دننامه و  ریظن و  هب  یهدیم و  نتـشک 
هحفـص تفر [ . دهاوخ  ياهدنز  ره  موریم ، نم  هک  یهار  درک و  دـهاوخ  رادـید  گرم  يهدـیدپ  اب  ماجنارـس  و  تسا ، هار  نیا  يهدـنیوپ 

هب گرم  یگدنز و  تساناوت و  گرزب و  يادخ  تسد  هب  اهنت  اهراک  و  تسا ؛ کیدزن  هدـعو  نآ  ققحت  يهماگنه  ردـقچ  یتسار  و  [ 178
. تسوا تساوخ 

بنیز رو  هلعش  لد  يهرارش 

ییابیکش نانع  رگید  دینش ، دناوخیم  هک  ار  يراعشا  ناگتسیاش و  رالاس  يهمزمز  بنیز  مالـسلااهیلع ، همطاف  دنمجرا  تخد  هک  یماگنه 
ناج تفگ : دـیود و  ردارب  يوس  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دیـشکیم ، ار  دوخ  سابل  ناماد  هک  یلاح  رد  دـیرپ و  دوخ  ياج  زا  داد و  فک  زا 
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هدرک ادیپ  نیقی  شیوخ  تداهش  هب  هک  تسا  یسک  نآ  زا  نانخـس  نیا  هدورـس و  نیا  ناج ! نیـسح  ! ردام ردپ و  يهیامنارگ  راگدای  ردارب !
هدیـسر و ارف  مگرم  شاـک  يا  ناراـی ! ییادـج  قارف و  زا  هآ  يا  ! نازیزع غاد  زا  ياو  يا  ! داد يا  ! ياو يا  ! درد تبیـصم و  نـیا  زا  هآ  . تـسا

دوردب شیوخ  تداهـش  اب  ار  ناهج  همطاف  مردام ، هک  تسا  زورما  ییوگ  ! میدیدیمن ار  يزور  نینچ  دوب و  هدناسر  نایاپ  هب  ار  مایگدـنز 
يا ! زیزع نیـسح  يا  ناـه  ! ماهتـسشن زیزع  نسح  مدـنمجرا ، ردارب  ناـنمؤمریما و  مردـپ ، زوسناـج  گوس  رد  کـنیا  مه  ییوگ  ! تسا هتفگ 

هاگهانپ هانپ و  يا  ! هتـشذگ نادرمگرزب  قیال  راگدای  يا  ! راـختفارپ ناـکاین  يهتـسیاش  نیـشناج  يا  ناـه  ! نم رـالاس  يا  ! رهاوخ لد  بوبحم 
يا هحفـص 179 ] ناشنمدازآ [ ! ناشخرد  لبمـس  يا  ! نارگحالـصا رادمچرپ  گرزب  يا  ! ناهاوختلادـع نیتسار  راگزومآ  يا  ! ناگدـنامزاب
زور نینچ  مدوب و  هدرم  نم  شاک  زیزع ! نیـسح  رتفد ! نید و  یگنادواج  زمر  يا  ! ناسنا يوج  لامک  هاوخـشزرا و  نادنزرف  تاهابم  يهیام 

و ۀمطاف ، یما  تتام  مویلا  ةایحلا ، ینمدـعأ  توملا  تیل  هالکثاو ! لتقلاب ، نقیأ  نم  مالک  اذـه  تلاقف : !» مدـیدیمن یگدـنز  رد  ار  يرابمغ 
دیشخب رطاخ  شمارآ  ار  شدنمجرا  دنمشیدنا و  رهاوخ  مالسلاهیلع  نیـسح  ...« نیقابلا لامث  و  نیـضاملا ، ۀفیلخ  ای  نسح ، یخأ  یلع و  یبأ 

، هللا ءازعب  يزعت  ناطیشلا ! کملح  نبهذی  ال  هاتخا ! ای  :» دومرف درک و  شرافس  هار  يرگنـشور  هزرابم و  رد  يرادیاپ  ییابیکـش و  هب  ار  وا  و 
نققـش و  دودـخلا ، ءاسنلا  مطل  و  ةوسأ ؛ هللا  لوسرب  ملـسم  لکل  و  ههجو ... الا  کلاه  ءیـش  لک  و  نوتومی ، ضرألا  تاومـسلا و  لها  ناـف 

زاستشونرـس راکیپ  نیا  رد  دربب و  ار  تیرابدرب  ییابیکـش و  ناطیـش  دابم  مدنمجرا ! رهاوخ  يا  ناه  ....« عومدلاب هانیع  تقرقرتف  بویجلا ،
نادب زاس و  هشیپ  ادخ  هاگراب  هب  نتسب  دیما  وترپ  رد  ار  ییابیکـش  ربص و  هار  مرهاوخ ! . ییآ راتفرگ  ییابیکـشان  تفآ  هب  یعامتجا  يرکف و 

هک تسوا  اهنت  دـنریمیم و  همه  همه و  یتسه ، راگدـیرفآ  كاپ  تاذ  زج  دـنیوگیم و  دوردـب  ار  ناهج  ناینیمز ، ناینامـسآ و  يهمه  هک 
؛ دوب رتهتسیاش  نم  زا  یبتجم ، ترضح  مردارب ، دوب ؛ رتهب  نم  زا  نانمؤمریما  مردپ  مالـسلااهیلع ! همطاف  يهنازرف  تخد  . تسا هدنیاپ  هدنز و 

ناـسنا ره  يارب  ادـخ  ربماـیپ  و  میورب ؛ دـیاب  زین  اـم  دـنتفر و  دنتفاتـش و  یقاـب  يارـس  هب  دندیـشک و  كاـخ  باـقن  رب  خر  فصو ، نیا  اـب  و 
اب هزرابم  مدرم ، تمرح  قوقح و  تیاعر  شنم ، شور و  هویـش ، کبـس و  رد  ناگمه  و   ] تسوگلا هوسا و  يرادرک  هتـسیاش  ارگدـیحوت و 
نآ نانخـس  هک  یماگنه  .[ دنهد رارق  قشمرـس  ار  وا  دـیاب  يرادـیاپ  ییابیکـش و  يدازآ و  یگدازآ و  عناوم  یگدـنلاب و  دـشر و  ياهتفآ 

قرغ مالسلاهیلع  نیسح  ناگدید  ماج  هک  دوب  اجنیا  !و  دندرک هراپ  نابیرگ  دندز و  دوخ  ياههرهچ  رب  مرح  ناوناب  دیسر ، اجنیا  هب  ترضح 
ابیز و يهدنرپ  نآ  رگا  : هک دروآ  نابز  هب  ار  برع  تایبدا  رد  روهشم  لاثم  نآ  دیراب و  ورف  ناگدید  زا  کشا  بالیـس  دیدرگ و  کشا  رد 

ول . » دـیزگیمنرب ار  راـید  راـی و  نطو و  كرت  تفریم و  باوخ  هب  شیاـسآ  شمارآ و  جوا  رد  دـنداهنیم ، دوخ  لاـح  هب  ار  ناوخـشوخ 
هحفص 180 ] مانل [ ». الیل  اطقلا  كرت 

دادبتسا هاپس  شاب  هدامآ 

کیرات هاپـس  دیدرگ -  هنادواج  راگدـنام و  شمان  نآ ، زا  سپ  هک  راثیا -  يرگنـشور و  يوک  رد  تاحالـصا  يدازآ و  ياوشیپ  دورف  اب  ]
هدنامرف دعسرمع »  » هاگ نآ  .[ تخاس لیدبت  شیوخ  هاگودرا  هب  ار  اجنآ  دمآ و  درگ  اجنآ  رد  جیردتب  زین  يوما  يهشیپ  تنوشخ  شیدنا و 

وا هناراکزواجت  ناوخارف  هب  زین  نانآ  و  دناوخارف ، ناگتـسیاش  رالاس  اب  رازراک  يارب  ار  شیوخ  بلطایند  رادایند و  هتـسد  راد و  يوما  هاپس 
ندیچرب قح و  نتخاس  هدنز  ار  شیوخ  فده  هک  یگدازآ -  يدازآ و  ياوشیپ  اب  راکیپ  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  و   ] دـنداد تبثم  خـساپ 

ربمایپ یناسنا  هنالداع و  تنس  هریس و  نآرق و  تاررقم  نتخاس  هدنز  دنبرد و  ياههدوت  هدش  لامیاپ  قوقح  ءایحا  لطاب و  دادبتـسا و  طاسب 
نادناخ ترضح و  نآ  دض  رب  و  دندرک ] نالعا  درکیم -  لابند  تملاسم  یهاوخریخ و  يرگنـشور و  قطنم و  هار  زا  ار  نآ  و  تسنادیم ،

. دنتفگن ارچ  نوچ و  دندرکن و  تفلاخم  يوما  هاپس  هدرکرس  يهناراکزواجت  هنابلط و  گنج  هرعن  اب  دنتساخاپب و  شدنمجرا 

باختنا نیرتدب 
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هب ار  وت  نم  تفگ : وا  هب  شیوخ ، دومخ  هاپـس  یگدرکرـس  هب  دعـس » نب  رمع   » نتـشامگ ماگنه  هب  هللادیبع ،»  » هک دـناهدروآ  دروم  نیا  رد 
شیپ يوما  ماظن  يارب  نیـسح  هک  یلکـشم  لح  رد  دیاب  ماهتفرگ  رظن  رد  تیارب  هک  یماقم  تسپ و  نیا  ربارب  رد  ماهدـیزگرب و  ير  تیالو 

هناجرم رسپ  ناس  نیدب  و  [ . 74 ! ] يزاس هرسکی  ار  وا  راک  یشکب و  شود  هب  ار  وا  اب  راکیپ  مچرپ  ام  يوس  زا  یشاب و  ماگشیپ  تسا ، هدروآ 
تسرپایند و ریقح و  شیدنا و  کیرات  رصنع  نآ  داد و  رارق  يزاس  تشونرـس  تخـس و  یهار  ود  رـس  رب  ار  وا  شیوخ  یـسیلبا  يهشقن  اب 

نآ و  نیسح ؛ يدادبتسا  دض  هناتسودرشب و  یحالـصا و  همانرب  اب  ییورایور  هار  دومن و  ار  باختنا  نیرتدب  وا ، هسوسو  اب  زین  تردق  هتفیش 
هحفص ياهییوگـشیپ [  اهینیبشیپ و  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  هک  دناهدروآ  دروم  نیا  رد  .و  دیزگرب ار  خزود  ییاوسر و  هاگ 
هنوگچ رمع ! يا  ناه  »؟ رانلا راتختف  رانلا  ۀـنجلا و  نیب  هیف  ریخت  اماقم  تمق  اذا  رمع  ای  نوکت  فیک  :» دومرف وا  هب  دوخ  زیگنا  تفگـش  [ 181

توارطرپ تشهب  ساسح ، طیارـش  نآ  رد  وت  يرگنب و  خزود  تشهب و  نایم  ار  دوخ  هک  يریگ  رارق  یطیارـش  رد  هک  هاگ  نآ  دوب  یهاوخ 
!؟ ینیزگرب ار  خزود  كاندرد  باذع  يراذگاو و  ار  ادخ  يابیز  و 

تملاسم قطنم و  هب  توعد 

يدوز هب  شهاپس  و  دعس » رمع   » هک تفایرد  ترضح  نآ  هکنآ  زا  سپ  و  مالسلاهیلع ، نیسح  دض  رب  يوما  هاپس  شاب  هدامآ  نالعا  زا  سپ 
گنج هشقن  اـت  تساوخ  يوما  هاپـس  هدرکرـس  زا  وا  درک ، دـنهاوخ  زاـغآ  ار  ياهناـملاظ  ربارباـن و  گـنج  دز و  دـنهاوخ  زواـجت  هب  تسد 
يوما میژر  ای  - 1: دیامن راتفر  هناهاوخریخ  زیمآ و  تملاسم  داهنـشیپ  هس  نیا  زا  یکی  ساسارب  دراذـگ و  رانک  ار  وا  دـض  رب  هناراکزواجت 

ادخ و هناخ  رانک  رد  ددرگزاب و  اجنآ  هب  تسا ، هدمآ  هک  ییاجنامه  زا  هنادازآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ات  دهد  هزاجا  درادرب و  ار  اهنادنب  هار 
يدازآ و قوقح و  تموکح  دیامن و  لمع  شیوخ  هفیظو  هب  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  اجنآ  دـنکفا و  تماقا  لحر  شربمایپ  هاگمارآ  ای 
رب دازآ و  ایند  مدرم  ناـسب  دـنک و  ترجه  رگید  ياهنیمزرـس  اـی  اهرهـش و  زا  یکی  هب  اـت  دـشاب  دازآ  اـی  - 2. درامـش مرتحم  ار  وا  تینما 

دراذـگ و نایم  رد  دـیزی  اب  ار  عوضوم  دورب و  ماش  هب  ای  و  - 3. دنک یگدنز  یناسنا  قوقح  زا  رادروخرب  دـشاب و  مکاح  شیوخ  تشونرس 
دادیب و متـس و  اهشزرا و  دض  زا  دیامن و  توعد  نادنورهـش  يدازآ  قوقح و  نوناق و  تیاعر  اهـشزرا و  هب  ار  وا  درگنب و  ار  وا  هاگدـید 

هناهاوخریخ داهنشیپ  هس  نیا  ربارب  رد  دعس » رمع  .» دنک یهن  اهناسنا  تینما  تمرح و  قوقح و  نتخاس  لامیاپ  يزیتس و  نوناق  يرـسدوخ و 
. دزاس ناریو  ار  ماهناخ  يوما  میژر  اهنآ  شریذـپ  اـب  مسرتیم  تسین و  هتخاـس  نم  زا  اـهنیا  زا  مادـک  چـیه  تفگ : هناریلد  هناـشنمدازآ و  و 

هحفص 182 ] [ . ] 75]

اهيدار گرزب  راگزومآ  يرگنشور  نیتسخن 

دش و ایهم  هنامحریب  بوکرس  هناراکزواجت و  گنج  يارب  طیارـش  يهمه  يوما ، رگبوکرـس  شیدنا و  کیرات  میژر  يوس  زا  هک  یماگنه 
زرم زا  مرحم  زور  نیمـشش  رد  یتیوقت ، سفن  هزات  ياهورین  ندـمآ  اب  دعـس  رمع  هاپـس  دـییارگ و  یگریت  هب  قفا  ینـشور  زا  سپ  راـگزور 

يدازآ و تلادـع و  ياوشیپ  گرزب  يوما ، یهدـنامرف  داتـس  هک  هاگ  نآ  و  دـش ، لیمکت  ناـنآ  هاوخلد  راـمآ  تفر و  رتارف  نت  رازه  تسیب 
رسهریخ و نمشد  ربارب  رد  اهيدار  اهییالاو و  لبمس  نآ  داد ، رارق  یناسنا  دض  يانگنت  راشف و  رد  ار  وا  بلطحالـصا  هاوخیدازآ و  نارای 
تملاسم و یتسودرـشب و  یهاوخریخ و  تیاهن  رد  دوب ، هدرک  هیکت  اصع  ناونع  هب  شریـشمش  رب  هکیلاـح  رد  تساـخ و  اـپ  هب  زورفا  شتآ 
قح و هب  ار  نانآ  مه  زاب   ] وا هاگراب  هب  ساپـس  یتسه و  راگدـیرفآ  شیاتـس  زا  سپ  درک و  ناـنآ  هب  ور  یتسیزمه  ییوجحلـص و  يهیحور 

ندناسانش رد  - 1: تخادرپ يرگنـشور  هب  اهروحم  نیا  رد  درک و  توعد  ادخ  يهنالداع  زاسناسنا و  تاررقم  نیناوق و  هب  لمع  تلادـع و 
يوس هب  شیوخ  تکرح  لیلد  میـسرت  - 3، نارادـمروز هن  وا ، زا  يرادربنامرف  ادـخ و  يهناصلاخ  شتـسرپ  هب  توعد  - 2، ناگمه هب  دوخ 

ندناشفا - 5، ناشن مان و  اب  هدـننک  توعد  لئابق  بازحا و  نارـس  یفرعم  مدرم و  توعد  ناـیب  رد  - 4، دـنبرد مدرم  یهاوخداد  نایب  قارع و 
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زیگنارکفت و ییاـهثحب  اهشـسرپ و  حرط  - 6، اهناج ریوک  اـهلد و  هعرزم  رب  زاـسناسنا  رگرادـیب و  هناـهاوخریخ و  ییاهزردـنا  دـنپ و 
-9، هدرم ياهنادـجو  نـتخیگنارب  نتخاـس و  هدــنز  رد  شـالت  - 8، دوـمخ هـتفخ و  ياـههفطاع  شزیگنا  - 7، نیرفآ روعـش  هدـنناشیدنا و 
هحفص 183] راک [ ، ماجرف  هتسیاب  هتسیاش و  میـسرت  - 10، يوما ریذـپان  حالـصا  زیتس و  ناسنا  شیک و  تنوشخ  راکهبت و  میژر  همکاحم 

اهییالاو اهيدار و  گرزب  راگزومآ  نآ  يرآ ، .[ نیرفن شهوکن و  شنزرـس و  رگید  و  - 12، نآ هب  لـمع  نآرق و  يرواد  هب  توعد  - 11
یلا اوعجرا  مث  اـنأ ، نم  اورظنا  و  ساـنلا ! اـهیأ  دـعب ، اـمأ  :» دومرف نینچ  درک و  نییآ  تنوشخ  رگـسپاو و  قطنمیب و  ناکلـسم  يوـما  هب  ور 
نبا و  همع ، نبا  نبا  و  هیـصو ، نبا  و  مکیبن ، تنب  نبا  تسلأ  ؟ یتمرح كاهتنا  و  یمد ، کفـس  مکل  لـحی  لـه  اورظناـف  اـهوبتاعف ، مکـسفنا 
ةزمح سیل  وأ  ؟ هبر دـنع  نم  هـب  ءاـج  اـمب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسرل  قدـصم  لوأ  مهـسفنا و  نـم  نینموملاـب  ساـنلا  یلوا 
ادیـس ناذـه  : » یخال یل و  ارـشبتسم  هللا  لوسر  لاق  ام  مکغلبی  ملوأ  ؟ یمع نیحانجب  ۀـنجلا  یف  رایطلا  رفعج  سیل  وأ  ؟ یبأ مع  ءادهـشلادیس 

رابت هشیر و  هب  امـش  هفوک ! مدرم  يا  ! هفوک مدرم  يا  ناه  »؟ یتمرح كاهتنا  یمد و  کفـس  نع  مکل  زجاح  اذه  یف  اما  »؟ ۀـنجلا لها  بابش 
نآ منادناخ ؟ رابت و  نیمادک  زا  نم  هک  دیرگنب  دیشیدنیب و  کین  ؟ متـسه یـسک  هچ  نم  دییوگب  دیبایرد و  ارم  ناشن  بسن و  دیرگنب و  نم 
هچ هـک  دـیریگب  تمـالم  شنزرـس و  شهوـکن و  قالــش  ریز  ار  نتــشیوخ  دـینک و  هـعجارم  شیوـخ  نادـجو  هـب  دـییآ و  دوـخ  هـب  هاـگ 

مالـسا و وا و  رکـشل  هاپـس و  ادخ و  لیخ  ادخ و  بزح  نایعدم  امـش  يارب  ینم ، وچ  نوخ  نتخیر  نیمز  رب  نتـشک و  ایآ  دـینیبب  ؟ دـینکیم
، امـش ربمایپ  زارفرـس  تخد  دـنزرف  نم  ایآ  ؟ تسا تسرد  امـش  يارب  منادـناخ  نم و  تمرح  میرح  نتـسکش  مهرد  ایآ  ؟ تساور یناملـسم 

نیتسخن دـنزرف  نمایآ  ؟ متـسین نانمؤمریما ، ناتربمایپ ، يومع  رـسپ  نیتسار و  نیـشناج  ردارب و  دـنزرف  نم  اـیآ  ؟ متـسین مالـسلااهیلع  همطاـف 
«، دحا  » يهنادواج دیهـش  گرزب و  نامرهق  ایآ  ؟ متـسین وا  نید  ادخ و  هب  نامیا  رد  ناگمه  نیرتزاتـشیپ  و  نآرق ، ربمایپ و  يهدننک  قیدصت 

سپ هک  ومه  رایط ،» رفعج   » برع دنمشیدنا  گرزب و  رادرس  ایآ  هحفص 184 ] تسین [ ؟ نانمؤمریما  مردپ ، يومع  ءادهشلادیس » يهزمح  »
يومع دیـشک ، رپ  ادخ  تشهب  يوس  هب  تشاد و  ینازرا  وا  هب  لاب  ود  ادـخ  قح ، هار  رد  تداهـش  و  هتوم »  » گنج رد  ریظنیب  يراکادـف  زا 

ناتـسوب نیگآرطع  يهناحیر  نآ  «، نسح  » ماهیامنارگ ردارب  نم و  دروم  رد  ادـخ  ربمایپ  هنادواج  نخـس  یتسارب  ایآ  ؟ تسین نم  يهیاـمنارگ 
نادرمناوج ناـناوج و  رـالاس  نم ، ناتـسوب  لـگ  ود  نیا  .« ۀـنجلا لـها  بابـش  ادیـس  ناذـه  :» دومرف هک  تسا  هدیـسرن  نایامـش  هب  تلاـسر ،

تایعقاو یعطق و  قیاقح  اهنآ  يهمه  هک  میوگیم ، ار  هچنآ  رگا  ! ناکلـسم يوما  يا  ناه  ... ناوج ریپ و  يا  ناه  ! ناـیفوک يا  ناـه  ؟ دنتـشهب
دینادب ؟ ارچ يرهمیب  یـشیدنا و  جک  همه  نیا  سپ  دینادیم ، وگتـسار  مراتفگ  رد  ارم  دـینکیم و  قیدـصت  ار  همه  تسا و  يریذـپانراکنا 

هب دـنوادخ  هک  متفاـیرد  هک  یگدـنز  زور  نیزاـغآ  زا  نم  هـک  ارچ  دـشابیمن ، نآ  رد  فـالخ  ياهرذ  تـسین و  قیاـقح  زج  مـتفگ  هـچنآ 
دینادیم تسرد  ار  مراتفگ  رگا  . ماهدرواین نابز  رب  یغورد  زگره  تسا ، هدـناراب  ناـنآ  رب  ار  شهوکن  ناراـب  هدومرف و  مشخ  ناـیوگغورد 

زوجم مه  نیا  تسین  امـش  رواب  قیدـصت و  متفگ ، هچنآ  رگا  ؟و  دـیراد گنج  رـس  نم  اب  ارچ  تنوشخ ؟ یـشیدنا و  کـیرات  همه  نیا  ارچ 
ار ربماـیپ  نانخـس  هک  دنتـسه  یناـسک  مدرم ، امـش  ناـیم  رد  تسا و  زاـب  لـطاب  قح و  تخانـش  قطنم و  هار  هک  ارچ  دوـشیمن ، يزیرنوـخ 

دنزاس هاگآ  ار  امش  نانآ  دیسرپب و  نانآ  زا  دیناوتیم  امش  دنتسه و  انشآ  وا  یناسنا  هنالداع و  تنس  شور و  هویش و  قطنم و  اب  دناهدینش و 
نایامـش رگا  .... دیـسانشزاب اههنوگ  بارـس  زا  ار  تایح  بآ  تیعقاو و  روعـش  روش و  یـسانش و  قح  ییوپقح و  ییوجقح و  هیحور  اـب  اـت 

هناـهاوخیدازآ و ياـههمانرب  اـب  ییوراـیور  زا  ار  امـش  دـناوتیم  هلمج  کـی  نـیمه  دیـشاب ، شیدـنا  تـسرد  ناـمیااب و  وـجقح و  یمدرم 
مبلطحالصا زیتس و  متس  نارای  نم و  نوخ  نتخیر  زا  ار  امش  درادزاب و  نم  يور  رب  ندیشک  ریـشمش  نم و  يهنارگنـشور  هنابلطحالـصا و 

لـطاب و هار  زا  ار  امـش  هک  تسین  ییاهرادـشه  اهـسرد و  امـش  يارب  ربماـیپ  نخـس  رد  اـیآ  ؟ تسین نینچ  اـیآ  هحفـص 185 ] ددرگ [ . عناـم 
نیا ایآ  دـیرادیم ، اور  دـیدرت  مردارب  نم و  دروم  رد  ربمایپ  نخـس  نم و  راتفگ  دروم  رد  مه  زاـب  رگا  ! موق يا  ناـه  ؟ دـنادرگزاب ناتدادـیب 
امـش ربمایپ  زارفرـس  تخد  دـنزرف  دوبک  نامـسآ  نیا  ریز  رد  نامز و  يهرتسگ  رد  نیمز و  يور  رد  نم  هک  تسا  دـیدرت  ياج  زین  تیعقاو 

هک ار  یسک  نم  زج  دینک ، وجتسج  دیدرگب و  ار  اههعماج  يهمه  دیهن و  اپ  ریز  ار  ناهج  برغ  ات  قرـش  رگا  هک  دنگوس  يادخ  هب  ؟ متـسه
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دینک و ضوع  ار  شیوخ  عضوم  ات  تسین  یفاک  نیا  ایآ  ؟ تسین هدنـسب  امـش  يرادیب  يارب  نیا  ایآ  . تفای دـیهاوخن  دـشاب  ناتربمایپ  دـنزرف 
تفرگ و ارف  ار  نمـشد  هاپـس  نیگنـس  یتوکـس  ؟ دـییامن كرت  ار  دادـیب  یـشک و  قـح  بیرف و  تنوـشخ و  دادبتـسا و  راـصحنا و  يههبج 

يراتفگ نخـس و  نینچ  ام  .« لوقت امم  ائیـش  فرعن  ام  :» هک دـندروآرب  داـیرف  ناـنآ  يرادـیب  میب  زا  نآ  راکهایـس  تخب و  هریت  ناـگدرکرس 
شیدـنا و تسرد  یمدرم  امـش  رگا  .« یخأ یف  یف و  هللا  لوسر  نم  کلذ  عمـس  هنا  مکربخأل  هومتلأـس  ول  نم  مکیف  نا  : » دومرف . میاهدینـشن

نخس نیا  هک  دنهد  ربخ  امـش  هب  دنیوگب و  امـش  هب  ار  تقیقح  دیدرگ  ایوج  نانآ  زا  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نایم  رد  دیـشاب ، وجقح 
. دناهدینش وا  زا  مردارب  نم و  يهرابرد  ار  ربمایپ 

اهلد ریوک  رب  قیاقح  ناراب  زا  یشراب 

یـسایس و یتدـیقع و  یخیرات و  قیاقح  زا  یناراب  ندـناراب  هب  داد و  همادا  شیوخ  يرگنـشور  هب  اهلـسن  اهرـصع و  راگزومآ  نآ  هاـگ  نآ 
سنا و  هحفـص 186 ] بزاع [ ، نب  ءاربلا  ،و  مقرا نب  دـیز  اولـس  :» هک تخادرپ  نانآ  ياهناج  هدز  تفآ  هعرزم  اهلد و  رب  یناسنا  یعامتجا و 
تنب نبا  ینأ  نوکشتفأ  نوکشت ، متنک  ناف  لوقلا ، اذه  نع  مکوربخی  يدعاسلا  دعـس  نب  لیهـس  ،و  يراصنالا هللادبع  نب  رباج  ،و  کلام نب 

! مدرم يا  ناـه  ....« يریغ یبن  نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـم  هللا  وف  هلهأ ، هیلع  تقمی  هللا  نأ  تفرع  ذـنم  ابذـک  تدـمعت  اـم  هللا  و  مکیبن ؟
« بزاع نب  ءارب   » زا ! دیـسرپب دنکیم ، یگدنز  امـش  هعماج  رد  زین  کنیا  تسا و  هدوب  امـش  ربمایپ  نارای  زا  هک  مقرا » نب  دیز   » زا ار  تقیقح 
ار اهتیعقاو  ات  دیهاوخب  يدعاس » دعس  نب  لیهس   » زا ! دیـسرپب يراصنا » هللادبع  نب  رباج   » زا ! دینک شـسرپ  کلام » نب  سنا   » زا ! دیوش ایوج 

یمارگ ربماـیپ  دـیحوت و  ردـقنارگ  ياوشیپ  زا  ار  اـهنآ  دراد و  تقیقح  میوـگیم  نم  هچنآ  هک  دـنهد  خـساپ  امـش  هب  دـنیوگزاب و  امـش  هب 
مالـسلاهیلع نسح  مدـنمجرا  ردارب  نم و  دروم  رد  هک  دناهدینـش  دوخ  شوگ  اب  ار  هنادواج  راتفگ  نیا  ترـضح  نآ  زا  ایآ  ؟ هن ای  دـناهدینش 

رد ایآ  دینکیم ، دیدرت  دروم  نیا  رد  یتسارب  رگا  مدرم ! يا  ناه  ؟ دنتـشهب نادرمناوج  ناناوج و  رالاس  نم و  ناتـسوب  لگ  ود  نانآ  دومرف :
دنگوس يادخ  هب  ! موق يا  ناه  ؟ متـسه مالـسلااهیلع  همطاف  امـش ، ربمایپ  هیامنارگ  تخد  دنزرف  نم  هک  دیراد  دـیدرت  زین  تیعقاو  نیا  دروم 

دـشاب ناتربمایپ  دنزرف  هک  ار  یـسک  نم  زج  دـینک  وجتـسج  دـیدرگب و  ار  اههعماج  يهمه  دـیهن و  اپ  ریز  ار  ناهج  برغ  ات  قرـش  رگا  هک 
تنوشخ دادیب و  يههبج  دینک و  ضوع  ار  شیوخ  عضوم  ات  تسین  یفاک  نیا  ایآ  ؟ تسین هدنسب  امش  يرادیب  يارب  نیا  ایآ  . تفای دیهاوخن 

تخاس و لیدبت  دادبتسا  همکاحم  يارب  یهاگداد  هب  ار  البرک  نادیم  نیمز ، يور  ناسنا  گرزب  نآ   ] هاگ نآ  ؟ دییامن كرت  ار  بوکرـس  و 
مالـسا نآرق و  ربمایپ و  ادـخ و  مان  هب  هک  یناسک  تواقـش  بیرف و  اـیر و  يوراـب  جرب و  مادـهنا  خـیرات و  رد  تبث  يارب  ار  قیاـقح  ناراـب 
تخاس بطاخم  ار  دادبتسا  هحفص 187 ] تشرد [  ياههرهم  ناگدنیامن و  دناراب و  دنتـسجیم ، ار  شیوخ  یناطیـش  هنابلطهاج و  ياهاوه 
یهانگ مرج و  هچ  هب  ؟ دیهاوخیم هچ  نم  زا  ! امش رب  ياو  [»؟ ۀحارج نم  صاصقب  وا  ؟ هتکلهتـسا لام  وا  ؟ هتلتق لیتقب  ینوبلاطت  له  :» دومرف و ]

نید و مادک  قبط  ؟ دیاهدرک هرـصاحم  ارم  نادناخ  نوناق  نیمادک  ساسارب  یقالخا و  یناسنا و  ینید و  زوجم  هچ  هب  ؟ دیاهتـسب نم  رب  ار  هار 
تینما يدازآ و  ارچ  ؟ دیاهتخاس لامیاپ  ار  ام  یگدنز  طیارـش  نیرتیعیبط  قوقح و  نیرتییادـتبا  ارچ  ؟ دیاهتـسب ام  يور  رب  ار  بآ  تعیرش 

هب توعد  یناسنا  یعیبط و  قح  ارچ  ؟ دیـسانشیمن تیمـسر  هب  ام  يارب  ار  تقیقح  زا  عافد  قیاقح و  ناـیب  قح  ارچ  ؟ دـیاهدومن بلـس  ار  اـم 
رب دادیب  ریـشمش  ارچ  ؟ دیاهدومن نماان  ام  يارب  ار  ادخ  نما  مرح  ارچ  ؟ دـیهدیمن ام  هب  ار  ینکـش  نوناق  ملظ و  زا  رادـشه  یهن و  اهـشزرا و 

مکح نیا  عاجترا ، دادبتـسا و  راشف  زا  دازآ  حلاص و  هنالداع و  هاگداد  مادک  رد  ؟ هانگ نیمادک  هب  مرج و  نیمادـک  هب  ؟ دیاهدیـشک ام  دـض 
نوچ و يوما  يهناملاظ  یناطیـش و  ياهتسایـس  ربارب  رد  دیابن  ام  ارچ  یتسار  ؟ تسا هدـش  رداص  ربمایپ  نادـناخ  دـض  رب  هناملاظ  تشز و 

دـض ياهراک  رب  ار  يوما  قطنمیب  شیک و  تنوشخ  اوتحمیب و  رورغم و  ناگدرکرـس  زا  نتـساوخ  ناهرب  لـیلد و  قح  اـم  ارچ  ؟ مینک ارچ 
ار مدرم  قوقح  دننک و  راتفر  نوناق  ساسارب  دیابن  ارچ  ؟ دنـشاب ناشیاهراک  يوگخـساپ  دیابن  نانآ  ارچ  ؟ میرادن ناشیمدرم  دض  ییادخ و 

راک بوکرس  تنوشخ و  قیاقح ، نایب  داقتنا و  ندینش  ارادم و  ياج  هب  ارچ  ؟ دنـشاب هتـشاد  ار  قیاقح  ندینـش  لمحت  دیابن  ارچ  ؟ دنراد ساپ 
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ایند نارادایند و  امـش  مه  زاب  يوما ، میژر  يهنازیتس  ناسنا  هناشنمدد و  هناملاظ و  يهویـش  نیا  اب  ارچ  ؟ تسا نانآ  هحفص 188 ] يهشیمه [ 
هب ییارگسپاو  بصعت و  شتآ  نتخاس  روهلعش  گنرین و  يرگلاجد و  اب  ار  مدرم  هتسب و  نآ  يرای  هب  رمک  ورهلابند  ناتسرپ  روز  ناتسرپ و 

نوخ دیهاوخیم  وا  يهدش  هتخیر  نوخ  ربارب  رد  هک  ماهتشک  ار  یـسک  نم  ایآ  ![ امـش رب  نیرفن  ؟ دیهدیم قوس  تراقح  یهابت و  ياههاریب 
ار شیوخ  قوقح  هک  ماهتفرگ  شتـسد  زا  ار  یـسک  ییاراد  تورث و  ایآ  ؟ دیروآرد ياپ  زا  ارم  دـیزیرب و  هدـیتفت  ياهگیر  نیا  يور  رب  ارم 
هب باطخ  هاگ  نآ  [؟ کیمادک ؟ دیاهدرک یـشکرکشل  تلادع  يارجا  عافد و  هب  نآ  ربارب  رد  هک  ماهدز  یـسک  رب  یمخز  ای  ؟ دینکیم هبلاطم 

نایامـش ثراح ...! نب  دـیزی  يا  ! ثعـشا نب  سیق  يا  ! رجبا نب  راجح  يا  ! ثبـش يا  ناه  : دومرف شک  نامهیم  زیتس و  درخ  نادرمناوجان  نآ 
هدیـسر و نامیاههویم  هک  دـیتشادن  لیـسگ  ریفـس  ایآ  ؟ دـیتشونن یپایپ  ياـههمان  نم  يوس  هب  ؟ دیداتـسرفن ماـیپ  نم  هب  امـش  اـیآ  ؟ ارچ رگید 
هک دیتشونن  امـش  ایآ  ؟ دـننکیم يرامـش  هظحل  امـش  راظتنا  رد  همه  تسا و  هتـشگ  توارطرپ  زبسرـس و  نامیاهناتـسوب  اهغاب و  ناتخرد و 
ریز هب  ار  اهرس  ؟ دنتشاد یخساپ  هچ  راب  تراقح  توکـس  زج  نانآ  اما  ]؟ تسا هدامآ  قح  زا  عافد  يارب  زهجم  حلـسم و  یهاپـس  ناسب  هفوک 

اج !« اوتکـسف . » دنتـشاد ار  نآ  یگدنیامن  هک  دندرک  ءاضما  ار  يراکهایـس  میژر  ییاوسر  تیموکحم و  دنـس  دندرک و  توکـس  دـندنکفا ،
، دنرادن رب  رـس  دـنریمب و  ییوربآیب  طرف  هحفـص 189 ] زا [  ددرگ و  ریزارـس  ناشدـیلپ  ياههرهچ  زا  تلاـجخ  يراسمرـش و  قرع  تشاد 
و تسین ؛ راب  تراقح  توکس  زج  قانتخا ، تملظ و  نانابهگن  راکهایـس و  نادالج  ناگماکدوخ و  یگدنز  سوماق  رد  همک  اغیرد  اما  ... اما

دروآرب هرعن  رمش  نایم  نآ  رد  . تسا هتخانشان  ياهژاو  یگدازآ ، یـشنمدازآ و  فاصنا و  يریذپ و  قح  نامیا و  تریغ و  ناسب  ایح  مرش و 
رب ار  ادـخ  دسانـشیمن و  دروآیم ، نابز  رب  دـیوگیم و  هچنآ  زا  يزیچ  وا  !« لوقی اـمم  ائیـش  فرعی  ناـک  نا  فرح  یلع  هللا  دـبعی  وه  :» هک

دایرف قح ، زا  عافد  رد  رهاظم » نب  بیبح  !» رادرک لمع و  هب  هن  دـنکیم و  یگدـنب  نخـس  راتفگ و  هب  ار  وا  دتـسرپیم و  تسرداـن  ياهویش 
! رمش يا  ناه  !« کبلق یلع  عبط  دق  هللا  نا  لوقی ، امم  ائیـش  فرعت  کنا ال  دهـشأ  ینا  و  فرحأ ، فلأ  یلع  هللادبعت  كارا  ینا  :» هک دروآرب 

مهدیم یهاوگ  یتسرپیمن و  ار  وا  یـسانشیمن و  ار  ادخ  زگره  و  ياههاریب ؛ رد  تخـس  هک  مرگنیم  نینچ  ار  وت  نم  دـنگوس  يادـخ  هب 
ارچ تسا ، یشیدنا  کیرات  ینادان و  یهارمگ و  رس  زا  يروآیم  نابز  رب  شاهیامنارگ  نادناخ  مالسلاهیلع و  نیسح  دروم  رد  ار  هچنآ  هک 
نابز داتفه  اب  هک  نابز  کی  هن  مه  نآ  نابز ، اب  اهنت  ار  ادـخ  هک  یتسه  وت  تسا و  هداـهن  رهم  تلد  رب  وت  يرادرک  تشز  رفیک  هب  ادـخ  هک 

دندروآرب هرعن  فاصنا ، يریذـپ و  قح  ياج  هب  هاگ  نآ  .و  تسا بیرف  هنیک و  قافن و  زا  هدـنکآ  تاهنیـس  لد و  یتسرپیم و  لـمع  نودـب 
هللادیبع دی  یف  كدی  عضت  یتح  کیلخت  ال  !» تخاس میهاوخن  اهر  ار  وت  يراذگن  دیبع ،» ، » ام ریما  تسد  رد  تسد  ات  نیسح ! يا  ناه  هک :
دنگوس يادخ  هب  هن ، ...« دیبعلا رارف  رفأ  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  یطعا  هللا ال  ال و  :» دومرف خیرات  نیتسار  رگحالـصا  گرزب  نآ  و  !« دایز نب 

ناسب هن  داد و  مهاوخ  نابلط  تنوشخ  ناگماکدوخ و  تسد  هب  تلذ  تسد  تفخ ، متـس و  ناگدـننک  لمحت  ناـگدز و  تلذ  ناـسب  هن  هک 
! هن داهن ؛ مهاوخ  ندرگ  دناهدرک  لیمحت  مدرم  هعماج و  رب  ناراکهبت  نیا  هک  ياهناشنم  هدرب  رابتراقح و  کبـس  هب  ناتفـص  هدرب  ناگدرب و 

تذع ینا  و  [ » هحفـص 190 هک [ : تخادرپ  دـناوخ ، شیوخ  نامز  لاجد  دـیدهت  ربارب  رد  یـسوم  هک  ياهیآ  توـالت  هب  هاـگ  نآ  !و  زگره
ار هیآ  نیا  !و  دـییامن نارابگنـس  ارم  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  امـش  راـگرورپ  شیوخ و  راـگدرورپ  هب  نم  و  [ . 76 « ] نوـمجرت نا  مکبر  یبرب و 
ریذپان و قح  رصنع  ره  ترارش  زا  نم  هک  یتسار  [ . 77 « ] باسحلا مویب  نمؤی  ربکتم ال  لک  نم  مکبر  یبرب و  تذـع  ینا  :» هک درک  توالت 

. مربیم هانپ  امش  دوخ و  راگدرورپ  هب  دروآیمن ، نامیا  باسح  زور  هب  هک  يربکتم 

نآرق توالت  شیاین و  بش 

دنلب و هشیدنا  ربارب  رد  يوما ، دادیب  هاپس  هدرکرس  هک  دوب  برغم  يهنیـس  رد  ندرب  ورف  رـس  بورغ و  لاح  رد  مرحم  زور  نیمهن  دیـشروخ 
رون و هاگودرا  داهن و  گنج  نادیم  هب  ماگ  نیسح ، هناتسود  رشب  هنابلطحالصا و  يهمانرب  هنایوج و  تملاسم  قطنم  هنارگنـشور و  گنهرف 

ياهورین تکرح  اب  . تسا مامت  زیزع  نیـسح  راک  اسآ  قرب  شروی  کی  اب  هک  تشادنپیم  نینچ  وا  هک  ارچ  دـناوخارف ، گنج  هب  ار  يدازآ 
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وا زا  داتسرف و  نانآ  يوس  هب  ار  سابع  شدنمشیدنا ، عاجش و  رادمچرپ  دیـشر و  ردارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  رون ، هاگودرا  يوس  هب  نمـشد 
کی دـنهد و  تلهم  شیاسآ  شمارآ و  هب  زین  ار  بش  نآ  ات  دـهاوخب  نانآ  زا  شمرن  قطنم و  وترپ  رد  زیمآ و  تملاـسم  هار  زا  اـت  تساوخ 
دوـخ هب  دـیاش  اـت  دنـشیدنیب  دوـخ  راـک  ماـجرف  هب  و  هحفــص 191 ] [ . ] 78 . ] دـننکفا ریخأـت  هـب  ار  شیوـخ  نوـنج  گـنج و  رگید  بـش 
شتآ میخژد  نآ  رمـش ، هب  دعـس » نب  رمع  ، » داهن نایم  رد  نمـشد  هاپـس  ناگدرکرـس  اب  ار  عوضوم  ترـضح  نآ  ریفـس  هک  یماگنه  . دـنیآ

رتنشخ و رتدیلپ و  همه  زا  اما  تفریم ، رامـشب  دـیبع »  » هاپـس يهرهم  نیمود  رهاظ  هب  هک  وا  »؟ لوقت ام  « ؟ ییوگیم هچ  هک : درک  ور  زورفا 
تلهم شناراـی  نیـسح و  هب  زگره  متـشاد  ار  هاپـس  یهدـنامرف  نم  رگا  .« هرظنأ مل  ریمـالا  تنک  ول  اـنأ  اـما  :» تفگ دوـمنیم ، رتزورفا  شتآ 
يادـخ هب  هللا ! ناحبـس  تفگ : ود  نآ  نانخـس  ندینـش  اب  تشاد  تسد  هب  ار  هاپـس  زا  یـشخب  یگدرکرـس  هک  جاجح » نب  ورمع  .» مدادیمن

امـش دنتـشاد ، امـش  زا  ياهتـساوخ  نینچ  دندوب و  ام  عونمه  اهنت  دندوبن و  مه  ربمایپ  مالـسا و  هار  ناورهر  زا  شنارای  وا و  رگا  هک  دنگوس 
مالسلاهیلع نیسح  يوس  زا  داهنـشیپ  نیا  هک  دسر  هچ  ات  دیهد ؛ تلهم  نانآ  هب  هک  دوب  مزال  امـش  رب  هکلب  دییوگب ؛ هن  نانآ  هب  دیتشادن  قح 

يهناهاوخریخ زیمآ و  حلص  هنایوج و  تملاسم  یناسنا و  داهنشیپ  یقطنم و  يهتساوخ  زا  دیناوتیم  هنوگچ  نایامش  یتسار  تسوا ! نارای  و 
اروشاع زور  هک  ادرف -  هب  راک  درک و  ینیـشن  بقع  رمع »  » هاپـس تسـشن و  رمث  هب  سابع »  » ریبدت هک  دوب  اجنیا  ؟ هنوگچ دینز ؟ زابرـس  نانآ 

. دش راذگاو  تفای -  ناونع 

هنادواج بش  نآ 

زار و اعد و  يهمزمز  ادخ ، اب  هناقـشاع  هناصلاخ و  شیاین  دوب ، هچ  ره  رون  هاگودرا  رد  مدهدـیپس  ات  بش  نآ  هک  دـناهدروآ  دروم  نیا  رد  ]
ار یندـشان  شومارف  هنادواج و  بش  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  نادـناخ و  تشاد و  نایرج  هک  دوب  نآرق  توالت  زاینیب و  نآ  اـب  زاـین 
هدرک و رذگ  نیسح  هاپس  رب  هک  دندرکیم  يدرگبش  رمع ، نایهاپـس  زا  یهورگ  دنداد ]. صاصتخا  ادخ  باتک  توالت  اعد و  زامن و  يارب 

ریذپلد ياههلان  نادب  هداتسیا  یتعاس  دندیرب و  اپ  زا  باکر  دنداد و  فک  زا  نانع  دندینـش ، ار  نیـسح  نآرق  گنهآ  نارای و  زاونلد  همزمز 
تداهـش عمـش  درک و  رثا  هدنزوس  ياههلان  .] دنداد ارف  هحفـص 192 ] شوگ [  دوب  هارمه  مد  هدـیپس  میـسن  اب  هک  يرحـس  زیگنا  لد  نینط  و 
نایناطیـش دـندش و  يرون  نایران  دنتـسویپ ، نیـسح  هب  هدیـشک و  تسد  دـیزی  زا  هرابکی  تخاس . نشور  ار  اهنآ  هدزتملظ  کیرات و  ياهلد 

، تداعس هار  . دیهش دندش و  دیعس  دندیسر و  تداعس  هب  دنتساوخ  ار  تداعس  دندیـسر . تداهـش  هب  یگمه  نادادماب  دندیدرگ و  ینامحر 
ار تداعـس  دندیـسرن  تداعـس  هب  هکناـنآ  تسا و  هاوختداعـس  وجتداعـس و  تسا  باـیمک  هچنآ  تسا . زاـب  اـهناسنا  هـمه  يور  رب  هـشیمه 

.[ درادنپیم تداعس  ار  لد  شهاوخ  دوش ، زوریپ  لد  رب  هک  یهاوخدوخ  دندناوخ ! شتداعس  دنتساوخ و  ار  لد  شهاوخ  دنتساوخن ،

رگید ینومزآ 

زا دـیوگ و  نخـس  نانآ  اب  ات  دروآ  درگ  ار  شناراـی  نادـناخ و  ناردارب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  اروشاـع  بش  زا  رگید  یتعاـس  رد  ]
هنادازآ ات  دهد  رارق  ساسح  یباختنا  زاس و  تشونرـس  راوشد و  ینومزآ  ربارب  رد  ار  نانآ  دزاس و  هاگآ  ار  نانآ  ادرف  زاس  هسامح  دادـیور 

داد ناشن  شیوخ  ریظنیب  یـشنمدازآ  یگدازآ و  نیا  اب  اهلـسن  اهرـصع و  هیامنارگ  نآ  هک  یتسار  و  دـننیزگرب ؛ ار  شیوخ  هار  هناهاگآ  و 
هناشنمدازآ زیگنارب و  نیسحت  هنوگچ  طیارش  نیرتینارحب  رد  تسا و  هتسارآ  اهشزرا  اهیگژیو و  نیمادک  هب  تلادع  يدازآ و  ياوشیپ  هک 

یگدنز شخب و  ینـشور  دیـشروخ  نآ  وترپ  رد  ات  دـنتفای  تصرف  زین  شناگتـسب  نارای و  و  دـنکیم ؛ لمع  ریظنیب  ابیز و  هناراوگرزب و  و 
، تیرح یناسنا ، تمارک  اورپ ، نامیا ، يراکادف ، راثیا ، صالخا ، افـص ، تعاجـش ، تماهـش ، يرادافو ، دننک و  هولج  هدـننازیگنارب ، زاس و 

نیـسح .[ دـنراذگ شیاـمن  هب  نآ  هاگـشیامن  نیرتهوکـشرپ  خـیرات و  زارف  نیرتساـسح  رد  ار  دوخ  یناـسنا  ياهـشزرا  رگید  و  یبـلطقح ،
یناف ال دعب ، اما  دومرف ...«: دومن و  هار  نارای  هب  ور  وا ، يانث  ساپس و  ادخ و  شیاتس  زا  سپ  تساوخ و  اپب  نیرخآ  بش  نآ  رد  مالسلاهیلع 
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دق ینا  الأ و  . اریخ ینع  اعیمج  هللا  مکازجف  یتیب ، لها  نم  لـصوا  ـال  ربا و  تیب  لـها  ـال  و  یباحـصا ، نم  اریخ  ـال  یفوا و  اباحـصا  یل  ملعا 
دیب مکنم  لجر  لک  ذخأیل  و  المج ، هوذختاف  مکیـشغ  دق  لیللا  اذه  و  مامذ ، ینم  مکیلع  سیل  یتعیب ، نم  لح  یف  متنا  اوقلطناف  مکل  تنذا 

تروص نیرتهتـسیاش  هب  ار  يادـخ  .« يریغ نودـیری  مهناف ال  موقلا ، ءالؤه  ینورذ و  و  لیللا ، اذـه  داوس  یف  اوقرفت  و  یتیب ، لها  نم  لـجر 
ار وا  شاهنارکیب ، نارگ و  ياـهتمعن  ربارب  رد  اهیتخـس ، اـهجنر و  و  هحفـص 193 ] درد [  اهـشیاسآ و  اهیـشوخ و  رد  منکیم و  شیاتس 
يدیـشخب و تمارک  توبن ، تلاسر و  نارگ  تمعن  نتـشاد  ینازرا  اب  ار  نادناخ  ام  هک  منکیم  شیاتـس  ار  وت  ایادـخ ! راب  . میوگیم ساپس 

شوگ اـم  رب  يدیـشخب و  هبناـج  همه  فرژ و  یهاـگآ  نید ، ياـههمانرب  تاررقم و  هب  ار  اـم  یتـخومآ و  اـم  رب  ار  نآرق  یتـشاد و  یمارگ 
نیا زا  سپ  هاـگ  نآ  . يدادـن رارق  ناـیارگ  كرـش  زا  ار  اـم  يدرک و  تیاـنع  نشور  ریذـپ و  قح  بلق  و  رگن ، قح  ناگدـید  قـح ، ياوـنش 

ینارای هن  نم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دومرف : درک و  شیوخ  هوکشرپ  نادناخ  هتخابکاپ و  نارای  يهقلح  هب  ور  وا  هاگراب  هب  ساپس  شیاتس و 
رتراوتسا دنویپ ، رظن  زا  رتتلیضفرپ و  رترهمرپ و  رترادرک و  هتـسیاش  ینادناخ  هن  مسانـشیم و  شیوخ  نارای  زا  رتهب  رترهمرپ و  رترادافو و 

دیدرک و لمع  هتـسیاش  امـش  هک  یتسار  هب  . دراد ینازرا  کین  شاداپ  نایامـش  يهمه  هب  دنوادخ  مراد . غارـس  شیوخ  زارفرـس  نادناخ  زا 
هب راکهایس  نمشد  ترارش  زا  نم  رواب  هب  هک  دیـشاب  شوهب  نارای ! ! دیدیـشخرد شوخ  هک  یتسار  دیدرک و  يرای  ار  تلادع  قح و  بوخ 

نیمه هب  درک . دـنهاوخ  زاغآ  ام  اب  ار  شیوخ  يهناراکزواجت  گنج  دادـماب ، زاغآ  اب  نانآ  دوب و  دـهاوخن  ام  يارب  ادرف  زج  يزور  رهاـظ ،
یلکـشم عناـم و  چـیهیب  هک  مهدیم  هزاـجا  یگمه  هب  متـشادرب و  امـش  زا  ار  شیوـخ  تعیب  نم  دـیتسه و  دازآ  دازآ  امـش  کـنیا  تهج 

زا مادک  ره  دـیزاس و  شیوخ  بکرم  ار  نآ  دـییوج و  هرهب  تسا ، هتفرگارف  ار  امـش  هک  بش  یکیرات  زا  دـیوش . رود  اجنیا  زا  دـیزیخرب و 
ار شیوخ  ناـج  دـیورب و  شیوخ  راـید  رهـش و  يوـس  هب  بش  یهایـس  نیا  رد  دـیریگب و  ارم  نادـناخ  نادرم  زا  یکی  تسد  ناراـی ، اـمش 

رـس نم  اب  يرگید ، هن  دنتـسه و  نم  یپ  رد  ارم ، يأر  دـنهاوخیم و  ارم  اهنت  يوما  موش  هاپـس  هک  ارچ  دـیهد ، تاجن  گرم  زا  دـیریگرب و 
. درک اعد  ار  همه  رگید  راب  هاگ  نآ  و  رگید . سک  اب  هن  دنراد و  رازراک 

روعش روش و  زا  زومآ  سرد  ییاههنومن 

رهاوـخ رفعج و  نـب  هللادـبع  نارـسپ  شنادـنزرف و  ناردارب و  تـسخن  ناگتـسیاش ، رـالاس  هناـشنمدازآ  هناراوـگرزب و  نانخــس  زا  سپ  - 1
انارأ ال  كدعب ، یقبنل  کلذ  لعفن  مل  [ » هحفص 194 دش [ . دهاوخن  نینچ  زگره  ناج ! نیسح  دنتفگ : دنتـساخ و  اپب  بنیز » ، » شاهیامنارگ
یناف يارس  نیا  رد  امش  زا  سپ  امش ، ندراذگ  اهنت  اب  میهاوخب  ام  هک  يزور  نآ  دابم  درک ، میهاوخن  يراک  نینچ  زگره  ام  .« ادبا کلذ  هللا 
راثیا قشع و  هار  نیا  رد  هک  تسا  بلاج  . دهدن ناشن  ام  هب  ار  يزور  نینچ  زگره  دنوادخ  مینک . یگدنز  ناملاظ  ناراکمتـس و  اب  مینامب و 

هناصلاخ و هناقـشاع و  يراداـفو  شنادـناخ ، زارفرـس  ریلد و  نازیزع  يهمه  زا  شیپ  وا  دوب و  ماگـشیپ  زاتـشیپ و  ساـبع »  » شناـمرهق ردارب 
يرادـیاپ يدرمیاپ و  رب  یگمه  وا  یپ  زا  داد و  رارق  دـیکات  دروم  تخـس  درک و  نـالعا  تشذـگ -  هک  ياهنوگ  هب  ار -  شیوخ  هناـهاگآ 

افص و زا  زیربل  ياهخـساپ  نمـض  شنادناخ  دارفا  راکادف و  ناردارب  زا  مادک  ره  هاگ  نآ  - 2 .] دندرک يوریپ  وا  زا  دندرـشف و  ياپ  شیوخ 
ياوشیپ رالاس و  هنوگچ  ارچ و  دنـسرپب  رگا  و  تفگ ؟ دـنهاوخ  هچ  ام  هب  مدرم  مینک ، نینچ  رگا  ربمایپ ! يهیامنارگ  دـنزرف  يا  : دـنتفگ اـفو 

رالاس نادـناخ و  گرزب  اوشیپ و  ام  مییوگب  ایآ  ؟ میهدـب یخـساپ  هچ  مدرم  هب  اـم  دـیتشادرب ، تسد  وا  يراـی  زا  دـیداهن و  اـهنت  ار  شیوخ 
ناراکزواجت يوس  هب  يریت  وا  هارمه  هب  مینامب و  وا  اب  هکنآیب  میدرک ، اـهر  نمـشد  يهرـصاحم  رد  ار  شیوخ  ربماـیپ  رـسپ  ناگتـسیاش و 

دنگوس يادخ  هب  زگره ؛ هن ، ؟ مینزب يریـشمش  ادخ  هار  رد  ای  میزاس و  دراو  رـس  هریخ  نمـشد  رب  یمخز  شیوخ  ياههزین  اب  ای  میزادـنیب و 
مـسر هار و  وت و  يادـف  ار  شیوخ  لباقان  ناج  دـنام و  میهاوخ  امـش  اب  هکلب  دـش ، میهاوخن  ادـج  وت  زا  زگره  ربمایپ ، يهیامنارگ  رـسپ  يا 

وت يوراشیپ  وت و  نامرف  هب  ات  درک  میهاوخ  داهج  وت  رانک  رد  تخاس و  میهاوخ  تاهناهاوخیدازآ  هنابلطحالصا و  يهمانرب  هنادنـسپادخ و 
دراو وت  هک  یهاـگنابرق  هب  مییاـمیپب و  ینآ  زاتـشیپ  رـالاس و  اوشیپ و  وـت  هک  ار  يراـختفارپ  هار  میطلغرد و  ادـخ  هار  رد  شیوـخ  نوـخ  هب 
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وت زا  سپ  یگدنز  ادخ  تشز . وت ... زا  سپ  یگدنز  داب  تشز  ... تخاس میهاوخن  اهر  ار  وت  ادخ  هب  ناج ! نیسح  ... میوش دراو  يدرگیم ،
نادنزرف هب  ور  يدازآ  هوکشرپ  ياوشیپ  - 3 .«[ كدعب شیعلا  هللا  حبقف  ادبا ... کقرافن  هللا ال  لوسر  نبای  هللا  ال و  تسا ...«. هتخاس  تشز  ار 

رد ملسم  زوسناج  تداهش  هحفص 195 ] مکل [ ». تنذأ  دقف  اوبهذا  ملـسم ، مکبحاصب  لتقلا  نم  مکبـسح  :» دومرف درک و  ملـسم  ناردارب  و 
دـیریگرب و ار  شیوخ  هار  هک  مهدیم  هزاـجا  امـش  هب  نم  کـنیا  تسا ؛ یفاـک  ناتنادـناخ  يارب  راـختفا  نیا  تسا و  سب  امـش  يارب  هفوک 

نیب لـتقن  انفایـسأب و  کـیقن  یتـح  ادـبأ  کـقرافن  ـال  هللاو  ـال  :» دـنتفگ مالـسلاهیلع  نیـسح  خـساپ  رد  دنتـساخ و  اـپب  یگمه  ناـنآ  . دـیورب
میهاوخن اـهنت  طیارـش  نیا  رد  ار  وـت  دـش و  میهاوـخن  ادـج  وـت  زا  زگره  ناگتـسیاش ، رـالاس  يا  دـنگوس  يادـخ  هب  زگره ، هن ، ...« کیدـی

ناج زا  شیوخ  زیتس  متـس  هتخآ و  ياهریـشمش  اب  داهن و  میهاوخ  صالخا  قبط  رد  ار  ناج  دنام و  میهاوخ  امـش  رانک  رد  هکلب  تشاذـگ ،
وت ناراـی  فص  رد  تخاـس و  میهاوخ  ادـف  وت  شیپاـشیپ  وت و  ناگدـید  ربارب  رد  ار  شیوخ  لـباقان  ناـج  درک و  میهاوخ  عاـفد  وت  یمارگ 
هب مییامیپب و  یتسه  نآ  ياوشیپ  وت  هک  ار  يراختفارپ  هار  میطلغرد و  شیوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  وت و  نامرف  هب  ات  دومن ، میهاوخ  رازراک 

دنلب و ياهفده  رگدایرف  الاو و  ياهنامرآ  رگادن  میهن و  تداهش  رتسب  رب  رـس  وت  راید  رد  میوش و  دراو  يدرگیم ، دراو  وت  هک  یهاگنابرق 
شنیزگ هک  دوب  هنوگ  نیا  و  .... تخاـس میهاوخن  اـهر  ار  وت  ادـخ  هب  هن ، ناـج ! نیـسح  میـشاب . وت  یحالـصا  ياـههمانرب  زابرـس  یناـسنا و 

راونا تلادع ، قح و  هار  رد  يرادیاپ  يدرمیاپ و  يرادافو و  نالعا  رد  ناشراگدنام  شخبناج و  نانخـس  نیا  نانآ و  هناعاجـش  هناهاگآ و 
ار نانآ  ناشریذپان ، تلذ  زیتس و  متس  زارفرس و  ياهناج  تخاس و  نکفا  وترپ  نانآ  دوجو  نارک  ات  نارک  رب  ار  تیاده  تلاسر و  رگنـشور 

هتسیاش ناکاین  برع و  ناگرزب  هدیدنسپ  هویش  یمـشاه و  يدنمتریغ  تریغ و  تخیگنارب و  دادیب  یهارمگ و  تنوشخ و  هاپـس  اب  راکیپ  هب 
هک هنوگنامه  نانآ  يرآ ، . دومن هار  نادرمدازآ  مسر  هار و  ناج و  حور و  نتفای  رد  مسج و  نتخاس  ادـف  نداهناو و  هب  ار  ناـنآ  ناـشرادرک 

دنمشناد و نارونخـس  اهرکـشل و  زارفرـس  قیال و  ناهدنامرف  یتسار  هب  دناهدرک ، فصو  ار  نانآ  شنیب  نابحاص  نادنمـشیدنا و  زا  ياهراپ 
مهمادـقا تسنا  امک  اغولا  ۀـموح  مهحاورا  تفلا  دـقلرتاو  كاذـل و  روتوم  نیب  مهف  مهیبا  ثارت  ـالا  تبأ  سوفن  . دـندوب اـهربنم  جنـسهتکن 

امش ایآ  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : زیگناروش  ینانخس  نمض  تساخاپب و  هجسوع ،» نب  ملـسم  ، » دنمـشناد هنازرف و  ریپ  نانآ ، یپ  زا  - 4 ربانملاب
هللا انارأ  ال  ودـعلا ؟ کب  طاحأ  دـق  کیلخن و  نحن  «؟ میورب مینک و  اهر  نمـشد  هحفص 196 ] يهرـصاحم [  يهقلح  رد  طیارـش  نیا  رد  ار 

يادخ هب  هن ، .« کقرافأ مل  و  ةراجحلاب ، مهتفذقل  حالس  یل  نکی  مل  ول  و  یفیسب ، مهبرضأ  و  یحمر ، مهرودص  یف  رسکأ  یتح  ادبأ  کلذ 
ار شیوخ  يهزین  تردق ، ناوت و  يهمه  اب  ات  دش  مهاوخن  ادج  امش  زا  نم  دهدن . ناشن  ار  يزور  نینچ  يادخ  دش ، دهاوخن  نینچ  دنگوس 

دادبتسا متـس و  قرف  رب  منک و  راکیپ  نانآ  اب  شیوخ  ریـشمش  اب  ات  مفاکـشب ، ار  نانآ  يهنیـس  منکـشب و  تلادع  قح و  نانمـشد  يهنیـس  رب 
ناج ات  و  دیگنج ، مهاوخ  قانتخا  تملظ و  هاپس  ناراکزواجت و  اب  نادند  گنچ و  خولک و  گنس و  اب  مشاب  هتشادن  یحالس  رگا  مبوکب و 

، هن منک ؛ ادف  ار  شیوخ  لباقان  ناج  وت  يالاو  فدـه  نامرآ و  هار  رد  وت و  رانک  رد  وت و  اب  ات  تخاس ، مهاوخن  اهر  ار  امـش  مراد  ندـب  رد 
يرادافو و نایب  نمـض  تساخ و  اپب  یفنح » هللادـبع  نب  دعـس  ، » راکیپ شناد و  تیـصخش  وا  زا  سپ  - 5! تخاس مهاوخن  اـهر  ار  وت  زگره 

يرای زا  تسد  تخاس و  میهاوخن  اهر  ربمایپ ! يهیامنارگ  دنزرف  يا  ار ، وت  زگره  دنگوس  يادخ  هب  هن ، : تفگ شیوخ  ریذـپان  لزلزت  نامیا 
هک هنوگ  نآ  امش  قح  رد  ار  ربمایپ  تردقنارگ  ياین  شرافس  هک  میریگب  هاوگ  ار  وا  مینک و  تباث  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  تشاد  میهاوخنرب  وت 

هدیشک شتآ  هب  مرکیپ  هاگ  نآ  موشیم و  هتشک  امش  هار  رد  هک  منادب  رگا  دنگوس  يادخ  هب  نم ! رالاس  .] میدرک تیاعر  دوب ، نامناوت  رد 
، دنیامنیم نینچ  نم  اب  راب  داتفه  دنهدیم و  داب  رب  ار  مرتسکاخ  موشیم و  هدیـشک  دادیب  شتآ  هب  هدنز  هدنز  هدـش و  هدـنز  زاب  دوشیم و 

مهاوخ امـش  يرای  هب  مه  زاب  ندـش  هدـنز  راب  ره  زا  سپ  تشاد و  مهاوخنرب  ناتیرای  زا  تسد  دـش و  مهاوخن  ادـج  امـش  زا  زگره  مه  زاب 
گرم و نیا  منادیم  هک  یتروص  رد  منکن ؟ یهارمه  ار  امش  تداهش  یناشفناج و  ياپ  ات  کنیا  هنوگچ  هاگدید  نیا  نایب و  نیا  اب  . تفاتش

یگشیمه تمارک  نارگ و  ياهتمعن  هنادواج و  یتخبکین  هب  ندیسر  نآ ، زا  سپ  تسین و  رتشیب  راب  کی  نیمزرس  نیا  رد  راختفارپ  تداهش 
انا هللا  ملعی  یتح  ادبأ  کیلخن  هللا ال  لوسر  نبای  هللا  ال و  لاقف : دعس ...»  » ماق و  .» ناربمایپ اب  ینیشنمه  یبایماک و  يدیفسور و  دوب و  دهاوخ 
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تساخاپب و ریهز »  » بانج داهج ، هشیدـنا و  درم  هاگآ و  رکفنـشور و  سانـش  نآرق  وا  زا  سپ  - 6 ...« دمحم هلوسر  ۀیـصو  کیف  انظفح  دق 
هار رد  هک  متشاد  تسود  دنگوس  يادخ  هب  هحفص 197 ] ربمایپ [ ! يهیامنارگ  دنزرف  نم ! رالاس  يا  ناه  تفگ : ینیرفآروش  تانایب  نمض 
ناج راثن  اب  شاک  يا  زین  و  موش ، هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  هبترم  رازه  امـش  یناسنا  يدیحوت و  نامرآ  نیرفآراختفا و  مسر  هار و  زا  عافد 

نادـناخ و ناگدازردارب و  عاجـش و  ناردارب  نیا  نامیا ، هشیدـنا و  حالـصا و  ياههصرع  نادرمناوج  نیا  امـش و  یمارگ  ناج  نم ، لـباقان 
و - 7 ...« ةرم فلا  ترـشن  مث  تلتق  ینا  تددول  هللا  لوـسر  نباـی  هللاو  لاـقف : ریهز ... ماـق  مث  !» تفاـییم تاـجن  نمـشد  رطخ  زا  تنادـنزرف 

يوـس زا  تواقــش  یگماـکدوخ و  ربارب  رد  هناـنامرهق  یگداتــسیا  قـح و  زا  عاـفد  رد  يرادــیاپ  يدرمیاـپ و  رب  دــیکأت  زا  سپ  ماـجنارس 
زا ناـنآ  یتدـیقع  يرکف و  ناگدـنیامن  ار  هچنآ  دنتـساخاپب و  مه  اـب  همه  هک  دوـب  باحـصا  ناـگرزب  تـیب و  لـها  يهـنازرف  ياهتیـصخش 

نابز هب  يدرف  تروصب  شیوخ  زیگنارب  نیـسحت  تیارد  شنیب و  ترارح و  روش و  اـب  ریهز ،»  » اـت هتفرگ  ـالبرک  هشیپاورپ  ریلد و  رادـمچرپ 
میهاوخ امـش  اب  ناج  ياـپ  اـت  تخاـس و  میهاوخن  اـهر  ار  امـش  دـنگوس  يادـخ  هب  :» دـنتفگ دندرـشف و  ياـپ  نآ  رب  یگمه  دـندوب ، هدروآ 

[ . 79 .«[ ] داتسیا

راکیپ يارب  رمع  شاب  هدامآ 

هک دوب  هدرواین  رب  رـس  قرـشم  يهچیرد  زا  دیـشروخ  هدیـسرن و  هار  زا  زونه  دادـماب  تشذـگ و  دـش  میـسرت  هک  ياهنوگ  هب  اروشاـع  بش 
يارب دصرددص  ات  تخادرپ  نانآ  یهدنامزاس  هب  داد و  شاب  هدامآ  شیوخ  شیک  تنوشخ  راکزواجت و  هاپس  هب  ناتـسرپ  بش  يهدرکرس 

هب ار  سیق » نـب  ۀـعیبر   » ،و تشاـمگ دـیزی  هاپــس  ناراـبت  هنیدـم  زا  یهورگ  یهدـنامرف  هـب  ار  يرماـع » هللادـبع  » وا . دــندرگ هداـمآ  رازراـک 
یهدنامرف هب  ار  میمتینب  زا  دیلپ  يرـصنع  ،و  نایدسا نایجحذم و  یهدنامرف  هب  ار  یفعج » نامحرلادبع   » ،و نایعیبر نایدـنک و  یگدرکرس 

يهورع ،» پچ حانج  یگدرکرس  هب  ار  رمش »  » ،و هاپس تسار  حانج  یگدرکرـس  هب  ار  يدیبز » ورمع   » هاگ نآ  . دیزگرب ناینادمه  نایمیمت و 
شتآ زواجت و  مچرپ  تشامگ و  شیوخ  هاپس  ماظن  هدایپ  یهدنامرف  هب  ار  ثبش »  » و هحفص 198 ] ماظن [ ، هراوس  یهدنامرف  هب  ار  یسمحا »

رکـشل یمزر  شیارآ  یهدـنامزاس و  اـب  ناـس  نیدـب  و  درپس ، دـیبع ،» ، » شریما تفـص  هدرب  مـالغ  دـیرد ،»  » تسد هب  زین  ار  هنتف  يزورفا و 
. دش تیارد  قطنم و  تلادع و  قح و  اب  راکیپ  هدامآ  شراکزواجت ،

رون هاگودرا  رد  اما 

هک دش  شرازگ  یمرضخ » ریشب  نب  دمحم   » مان هب  شنارای  زا  یکی  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  هاگودرا  رد  هک  دوب  راد  ریگ و  نیمه  رد  تسرد 
مرـسپ هک  تسین  دـنیاشوخ  میارب  زگره  هکنیا  اب  تفگ : كاندرد  ربخ  نآ  تفایرد  زا  سپ  وا  تسا . هتفر  تراسا  هب  ير »  » زرم رد  شرـسپ 
يدازآ ياوشیپ  ! تفر مهاوخن  اجنیا  زا  مرامشیم و  وا  دزن  مراذگیم و  ادخ  باسح  هب  ار  نتشیوخ  وا و  کنیا  اما  دازآ ، نم  دشاب و  دنبرد 

دنروخب ماهدنز  هدنز  ناگدنرد ، تفگ : راکادف  رکفنشور و  درم  نآ  اما  داد ، نتفر  هزاجا  وا  هب  ینارحب  طیارش  نآ  رد  دینـش و  ار  وا  نخس 
هک تشاد  لیـسگ  شرـسپ  يدازآ  يارب  ار  وا  اهنت  هن  راوگرزب  نآ  و  تخاس ! مهاوخن  اـهر  ار  وت  زگره  هن ، موش ! ادـج  وت  زا  اـجنیا  رد  رگا 

: دومرف دریگ و  یپ  ار  شریسا  دنزرف  تشونرس  اهنآ  هلیـسوب  ات  داد  وا  هب  تشاد ، سرتسد  رد  هک  رانید  رازهکی  اب  ربارب  ییاهـسابل  اههماج و 
نآ رد  ربب و  تراسا  دـنب  زا  ترـسپ  يدازآ  يارب  ریگرب و  تسوت  هارمه  هب  کنیا  هک  تدـنزرف  نیا  هارمه  هب  ار  الاک  نیا  دـمحم ! يا  ناه 

[ . 80 . ] نک هنیزه  هار 

ریرب ینامداش 

ندـب نتخاـس  نیگآرطع  رتـشیب و  تفاـظن  تشادـهب و  يارب  ار  اروشاـع  بش  زا  یکدـنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک : دـناهدروآ  دروم  نیا  رد 
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هداتـسیا همیخ  رد  رب  يراصنا » نامحرلادبع   » و ینادـمه » ریرب   » دـش و دراو  دوب ، هدـش  هدامآ  راک  نیا  يارب  هک  هژیو  ياهمیخ  هب  شکرابم 
تنوشخ رس و  هریخ  نمشد  زا  سرت  ياجب  درکیمن و  ناهن  ار  دوخ  ینامداش  راوشد ، طیارـش  نآ  رد  ریرب  دننک . تفاظن  زین  نانآ  ات  دندوب 

کنیا اـیآ  ریرب !»  » يا ناـه  تفگ : وا  هـب  شمزرمه  تـسود  . درکیم هدیجنـس  ياـهیخوش  اـههیحور  ندرب  ـالاب  يارب  دـیدنخیم و  هـشیپ 
ار يراک  هدوهیب  ییوگ و  هدوهیب  هاگچیه  نم  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  داد : خـساپ  وا  ؟ تسا يراک  هدوهیب  هحفـص 199 ] حیرفت و [  هماگنه 

يوس هب  هتخاـس و  میزور  يادـخ  هک  یتداعـس  رطاـخب  کـنیا  اـما  ماهدوب ، هماـنرب  فدـه و  شـالت و  تیدـج و  درم  متـشادیمن و  شوخ 
اب هارمه  هدیجنـس و  یخوـش  یناـمداش و  نیا  يرآ ، منکیم . یناـمداش  مـناور ، نآ  يوـس  هـب  مراد و  شیپ  رد  هـک  يراـختفارپ  تشوـنرس 

. ییوگ هدوهیب  يراک و  هدوهیب  يور  زا  ای  یهاگآان و  تلفغ و  رس  زا  هن  تسا و  نآ  رطاخب  بدا  تیاعر 

هنانامرهق عافد  يارب  شاب  هدامآ  مه  نیا  و 

هنانامرهق عافد  يارب  ار  شیوخ  راختفارپ  مسر  هار و  نارای  دش و  راوس  ربمایپ  بسا  رب  مالسلاهیلع  نیسح  زین  يراگتـسر  رون و  هاگودرا  رد 
نآ دیشخب و  ماظن  بلاج ، یکبـس  هب  دندوب -  ماظن  هدایپ  نت  دصکی  ماظن و  هراوس  نت  جنپ  لهچ و  رامـش  رد  هک  ار -  نانآ  تخاس ! هدامآ 

زواجت و هنوگ  ره  اب  ییورایور  يارب  یعافد  یگدامآ  جوا  رد  ات  داد  روتـسد  نانآ  هب  تسـشن و  بکرم  رب  دوخ  . داد شاب  هدامآ  نامرف  هاگ 
توکس و نامرف  نانآ  هب  دش و  رتکیدزن  يوما  هاپس  هب  داهن و  شیپ  هب  ماگ  رگید  راب  دوخ  دنشاب و  شوه  شوگ و  اپارـس  نمـشد ، ترارش 

یناشفارون هب  درک و  زاغآ  رگید  یـسرد  هنابلطحالـصا  هنایوج و  تملاسم  هنابیبط و  هناهاوخریخ و  هناربماـیپ و  هنازوسلد و  و   ] داد ندـینش 
رادـیب ار  هـتفخ  ياهنادـجو  ، دـنک هدـنز  ار  ناگدــش  خــسم  ناـگدرم و  شیوـخ  ییاحیــسم  مد  اـب  هـک  دــیما  نادــب  تـخادرپ ؛ يرگید 

اهتفآ و ،و  دنک حالصا  ار  هدش  يراکتسد  ياهزغم  ، دزاس رایشه  ار  هدز  تلفغ  ياههشیدنا  ، دراداو كرحت  هب  ار  دومخ  ياهترطف  ، دزاس
یبلط و تنوشخ  یشیدنا و  کیرات  یـشکماقتنا و  ییوجهنتف و  و  نارادمدرـس ، زا  هناروکروک  يورهلابند  بصعت و  رابگرم  ياهبورکیم 

يهشیدـنا نیا  رب  مالـس  دورد و  نارازه  يا  دـیادزب ... ناـنآ  حور  ناـج و  قاـمعا  زا  ار  تیـصخش  شیک  كرـش و  تفآ  یتسرپ و  صخش 
مامز هراب  رگد  اروشاع  راگزومآ  دـنکفا ، هیاس  اج  همه  توکـس  هک  یماگنه  .[ هناربمایپ رهم  نیا  هناتـسودرشب و  شنم  نیا  هنابلطحالـصا و 

ربمایپ رب  مالس  دورد و  هحفص 200 ] راثن [  وا و  هاگراب  هب  هتسیاب  هتسیاش و  يرازگساپس  ادخ و  شیاتس  زا  سپ  تفرگ و  فک  هب  ار  نخس 
نیحا اـحرت ، ۀـعامجلا و  اـهتیا  مـکل  اـبت  :» دوـمرف شیوـخ  يادـص  نیرتاـسر  اـب  ادــخ  ناربماـیپ  ناگتــشرف و  وا و  يهیاـمنارگ  نادــناخ  و 

ابلا متحبصأف  مکودع ، یلع  اهانججا  اران  انیلع  متششح  و  مکنامیأ ، یف  انل  افیس  انیلع  متللس  نیفجوم ، مکانخرـصأف  نیهلا  انومتخرـصتسا و 
تلذ و داب و  ناتگرم  ! هشیپ دادـیب  هورگ  يا  ناه  ...« مهیف مکل  حبـصأ  لمأ  و ال  مکیف ، هوشفا  لدـع  ریغب  مکئادـعأل ، مهیلع  ادـیو  مکئایلوال 
، دیدناوخ شیوخ  يرای  هب  ار  ام  دیدوشگ و  ام  يور  هب  یبلط  يرای  تسد  ناوارف  قوش  روش و  اب  هکنیا  زا  سپ  نایامش  ایآ  . ناتنیرق هودنا 
، میتساخرب ناتیرای  هب  میتفاتـش و  امـش  يوس  هب  یناسنا  ساسحا  اب  گـنردیب و  هداد و  تبثم  خـساپ  امـش  یهاوخداد  هب  اـم  هک  هاـگ  نآ  و 

هتفرگ تسدـب  ام  يهناهاوخیدازآ  هناتـسودرشب و  شخب و  تاجن  یحالـصا و  ياههمانرب  زا  عافد  يارب  هک  ار  ياهتخآ  ياهریـشمش  کنیا 
، میدوب هتخورفارب  نامكرتشم  راکهایس  شیک و  تنوشخ  نانمشد  دض  رب  ام  هک  ار  يزوس  متـس  شتآ  ایآ  ؟ دیتفرگ راکب  ام  دض  رب  دیدوب 

هکنآیب مه  نآ  دیتساخ ! اپب  ناتنایاوشیپ  ناتـسود و  نایز  رب  ناتنانمـشد و  ینابیتشپ  تیامح و  هب  هجیتن  رد  و  دیتخاس !؟ روهلعـش  ام  دض  رب 
یکین و ای  رتهب  يهدـنیآ  دـیما  چـیه  هکنآیب  دـشاب و  هتخاس  مکاح  امـش  يهعماج  رد  يداد  لدـع و  رـس ، هریخ  رگراصحنا و  نمـشد  نیا 

تبکن یگدـنز  دـناهتخیر و  امـش  موقلح  هب  هک  ییاوران  يهمعط  مارح و  لام  كدـنا  رگم  دروخب ، مشچ  هب  نانآ  رد  ناـتيارب  یگتـسیاش 
تلادع و يارب  هک  ام -  يرای  زا  هتفاترب و  يور  ام  زا  هک  دیتسین ؟ الب  راوازس  امـش  ایآ  ! امـش رب  ياو  ... دیاهتخود عمط  مشچ  نادب  هک  يراب 
مارآ و اهلد  فالغ و  رد  اهغیت  ماین ، رد  اهریـشمش  هک  هاگ  نآ  دـیدز . زاب  رـس  مینکیم -  عافد  ادـخ  نید  ياهزرم  زا  هتـساخ و  اپب  يدازآ 
دیدروآ و يور  ام  بناج  هب  وس  ره  زا  خلم  روم و  دننام  دیتخاس و  روهلعش  ار  هزرابم  شتآ  امـش  دوب ، شیوشتیب  اهرکف  راوتـسا و  اهيأر 
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بازحا اـههورگ و  ناگدـنام  هت  يا  ،و  تما ناـگدرب  يا  ناـتنیرق ! تلذ  تفخ و  داـب و  هایـس  ناـتیور  . دـیتخیر ورف  وـس  ره  زا  هناورپ  ناـسب 
ناراکهانگ و هورگ  يا  !و  ربمایپ نانخس  ناگدننک  فیرحت  يا  و  هحفص 201 ] ادخ [ ! رادجرا  باتک  ناگدنزادنا  رـس  تشپ  يا  !و  راکهبت
راکهبت و نارگنایغط  نیا  ایآ  ! ربمایپ ینارون  شور  هویـش و  ناگدـننک  شوماخ  يا  !و  ناطیـش غامد  زا  ناگداتفا  ورف  يا  !و  ناگـشیپ تیاـنج 

نایامـش رد  ینکـش  نامیپ  يراکبیرف و  نیا  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  يرآ ، ؟ دـیرادیمرب ام  يرای  زا  تسد  دـینکیم و  يرای  ار  رگدادبتـسا 
ار ياهویم  نیرتدیلپ  امـش  هجیتن  رد  هدروخ و  دـنویپ  نآ  رب  ناتیاههخاش  هتـشگ و  راوتـسا  نآ  رب  امـش  يهشیر  گر و  تسا . نیرید  یتفص 

. شخب تذل  اراوگ و  بصاغ ، ناراکزواجت  ماک  رد  تسا و  ریگولگ  شاهدیدجنر  نابهگن  نابغاب و  يولگ  رد  هک  دینامیم 

یشنم دازآ  يدازآ و  لبمس  نیرت  هوکشرپ 

نورق نارگدادبتسا  يهمه  یناشیپ  رب  ار  تفخ  گنن و  كرام  داد و  داب  هب  هشیمه  يارب  ار  يوما  میژر  راب  تواقـش  چوپ و  دیما  هاگ  نآ  و 
تخومآ همه  هب  ار  گرزب  سرد  نیا  داهن و  ناشدیلپ  هایس و  ياهلد  رب  ار  ندرپس  تعیب  تسد  ندش و  میلست  ترـسح  تخاون و  راصعا  و 

نب یعدلا  نا  الأ و  : » دومرف هنادنمتماهش  تفگ و  هن  داتسیا و  دیاب  هنوگچ  اهقلخ  تاناکما  نارگراصحنا  تردق و  ناگتفیـش  ربارب  رد  هک ،
و ترهط ، تباط و  روجح  و  نونمؤملا ، هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبأی  ۀلذلا ، انم  تاهیه  ۀلذلا و  ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا : نیب  ینزکر  دق  یعدلا 
هیامورف و نیا  هک  شوهب  ! اهلسن اهرـصع و  يا  ! مدرم يا  ناه  ...« مارکلا عراـصم  یلع  ماـئللا  ۀـعاط  رثؤن  نا  نم  ۀـیبأ  سوفن  ۀـیمح و  فونأ 

ناگیامورف ربارب  رد  راب  تفخ  میلست  يریذپ و  تلذ  یهار  ود  رـس  رب  تسا : هداد  رارق  باختنا  ود  هار و  ود  نایم  ارم  کنیا  هیامورف ، دنزرف 
وا ربمایپ  ادخ و  مینیزگرب . ار  يراوخ  تلذ و  هک  ام  زا  تسا  رود  ردقچ  و  يزارفرس ! تزعاب و  راختفارپ و  گرم  ای  و  مکاح ، نارگدادیب  و 

زیتس متس  ياهناج  دنمتریغ و  شیدنا و  نشور  ياهزغم  هزیکاپ و  ياههشیر  گر و  كاپ و  ياهناماد  نارکفنشور و  ناگدنروآ و  نامیا  و 
مدقم ناشنمدازآ  نادرمدار و  هاگتداهش  رب  ار  هشیپ  تلاذر  تسپ و  نارگدادبتسا  ناگیامورف و  يرادربنامرف  ام  هک  دنریذپیمن  تفارشاب  و 

ندومن تلادع  قح و  هب  تشپ  دوجو  اب  كدنا و  نارای  نیا  اب  نادـناخ و  نیمه  اب  نم  هک  دیـشاب  شوهب  ور  نیا  زا  هحفص 202 ] میرادب [ .
امدق و نومازهف  مزهن  ناف  : تخادرپ اهرعـش  نیا  ندناوخ  هب  هاگ  نآ  .و  ماهدامآ قح  زا  عافد  يارب  هدیزگرب و  ار  شیوخ  هار  نانکـش ، نامیپ 

تاورـس مکلاذ  ینفأفانیرخآب  خانأ  هلک  الک  سانا  نع  عفر  توملا  ام  اذاانیرخآ  ۀلود  انایانم و  نکلو  نبج  انبط  نا  ام  وانیبلغم  ریغف  بلغن  نا 
امک نوتماـشلا  یقلیـس  اوقیفأ  اـنب  نیتماـشلل  لـقفانیقب  نذا  مارکلا  یقب  ول  اندـلخ و  نذا  كولملا  دـلخ  ولفاـنیلوالا  نورقلا  ینفأ  اـمک  یموق 

تـسکش رهاظ  هب  رگا  و  میاهدوب ؛ دـنمزوریپ  زین  هتـشذگ  رد  میدرگ ، زوریپ  رـسهریخ  نمـشد  رب  شیوخ  يهنالداع  راـکیپ  رد  اـم  رگااـنیقل 
هب رهاظ  هب  يدوس  هتشگ و  رادیدپ  ییاهدادخر  کنیا  اما  دوب ، دهاوخن  ام  يهدنبیز  مه  سرت  تسین و  ام  نآ  زا  تسکـش  مه  زاب  میروخب ،

ار ام  موق  ناگرزب  . دـناباوخ دـهاوخ  يرگید  رد  رانک  رد  داد ، تکرح  ياهناخ  رد  زا  ار  شیوخ  رتش  هاـگ  ره  گرم  . تسا هدیـسر  نارگید 
میدنامیم و دیواج  ایند  نیا  رد  زین  ام  دنتسیزیم ، هنادواج  نایاورنامرف  رگا  . دیشک ماک  هب  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگنامه  دیـشک  ماک  هب  گرم 
اب ام  دننامه  زین  نانآ  هک  دیشاب  رادیب  وگب : ام  نارگشنزرس  هب  . میدنامیم یناف  يارـس  نیا  رد  زین  ام  دندنامیم ، یقاب  ناگـشیپ  تمارک  رگا 

. تشگ دنهاوخ  وربور  ناگدننک  شنزرس 

نیقی نامیا و  ریظن  یب  لبمس 

نوقلقت و  یحرلا ، رود  مکب  رودـت  یتح  سرفلا ، بکری  ام  ثیرک  الا  نوثبلت  ـال  مث  :» هک داد  همادا  شیوخ  نانخـس  هب  هنوگ  نیا  هاـگ  نآ  و 
، نورظنت یلا و ال  اوضقا  مث  ۀـمغ ، مکیلع  مکرمأ  نکی  مث ال  مکئاکرـش  مکرمأ و  اوعمجاف  يدـج ، نع  یبأ  یلا  هدـهع  دـهع  روحملا ، قلق 
هب نتسویپ  ینکـش و  نامیپ  نیا  زا  سپ  .« میقتـسم طارـص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب  ذخآ  وه  الا  ۀباد  نم  ام  مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا 
هب زج  امـش  هعماج  و  تفای ، دیهاوخن  یتصرف  گنرد و  كدنا  زج  رگید  ناملاظ ، هحفـص 203 ] يارب [  يزورفا  شتآ  نارگدادیب و  فص 
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یعیبط رفیک  هب  هک  تسامـش  بولطماـن  ینوگرگد  خـلت  هویم  نیا  هک  ارچ  دـییاپ ، دـهاوخن  بکرم  رب  ياهداـیپ  ندـش  راوس  تصرف  هزادـنا 
نیا . دـهدیم قوـس  يدوباـن  بارطـضا و  هـب  دـناخرچیم و  دوـخ  درگ  رب  دـنادرگیم و  ار  امـش  راـگزور  يایــسآ  شدرگ  ناـتدرکلمع ،

هب نیاربانب  تسا . هداد  ربخ  نم  هب  وا  زا  هدروآ و  میارب  ادخ  ربمایپ  مردقنارگ ، ياین  زا  مدنمجرا  ردپ  ار  هدنیآ  زا  ییوگـشیپ  يرگنهدنیآ و 
دیهن و رگیدمه  تسد  رد  تسد  دیروآ و  درگ  ار  دوخ  نارکفمه  نالدمه و  هکلب  دیزروم ، باتـش  دوخ  راک  رد  هک  مهدیم  رادشه  امش 

يادخ رب  نم  هک  ارچ  دیهدن ، تلهم  نم  هب  دینک و  هدایپ  نم  دروم  رد  ار  دوخ  هناملاظ  میمـصت  دش ، نشور  ناتیارب  راک  ماجرف  هک  هاگ  نآ 
هب ار  شراهم  وا  هکنیا  زج  تسین ، ياهدـنبنج  چـیه  هک  متـسه  نآ  رب  ماهدرک و  دامتعا  تسامـش  راـگدرورپ  نم و  راـگدرورپ  هک  اـتمهیب 

! ادـنوادخ .] تسا فارحنایب  تسار و  یهار  رب  نم  راـگدرورپ  هک  یتـسار  تسا . وا  تردـق  فک  رد  همه  تاـیح  یتـسه و  هتفرگ و  فک 
رـصع ياهلاس  يراتفرگ  یلاسکـشخ و  ناسب  ینازوس  تخـس و  ياهلاس  راد و  غیرد  ناـنآ  زا  ار  شیوخ  تمحر  ناراـب  رامـشیب  تارطق 

ناشماک رب  رتشیب  ار  تراقح  تلذ و  خلت  ماج  ات  زاس  طلسم  نانآ  رب  ار  فیقث »  » يهلیبق زا  تفـص  هدرب  ییامندرم  تسرف و  نانآ  رب  فسوی 
ار ام  نانآ  هک  ارچ  راذـگماو ... ناـشتشز  رادرک  رفیک  خـلت  معط  ندیـشچ  نودـب  ناـشنایم  رد  ار  یـسک  و  دزاـس ، ناشباریـس  دزیر و  ورف 
لکوت و وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت  ایادخ ! راب  . دنداهن اهنت  دادـیب  متـس و  ربارب  رد  ار  ام  دندیـشک و  ام  يرای  زا  تسد  دندرمـش و  وگغورد 
هب دـش و  هدایپ  شیوخ  رتش  زا  هاگ  نآ  و  .[ تسوت يوسب  اهراک  يهمه  ماـجرف  هک  رواـب  نیا  رب  میدروآ  يور  وت  يوس  هب  میدومن ، داـمتعا 

. دروایب ار  وا  بسا  ددنبب و  نما  ياهطقن  رب  ار  ناویح  نآ  داد  روتسد  ناعمس ،» نب  ۀبقع   » مان هب  نارای ، زا  یکی 

اروشاع رادمچرپ  تماهش  تیارد و  زا  يوترپ 

، هلحرم نیا  ات  وا  دیـسر . نایاپ  هب  شایحالـصا  یگنهرف و  یملع و  يرکف و  داهج  زا  هلحرم  نیا  رد  اروشاع  راگزومآ  زیگنا  لد  نانخـس  ]
عناق شخب و  ینـشور  ییاهتمکح  زومآ ، تربع  زیگنا و  تربع  ییاهزردـنا  هدـنزومآ ، هدـنزاس و  ییاهـسرد  هدـنهدناکت ، اسر و  یناـنخس 

هک درد  غیرد و  اما  دناراب ، يوما  هاپس  رب  هناتسودرشب  هناهاوخریخ و  ییاهیرگنـشور  و  هدنناشیدنا ، زیگنارب و  نادجو  ییاهیروآدای  هدننک ،
، رتفد نید و  میهافم  شیوخ و  قوقح  هب  دنبرد ، هدز و  دادبتسا  ياههدوت  یهاگآان  نارادمدرـس و  یبلط  هاج  یتسرپ و  ایند  هحفص 204 ] ] 

هدـنز ار  هدرم  هک  یهاوـخریخ -  يرگنـشور و  همه  نآ  مه ، تهج  نـیمه  هـب  دوـب . هدوـمن  خـسم  ار  ناـشیاهلد  روـک و  ار  ناـنآ  نامـشچ 
قح زا  ناگتسیاش  رالاس  [ . 81 ...[ ] درابب راز  نجل  ای  ریوک و  رب  هک  دـنامیم  یـشخب  توارط  لالز و  زاس و  یگدـنز  ناراب  هب  تخاسیم - 

، يوما هاپـس  هرهم  نیرتدیلپ  ماگنه  نیا  رد  . دش هدامآ  عافد  رازراک و  يارب  تسـشن و  شیوخ  بسا  رب  ور  نیا  زا  دش ، دـیمون  نانآ  يریذـپ 
مالسلاهیلع یلع  نادنزرف  اب  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  ینخس  تفگ : داهن و  شیپ  هب  ماگ  يرگید  يهناراکبیرف  راب و  ترارـش  شالت  رد  رمـش » »

و نیـسحلا ، مکیخأ  عم  مکـسفنا  اولتقت  ال  یتخا ! ینب  ای  :» هک دروآرب  دایرف  هاـگ  نآ  دراذـگ و  ناـیم  رد  تسا -  نینبلاما »  » ناـشردام هک  - 
يرادربناـمرف يوریپ و  دـیهدن و  نتـشک  هب  نیـسح  ناـتردارب  هارمه  هب  ار  دوخ  نم ! ناـگدازرهاوخ  يا  ناـه  .« نینمؤـملاریمأ ۀـعاط  اوـمزلا 

اب داهن و  شیپ  هب  هناریلد  ماگ  رمش ،»  » نانخس ندینـش  اب  سابع » ، » مالـسلاهیلع نیـسح  نارای  رادمچرپ  ! دیراذگ ندرگ  ار  دیزی  نانمؤمریما ،
یف لخدن  اناخأ و  اندیـس و  كرتن  نأ  انرمأتأ  هللا ! ودـع  ای  كادـی  تبت  :» هک دیـشورخ  يریذـپان  فصو  يرگنفرژ  تیارد و  ینیب و  نشور 

ام زا  ایآ  داـب ! تاهراوگنـس  دومخ و  رکف  نیا  رب  گرم  گـنن و  ! ادـخ نمـشد  يا  داـب  هدـیرب  تیاـهتسد  »؟ ءاـنعللا دـالوأ  ءاـنعللا و  ۀـعاط 
قوقح نتخاس  هدنز  هعماج و  حالصا  يهشیدنا  رد  اهنت  هک  ار -  دوخ  ردقنارگ  ردارب  تلادع و  یگدازآ و  رالاس  رورـس و  هک  یهاوخیم 

هریت ناگدـش و  تنعل  راـبت  لـسن و  هشیپ و  دادـیب  ناگدـش  تنعل  ناـمرف  هب  مییوگ و  كرت  تسا -  مدرم  يهتفر  داـب  رب  تینما  يدازآ و  و 
راکهبت دیلپ و  رـصنع  نآ  هنیـس  هب  در  تسد  ناس  نیدب  ؟و  مینکفا شیوخ  ندرگ  هبار  نانآ  یگدنب  یگدرب و  دـنب  مییآرد و  خـیرات  ناتخب 

هحفص 207 ] دنک [ . زاغآ  ار  نیسح  نارای  رب  هناملاظ  شروی  ات  تفر  زین  وا  دز و 
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نادرم دازآ  يا  دیزیخ  اپب 

هراشا

وا زا  يریت  رمع » . » دش رتکیدزن  دیلپ  رصنع  نآ  هب  وا  دز و  ادص  ار  دیرد ،» ، » شیوخ مالغ  دعس ،» نب  رمع   » هک دوب  طیارـش  نیا  رد  تسرد 
دزن يزوریپ  يادرف  دیشاب و  هاوگ  دیرگنب و  ادخ ! نایرکشل  يا  ناه  : تفگ درک و  يوما  هاپس  هب  ور  داهن و  نامک  يهلچ  رد  ار  نآ  دناتس و 

مالسلاهیلع و نیـسح  يوس  هب  ریت  زا  یناراب  هک  دوب  هاگ  نآ  !و  مدرک کیلـش  نیـسح »  » يوس هب  ار  ریت  نیتسخن  نم  هک  دیهد  تداهـش  ریما 
: دومرف درک و  شیوخ  بلطحالـصا  نارای  هب  ور  یگدازآ  يدازآ و  ياوشیپ  هک  دوب  راوشد  طیارـش  نآ  رد  تفرگ و  ندیراب  رون  هاگودرا 

ناریفـس اهکیپ و  نمـشد ، يوس  زا  اهریت  ناراب  نیا  هک  دیزیخرب  ناشنم ، گرزب  يا  داب  امـش  رب  ادـخ  تمحر  نادرم ! دازآ  يا  دـیزیخاپب 
يراختفارپ تداهـش  يوس  هب  دیزیخ و  اپب  نادرم ! دازآ  يا  دـیزیخ  اپب  !« هنم دـبال  يذـلا  توملا  یلا  اوموق  :» دوزفا .و  تسامـش يوس  هب  نانآ 

وربور مه  اب  ارگلطاب  بلطقح و  يورین  ود  دنتساخ و  اپ  هب  یگمه  ترـضح ، نآ  روتـسد  زا  سپ  ! تسین نآ  زج  یهار  رگید  هک  دیباتـشب 
نامــسآ هـب  هـک  يدـیدش  راـبغ  درگ و  تفاـی و  تدـش  راـکیپ  يریگرد و  دـندیدرگ و  ادـج  مـه  زا  ماـظن  هداـیپ  ماـظن و  هراوـس  هدـش و 

رب هک  ییاهریشمش  کچاکچ  يادص  تخاس و  ناور  ار  اهنوخ  داتفا و  راک  هب  اههزین  . دناشوپ ار  دیـشروخ  رگنـشور  عاعـش  تساخیمرب ،
هناهاوخریخ و زردنا  دـنپ و  هحفص 208 ] يارب [  ینارحب ، طیارـش  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیـشارخ و  ار  اهشوگ  تسـشنیم ، اهقرف 

رفک وا  يهنادنـسپادخ  هناتـسودرشب و  مسر  هار و  ربماـیپ و  هب  يوما  موش  هاپـس  . تفاـین ییاونـش  شوگ  شیوـخ  زاـسناسنا  ياهيرگنـشور 
ریشمش و گرم و  زج  نانآ  نایم  رد  دادیمن و  ناشن  لیامت  يزورفا  شتآ  گنج و  هدنفاکش و  ياههزین  هدنرب و  ریـشمش  هب  زج  هدیزرو و 

ریثع انیأر  امل  :و  تسا هنوگ  نیا  هک  ماهدورـس  يراعـشا  راوشد ، طیارـش  نآ  فصو  رد  نم  هک  دنامن ، یقاب  نازوس  ياههرارـش  ریت و  ناراب 
هاگ نآ  و  دش ، نیگنر  نوخ  زا  یشرف  اب  نیمز  دمآ و  شوج  هب  اهنوخ  میدید  هک  یماگنه  ... ارمح ۀیدرأ  ضرالا  قوف  دم  دق  ارئاث و  عقنلا 

هاپـس هک  هاگ  نآ  و  دـیدرگ ، ادـف  نیـسح  يهبترمدـنلب  یمارگ و  ناـج  هار  رد  اهریـشمش  اـههزین و  ناراـب  اـب  نادرمناوج  ناور  ناـج و  هک 
نیـسح راکادـف  وجادـخ و  ناراـی  هک  دوب  هاـگ  نآ  يرآ ، دـش ، هداـمآ  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  يهداون  نتـشک  يارب  يوـما  دادـیب  تنوـشخ و 

نآ نانآ  تسین . يدازآ  ياوشیپ  هب  هنانامرهق  یناسر  يرای  ادخ و  هب  نامیا  وترپ  رد  زج  خزود  شتآ  زا  یتاجن  هار  هک  دنتفایرد  مالسلاهیلع 
ادخ اب  ار  نت  ناج و  دنز و  اپ  تشپ  نآ  رذگدوز  ياهشزرا  ایند و  رب  راوشد  طیارـش  نآ  رد  سک  ره  هک  دنتفایرد  دوب  هتـسیاش  هک  هنوگ 

يراگتـسر و دیون  هوکـشرپ و  یبایماک  هب  قح ، هار  رد  تداهـش  يراکادف و  ربارب  رد  هدومن و  دوسرپ  ياهلماعم  یـسک  نینچ  دیامن ، ادوس 
تقبـس رگیدـکی  رب  يدازآ  تلادـع و  هار  رد  دـنداهن و  شیپ  هب  ماـگ  هناعاجـش  ناـنآ  هک  دوب  هاـگ  نآ  . تسا هدیـسر  هراـمه  یتخب  کـین 

. دنتسج

دادبتسا يدازآ و  يورین  ود  ییورایور 

هراشا

راکادـف نارای  تشاد ، یپ  رد  ار  ریت  زا  یناراب  شراب  هک  رون ، هاـگودرا  يوس  هب  دعـس » نب  رمع   » يوس زا  هلولگ  نیتسخن  کیلـش  زا  سپ  ]
يرادیاپ و اورپ ، نامیا و  قالخا ، بدا و  زا  ییایند  دـندیرفآ و  يروش  مادـک  ره  دنتـساخرب و  هناریلد  عافد  هب  ریزگانب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

تملظ هاپس  وس  نآ  رد  هک  هنوگنامه  دنداهن . راگدایب  دوخ  زا  ناسنا  خیرات  هاگشیامن  نیرتهوکشرپ  رد  ار  یهاگآ  يرگنفرژ و  يدرمیاپ ،
، یشنمدد ییوخ و  هدنرد  يدیلپ ، یتشز و  تواقـش ، ترارـش و  يرـس ، هریخ  یگریخ و  یندوک ، تقامح و  یگریت ، یکیرات و  قانتخا ، و 

شیامن هب  ار  اهـشزرا  دـض  رگید  یتسپ و  یگیاـمورف و  تراـقح ، یمدرماـن و  تیـصخش ، شیک  یتسرپاوه و  روک ، بصعت  يورهلاـبند و 
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اههلال و اهلگ و  رون  هاـگودرا  رد  ! ترارـش دوب و  تواقـش  وس  نآ  رد  تداهـش و  دوب و  تداعـس  رون  هاـگودرا  رد  هحفـص 209 ] داهن [ .
یهاگآ شناد و  ییایوپ و  دشر و  تیونعم و  گنهرف و  هشیدنا و  درخ و  روعش و  روش و  نیگآرطع  زیگنا و  لد  ياههفوکش  اههتوبلگ و 

جوم ییاهشزرا  رون  هاگودرا  رد  . یتسرپ صخش  یگزویرد و  یگرابمکش و  یتفص و  هدرب  یتشز و  رادقمیب  ياهراخ  نآ  ربارب  رد  دوب و 
نیا نایم  رد  راکیپ  و  دیاشن . اهنآ  زا  رتموش  رتدـب و  هک  دوب  یترارـش  تیانج و  يوما  هاگودرا  رد  تسین و  اهنآ  زا  رترب  رتابیز و  هک  دزیم 

.[ دیدرگ زاغآ  دادبتسا  يرادنادیم  قانتخا و  يوراب  جرب و  زا  يرادساپ  یهاوخیدازآ و  هاگودرا  ود  يدومخ و  قطنم و  فص  ود 

... دیسانشیمن ارم  رگا 

نیتسخن دیبع ،»  » هاگراب هب  وا  قلمت  یـسولپاچ و  يوما و  هاپـس  هدرکرـس  هلیـسوب  هناراکزواجت  گنج  شتآ  تیربک  ندـش  هدیـشک  زا  سپ 
نارواگنج زا  و  هللادیبع »  » ناگدرب ناکیدزن و  زا  ملاس ،»  » مان هب  یتفص  هدرب  تساوخ ، دروامه  داهن و  نت  هب  نت  دربن  نادیم  هب  اپ  هک  یسک 

هب دوب ، شیدنا  نشور  ناوترپ و  هناش و  راهچ  تماق ، دنلب  يدرم  هک  ریمع » نب  هللادبع   » مالـسلاهیلع نیـسح  نارای  زا  . دوب هفوک  زغم  کشخ 
مه رد  ار  وا  نم  دومرف : دیدنسپ و  ار  وا  تداشر  تسیرگن و  يو  هب  نادیم ، يوس  هب  وا  تکرح  ماگنه  هب  مالسلاهیلع  نیسح  دمآ و  نادیم 

دروآرد و اپ  زا  ار  رورغم  روسج و  تفص  هدرب  نآ  يدنمـشوه ، یکباچ و  اب  وا  دش و  هنوگنامه  تسرد  و  مرگنیم ، نارواگنج  يهدنبوک 
دایرف یهورگ  وا  ندمآ  اب  دمآ و  نادیم  هب  راسی »  » مان هب  دیبع ،»  » شیدـنا کیرات  هاپـس  ناتفـص  هدرب  ناگدرب و  زا  يرگید  هدرب  . تشگزاب
زرابم نآ  عیرـس  یتکرح  اب  وا  . دمآ تغارـس  هب  تفرگ و  فدـه  ار  وت  هارمگ  كدرم  نیا  هک  شاب  شوهب  هللادـبع ! يا  ناه  هک  دـندروآرب 

دش و ادج  شنت  زا  تسد  هک  دروآ  شیپ  يرپس  ناسب  ار  شیوخ  تسد  هللادبع »  » اما دروآ ، دورف  وا  رب  ياهبرض  داد و  رارق  فده  ار  دیشر 
: ] هک داد  همادا  شزیگناروش  رعش  ندناوخ  هب  دروآرد و  اپ  زا  زین  ار  تفص  هدرب  رصنع  نآ  اسآ  قرب  عیرـس و  رونام  کی  اب  لاح  نامه  رد 

کل میعز  ینابکنلا  دـنع  راوخلاب  تسل  بضع و  ةرم و  وذ  ؤرما  یناـیبسح  میلع  نم  یتیبب  یبسح  بلک  نبا  اـنأف  ینورکنت  نا  هحفص 210 ]
ارم بلک ؛»  » هلیبق هریشع و  زا  متسه  ریمع »  » دنزرف نم  هک  دینادب  دیسانشیمن ، رگا  ناهارمگ ! يا  ناهبرـضلا  اقداص و  مهیف  نعطلاب  بهوما 
ناه . دوب مهاوخ  ناوتان  هدنامرد و  اهراشف  نارحب  رد  هک  ناوت  درخ و  درم  نآ  منم ، . تسا هدنـسب  انیب  هاگآ و  هداوناخ  رابت و  هشیر و  نیمه 

هناقداص ریشمش  هزین و  اب  دوب و  مهاوخ  وت  يهنادنسپادخ  ياهفده  نابیتشپ  رای و  یگدنز  ياهبیشن  زارف و  يهمه  رد  نم  بهو ! ردام  يا 
رب يدوباـن  گرم و  نآ  يهبلود  زا  هک  تشاد  فک  رب  زیتسمتـس  هتخآ و  يریـشمش  طیارـش  ناـمه  رد  .و  تخاـت مهاوخ  ناـنآ  رب  هناریلد  و 

گرم نآ  زا  هک  مراد  يریـشمش  نم  هک : دنکیم  فصو  برع ، روآ  مان  رعاش  هک  هنوگنامه  تسرد  دـیرابیم ؛ ناهارمگ  ناراکزواجت و 
. مشکیمنرب ماین  زا  راکزواجت  نارگدادیب  نوخ  نتخیر  يارب  زج  ار  نآ  و  درابیم ،

؟ تسیک درمناوج  نیا 

هراشا

مدوـب و مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراـک  هارمه  هب  ـالبرک  رد  نم  هک : تسا  هدروآ  اروشاـع  زور  ياهدادـیور  نارگـشرازگ  زا  یکی  نارهم ،» »
یهورگ ره  رب  دیگنجیم و  هناروالد  تخس و  هک  مدید  ار  يدرم  هثداحرپ  زور  نآ  رد  مدوخ  هلمج ، نآ  زا  مدید ؛ ار  يرایسب  ياهدادیور 

نینچ تشگیمزاـب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوـس  هـب  هاـگ  نآ  تسـسگیم و  مـه  زا  ار  اـهفص  دادیم و  يرارف  ار  ناـنآ  دربیم ، موـجه 
هار ار  ام  هک  هد  تراشب  ناگتسیاش ! ياوشیپ  يا  نیسح ! يا  ناهادعـص  اولعت  سودرفلا  ۀنج  یف  ادمحا  یقلت  دشرلا  تیده  رـشبا  : دناوخیم

تردـقنارگ ياین  الاو  دـنلب و  یماـقم  رد  اـبیز و  توارطرپ و  تشهب  رد  هک  هد  هدژم  و  يدرک ، تیادـه  تلادـع  قح و  يوس  هب  يدومن و 
رد نانچمه  وا  . تسا یلـشهن » رمعوبا   » وا دنتفگ : ؟ تسیک درمناوج  نیا  مدیـسرپ  دـمآ ؛ مشوخ  وا  تداشر  زا  . درک یهاوخ  رادـید  ار  ربمایپ 
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رد وا  دروآرد و  اـپ  زا  ار  وا  تخـس  يراـکیپ  رد  و  هحفـص 211 ] تفر [ . وا  يوس  هب  يوما  هاپـس  يوس  زا  لشهن » نب  رماع   » اـت دوب  نادـیم 
زامن رایـسب  هک  دوب  نیا  وا  ینید  یناسنا و  ياهیگژیو  زا  . داهن تداهـش  رتسب  رب  رـس  دوب  هدرک  راثن  تلادع  قح و  هار  رد  ار  رـس  هک  یلاح 

تداـبع بارحم  رد  ار  بـش  زا  یتاـعاس  دوـب و  قـح  داـی  شیاـین و  اـعد و  درم  تـشاد و  ادـخ  اـب  هناتــسود  مرگ و  یطاـبترا  درازگیم و 
هدنبیز یقشمد  رعاش  نآ  رعش  ردقچ  تعاجش  تماهشرپ و  درمناوج  نیا  يارب  هک  یتسار  . درکیم ادخ  ادخ  روعش  روش و  اب  تسـشنیم و 
تلادع سح  درازگیمن و  رثا  وا  يهنیس  رد  ریشمش ، يهنیس  يدرسلبذی  یف  لباذ  رثؤی  اذام  هردصب  يرهمسلا  ردص  درب  :و  تفگ هک  تسا 
ریـشمش اب  هک  هاگ  نآ  وا  و  دـهنیمن . رثا  تخـس  يهدـیدپ  کی  رد  هزین  ریت و  هک  ارچ  دیـشخبیمن ، شمارآ  ار  وا  يریگ  ماـقتنا  یهاوخ و 

رب دوخ ، رابیوج  کی  اب  اهنت  هک  دـنامیم  ياهنارکیب  جاوم و  يایرد  هب  درب ، شروی  راک  زواجت  ناشیدـنا  کیرات  رب  شاهناـهاوخ  تلادـع 
. درب موجه  ینارگ  هاپس 

میزیریم کشا  امش  ییاهنت  رب  ام 

هراشا

دادـیب تملظ و  هاپـس  اـب  راـکیپ  تلادـع و  قـح و  زا  عاـفد  هداـمآ  يراـفغ  نمحرلادـبع  هللادـبع و  زاـمن ، اـعد و  درم  نآ  تداهـش  زا  سپ 
ریذـپان و لزلزت  تدارا  راهظا  مالـس و  ضرع  نمـض  ودـندش  بایفرـش  ناشرالاس  روضح  هب  نمـشد  يوس  هب  نتفر  زا  شیپ  ناـنآ  .] دـندش

ادخ هار  رد  تداهش  دحرس  ات  ترضح  نآ  شیپاشیپ  وا و  يالاو  فادها  هار  رد  دنتسه  لیام  رایسب  هک  دنتفگ  ترضح  نآ  هب  دوخ  راوتسا 
ناگدید زا  هک  یلاح  رد  دندش ، رتکیدزن  ترضح  نآ  هب  . دییایب رتکیدزن  امش ، رب  دورد  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ترـضح  . دننک يزابناج 

اب مالـسلاهیلع  نیـسح  »؟ نیعلا يریرق  ۀعاس  دعب  انوکت  نأ  وجرأ  ینا  هللا  وف  امکیکبی ؟ ام  یخا  ینب  ای  مالـسلاهیلع : لاقف  .» دندیرابیم کشا 
نشور ناتناگدید  دعب  یتعاس  امش  مراودیما  نم  دنگوس  يادخ  هب  دینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مردارب ! نادنزرف  دومرف : يراوگرزب  رهم و  ییایند 

هللا كادف و  هللا  انلعج  الاقف : «؟ هیرگ ارچ  دیدرگ ، رختفم  ادخ  تشهب  یتخبکین و  هنادواج و  تداعس  هب  هحفص 212 ] ددرگ و [  نارابرون  و 
يارب ام  دزاس ! امش  يادف  ار  ام  يادخ  دنداد : خساپ  .« کعفنن نأ  ردقن  کب و ال  طیحأ  دق  كارن  کیلع  یکبن  نکلو  یکبن  انسفنا  یلع  ام 

، میرگنیم راکهبت  نمشد  يهرصاحم  رد  ار  امش  هک  مینکیم  هیرگ  نیا  رب  مییرگیم ؛ وت  تیمولظم  ییاهنت و  رب  هکلب  مییرگیمن  نامدوخ 
ار يوما  يدادبتـسا  يهناملاظ  هنارگنایغط و  يهرـصاحم  نیا  امـش ، هار  رد  يدیفم  دنلب و  ماگ  اب  میناوتب  هک  میرادن  یتاناکما  تردـق و  اما 

لـضفا امکـسفناب  يایا  امکتاساوم  امکدـجوب و  یخا  ینب  ای  هللا  امکازج  مالـسلاهیلع : نیـسحلا  لاقف  .» مینک يرای  ار  امـش  مینکـش و  مهرد 
امش هب  ار  ناگشیپاورپ  شاداپ  نیرترب  نیرتهب و  ناتیراکادف  يرایمه و  رهم و  رطاخ  هب  دنوادخ  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ....« نیقتملا ءازج 

اهرصع و يهیامنارگ  نآ  زا  هزاجا  بسک  مالسلاهیلع و  نیسح  اب  عادو  مالس و  دورد و  نمض  دندمآ و  شیپ  ود  ره  هاگ  نآ  .[ دراد ینازرا 
قدنخ رافغونب و  اقح  تملع  دق  : دناوخیم نینچ  نانآ  زا  یکی  نادیم  يوس  هب  تکرح  ماگنه  هب  دندش . داهج  عافد و  نادـیم  هناور  اهلـسن 
دنزرف يالاو  ياهنامرآ  هار  رد  اـم  هک  دنتـسه  هاـگآ  رازنینب »  » و فدـنخ »  » يهلیبق ود  اـهنآ  زا  سپ  و  راـفغ »  » راـبت لـسن و  ... رازنینب دـعب 

شیک تنوشخ  رادرکتشز و  هورگ  نیا  شیوخ  يهدنرب  ياههزین  هتخآ و  ياهریشمش  اب  درک و  میهاوخ  رازراک  هناروالد  ربمایپ  هیامنارگ 
رایـسب و ياهیراکادـف  زا  سپ  دـندرک و  راکیپ  ناـج  ياـپ  اـت  دـندز و  نمـشد  ياـهفص  هب  ار  دوخ  هاـگ  نآ  .و  دـیبوک میهاوخ  مهرد  ار 

زور ندمآرب  ات  راکیپ  ناس  نیدب  .و  داب ود  نآ  رب  ادخ  رهم  دورد و  دندمآ . لیان  تداهش  فرـش  هب  ماجنارـس  زیگنارب ، نیـسحت  ياهیروالد 
. تفای همادا 

؟ دنک عافد  ام  قوقح  زا  هک  تسین  یسک  ایآ 
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دوب شدرگ  رد  نانچمه  گنج  هنودرگ  اما  دشیم ، کیدزن  برغم  يوس  هب  شیوخ  هار  همین  هب  هدمآ و  الاب  اروشاع  گنرنوخ  دیـشروخ  ]
نت گنج  اب  راکیپ ، تسخن  يهلحرم  رد  دیبع »  » هاپـس . دادیم همادا  شیوخ  نامایب  مزر  هب  دادبتـسا  هحفـص 213 ] يدازآ و [  يورین  ود  و 

زغم و کبـس  نازورفا  شتآ  ناـمیخژد و  زا  يرامـش  نداد  تسد  زا  اـب  و  دـیدرگ ، لزلزتم  یناور  رظن  زا  دروخ و  يراـک  یتابرـض  نت ، هب 
هنادرمناوجان و يرسارس و  موجه  داد و  رییغت  ار  گنج  يهویش  هشقن و  سرت ، زا  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  شیوخ  یطارفا  بلط و  تنوشخ 

کی زا  رتمک  اهرامآ  یخرب  قبط  و  كدنا ، رهاظ  رامش و  رظن  زا  هک  بلطحالـصا  هاوختلادع و  هاگودرا  عفادم  يورین  . درک زاغآ  ار  رباربان 
راک تخادرپ و  هنانامرهق  عافد  هب  ياهدننک  هریخ  ریظنیب و  يراکادف  يدرمیاپ و  اب  ریذپان و  فصو  یتماهـش  اب  دوب ، مجاهم  يورین  مدـص 

ریظنیب تمواقم  نیا  رد  زین  دوخ  اـما  دـنکفا ، كـاله  كاـخ  هب  ار  راـکزواجت  ناـتخبهریت  نآ  زا  یهوبنا  تخاـس و  راوشد  نایدـیزی  رب  ار 
مالسلاهیلع نیسح  هاوخیدازآ  بلطحالـصا و  نارای  نوخ  زا  اونین  نیمز  . درک هیده  ادخ  هاگراب  هب  ار  دوخ  ریلد  نارای  زا  یمین  رـشب ، خیرات 

تفرگ و ارف  ار  نمد  تشد و  رسارس  نوخ  يوب  گنر و  نوخ و  دیسر و  نت  اههد  هب  نانآ  هتفخ  نوخ  هب  ياهرکیپ  رامش  دیدرگ ، گنرلگ 
موجه دعـس » نب  رمع   » هک یماـگنه  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ماـنب  نارگـشرازگ  زا  یکی  .[ تخاـس نوـگلگ  گـنرلگ و  ار  اـج  همه 

هاگ نآ  تخادنا و  نارای  هتفخ  نوخ  هب  ياهرکیپ  هب  یهاگن  يدازآ  گرزب  ياوشیپ  تفرگ ، یپ  درک و  زاغآ  ار  رون  هاگودرا  هب  يرـسارس 
هولعج ذا  يراصنلا  یلع  هبضغ  دتشا  ،و  ادلو هل  اولعج  ذا  دوهیلا  یلع  هللا  بضغ  دتشا  :» دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  كرابم  دیپس و  نساحم 

امأ و ، مهیبن تنب  نبا  لتق  یلع  مهتملک  تقفتا  موق  یلع  هبضغ  دتشا  ،و  رمقلا سمشلا و  اودبع  ذا  سوجملا  یلع  هبضغ  دتـشا  ،و  ۀثالث ثلاث 
نم امأ  هحفـص 214 ] انثیغی [ ؟ ثیغم  نم  امأ  ، یقح یلع  بولغم  ، یمدب بضخم  انا  هللا و  یقلأ  یتح  نودـیری  امم  ءیـش  یلا  مهبیجأ  هللا ال 

رادنپ نیا  رب  دندیـشارت و  دنزرف  اتکی  يادخ  رب  نانآ  هک  تفای  تدش  هاگ  نآ  دوهی  رب  ادـخ  مشخ  [ . 82 .« ] هللا لوسر  مرح  نع  بذـی  باذ 
یتسرپ هناگ  هس  هب  یتسرپاتکی  ییارگدیحوت و  ياج  هب  هک  دیدرگ  تخس  هاگ  نآ  نایحیسم  رب  ادخ  مشخ  .و  دندرـشف ياپ  شیوخ  موهوم 

نیا رب  ادخ  مشخ  و  دندیتسرپ . ار  هام  دیـشروخ و  ادخ ، ياج  هب  نانآ  هک  تفرگ  تدش  هاگ  نآ  نایـسوجم  رب  ادخ  مشخ  .و  دنتفای شیارگ 
رسپ نوخ  نتخیر  رب  یناملسم  راتـس  رد  یهاوخ و  مالـسا  نیغورد  ياعدا  اب  هک  دش  تخـس  هاگ  نآ  بلط  تنوشخ  شیدنا و  کیرات  موق 

راوتـسا و ریذـپان و  تسکـش  يهدارا  نازورفا و  شتآ  موـش  فدـه  هاـگ  نآ  .و  دـندش ناتـسادمه  تسدـمه و  ناـشربمایپ  زارفرـس  تخد 
ندیـشک تفخ  هب  ادخ و  رادید  ات  تماهـش  یگداتـسیا و  يراکادـف و  يدرمیاپ و  رب  ار  شاهشیپ  اورپ  ارگدـیحوت و  نارای  دوخ و  نیدالوپ 

يهنایوگروز هناملاظ و  ياههتساوخ  زا  ياهرذ  هب  نم  دنگوس  يادخ  هب  دیشاب ! شوهب  : دومرف دش و  روآدای  رگید  راب  ار  عاجترا  دادبتسا و 
هب هتسشن و  نوخ  هب  شیوخ  قوقح  زا  عافد  رد  هک  یلاح  رد  ات  داتسیا  مهاوخ  يرگلاجد  متس و  ربارب  رد  داد و  مهاوخن  تبثم  باوج  نانآ 

یسک ایآ  ؟ دسرب نازیتسمتـس ، نابلطقح و  ام ، دایرف  هب  هک  تسین  یـسردایرف  ایآ  ناه ! .] میآ لیان  میادخ  رادید  هب  مشاب  هدش  نیگنر  نوخ 
]؟ دنک عافد  شنادناخ  ربمایپ و  میرح  يدازآ و  تینما و  قوقح و  زا  هک  تسین 

یباختنا ابیز  هچ  هو 

هراشا

نادنورهش زا  یهورگ  دض  رب  تموکح  هناملاظ  تشز و  گنج  هرارشرپ  شتآ  دوخ ، گنشف  نیتسخن  کیلش  اب  يوما  هاپس  هدرکرس  زونه 
روهلعـش ار  تلادـع  يدازآ و  ياوشیپ  گرزب  يربـهر  هب  زیمآ  تملاـسم  بوـلطم و  لوـحت  تاحالـصا و  ناـهاوخ  دـنمدرخ و  زرودرخ و 

حالص هب  ار  وت  يادخ  هک : دومن  دعـس » نب  رمع   » هب هحفـص 215 ] ور [  رطخ ، نیا  ساسحا  اب  درک و  رطخ  ساسحا  رح »  » هک دوب  هتخاـسن 
نأ هرـسیأ  الاتق  هللا  يا و  :» داد خساپ  وا  »؟ لجرلا اذه  تنأ  لتاقمأ  هللا  کحلـصا  «؟ دیگنج یهاوخ  خـیرات  درمگرزب  نیا  اب  یتسارب  ایآ  دروآ 

رس و نداتفا  ورف  نآ  هلحرم  نیرتناسآ  هک  تسا  شیپ  رد  تخس  يراکیپ  دیگنج و  مهاوخ  وا  اب  دنگوس  يادخ  هب  يرآ ، ...« سؤرلا طقـست 
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هنارگحالصا زیمآ و  تملاسم  یقطنم و  ياهداهنشیپ  ایآ  »؟ یضر مکیلع  هضرع  امیف  مکل  امفأ  :» تفگ رح » .» دوب دهاوخ  اهرکیپ  زا  اهتسد 
نکلو تلعفل ، یل  رمآلا  ناک  ول  :» تفگ رمع » «؟ دـینک يریگولج  كانلوه  يهعجاف  کـی  زا  اـت  دـنکیمن  یـضار  ار  امـش  وا  يهناـمیکح  و 

اما مدرکیم . لابقتـسا  هعجاف ، زا  يریگولج  يارب  وا  يهناهاوخریخ  شالت  زا  متفریذـپیم و  ارچ ، دوب  نم  تسد  رد  راک  رگا  .« یبأ كریمأ 
رد تشگزاب و  نارگن  هدز و  هودنا  رح » .» دنزیم زابرـس  تلادع  قح و  شریذپ  زا  دـیبع »  » امـش ریما  مرادـن و  يرایتخا  رگید  نم  هک  غیرد 

نادب دنک و  ادـج  ناتـسرپایند  ناهارمگ و  زا  ار  شیوخ  هار  ات  دیـشوکیم  سپ  نیا  زا  اما  داتـسیا ، دوخ  نارای  نایم  ياهطقن  رد  هاپـس  رانک 
رون هاـگودرا  يوس  هب  تخاـسیم و  رود  ناـنآ  زا  ار  دوخ  جـیردتب  ور  نیا  زا  . دـنز مقر  شیوخ  يارب  يرگید  تشونرـس  هک  دیـشیدنایم 

وا زا  دـش و  رتـکیدزن  وا  هب  تهج  نیمه  هب  دـید . نارگن  هدز و  هودـنا  ار  وا  دوب ، رح  يوـمع  رـسپ  هک  سوا » نب  رجاـهم  .» دـشیم رتـکیدزن 
دنب دنب  خساپ ، ياجب  دادن و  ار  وا  خساپ  رح » «؟ يرب شروی  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  یهاوخیم  ایآ  ؟ یتسه يراک  هچ  يهشیدـنا  رد  دیـسرپ :

کنیا هک  یطیارـش  رد  ار  وت  نونکات  زگره  دنگوس  يادخ  هب  متفگـشرد ؛ وت  راک  زا  هک  یتسار  تفگ : رجاهم » .» دـمآرد هزرل  هب  شدوجو 
هچ نیا  کنیا  مدادیم ؛ ناـشن  ار  امـش  تسیک ؟ هفوک  هحفـص 216 ] درم [  نیرتعاجـش  هک  دشیم  هدیـسرپ  نم  زا  رگا  ماهدیدن ! مرگنیم 

تعطق و ول  ائیش و  ۀنجلا  یلع  راتخأ  هللا ال  وف  رانلا ؛ ۀنجلا و  نیب  یسفن  تریخ  هللا  ینا و  :» تفگ رح » «؟ مرگنیم امـش  زا  هک  تسا  یتیعـضو 
يادـخ هب  تفگ : هاگ  نآ  و  راوشد . یباختنا  لاح  رد  ار  دوخ  مرگنیم و  خزود  تشهب و  نایم  ار  نتـشیوخ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .« تقرح

داب رب  ار  مرتسکاـخ  مدرگ و  هدرپس  شتآ  ياههلعـش  هب  هدـش و  هعطق  هعطق  هچرگ  دـیزگ ؛ مهاوخن  رب  تشهب  ياـجب  ار  يزیچ  هک  دـنگوس 
. دز تسد  شیوخ  یگدنز  رسارس  رد  باختنا  نیرتهب  هب  ناس  نیدب  .و  دنهد

درد غیرد و 

ایآ دیـسرپ : . هن تفگ : وا  ؟ ياهداد بآ  ار  شیوـخ  بسا  هرق !»  » يا ناـه  تفگ : دوـب -  شراـنک  رد  هک  یمیمت - » يهرق   » هـب رح »  » هاـگ نآ 
تکرـش رازراـک  رد  ددرگ و  رود  اـجنآ  زا  هک  تسا  نآ  رب  وا  متـشادنپیم  هک  ارچ  هـن ، مـتفگ  دـیوگیم : هرق » «؟ یهد شبآ  یهاوـخیمن 

نم متفگ : وا  هب  مه  نم  ور  نیا  زا  مربب ؛ یپ  شزار  هب  مدرگ و  هاگآ  شراک  هشیدنا و  زا  نم  هک  درادن  شوخ  دشابن و  نآ  دهاش  دیوجن و 
نایم رد  نم  اب  ار  دوخ  میمـصت  و  تخاسیم ، هاگآ  شیوخ  زار  زا  ارم  رگا  دـش و  رود  اجنآ  زا  وا  مهدیم . بآ  ار  مبـسا  موریم و  مدوخ 

ینامرح رد  نم  دشن و  نینچ  هک  درد  غیرد و  اما  متفریم ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  مدیـشکیم و  باکر  وا  هارمه  هب  زین  نم  داهنیم ،
! مدمآ راتفرگ  ریذپان  نایاپ  یهودنا  گرزب و 

؟ دریذپیم ار  ماهبوت  ادخ  ایآ 

تخوسیم دوب و  هداهن  شرس  يور  ار  دوخ  ياهتسد  هک  یلاح  رد  دیشک و  باکر  رون  هاگودرا  يوس  هب  باختنا ، نیرتهب  زا  سپ  رح » »
ارم ریذـپب و  ار  ماهبوت  رهم  رـس  زا  ماهدروآ ، هبوت  يور  وت  هاگراب  هب  نم  ایادـخ ! راـب  تفگیم : هحفص 217 ] هنارگـشیاین [  تخادگیم ، و 
هب هک  یماگنه  . مدنکفا ساره  هب  ار  تربمایپ  نادـنزرف  هتـسراو و  هتـسیاش و  ناتـسود  ياهبلق  نم  هک  ارچ  هد ، رارق  شیوخ  شیاشخب  دروم 

کبحاص انأ  كادف  هللا  ینلعج  :» داد خساپ  ؟ یتسه هک  امـش  »؟ تنأ نم  :» دومرف درک و  وا  هب  ور  ترـضح  نآ  دـش ، کیدزن  يدازآ  ياوشیپ 
ارم يادخ  ناج ! نیـسح  »؟ ۀبوت کلذ  نم  یل  يرتف  تعنـص ، امم  هللا  یلا  بئات  انأ  و  قیرطلا ... یف  کتریاس  عوجرلا و  نع  کتـسبح  يذلا 

نامه . متشادزاب هنیدم  هکم و  يوس  هب  تشگزاب  زا  ار  امش  هک  متسه  یـسک  نامه  نم  ؟ یـسانشیمن ارم  ربمایپ ! رـسپ  يا  دزاس ، امـش  يادف 
ار امش  مدومن و  تنوشخ  يدنت و  امش  اب  هک  متسه  یسک  نامه  . مدروآ زیخالب  نیمزرس  نیا  هب  هدومن و  بیقعت  ار  امـش  هک  متـسه  یـسک 

نیا امش  اب  ناراکمتس  نیا  هک  مدوبن  رادنپ  نیا  رب  زگره  اما  . متسب امـش  رب  ار  هار  هک  متـسه  یـسک  نامه  . مدرک هدایپ  نازوس  تشد  نیا  رد 
دنهاوـخن ار  امـش  يهناـمیکح  هنارگحالــصا و  زیمآ و  تملاـسم  هناـهاوخریخ و  هنازوـسلد و  ياهداهنــشیپ  درک و  دـنهاوخ  راـتفر  هنوـگ 
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. ماهدرک هبوت  ادخ  هاگراب  هب  تسا  هدز  رس  نم  زا  هچنآ  زا  و  ماهدز ، تمادن  ماهدرک  زا  منامـشیپ و  ناگتـسیاش ! رالاس  يا  کنیا  .و  تفریذپ
رارق شیاـشخب  دروـم  ار  وـت  دریذـپیم و  ار  تاهبوـت  رهمرپ  يادـخ  يرآ ، دوـمرف : تمارک  يدازآ و  ياوـشیپ  ؟ تـسا هتفریذـپ  ماهبوـت  اـیآ 

تمدخ رد  ناج ! نیسح  تفگ : رح » .«» کیلع هللا  بوتی  معن  .» ریگ مارآ  یمک  وش و  هدایپ  مارتحا . دروم  ینامهیم و  هک  وش ، هدایپ  دهدیم ،
، مراد ار  بکرم  رب  نتـسشن  ناوت  ات  مورب و  نادـیم  هب  لاح  نیمه  هب  دـیهد  هزاجا  منک . هفیظو  ماـجنا  مناوتیم  رتهب  هراوس  نم  ماهداتـسیا و 

هچنآ تسا  هدش  راکـشآ  تیارب  قح  هک  کنیا  دومرف : وا  رارـصا  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 218 ] منک [ . راکیپ  نانآ  اـب  هراوس 
اب دعب  هب  تعاس  نآ  زا  هک  دوب  ینانامرهق  لیخ  زا  نامرهق  نیتسخن  دش و  رازراک  يهدامآ  وا  .و  دزرمایب ار  وت  يادـخ  هد ، ماجنا  یهاوخیم 

. دنتفاتش نادیم  يوس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  تروصنیدب  دنتفگ و  عادو  تداهش  داهج و  نیتسار  ماما 

رح نیشتآ  نانخس 

هب يدازآ و  ياوشیپ  هنابلطحالـصا  همانرب  هاگدـید و  تلادـع و  قح و  زا  يرادـفرط  هب  راب  نیا  اما  تشگزاـب ، نادـیم  هب  رح »  » ناـس نیدـب 
رارق نمـشد  ربارب  رد  هک  یماـگنه  وا  . تخادرپ يرگنـشور  هب  مکاـح  دادـیب  تملظ و  یبلط و  تنوشخ  یـشیدنا و  کـیرات  اـب  ییوراـیور 

بالکلا و هبرـشت  يذـلا  ءاملا  هنوعنمت  هنولتاقت و  متجرخ  مکاتأ  اذا  یتح  هومتوعدأ  لبهلا  مکمـال  ۀـفوکلا ! لـها  اـی  :» هک دیـشورخ  تفرگ 
ادـخ و يهتـسراو  هتـسیاش و  يهدـنب  نیا  ایآ  . ناتراوگوس ناتناردام  و  داب ، ناتگرم  هفوک ! مدرم  يا  ناه  ...« ءاملا هللا  مکاقـس  ـال  ریزاـنخلا ،

میلـست ار  وا  دمآ ، تما  روما  حالـصا  يارب  هک  هاگ  نآ  ات  دیدرک ، توعد  اجنیدـب  ار  وا  ناگدـنب  يدازآ  تینما و  قوقح و  عفادـم  گرزب 
هدامآ وا  نتـشک  يارب  هناراـکزواجت  کـنیا  اـما  درک ، دـیهاوخ  راـکیپ  قح  هار  رد  وا  هارمه  هب  هک  دـیدوب  یعدـم  امـش  ؟ دـینک نارگدادـیب 

وا وس  ره  زا  هتـشاد ، هاگن  اجنیا  رد  ار  يو  وا ، تملاسم  تشذگ و  يراوگرزب و  ربارب  رد  هتـشادزاب و  نتفر  زا  اجنیا  رد  ار  وا  امـش  ؟ دیاهدش
ياوـشیپ تقیقح  رد  هک  ار  وا  دـینک و  يریگوـلج  ادـخ  يهدرتـسگ  نیمزرـس  نیا  زا  ياهطقن  ره  هـب  وا  نـتفر  زا  اـت  دـیاهدرک  هرـصاحم  ار 

عافد هن  تسا و  هدنام  وا  يارب  نتفر  ناکما  هن  هک  ياهنوگ  هب  دیاهتفرگ ؛ ناگورگ  هب  يریـسا  ناسب  کنیا  تسا ، نایارگدیحوت  ناگدازآ و 
نیا دیاهدرک و  داجیا  عنام  هدنکفا و  هلصاف  بآ ، اب  شناکدوک  نانز و  وا و  نایم  امـش  . اهترارـش اهرطخ و  اهررـض و  ربارب  رد  نتـشیوخ  زا 
امش دنلولیم ، نآ  رد  اهکوخ  هحفص 219 ] اهگس و [  دنـشونیم و  نآ  زا  ناتـسرپ  شتآ  نایحیـسم و  نایدوهی و  هک  ار  تارف  يراج  بآ 

هدروآرد ياـپ  زا  تارف  رهن  راـنک  رد  ار  ناـنآ  یگنــشت  هـک  دنتــسه  وا  نادـناخ  نـیا  و  دیاهتــسب ! وا  نادــناخ  يور  رب  زین  ار  بآ  نـیمه 
گرزب یگنـشت  نآ  زیخاتـسر و  زور  رد  ار  امـش  يادخ  !! دـیدرک راتفر  شنادـنزرف  اب  هناملاظ  تشز و  هچ  ربمایپ ، زا  سپ  هک  یتسار  . تسا

نانخس يراذگرثا  زا  تشحو  رد  دیزی  هاپس  ناگدرکرس  دیسر ، اجنیا  هب  رح »  » يهنارگنشور هدنبوک و  نانخـس  هک  یماگنه  . دزاسن باریس 
شیدنا و دازآ  درمدازآ  نآ  راکهبوت و  وجقح و  نامرهق  نآ  يهنارگنـشور  سرد  تفرگ و  ندیراب  وا  يوس  هب  هلولگ  زا  یناراب  وا  نیـشتآ 

. تشاذگ مامتان  ار  رازراک  يهنحص  روالد  نآ 

ترخآ ایند و  درم  دازآ 

هارمگ و ناتـسرپ  يوما  زا  فاصنا  يریذـپ و  قح  ياجب  هک  ییازـسان  ناراـب  و  يوما ، هاپـس  اـب  رح »  » هنارگنـشور روشرپ و  نانخـس  زا  سپ 
راوگرزب نآ  اما  تساوخ ، نادیم  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  درک و  ناگتـسیاش  ياوشیپ  هب  ور  ترخآ  ایند و  درمدازآ  نآ  دش ، وا  راثن  ورهلابند 

هراوس مرورـس ! تفگ : وا  اما  مزال ؛ وا  تمرح  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  نامهیم  هک  ارچ  دوش ، هداـیپ  بکرم  زا  هک  درک  توعد  رح »  » زا
داد عافد  هزاجا  وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  . درک نتفر  ياضاقت  هراب  رگد  هلیسو  نیدب  تسا و  نم  ندش  هدایپ  زا  رتهب  هاگودرا  يارب  نم  ندوب 

مهیمرا تلزام  : دـناوخیم ار  رعـش  نیا  نانآ  ياـهفص  نتخیـسگ  مه  زا  نمـض  درب و  شروی  يوما  ناراـکهبت  رب  بلطقح  درمدازآ  نآ  و 
نامایب یپایپ و  ياههبرض  اب  مدیدرون و  مهرد  ریشمش  يزیت  اب  ياهنوگ  هب  ار  يوما  راکزواجت  هاپـسمدلاب  لبرـست  یتح  هنابل  ههجو و  ةرغب 
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نیسح شرالاس  اب  هک  ینانخس  نمض  رون  هاگودرا  هب  ندمآ  زا  سپ  وا  هک : دناهدروآ  زین  .و  دیدرگ گنرنوخ  ناشرکیپ  هک  مدیبوک  مهرد 
ماگنه هب  تشادیم ، لیسگ  امش  يوس  هب  دادبتسا  هاپس  زا  ینوتس  یگدرکرس  هب  ارم  دیبع »  » هک یماگنه  تفگ : نینچ  تشاد ، مالـسلاهیلع 
يریخ هب  ار  وت  رح ! يا  ناه  .« ریخب رح  ای  رشبا  :» تفگیم هک  مدینش  دوخ  رس  تشپ  زا  زیمآ  رارسا  ییادن  يرادناتـسا ، خاک  زا  ندمآ  نوریب 

: متفگ دوخ  هب  مدیدن . ار  یسک  اما  مدرک ، تقد  بوخ  مدروآ و  يور  ادن  نآ  يوس  هب  ور  هدز  تفگـش  هحفص 220 ] داب [ ! هدژم  هنادواج 
؛ موریم شنارای  وا و  رب  هار  نتسب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يوس  هب  نم  هک  ارچ  درادن ، ياهدژم  تراشب و  نم  راک  نیا  دنگوس  يادخ  هب  هن ،

امـش هب  ماجنارـس  هک  دوب  هتفاـین  هار  يروصت  نینچ  نم  هشیدـنا  رد  زگره  يرآ ، [ . 83 [ ؟ يراگتـسر ربخ و  دیون  نیمادـک  هدژم و  هچ  سپ 
باختنا تسرد و  يهشیدـنا  نیا  اب  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  . دـش مهاوخ  رختفم  امـش  يوریپ  یهارمه و  راختفا  هب  تسویپ و  مهاوخ 

ریذپان فصو  يروش  اب  هرابرگد  هاگ  نآ  و  .« اریخ ارجا و  تبصا  دقل  . » يدمآ لیان  یهوکشرپ  يراگتسر  شاداپ و  هب  ماجنارس  تاهتسیاش 
اب دروآرد و  اپ  زا  ار  وا  گنردیب  رح »  » دمآ و وا  گنج  هب  نایفـس » نب  دـیز   » مان هب  يوما  هاپـس  ناگدرکرـس  زا  یکی  . دروآ نادـیم  هب  ور 

يارب نمـشد  نازادناریت  زا  ياهراپ  تفرگ و  ندـیراب  وا  يوس  هب  ریت  زا  یناراب  دعـس » نب  رمع   » روتـسد هب  نت ، هب  نت  گنج  رد  وا  يزوریپ 
دناوخیم زجر  درکیم و  راکیپ  هناروالد  نانچ  مه  وا  اما  دـندرک ، یپ  ار  وا  کتزیت  بسا  وا ، لرتنک  هناـنامرهق و  ياـهرونام  زا  يریگولج 

. متسه رح »  » نم هک  دینادب  دیروآرد ، هرـصاحم  هب  ارم  ات  دینکیم  یپ  ارم  بسا  رگاربزه  دبل  يذ  نم  عجـشا  رحلا  نبا  اناف  ینورقعت  نا  : هک
ات داد  همادا  زغم  کشخ  ناشیک  تنوشخ  نایارگ و  لطاب  اب  شیوخ  راکیپ  هب  هناریلد  نانچمه  .و  نایژ ریش  نیگمشخ ، ریش  زا  رتعاجش  رح !

نارادافو و رالاس  داتفا ، اونین  يهدیتفت  ياهنـش  مرگ و  كاخ  يور  رب  هک  یماگنه  ...] داهن تداهـش  رتسب  رب  رـس  نوخ  هب  هتـشغآ  يرکیپ  اب 
شرالاس درکیم . ناروف  شیور  رـس و  زا  نوخ  دیناسر . ارـس  ود  يهدازآ  نآ  نیلاب  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناراکادـف ،

رحلا تنأ  رح ! ای  خب  خب  [ » هحفص 221 دومرفیم [ : درکیم و  كاپ  شاهتسشن  نوخ  هب  يهرهچ  زا  ار  اهنوخ  اهکاخ و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
« رح  » ار وت  داـهن و  رح »  » ار تماـن  ترداـم  هک  هنوگناـمه  ياهدازآ ، يدرمدازآ  هک  یتـسارب  وت ! رب  دورد  يا  هب ! هب ! .« کـما کتمـس  اـمک 

توکلم هب  شدـنلب  حور  یگدازآ ، يدازآ و  درواـمهیب  ياوشیپ  تلادـع و  قح و  ناگتـسیاش  رـالاس  نماد  رب  رـس  ناـس  نیدـب  .و  دـناوخ
.[ دش هدرپس  كاخ  هب  هدرب و  نوریب  نادیم  زا  شناگتسب  يهلیسوب  شاهتفخ  نوخ  هب  رکیپ  هاگ  نآ  دیشک و  رپ  اهنامسآ 

متسه یلع  ربمایپ و  مسر  هار و  رب  نم 

، نآرق رگتوالت  رکفنـشور ، هدنـسیون ، روشناد ، ریلد ، يدرم  وا  .] دوب لاله  روالد  دـنزرف  يدارم ،» عفان   » مالـسلاهیلع نیـسح  نارای  رگید  زا 
راکادف نارای  زا  نانمؤمریما  راگزور  رد  و  دوخ ، هلیبق  هریشع و  گرزب  یناسنا ، یقالخا و  ياهشزرا  هب  هتسارآ  راوگرزب ، ثیدح ، رگتیاور 
گرزب يهنابلطحالـصا  هناهاوختلادع و  ناوراک  تکرح  ندینـش  اب  وا  . دوب هدرک  اهیراکادف  ناورهن  و  نیفـص ، لمج ، رازراک  رد  دوب و  وا 

قشع هب  درک و  كرت  ار  اجنآ  هفوک ، رد  ملسم  ترضح ، نآ  دنمـشیدنا  ریفـس  تداهـش  زا  شیپ  و  قارع ، يوس  هب  هکم  زا  يدازآ  ياوشیپ 
هب اهلسن  اهرصع و  يهیامنارگ  نآ  تمدخ  رد  دمآ و  لیان  رای  رادید  هب  البرک ، هب  هکم  هار  رد  وا  . تفاتـش ترـضح  نآ  يوس  هب  رای  رادید 

ترضح نآ  زا  انشآ . وا  يهدنهد  رادشه  شخبناج و  نانخس  زاسناسنا و  قطنم  اب  دوب و  نیسح  هارمه  هب  اهزور  وا  . تفاتـش تداهـش  يوک 
بولطمان ینوگرگد  رب  ایند  دناهتـسب و  اـم  رب  ار  هار  هک  دـینیبیمن  اـیآ  هار ! ناراـی  يا  ناـه  دومرف : ناـهارمه  ناراـی و  هب  هک  دینـش  بوخ 

تخر ام  راگزور  زا  يراکوکین  یکین و  هک  دـیرگنیمن  ایآ  ؟ تسا هتخاـس  راکـشآ  ار  دوخ  موش  دـنیاشوخان و  تشز و  هرهچ  هدـییارگ و 
قح هک  دـینیبیمن  ایآ  ؟ تسا هدـنامن  ياجب  یکدـنا  زج  یناسنا  تالامک  اهـشزرا و  زا  دوشیم و  رود  هعماـج  نیا  زا  تعرـس  اـب  هتـسبرب و 

گرم هداـمآ  ارگدـیحوت  ناـسنا  هک  تسا  هناراـکبیرف  تشز و  طیارـش  نـیا  رد  ؟ تـسا هدـش  رادـنادیم  دادـیب  لـطاب و  ددرگیم و  لاـمیاپ 
هن هک  ار -  نارگدادـیب  اب  یگدـنز  مرگنیمن و  تاجن  یتخبکین و  زج  ار  گرم  نم  دزرویم و  قوش  ادـخ  رادـید  هب  ددرگیم و  راختفارپ 

جنر و زج  ار -  مدرم  تمرح  تینما و  يدازآ و  قوقح و  هن  دنرادیم و  هحفص 222 ] ساپ [  ار  ادخ  يهناتسودرشب  نید  تاررقم  ياهزرم 
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هچ دـیاب  هک  تفایرد  دـیزگرب و  يرتشیب  یهاگآ  اب  ار  هار  هدـنزاس ، شخب و  ماهلا  موهفمان  نانخـس  نیا  اب  لـاله » ، » يرآ . مباـییمن یخلت 
تخـس دـمآ ، وا  گنج  هب  يوما  هاپـس  زا  هک  ثیرح » نب  مجاو   » اب داـهن و  تداهـش  داـهج و  نادـیم  هب  ماـگ  اروشاـع  زور  وا  [ . 84 ![ ] درک
نامیا يروالد و  زا  دوب و  دیبع »  » هاپـس ناگدرکرـس  زا  یکی  هک  يدیبر » ورمع  . » دروآرد اپ  زا  ار  وا  تخـس  يراکیپ  زا  سپ  دش و  ریگرد 
یهورگ اب  هدازآ و  راوس  کت  اب  ؟ دیگنجیم یـسک  هچ  اب  هک  دینادیم  ایآ  نادرخیب ! يا  ياه  هک : دروآرب  هرعن  شنارای  هب  هاگآ ، لاله » »

نآ دناهتشذگ و  نیریش  ناج  زا  هتسش و  یگدنز  زا  تسد  هک  یناسک  اب  دننآ ، هشیدنا  رد  دنیوجیم و  شیوخ  فده  هار  رد  ار  گرم  هک 
و دیورن ، وا  گنج  هب  نت  هب  نت  تروصب  دیدرگزاب و  هک  دروآرب  دایرف  ورمع »  » نانخس ندینش  اب  دعـس » نب  رمع  !» دنرگنیم يراگتـسر  ار 

لاله روالد  دنزرف  !] دیـسر شیوزرآ  هب  ماجنارـس  وا  دـندرب و  هلمح  وا  هب  یهورگ  تروصب  دنتـشگزاب و  شیوخ  هاگیاج  هب  نانآ  هاگ  نآ 
ینورکنت نا  : تفگیم دربیم و  موجه  نایدیزی  هب  وا  . تخادنا هار  هب  ینافوط  تخاس و  هتشپ  اههتـشک  زا  دز و  يوما  هاپـس  بلق  رب  ار  دوخ 

دنزرف نیـسح ، نییآ  نید و  رب  متـسه و  یلمج  رـسپ  نم  هک  دـینادب  دیـسانشیمن ، ارم  رگایلع  نب  نیـسح  نید  یلع  ینید  یلمجلا  نبا  اـناف 
ادـخ زا  ار  دوخ  هوکـشرپ  شاداپ  داهن و  تداهـش  رتسب  رب  رـس  دیـسر و  شیوزرآ  هب  ماجنارـس  .و  مشاـبیم یلع ، ناـنمؤمریما ، يهیاـمنارگ 

.[ تشاد تفایرد 

اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب 

قح و زا  عافد  رد  داهن و  رازراک  نادیم  هب  ماگ  مالسلاهیلع  نیسح  ینامسآ  هار  رد  وا  . دوب يراصنا » ورمع   » رون هاگودرا  نانامرهق  رگید  زا 
راصنالا ۀبیتک  تملع  دق  : دناوخیم زجر  هنوگ  نیا  دزیم و  يوما  هاپس  بلق  رب  ار  دوخ  هناروالد  ورمع » . » دیـشخرد هحفص 223 ] تلادع [ 

دنمهوکش میرح  زا  نم  هک  دننادیم  بوخ  راصنا  هاپسیراد  یتجهم و  نیسح  نود  رارفلاب  سیل  مالغ  برضرامذلا  ةزوح  یمحأ  فوس  نا 
نانآ رب  نیگمهـس  یتابرـض  تخات و  مهاوخ  ناراکزواجت  رب  درک و  مهاوخ  عافد  هناروالد  شاهنالداع ، مسر  هار و  وا و  نادـناخ  ربماـیپ و 

ار ناـنآ  درک ؛ دـهاوخن  كرت  ار  نادـیم  زگره  تسا و  گـنهاشیپ  دنلبرـس و  هک  یناوج  يهدـنبوک  مهرد  تابرـض  اـب  . دروآ مهاوخ  دورف 
نیدـب وا  هک  تسا  ینتفگ  . تسا مالـسلاهیلع  نیـسح  نامرالاس  يادـف  هب  ام  رابت  لسن و  نادـناخ و  نوخ و  هک  ارچ  دـیدرون ؛ مهاوخ  مهرد 

يهناهاوختلادع مسر  هار و  زا  شنادناخ ، هناخ و  ناتسوب و  غاب و  نداد  تسد  زا  سرت  زا  دعـس » نب  رمع   » رگا هک  درک  يرگنـشور  هلیـسو 
ياـهنامرآ وا و  هار  رد  مالـسلاهیلع  نیــسح  راکادـف  ناراـی  ددـنویپیم ، دـیزی »  » تـشحو رورت و  مـیژر  هـب  دربیم و  مالــسلاهیلع  نیــسح 

هب وا  !! اجکب ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  یگدنز ، ناج و  زا  مه  دـنرذگیم و  نادـناخ  هناخ و  زا  مه  شاهنابلطحالـصا ، هناتـسودرشب و 
ییابیکـش هدننکـش  تخـس و  ياهدادیور  نیگمهـس و  ثداوح  ربارب  رد  دـیگنج و  نایژ  يریـش  ناسب  داد و  همادا  شیوخ  هنانامرهق  راکیپ 

فده ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرالاس  نمـشد ، ات  دادیمن  هزاجا  درکیم و  يراکادف  دیرخیم و  ناج  هب  ار  اهریت  دوجو  همه  اب  وا  . دیزرو
ایآ هک : دروآ  شرالاس  هب  ور  هاگ  نآ  دیدرگ و  نوخ  رد  قرغ  دش و  هدیشوپ  اهمخز  زا  شرکیپ  ات  درکیم  راکیپ  هناریلد  نانچمه  دریگ و 

تشهب هب  نم  زا  شیپ  وت  يدرک . يراکادف  وکین  يرآ ، دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  »؟ تیفوأ هل : لاقف  «؟ ماهدروآ اجب  ار  يرادافو  افو و  مسر 
ار ناج  هاگ  نآ  دمآ و  مهاوخ  يدوزب  زین  نم  هک  وگب  ترـضح  نآ  هب  ناسرب و  ادخ  ربمایپ  هب  ارم  مالـس  سپ  یـسریم ، ابیز  توارط و  رپ 

هملعا مالسلا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءارقاف  ۀنجلا ، یف  یماما  تنأ  معن  لاق : .» درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  تداهـش ، رتسب  رد 
هحفص 224 ] رثالا [ ». یف  ینأ 

بلط حالصا  هوژپ  نآرق 

، دنمـشناد روشناد و  يدرم  وا  . داهن داهج  نادـیم  هب  ماگ  بلطحالـصا  زرابم و  هوژپ  نآرق  ای  ریرب ،» ، » وا زوسناج  تداهـش  راـکیپ و  زا  سپ 
، تشادیم نیگآرطع  نآ  ياهشزرا  هب  ار  ناج  دومنیم و  نآرق  توالت  دوب . یقالخا  یناسنا و  ياهشزرا  هب  هتـسارآ  اسراپ و  هشیپاورپ و 

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


هب اسراپ  رگتوالت  نآ  يرآ ، . دـنتفگیم نآرق  نانابزرم  ناگدـننک و  لـمع  نـالماح و  نارگتوـالت و  رـالاس  گرزب و  وا  هب  هک  ياهنوگ  هب 
دمآ نایم  هب  لطاب  قح و  زا  نخس  . دش وا  دروامه  داتسیا و  وا  ربارب  رد  لقعم » نب  دیزی   » مان هب  یلدروک  رصنع  يوما  هاپس  زا  و  دمآ ، نادیم 

ات دنهاوخب  اناوت  يادخ  زا  دنزیخرب و  هلهابم  هب  اهریـشمش ، کچاکچ  زا  شیپ  گنج  نادـیم  رد  ات  دـندرک  دـهع  ریلد  يهدـنمزر  ود  نآ  و 
هب تسد  هک  دوب  هلهابم  نیا  زا  سپ  . دروآرد اـپ  زا  تسا  تلادـع  قح و  هار  رد  هک  یـسک  نآ  تسد  هب  تسا ، دادـیب  لـطاب و  رب  هک  ار  نآ 

نشور رگید  رابکی  ات  تخاس  دوبان  وا  تسد  هب  ار  لقعم » نب  دیزی   » ادخ دش و  زوریپ  ریرب » ، » تخـس يراکیپ  رد  دندرب و  ریـشمش  يهضبق 
ات داد  همادا  شیوخ  هناریلد  راکیپ  هب  نانچمه  وا  و  دادـیب . لطاب و  رب  اهنآ  نیمادـک  تسا و  تلادـع  قح و  رب  هاـگودرا ، نیمادـک  هک  دوش 
رب ياو  تفگ : وا  هب  راون » ، » شرهاوخ تشگزاب ، البرک  زا  وا  لتاق  هک  یماگنه  .] دیسر تداهش  هب  بعک »  » مانب يراکزواجت  رصنع  هلیـسوب 

یهاـنگ هچ  هب  یتسار  یتـشک ! ار  نآرق  توـالت  داتـسا  و  يدرک ! يراـی  ار  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  مالـسلااهیلع ، همطاـف  دـنزرف  نمـشد  وت !
.[ تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  رگید  ادخ  هب  يدیزای !! تسد  نیگمهس 

ماهدیزگرب ار  نیسح  يرای  نم 

زا نت  جـنپ  نامایب ، یمزر  هناریلد و  يراکیپ  رد  دـمآ و  نادـیم  هب  رجاهم » نب  دـیزی   » راب نیا  دیـسر و  يرگید  نامرهق  هب  تبون  هاگ  نآ  و 
هحفـص ناسب [  زیگناروش  راعـشا  نیا  نتخاس  نکفا  نینط  اب  لاحنامه  رد  وا  دروآرد . اپ  زا  داد و  رارق  دوخ  ياـهریت  فدـه  ار  يوما  هاـپس 

كرات و دعـسنبال  رـصان و  نیـسحلل  ینا  بر  ایرداخ  لیغب  ثیل  یننأک  رجاهملایبا  دـیزی و  اـنأ  : هک دربیم  هلمح  نمـشد  هب  يریـش  [ 225
ناسر يرای  نم  اراگدرورپ ، . تسا هشیب  رد  هک  متسه  يریش  ناسب  تعاجش  تماهش و  رد  تسا و  رجاهم »  » مردپ متـسه و  دیزی »  » نمرجاه

هب هک  رجاهم » نب  دیزی   » هک تسا  ینتفگ  . ماهدیزگ يرود  وا  يهنارگدادیب  هار  زا  هداهناو و  ار  دعس »  » رسپ متـسه و  نیـسح  هدنهد  يرای  و 
زا سپ  اما  دوب ، يوما  هاپس  رد  تسخن  وا  .] تفریم اطخ  هب  شریت  رتمک  دوب و  برع  رادمان  نازادناریت  زا  تشاد ، ترهش  يدنک » اثعـشوبا  »

گـنج و زا  نتـسج  يرود  هار  رد  وا  ریظنیب  تـیارد  شـالت و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هنارگنـشور  ياـهتوعد  زاـسناسنا و  نانخـس  ندـینش 
هاگودرا هب  ار  دوخ  يوما ، هاپس  وا و  يزیتس  قح  ندید  هاگ  نآ  و  دعسنبا ،»  » هب تلادع  قح و  هب  شیارگ  تملاسم و  داهنـشیپ  يریگرد و 

، ادخ هاگرابب  شاهبوت  ییارگقح و  ساپ  هب  زین  ترضح  نآ  و  تفرگ ؛ رارق  مالسلاهیلع  نیسح  نارای  فص  رد  دیناسر و  تاحالـصا  رون و 
، شداهج يزادناریت و  رد  ار  وا  ایادخ  راب  [ . 1 « ] ۀنجلا هباوث  لعجا  هتیمر و  ددس  مهللا  :» تفگ ادخ  هاگرابب  ور  هنارگشیاین  درک و  اعد  ار  وا 

هراوس تسخن  : درک دربن  هویـش  هس  هب  اروشاـع  زور  رد  وا  ! هد رارق  وا  شاداـپ  ار  تمعن  توارطرپ و  تشهب  شخب و  يدـنمناوت  يراوتـسا و 
اب ماجنارـس  .و  داد رارق  دوخ  ياهریت  فدـه  ار  نمـشد  دوب ، رهام  يزادـناریت  هک  ییاجنآ  زا  هاگنآ  . دـندرک یپ  ار  شبکرم  اـت  درک  راـکیپ 

.[ تفرگ شوغآ  رد  ار  تداهش  سورع  ات  دیگنج  تخات و  يوما  هاپس  رب  ریشمش 

رون ناوراک  لاسنهک  رادرس  ای  بیبح 

هراشا

رادرـس رهاظم » نب  بیبح   » و دیبلط ، دروامه  دمآ و  نادیم  هب  دـیبع »  » هاپـس ناگدرکرـس  زا  یکی  ریمن » نب  نیـصح   » هک دوب  ماگنه  نیا  رد 
« بیبح  » ریشمش دش و  زاغآ  دربن  دونش ، تفگ و  ثحب و  كدنا  زا  سپ  . داتـسیا هحفص 226 ] وا [  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  هاپس  گرزب 

هدنامن يزیچ  داتفا . نیمز  رب  زین  شراوس  دیطلغ و  نیمز  رب  بسا  دیدرگ ، ادج  بسا  يهرهچ  زا  یشخب  دروخ و  يوما  رادرس  بسا  رـس  رب 
هاگودرا لاسنهک  رادرس  تسد  زا  ار  وا  دنتخیر و  ناتسرپ  يوما  زا  یهورگ  هک  دتفا  خزود  هب  رون  هاگودرا  دیشر  رادرـس  تسد  هب  هک  دوب 

ریپ رادرـس  . دندروآرد هرـصاحم  هب  ار  وا  دـندز و  تسد  ياهنادرمناوجان  رباربان و  گنج  هب  دـندرب و  موجه  وا  رب  همه  دـنداد و  يرارف  رون 
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دروآرد و اپ  زا  ار  نانآ  زا  يرامـش  دز و  ناـنآ  هاپـس  بلق  رب  ار  دوخ  تفاـی  نمـشد  هناـمحریب  راـشف  ریز  ار  دوخ  هک  یماـگنه  رون  هاـپس 
ردغأ ءافولا  دنع  متنا  وربصأ  مکنم و  یفوأ  نحن  رثکأ و  ةدع و  دعأ  متنأرعـست  برح  ءاجیه و  سراف  رهاظم  یبا  بیبح و  انأ  : هک دیـشورخ 
گنج شتآ  هک  هاـگ  نآ  . تسا رهاـظم »  » مردـپ متـسه و  بیبـح »  » نم راـکزواجت ! نانکـش  ناـمیپ  يا  ناـه  ... رهظا ۀـجح و  یلعأ  نـحن  و 
نارای ام  اما  دیرتزهجم ، تاناکما  رظن  زا  رتنوزف و  ام  زا  ، رامـش رظن  زا  هچرگ  نادـیلپ  امـش  . متـسه اهراکیپ  نادـیم  درمریلد  دوش ، هتخورفارب 

يدازآ و هار  رد  اهجنر  لمحت  اهیتخس و  ربارب  رد  رترادافو و  قح  هب  يدنبیاپ  رد  مالـسلاهیلع ، نیـسح  تقیقح ، ياوشیپ  ناگتفیـش  قح و 
رد ام  دـیتسه و  نکـشدهع  راکبیرف و  دوخ ، ياهنامیپ  هب  يافو  يهماگنه  هب  هک  دـیدرک  تباث  نایامـش  . میرترادـیاپ رتابیکـش و  ادـخ  نید 

رترب و امــش  زا  تیلوئــسم  ساــسحا  اوـقت و  اورپ و  ناــهرب و  تـجح و  رد  نآ و  زا  يرادــفرط  قـح و  هـب  يدــنبیاپ  یگدــنز و  نادــیم 
. تسام نآ  زا  زین  هدنیآ  تسام و  هارمه  هب  تلیضف  تسام ، اب  قح  يرآ ، . میرتناوترپ

بابح روالد  دنزرف  بهو 

هراشا

راب نیا  درک و  نادـیم  گنهآ  رون  هاگودرا  زا  يرگید  نامرهق  رهاظم ، نب  بیبح  داهج ، درخ و  نادـیم  زاتهکی  اـفو و  ریپ  تداهـش  زا  سپ 
زا تفرگ ، نادـیم  هزاجا  دـمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  شرالاس  روضح  هب  وا  .] داهن شیپ  هب  ماگ  هک  دوب  یبلک » بابح   » روالد دـنزرف  بهو » »
اب هک  دندید  ار  یناوج  نمشد  تسود و  هحفص 227 ] دش [ . نادیم  یهار  هنانامرهق  تشادرب و  هشوت  وا  یتوکلم  يامیـس  ارآ و  لد  لامج 
ارم رگا  ناهارمگ ! يا  ناهیبرض  نورت  ینورت و  فوس  یبلکلا  نبا  انأف  نورکنت  نا  : دز دیزی  هاپـس  بلق  هب  ار  نتـشیوخ  یـسامح  راعـشا  نیا 

دیسانشب و دینیبب و  کین  ار  مدوخ  مه  هک  تسین  رود  کنیا  بلک .»  » يهریشع زا  متسه ، هللادبع  دنزرف  بهو »  » نم هک  دینادب  دیـسانشیمن 
ارم يرادنادیم  یکالاچ و  یکباچ و  مه  دینک و  اشامت  ار  متماهش  طلـست و  رادتقا و  مه  ار . ماهدنبوک  تابرـض  تعاجـش و  يروالد و  مه 
زا یهوبنا  دـیزرو و  ییابیکـش  اههزین  اهریـشمش و  يزیت  اهریت و  جـنر  درد و  رب  درک و  یناـیامن  گـنج  وا  .[ دـیرگنب رازراـک  يهنحـص  رد 
 - دندوب شهارمه  هب  هک  شرکفنشور -  رـسمه  ردام و  يوس  هب  نیگمهـس  يراکیپ  زا  سپ  دنکفا و  كاله  كاخ  هب  ار  ناشیک  تنوشخ 

: تفگ شردام  »؟ ما ال ینع  تیـضرأ  هامأ  ای  «؟ یتشگ یـضار  مراک  زا  اـیآ  يدـش ؟ دونـشخ  ترـسپ  زا  اـیآ  ناـجردام ! تفگ : تشگزاـب و 
يدونشخ جوا  هب  نم  یماگنه  دیازفیب ؛ وت  شاداپ  رب  يادخ  معاجش ! ناوج  ماهدید ! رون  !« نیسحلا يدی  نیب  لتقت  یتح  تیـضر  ام  !» مدنزرف

ای ییآ و  لیان  تداهش  فرـش  هب  وا  نامرف  هب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نامرآ  هار  رد  ینک و  يزابناج  ادخ  هار  رد  وت  هک  مسریم  تیاضر  و 
وت تفگ : تفرگ و  ار  شناوج  يوش  ناماد  دوب ، شردام  و  بهو »  » يوگتفگ دهاش  هک  شراکادـف  رـسمه  . يزاس رام  رات و  ار  شنانمـشد 

نیدب يرعـش  شرـسمه  خساپ  رد  نم  و  تسا . یـضار  وت  زا  ادخ  هک  ایب  زاسم ، هدز  تبیـصم  رادغاد و  شیوخ ، تداهـش  اب  ارم  ادـخ  هب  ار 
وا رب  تسا ، یناوتان  دازمه  هک  نآ  هک  ارچ  مدرگزاب ، دوخ  يهتـشذگ  هب  ات  راذـگاو  ارم  : تسوا لاـح  ناـبز  رگناـیب  هک  ماهدورـس  نومـضم 

دنام ماین  رد  ریشمش  دوشیم  رگم  دریگ  رارق  الب  دادیب و  فده  درمناوج  هک  هاگ  نآ  دشورفب . یگرزب  رخف و  دنک و  ییارآدوخ  هک  دسرن 
راپسب ادخ  هب  ار  ترسمه  ورب ، مرـسپ  هک : دروآرب  دایرف  شردام  ماگنه  نیا  رد  ؟و  دوش هتفرگرب  کباچ  کتزیت و  بکرم  ناهد  زا  ماگل  و 

ترـالاس ربارب  رد  نک و  راـکیپ  ادـخ  هار  رد  ورب و  وش ! رود  وا  زا  ریگ ، شیپ  ار  نادـیم  هار  ریذـپم و  ار  شایهاوـخریخ  هحفـص 228 ] و [ 
. يدرگ رختفم  زیخاتسر  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شردقنارگ  ياین  تعافش  هب  ات  نک  يراکادف  وا  روتسد  هب  نیسح و 

؟ تسا هدش  هچ  رگم 

داهج هب  هراـب  رگد  تفاتـش و  نادـیم  هب  تفگ و  عادو  زین  وا  اـب  درک و  بسک  ار  وا  تیاـضر  داد و  يرادـلد  ار  شرـسمه  ناـمرهق ، ناوج 
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وا تسد  ود  دنکفا و  تکاله  كاخ  هب  ار  نآ  ماظن  هدایپ  زا  نت  تسیب  نمشد و  ناراوس  زا  رفن  هدزون  هک  ییاجنآ  ات  دز  تسد  یهوکـشرپ 
لاـح ناـمه  رد  تفاتـش و  يراـی  هب  تفرگرب و  ار  همیخ  دومع  تسیرگن ، تلاـح  نآ  رد  ار  شیوخ  روـالد  يوـش  هک  شرـسمه  . داـتفا زین 

! امن عافد  ربمایپ  سدقم  میرح  زا  نک و  هزرابم  مه  زاب  تلاسر  یحو و  هزیکاپ  كاپ و  نادـناخ  هار  رد  تنابرق ! هب  مردام  ردـپ و  تفگیم :
هدازآ نامیااب و  نز  نآ  اما  دـنادرگرب ، مرح  ناوناـب  يهمیخ  هب  ار  شیوخ  عاجـش  رـسمه  اـت  دیـشوک  بهو » !» شوکب هناریلد  مه  زاـب  يرآ 
فرـش هب  وت  هارمه  هب  ات  تشگ  مهاوخنزاب  اههمیخ  يوس  هب  درک و  مهاوخن  اـهر  ار  وت  زگره  تفگ : تفرگ و  ار  شراکادـف  يوش  ساـبل 
نادــیم هـب  ندــمآ  زا  ارم  شیپ  یتعاـس  اـت  هـک  وـت  مرــسمه ! یمارگ  تـفگ : هتفاــی  هار  رکفنــشور و  ناوـج  نآ  .] مدرگ رختفم  تداــهش 

هک تسا  هدـش  هچ  ؟ ینکیم صیرحت  قیوشت و  ناگتـسیاش  رالاس  هار  رد  راکیپ  هب  ارم  هک  تسا  هداد  خر  یلوحت  هچ  کنیا  یتشادیمزاب ،
ياوشیپ ییاـهنت  تبرغ و  يادـن  هک  یماـگنه  دـنگوس  يادـخ  هب  بهو !» : » تفگ راکادـف  يوناـب  نآ  ؟ ارچ ياهتـشگ ؟ مدقـشیپ  هنوـگ  نیا 

او ! هاتبرغ او  :» دیامرفیم اسر  ییادص  اب  ترضح  نآ  هک  مدینش  دوخ  رخآ  مدش . ریس  یگدنز  زا  مدینش  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ناگـشیپاورپ 
قح و نارای  یمک  زا  داـیرف  يا  ! ییاـهنت تبرغ و  زا  داـیرف  يا  [ » هحفـص 229 انریجی [ »؟ ریجم  نم  امأ  ؟ انع بذی  باذ  نم  امأ  ! هارـصان ۀـلق 
، گرزب مغ  نیا  و  »...؟ دهد هانپ  ام  هب  تسین  یـسک  ایآ  ؟ دـنک عافد  ام  هارمه  هب  ام ، يهدـش  لامیاپ  قوقح  زا  هک  تسین  یـسک  ایآ  ! تلادـع
ور نیا  زا  . مدرگزاب اههمیخ  يوس  هب  مهاوخیمن  رگید  و  متـشذگ ، یگدـنز  زا  رگید  هک  تخاس  خـلت  ياهنوگ  هب  نم  ماک  رد  ار  یگدـنز 

نیـسح هک  ددرگزاب ؛ دـیهد  روتـسد  وا  هب  امـش  نم ! رالاس  تفگ : تساوخ و  کمک  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرـالاس  زا  هللادـبع » نب  بهو  »
نامرف زین  وا  ددرگزاب و  مرح  ناوناب  يوس  هب  ات  تساوخ  هشیپاورپ  هدازآ و  يوناب  نآ  زا  شنادـناخ  وا و  رب  ریخ  ياـعد  نمـض  مالـسلاهیلع 

. درک راکیپ  تداهش  دحرس  ات  دز و  نمشد  هاپـس  بلق  هب  تحار  لایخ  اب  ار  دوخ  رگید  راب  بهو » .[» تشگزاب دیرخ و  ناج  هب  ار  شرالاس 
زا ار  وا  رـس  يروآ  تهب  يرگیـشحو  تنوشخ و  اب  محریب ، دیلپ و  نمـشد  داتفا ، اونین  تشدنهپ  يهدیتفت  ياهگیر  يور  رب  هک  یماگنه 

. دنکفا رون  هاگودرا  يوس  هب  تخاس و  ادج  ندب 

ثراح نکفا  ریش  دنزرف  سنا 

نیا هک  یلاح  رد  وا  داهن . عافد  داهج و  نادیم  هب  ماگ  يراگتسر  رون و  هاگودرا  زا  یلهاک » ثراح  نب  سنا   » مانب يرگید  درمریش  هاگ  نآ 
نویف دنخلا  نادوذ و  انلهاک و  تملع  دق  : دز يوما  ورهلابند  زغم و  کشخ  هایس  يایرد  رب  ار  دوخ  هنانامرهق  روشرپ و  دناوخیم ، ار  هدورس 
بوخ نالیغ »  » و سیق »  » و فدـنخ » «، » نادوذ  » رواگنج ياههریـشع  و  لهاک »  » يهلیبق نم ، ناکیدزن  ناگتـسب و  [ . 85 ... ] نالیغ سیق و  و 

نافیدرمه زا  رازراک  رد  و  راکیپ ؛ نادیم  ناهاوخ  دروامه  دنتـسه و  نازورفا  شتآ  نابلط و  گنج  ناج  تفآ  نم ، رابت  لیا و  هک  دننادیم 
رابگرم يراک و  تابرض  اب  ار  هحفص 230 ] ناراکزواجت [  نیا  دیشاب و  هدنرغ  ریش  ناسب  تلادع  قح و  يرای  رد  نم ! موق  يا  ناه  . دنرترب
ناطیـش ناطیـش و  هار  ناورهر  يوما  راکهایـس  نادناخ  دناهدنیاشخب و  يادخ  هار  ناورهر  نانمؤمریما ، نادناخ  هک  دـینادب  . دـینک لابقتـسا 

. دندادبتسا ناتسرپ 

هجسوع راختفا  رپ  راگدای 

هراشا

نیا رون ، هاگودرا  نارادرـس  ناراـی و  زا  يرامـش  تداهـش  زا  سپ  . تساروشاـع هزاوآ  دـنلب  دنمـشیدنا و  ناراکادـف  ناـگتخابکاپ و  زا  وا  ]
زا ریرب ،»  » شاصالخارپ ریلد و  مزرمه  نتفخ  نوخ  هب  زا  سپ  وا  .[ داهن يراکادـف  داهج و  نادـیم  هب  ماگ  اورپ  راـثیا و  ياـههصرع  درمریش 

يروالد ناکاپان ، راتـشک  رد  مه  درک ، یناـیامن  تخـس و  گـنج  تفاتـش . نادـیم  يوس  هب  تفگ و  عادو  ار  وا  تفرگ و  هزاـجا  شرـالاس 
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هک هاگ  نآ  ماجنارـس  ات  دیزرو . ییابیکـش  اهتناها ، اهنابز و  مخز  اهریـشمش و  اهمخز و  اهیتخـس و  اهراشف و  رب  مه  داد و  ناشن  رایـسب 
هاگآ و ناقـشاع  رالاس  . دز ادص  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرالاس ، داهن و  اونین  يهدیتفت  ياهنـش  يور  رب  رـس  تشادـن  نداتـسیا  ناوت  رگید 

نیـسح . تفای روضح  وا  يهتفخ  نوخ  هب  رکیپ  رانک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هارمه  هب  زین  رهاظم » نب  بیبح   » تفاتـش و وا  يوس  هب  نامیااب ،
شایتوکلم دـنلب و  حور  هچرگ  تشاد ، یقمر  زونه  درک . كاـپ  شنامـشچ  هرهچ و  زا  ار  نوخ  تفرگ ، وناز  يور  ار  وا  رـس  مالـسلاهیلع 

نآ و  «! ملسم  » يا داب  وت  رب  ادخ  يهشیمه  شزرمآ  تمحر و  دورد و  .« ملسم ای  هللا  کمحر  :» دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  . دوب زاورپ  يهدامآ 
هب ار  شیوخ  تیلوئسم  راب  یخرب  نانآ  زا  [ .» 86 « ] الیدبت اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  یـضق و  نم  مهنمف  :» تخادرپ هیآ  نیا  توالت  هب  هاگ 

هحفص يرییغت و [  چیه  دناشیوخ و  یخیرات  گرزب و  يهفیظو  ماجنا  يهدامآ  زین  یخرب  دنداهن و  تداهش  رتسب  رب  رـس  دندناسر و  لزنم 
شوگ هب  هتسهآ  دش و  رتکیدزن  شراکادف  عاجـش و  تسود  هب  دیفـس ، نساحم  نامرهق  نآ  يدسا » بیبح  .«» دندادن نید  رد  یلیدبت  [ 231

رب تتداهش  هک  دنگوس  يادخ  هب  ملسم ! ماهتفخ ، نوخ  هب  تسود  ناه  .« ۀنجلاب رشبأ  ملـسم  ای  کعرـصم  یلع  هللا  زع و  :» هک درک  همزمز  وا 
نم هک  باتشب  داب . هدژم  ادخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  هب  ار  وت  اما  زوس ؛ تقاط  تخـس  تاهدننکـش ، تبیـصم  تسا و  نارگ  تخـس  نم 

: تفگ ياهتـسهآ  هدیرب و  هدیرب  يادـص  اب  دوشگ و  ار  مشچ  داد و  ناکت  ار  اهبل  هجـسوع » نب  ملـسم  .» تسویپ مهاوخ  وت  هب  يدوزب  مه 
مهاوخ وت  هب  گنردیب  هک  مراد  نیقی  هک  دوب  نیا  هن  رگا  مراکادف  مزرمه  تفگ : بیبح » .«» ریخلاب هللا  كرشب  .» دهد وکین  هدژم  وت  هب  ادخ 

تناما و تقادص و  اب  ار  اهنآ  نم  ییوگب و  نم  هب  یتشاد  یشرافس  تیصو و  ره  هک  متـشادیم  تسود  مه  رایـسب  دوب و  نیا  قح  تسویپ ،
، اذهب کیصوا  :» تفگ ملسم » .«» کمهی ام  لکب  یلا  یصوت  نأ  تببحأل  رثألا  یف  ینأ  ملعأ  الول  بیبح : لاقف  ...» اما مناسر  ماجنا  هب  تیدج 

داهج يراکادف و  زا  تسد  وا  هار  رد  يراد  ندب  رد  ناج  ات  نیسح ؛ ناج  وت و  ناج  هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  شرافـس  اهنت  ...« نیـسحلا ینعی 
مارآ و رادـم ، مغ  تفگ : داد و  نانیمطا  وا  هب  زین  بیبح »  » .و داب ناـتروای  راـی و  ادـخ  تسا . نم  شرافـس  اـهنت  نیا  سب ، نیمه و  رادـمرب ؛

. درک مهاوخن  نیا  زج  دنگوس  ادخ  هب  دوب . مهاوخ  وت  مشچ  ینشور  لد و  يداش  ثعاب  هک  شاب  رطاخ  هدوسآ 

نامورحم رابت  زا  شیدناون  ياهدازآ 

هراشا

هب هک  دوب  يرافغ  رذیبا  يهدـش  دازآ  مالغ  نوج »  » مان هب  روشرپ  یناوج  راب  نیا  داهن . شیپ  هب  ماگ  نامورحم ، رابت  زا  ياهدازآ  هاگ  نآ  و 
هب ور  بدا  رهم و  زا  ییایند  اب  مالسلاهیلع  نیسح  هحفص 232 ] تساوخ [ . نادیم  يهزاجا  ترضح  نآ  زا  دمآ و  ناگتسیاش  رالاس  روضح 

دازآ کنیا  امـش  نم ، تسود  نوج !»  » يا ناه  .« انقیرطب لـتبت  ـالف  ۀـیفاعلل ، اـبلط  اـنتعبت  اـمناف  ینم  نذا  یف  تنا  نوج ! اـی  :» دومرف درک و  وا 
ار اـم  يراـکمه  یهارمه و  تینما ، یگدـنز و  نیمأـت  یتـحار و  شیاـسآ و  يارب  وت  ورب ؛ نیمزرـس  نیا  زا  ریگب و  ار  شیوـخ  هار  يدازآ ،

شیوخ يارب  ار  اـم  تداهـش  يزاـبناج و  داـهج و  نم ! تسود  نزم . هرگ  اـم  تشونرـس  هب  ار  شیوـخ  تشونرـس  ور  نیا  زا  ياهدـیزگرب ،
هنارگن هدـنیآ  هشیدـنا و  یهاگآ و  اـب  وا  [ 87 [ ؟ داد خـساپ  هچ  وا  اما  . داب ترادـهگن  رای و  ادـخ  تایگدـنز  غارـس  هب  ورب  نکم ، باـختنا 

، دوسـأل ینول  و  میئلل ، یبسح  و  نتنل ، یحیر  نا  هللا  و  !؟ مکل ذـخأ  ةدـشلا  یف  مکعاـصق و  سحلأ  ءاـخرلا  یف  اـنأ  هللا ! لوسر  نباـی  :» تفگ
يا .« مکئامد عم  دوسألا  مدلا  اذه  طلتخی  یتح  مکقرافا  هللا ال  ال و  یهجو ، ضیبی  و  یبسح ، فرـشی  و  یحیر ، بیطتف  ۀنجلاب ، یلع  سفنتف 

یملع و يونعم و  يدام و  ياهتمعن  زا  متـسشن و  امـش  تمعن  ناوخ  رب  شیاـسآ  یـشوخ و  راـگزور  رد  نم  ربماـیپ ، يهیاـمنارگ  دـنزرف 
تـسا يدرمناوج  زا  نیا  ایآ  مدوشگ ؛ لاب  یگدازآ  یـشیدنا و  نشور  یهاگآ و  يایند  هب  مدرب و  اههرهب  امـش  یتیبرت  یگنهرف و  يرکف و 

دهاوخن نینچ  دـنگوس  يادـخ  هب  ...« مکقرافأ هللاو ال  ال  «؟ مورب منک و  اهر  ادـخ  نید  ياهزرم  قح و  زا  عافد  نادـیم  رد  ار  امـش  کنیا  هک 
دـنیاشوخان و مرکیپ  يوب  گـنر و  و  متـسوپ ، هایـس  نم  ناـج ! نیـسح  یگدازآ . يدرمناوج و  مسر  هار و  هن  تساـفو و  مسر  هن  نیا  دـش ؛
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مه ات  دـنک  ندـیزو  نم  رب  نآ  زیگنا  لد  میـسن  تشهب و  يوب  ات  دـیهد  هزاجا  مبـسن . بسح و  هک  هنوگنامه  تسا ، يرگید  يوب  گـنر و 
قح و هار  رد  يراکادف  داهج و  هتـسیاش و  لمع  اب  مبـسن  بسح و  مه  دـیارگ و  يدیفـس  هب  ماهریت  يهرهچ  مه  ددرگ و  نیگآرطع  مرکیپ 

امش زا  تفر ، هحفـص 233 ] مهاوخن [  يرگید  هار  دش ، مهاوخن  ادج  امـش  زا  دنگوس  يادخ  هب  هن ! ناج ! نیـسح  . دوش تفارـشرپ  تلادع 
يهیامنارگ نادنزرف  ادخ و  يهدـیزگرب  كاپ و  ناگدـنب  امـش  يهزیکاپ  كاپ و  نوخ  اب  تسوپ ، هایـس  نم  نوخ  ات  تفرگ  مهاوخن  هلـصاف 

! هن میآ . لیان  مدوب  نآ  يوزرآ  رد  هرامه  هک  يراختفا  هنادواج و  یتخبکین  هب  نم  دـیزمایب و  دوشیم  هتخیر  ادـخ  هار  رد  ود  ره  هک  ربمایپ 
شناگدید ماج  هک  تسودرـشب  رالاس  .« مکئامد عم  دوسألا  مدـلا  اذـه  طلتخی  یتح  مکقرافأ  هللا ال  ال و  .» دـش مهاوخن  ادـج  امـش  زا  زگره 
يراکادـف داهج و  هزاجا  وا  هب  داد و  شرارق  شزاون  تبحم و  رهم و  دروم  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  دوب ، هساـمح  قوش و  کـشا  رد  قرغ 
یفرشملاب دوسألا  برض  رافکلا  يری  فیک  : دناوخ زجر  هنوگ  نیا  درپس و  ماگ  نادیم  يوس  هب  دیجنگیمن ، تسوپ  رد  رگید  هک  وا  ...] داد

تسوپ هایس  ناوج  نیا  يهنانامرهق  تابرض  کلسم  يوما  ناگشیپرفکدیلا  ناسللاب و  مهنع  بذی  دمحأ  یبنلا  لآ  نع  بذیددسملا  انقلا  و 
عافد ربمایپ  نادناخ  زا  زرابم  تسوپ  هایس  نیا  رخآ  ؟ ار رادتقارپ  راوتسا و  يهزین  ریشمش و  يهدننکش  يوق و  تابرـض  ؟ دنرگنیم هنوگچ  ار 
عافد نابز  تسد و  اـب  دوجو و  يهمه  اـب  ناـنآ  زا  وا  يرآ  تسا . راـختفارپ  نادـناخ  نآ  زا  تسه  هچ  ره  درادـن . چـیه  دوخ  زا  دـنکیم و 

زا نت  جنپ  تسیب و  يرایـسب  تعاجـش  تماهـش و  اب  وا  ... دلابیم دوخ  رب  دیوگیم و  ساپـس  ار  يادـخ  راختفا ، تمعن و  نیا  رب  دـنکیم و 
نوخ هب  رکیپ  رانک  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناتـسود ، ناسنا  رالاس  . دیـسر تداهـش  هب  دوخ  هاگ  نآ  دروآرد و  اـپ  زا  ار  دادبتـسا  هاـپس 

هرشحا و  هحیر ، بیط  و  ههجو ، ضیب  مهللا  :» تفگ تفرگ و  نامسآ  هب  ار  اهتسد  يهنارگشیاین  تسشن و  وا  نیلاب  رب  دیناسر و  وا  يهتفخ 
اب ار  وا  زاس . وبشوخ  نیگآرطع و  ار  شرکیپ  ینارون و  دیپس و  ار  شاهرهچ  ایادخ ! راب  .« دمحم لآ  دمحم و  نیب  هنیب و  فرع  و  راربالا ، عم 

.[ هد رارق  رگید -  يارس  رد  یتسود -  هحفص 234 ] ییانشآ و [  تلاسر  یحو و  نادناخ  وا و  نایم  امرف و  روشحم  ناگتسیاش  ناکین و 

نیسح نیرفن 

رایـسب مشخ  اب  دـمآ و  شیپ  يوما  هاپـس  زا  یکی  هک  دوب  رون  هاگودرا  ریلد  نارادرـس  زا  یهورگ  نیرفآ  هسامح  تداهـش  داـهج و  زا  سپ 
انأ اه  لاقف : .» ماهداتسیا اجنیا  متسه و  نیسح  نم  وگب  متسه ، نم  دومرف : ترضح  نآ  »؟ نیـسحلا نیأ  «؟ تساجک نیـسح  هک : دروآرب  دایرف 

ییایند اب  ناگتسیاش  رالاس  !! داب هدژم  يزوسب -  ییآرد و  نآ  رد  يدوزب  دیاب  هک  خزود -  روهلعـش  شتآ  هب  ار  وت  هک : دروآرب  هرعن  وا  !« اذ
هب هک  مهدیم  تراشب  دوخ  هب  هکلب  دـش ، دـهاوخن  نینچ  زگره  هن ، .« عاطم عیفـش  میحر و  برب  رـشبأ  :» دومرف بلق  ناـنیمطا  لد و  شمارآ 

خساپ »؟ تنأ نم  « ؟ یتسه هک  وت  دیسرپ : وا  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  . دش مهاوخ  دراو  رادتقارپ  اورنامرف و  يرگتعافـش  نابرهم و  يراگدرورپ 
كدـبع ناک  نا  مهللا  :» هک درک  همزمز  هنارگـشیاین  دروآ و  الاب  ادـخ  هاگرابب  ار  اهتسد  ترـضح  نآ  . متـسه ثعـشا  نب  دـمحم  نم  داد :

رفیک هنایزات  ریز  ار  وا  دفابیم ، اوران  تزادرپغورد  هارمگ و  هدنب  نیا  رگا  ایادخ  راب  ...« هباحـصال ۀیآ  مویلا  هلعجا  و  رانلا ، یلا  هذخف  ابذاک 
نیـسح ناـس  نیدـب  !و  هد رارق  شاشیدـنا  کـیرات  ناتـسدمه  ناـهارمه و  يارب  یتربـع  يهناـشن  ار  وا  و  روآرد ، خزود  شتآ  هـب  ریگب و 

اما تخاس ، نوگنرس  ار  وا  تفرگ و  راوس  زا  ار  رایتخا  دش و  هراپ  يو  بسا  نانع  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  درک و  نیرفن  ار  وا  مالـسلاهیلع 
شرکیپ ات  دز  هرخص  گنـس و  بیـشن و  زارف و  هب  دیناشک و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  وا  بسا  تفرگ . رارق  اوه  رد  دنام و  باکر  رد  شیاپ 

تخبهریت رصنع  نآ  دروم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  نیرفن  گنردیب  عیرـس و  تباجا  زا  ام  همه  هک  دنگوس  يادخ  هب  و  تخاس ؛ هکت  هکت  ار 
هحفص 235 ] میدش [ . هدزتفگش 

زورفا شتآ  میخژد  ترارش 

نم دومرف : ترضح  نآ  ؟ تساجک نیـسح  هک  دروآرب  هرعن  دمآ و  شیپ  نازورفا  شتآ  زا  رگید  یکی  هارمگ ، نابزدب و  رـصنع  نآ  زا  سپ 
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یهاوـخ هتـشک  دـیزی  هاپـس  تسد  هب  يدوزب  هک  دوـب  نیا  شروـظنم  و  داـب ! هدژم  شتآ  هب  ار  وـت  تفگ : وا  ؟ ییوـگیم هـچ  متـسه ، اـجنیا 
رادتقارپ ییاورنامرف  نابرهم و  يراگدرورپ  هب  هک  مهدیم  هدژم  دوخ  هب  هکلب  دوب  دهاوخن  نینچ  هن ، زگره  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ! دش

زورفا شتآ  میخژد  نآ  »؟ تنأ نم  « ؟ یتسه هک  وت  دیـسرپ : هاـگ  نآ  . ماهداـهن صـالخا  قبط  رد  وا  هار  رد  ناـج  هک  ارچ  دـش ، مهاوخ  دراو 
ادخ ربمایپ  يرآ ، رمش !» ، » یتسه رمش »  » وت يرآ ، ربکا »! هللا  : » دومرف مالسلاهیلع  نیـسح  «. نشوجلا يذ   » رـسپ متـسه ، رمـش  نم  داد : خساپ 
ایؤر ملاع  رد  ییوگ  دوزفا : هاگ  نآ  . تسا هتخادرپ  نم  نادناخ  نوخ  ندروخ  هب  هک  مدید  ار  گنر  ود  یگـس  ایؤر  ملاع  رد  ییوگ  دومرف :
گنر ود  یگـس  راه ، ياهگـس  هوبنا  نایم  رد  هک  مدید  ینـشور  هب  ییوگ  و  دنردب ، ارم  ات  دندروآ  شروی  نم  هب  هدنرد  ییاهگس  مدید ،

نآ مرگنیم و  ار  وت  هک  کنیا  درکیم ، يرتشیب  ترارش  دوب و  رتهدنرد  همه  زا  دروآیم و  شروی  نم  هب  رتتخس  رتشیب و  اهنآ  يهمه  زا 
يرامیب هب  رمـش »  » هک تسا  ینتفگ  . وت يرآ  یتسه ، وت  دیفـس  هایـس و  گس  نآ  هدـنرد و  راه و  روناج  نآ  مهنیم ، ریبعت  هنیئآ  رد  ار  ایؤر 
يرتشیب شروی  ترارش و  همه  زا  هک  هدنرد  گس  نامه  ناسب  دوب  هدید  باوخ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  هک  هنوگنامه  دوب و  راتفرگ  صرب » »

تسا نکمم  هک  یتدم  اهباوخ و  ریبعت  ققحت  دروم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  . دوب ادیوه  شندب  رد  دیفس  هایـس و  ياههکل  تشاد ،
مالسلاهیلع نیسح  تداهش  دروم  رد  ار  ربمایپ  باوخ  ترضح ، نآ  . دندیسرپ دتفا ، هلصاف  نآ  ریبعت  ققحت  مایپ و  روهظ  نامز  باوخ و  نایم 

تـصش دودـح  داد -  يور  اروشاع  زور  رد  هک  نآ -  ریبعت  ققحت  باوخ و  نآ  نایم  هک  تخاس  هحفـص 236 ] نشور [  دیدرگ و  روآدای 
. دوب هلصاف  لاس 

برع ناراوس  زات  هکی  ای  يوادیص  نامرهق 

ياپ ات  داهن و  تلادع  قح و  زا  عافد  نادیم  هب  ماگ  يوادیص » دلاخ  نب  ورمع  «، » رذوبا  » يهدش دازآ  مالغ  نوج ،»  » هناریلد تداهش  زا  سپ 
زین ام  هک  شیپ ! هب  « ۀعاس نع  کب  نوقحال  اناف  مدقت  :» دومرف وا  تشادیمارگ  قیوشت و  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  . درک رازراک  هنانامرهق  ناج 

رب رـس  ات  دـیگنج  ردـقنآ  تخادرپ و  هناریلد  عافد  هب  شرالاس ، نیرفآ  جوم  نشور و  ناـیب  زا  سپ  وا  . تسویپ میهاوخ  وت  هب  رگید  یتعاـس 
. داهن تداهش  رتسب 

هناریلد ییابیکش 

درب و زیتسمتس  ریـشمش  هب  تسد  هک  دوب  یمابـش » هلظنح   » راب نیا  دمآ و  نادیم  هب  يرگید  بلطقح  درم  نامیا ، راثیا و  نامرهق  نآ  یپ  زا 
نیدب درخب و  دوخ  گرهاش  هاگندرگ و  ولگ و  ور ، رس و  هب  ار  اهریشمش  اههزین و  ناراب  ات  داتـسیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرالاس  شیپاشیپ 

هب هناصلاخ  هناریلد و  راـک  نیا  زا  سپ  وا  . دـنک يریگولج  تاحالـصا  يدازآ و  ياوشیپ  هب  رطخ  ندیـسر  زا  دوخ ، نتخاـس  رپس  اـب  هلیـسو 
حورن الفا  «؟ میدنویپیمن قح  هب  میوریمن و  نامراگدرورپ  هاگراب  هب  نامتداهش  داهج و  نیا  اب  ام  ایآ  نم ! رالاس  هک : دروآ  يور  شرالاس 

تداعـس رتـهب و  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  يهمه  زا  وت  يارب  هک  هچنآ  يوس  هب  کـنیا  ارچ ! ارچ ! دومرف : ترـضح  نآ  »؟ قحلن اـنبر و  یلا 
ناج ات  دیزرو  ییابیکش  اههزین  يزیت  اهجنر و  اهدرد و  رب  درک و  هناعاجش  يراکیپ  دیون ، نیا  تفایرد  زا  سپ  وا  .و  باتـشب تسا  رتنیرفآ 

هحفص 237 ] داد [ . جوا  ینامداش  يدونشخ و  هاگیاج  ابیز و  توارطرپ و  تشهب  هب  ار  وا  رهمرپ  يادخ  درک و  هیده  ادخ  هاگرابب  ار 

درک مهاوخ  عافد  نیسح  زا 

هراشا

نیـسح شرالاس  يوراشیپ  دیدرگ و  عافد  داهج و  ماگـشیپ  ریهز » ، » خیرات تخب  کین  رادرـس  وجقح و  شیدنادازآ و  رکفنـشور  هاگ  نآ 
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نینچ دـیگنجیم  راگزور  نازیتس  قح  ناتـسرپ و  بش  اـب  هناروـالد  هک  یلاـح  رد  وا  . تخادرپ يوما  دادـیب  هاپـس  اـب  راـکیپ  هب  مالـسلاهیلع 
نیـسح زا  عاـفد  يارب  و  نیق ،»  » عاجـش دـنزرف  متـسه ، ریهز »  » نم [ . 88  ] نیـسح نع  فیـسلاب  مکدوذا  نیقلا  نبا  اـنأ  ریهز و  اـنأ  : تفگیم

عافد دوخ  دوجو  همه  اب  نیسح  زا  درک و  مهاوخ  راکیپ  دیزی  راکزواجت  هاپس  اب  هتخآ ، ریشمش  نیا  اب  تاجن  يدازآ و  ياوشیپ  مالـسلاهیلع 
ات داد  روتسد  یفنح » دیعس   » و ریهز »  » هب مالسلاهیلع  نیسح  دیـسرارف و  يزورمین  زامن  تقو  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  تسرد  .... دومن مهاوخ 

ياهرکیپ نامرف ، ماجنا  رد  نانآ  . دـناوخب زامن  ترـضح  نآ  ات  دنـشکب  فص  دناهداتـسیا ، زاـمن  يارب  هک  ناراـی  زا  یـشخب  وا و  شیپاـشیپ 
دنتسیاب و زامن  هب  داهج  زا  ندیـشک  تسد  اب  ات  تساوخ  نارای  رگید  زا  هحفص 238 ] ناگتسیاش [  رالاس  دنتخاس و  یعافد  رپس  ار  شیوخ 

هرعن يوما  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  نیـصحنبا ،» ، » داتـسیا زامن  هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  . دنروآ اجب  ادخ  هاگراب  رد  ار  یگدنب  هفیظو 
لامیاپ دادیب و  متـس و  رد  هدربن و  نامرف  نانآ  هفیلخ  ریما و  زا  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسین ! هتفریذپ  وت  زامن  نیـسح ! يا  ناه  هک : دروآرب 
تاجن یگدازآ و  يدازآ و  مچرپ  هتساخ و  اپب  یشکقح  متس و  ربارب  رد  تسا و  هدرکن  يراکمه  یهارمه و  نانآ  اب  مدرم  قوقح  نتخاس 

! تخبهریت يا  ناه  هک : داد  خساپ  وجادخ  روشناد  نآ  رهاظم ،» نب  بیبح   » اما !« کنم لبقت  اهنا ال  ! » تسا هتـشارفارب  ار  ناسنا  یتخب  کین  و 
يرود هانگ  یگراوخبارـش و  یتسمدـب و  زا  زونه  هک  وت  زامن  دوشیمن و  هتفریذـپ  ناـنآ  ناراـی  ربماـیپ و  راـبت  لـسن و  شیاـین  زاـمن و  اـیآ 

دروم نیا  رد  زین  ياهراـپ  و  »؟ رمخلا براـش  تنا  کـنم و  لـبقت  مهراـصنا و  هللا و  لوسر  لآ  نم  لـبقی  ـال  «؟ دوشیم هتفریذـپ  ییوـجیمن 
زا عافد  يارب  ریهز »  » و دندناوخ ، هراشا  اب  يدرف و  تروصب  ار  زامن  شراکادف  نارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  طیارـش  نآ  رد  هک : دـناهدروآ 

. داد همادا  شاهنانامرهق  راکیپ  هب  ادخ  هار  رد  تداهش  ات  دز و  هناریلد  تخس و  يراکیپ  هب  تسد  قح 

یفنح درمدازآ  شیاین  داهج و 

هراشا

ماگ یفنح »  » نادرمدازآ زا  يدرم  دیدرگ ، عافد  داهج و  زا  ریزگان  یگدازآ  ياوشیپ  تفای و  همادا  يوما  هاپس  نونج  گنج و  هک  یماگنه 
رطخ زا  شیوخ  يراکادـف  یناشفناج و  اب  ار  ترـضح  نآ  ات  تخاس  الب  رپس  ار  نت  ناج و  مالـسلاهیلع  نیـسح  شیپاـشیپ  داـهن و  شیپ  هب 

ياههزین اهریـشمش و  اهریت و  ناراب  دـیزرو و  ییابیکـش  هار  نیا  رد  اجنآ  ات  وا  . دزاس وا  يادـف  ار  دوخ  دـنک و  تظافح  تسارح و  نمـشد 
رالاس ناگدید  ربارب  رد  دمآ و  لیان  تلادع  قح و  هار  رد  تداهـش  فرـش  هب  هک  درک  راکیپ  هناروالد  نانآ  اب  دـیرخ و  ناج  هب  ار  نمـشد 

درک زاینیب  نآ  هاگراب  هب  زاین  شیاین و  يور  لاح  نامه  رد  . دـیدرگ نیمز  رب  شقن  نوخ  رد  قرغ  يرکیپ  اـب  وا ، يوراـشیپ  ناگتـسیاش و 
نم یناسر  يرای  ربخ  سپ  دزاسیمن ؛ ناوتان  ار  وت  هار  نیا  رد  يزیچ  و  ییاناوت ، ینادب  تحلـصم  یهاوخب و  هچ  نآ  رب  وت  ایادـخ ! راب  هک :

شردـقنارگ ياین  هب  ار  ترـضح  نآ  هیامنارگ  هحفـص 239 ] نادـناخ [  تمارک  قوقح و  زا  نم  هنانامرهق  عاـفد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هب 
! زاس میزور  ار  ابیز  توارطرپ و  هاگیاج  نآ  هنادواج و  تشهب  رد  ترضح ، نآ  یهارمه  ینیشنمه و  ناسرب و  دمحم 

رون هاگودرا  رب  اهریت  ناراب  زا  یشراب 

داد نامرف  دوب -  يوما  هاپس  نازادناریت  زا  یهورگ  هدرکرس  هک  دیعس - » نب  ورمع   » هب دعـسنبا »  » هک دوب  هدازآ  درم  نیا  يراکادف  زا  سپ 
لیان تداهـش  فرـش  هب  زونه  هک  ار -  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  رگید  ریت ، زا  یناراب  شراب  اب  نانآ  و  دـننک ! نارابریت  ار  رون  هاـگودرا  اـت 

ار اهنآ  دنامن و  نوصم  ناراکزواجت  نآ  ترارـش  زا  زین  ناشیاهبکرم  نانآ ، دوخ  نتخاس  فده  رب  نوزفا  دنتفرگ و  فده  دندوب -  هدـماین 
دـنام و اهنت  هکی و  نمـشد ، زا  هدـنکآ  تشد  نهپ  نآ  رد  یگدازآ  يدازآ و  رالاس  هک  دیـسر  ییاجب  راک  دـندرک ! یپ  دـنتخاس و  یمخز 

نآ راوشد  طیارـش  لاح و  ناـبز  رگناـیب  راعـشا  نیا  . ماـظن هداـیپ  زا  هن  دـنام و  شیراـی  يارب  ناراوس  کـباچ  زا  يریلد  روآمزر و  هن  رگید 
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ایآ ... ءاردـق هرییغت  یلع  اـناف  اـندالب  لـهأ  مار  مـیظع  يأ  وءارما  اـهبابرأ  یلع  نـحن  اـنئاول و  ریغ  تـحت  یکاذـملا  یـسمتأ  : تـسا ترـضح 
هک نارادمروز  زا  مادک  ره  مییاورنامرف ؟ اهنآ  نابحاص  رب  ام  هک  یلاح  رد  مه  نآ  دنـشاب ، ام  مچرپ  ریز  زج  اهبکرم  دسرارف  ناهاگنابش 

يریـشمش نامـسآ  نارک  ات  نارک  رد  مییاناوت . نانآ  متـس  طاسب  ندیبوک  مهرد  يارب  ام  دنراد  اور  دادـیب  متـس و  ام  نانطومه  رب  دـنهاوخب 
. دوب دهاوخ  ياهدنرادزاب  نآ  رب  ام  زا  هک  نیا  زج  دیشخرد  دهاوخن 

رگید درم  دازآ  ود 

زا هک  نایرباج » کلام   » و فیـس » ، » مالـسلاهیلع نیـسح  راکادف  نارای  زا  هدـنامیقاب  كدـنا  زا  نت  ود  هک  دوب  ساسح  يهلحرم  نیا  زا  سپ 
ياوشیپ تلادع و  قح و  يرای  مچرپ  نتـشاد  هتـشارفارب  اب  دنداهن و  رازراک  نادیم  هب  ماگ  دـندوب ، نمی »  » هطخ زا  نادـمه ، زیخروالد  هلیبق 

وت رب  دورد  هحفـص 240 ] دنتفگ [  عادو  ناونع  هب  دوجو  يهمه  اب  دنداتـسیا و  ناشرالاس  يوراشیپ  تسخن  نانآ  . دـندش راکیپ  هدامآ  نآ ،
امکیلع و  :» دومرف داد و  ار  ود  نآ  خساپ  يراوگرزب ، رهم و  اب  ترـضح  نآ  !« هللا لوسر  نبای  مالـسلا  کیلع  !» ربمایپ هیامنارگ  دـنزرف  يا  داب 

يراکادف ردقنآ  دندز و  نمشد  ياهفص  هب  ار  دوخ  بلطقح ، نامرهق  ود  نآ  هاگ  نآ  !و  دورد داب ! نادرمدازآ  امـش  رب  دورد  !...« مالـسلا
کی زا  اما  دندوب ، هدازومع  کلام  فیس و  .] دندرک هیده  ادخ  هاگرابب  صالخا  قبط  رد  ار  ناج  دنداهن و  تداهش  رتسب  رب  رـس  هک  دندرک 

ار ردام  هک  ینادنزرف  درک و  دنمتداعس  ار  دوخ  دنزرف  ود  هک  يردام  یکاپ ! ریش  هچ  يرسپ ! هچ  يردام ! هچ  هو  دندوب ! هدروخ  ریش  ناتسپ 
تداهـش يوک  يوس  هب  نیـسح ، يرای  گنهآ  هب  دـندمآ و  نوریب  هفوک  زا  يرفن  هس  بیبش ، دوخ ، تسود  اب  ناردارب ، . دـندرک دـنمتداعس 
ياوشیپ نازابرـس  يهرمز  رد  هدناسر و  نیـسح  هب  ار  دوخ  ات  دندیـشوک  تخـس  دنتـشاد و  ناهن  يدیزی  نانابهدید  دید  زا  ار  دوخ  دنتفاتش ،

نیفص لمج ، مالسلاهیلع ، نیسح  ردپ  هناگهس  ياهداهج  رد  تشاد ، وکین  یقباوس  دوب ، ریلد  نادرم  زا  بیبش  . دنتفرگ رارق  نامیا  يدازآ و 
تایح دریگ و  رـس  زا  یگدنز  ات  هتفاتـش  نیـسح  يرای  هب  شدوخ  کنیا  دوب و  هدرک  يزابناج  هدز و  ریـشمش  هتـشاد و  تکرـش  ناورهن ، و 

رای ود  نوچمه  و  دیـسر . تداهـش  هب  داد و  ناج  ات  دـیگنج  هنادرم  نایدـیزی ، يهلمح  نیتسخن  ربارب  رد  بیبش  . دـنک دـیدجت  ار  ینادواـج 
نادب رـشب  تسا ، بیرغ  مه  زونه  دوب  بیرغ  زاغآ  زا  نیـسح  دنچ  ره  دیدن . ار  نیـسح  یبیرغ  ییاهنت و  کلام ، فیـس و  شیوخ ، يافواب 

زا يرـشب  عاـمتجا  هک  تسا  یتقو  رـشب  تداعـس  دـنک  نوریب  یبـیرغ ، یـسکیب و  زا  ار  نیـسح  هک  تسا  هدیـسرن  لـماکت  یقرت و  زا  هیاـپ 
هحفص 241 ] [ .[ ] 1 . ] دش دهاوخ  ناتسلگ  ناهج  هک  دوش  رپ  ناینیسح  زا  ددرگ و  یهت  نایدیزی 

رادمان يروالد  ای  سباع 

هراشا

وا ؟ یـشیدنایم هچ  هب  بذوشابا »  » يا ناه  دومرف : وا  هب  يدازآ  ياوشیپ  ! دمآ نادـیم  هب  يرکاش » سباع   » مان هب  رگید  يدرمریـش  هاگ  نآ  و 
سپـس . منک يراکادف  وت  يالاو  ياهنامرآ  هار  رد  مشاب و  وت  ماگمه  هارمه و  مراد  ندب  رد  ناج  ات  هک  ماهشیدـنا  نیا  رد  تفگ : خـساپ  رد 

رگا هک  داب  دـنگوس  يادـخ  هب  نم ! رـالاس  ناـج ! نیـسح  تفگ : تخاـس و  رتکیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  ار  دوخ  داـهن و  شیپ  هب  ماـگ 
ياهظحل منک ، عافد  امش  هیامنارگ  دوجو  زا  اهنآ  هلیسوب  مزاس و  ادف  امش  هار  رد  ار  نت  ناج و  زا  رتاهبرپ  رتدنمشزرا و  يزیچ  متـسناوتیم 

قشع و یبلق و  تدارا  نایب  زا  سپ  درمدازآ ، نیا  !« تلعفل یـسفن  نم  زعأ  ییـشب  کنع  عفرا  نأ  تردـق  ول  .» مدرکیمن گـنرد  هار  نیا  رد 
يوما زغم  کشخ  نشخ و  هاپـس  زا  اما  دـیبلط ؛ دروامه  داهن و  داهج  عافد و  نادـیم  هب  ماگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرـالاس  هب  شیوخ  روش 

دروامه وا  . دندوب هدینش  ار  وا  تعاجش  تماهش و  هزاوآ  هک  ارچ  دماین ؛ وا  گنج  هب  یسک  دادن و  هار  دوخ  هب  ار  وا  اب  هزرابم  تئرج  یسک 
ناه هک : دروآرب  دایرف  دیبع »  » هاپس ناگدرکرس  زا  یکی  عیبر ،» نب  دایز   » هک دیدرگن  وا  اب  ییورایور  هب  رـضاح  یـسک  اهنت  هن  اما  تساوخ 
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نت تروصب  یسک  نیاربانب  نکفاریش ؛ تسا و  دنمناوت  هک  يدرمروالد  تسا ! يرکاش » سباع   » درم نیا  ؟ دیسانشیم ار  درم  نیا  رگشل ! يا 
ریز ار  وا  هنادرمناوجاـن  ربارباـن و  يراـکیپ  رد  هک  دوب  هنوگ  نیا  !و  دـینک ناراـبریت  ار  وا  یهورگ  تروـصب  هکلب  دورن ، وا  گـنج  هب  نت  هب 

تروص نیدب  وا  و  تفای ، همادا  وا  هناریلد  تداهش  ات  رباربان  راکیپ  نیا  دز و  نمشد  هاپـس  بلق  هب  ار  دوخ  زین  وا  دنداد و  رارق  ریت  زا  یناراب 
. تفرگ شوغآ  رد  ار  تداهش  تیونعمرپ  ابیز و  سورع 

ناهاوخیدازآ رابت  زا  رگید  يدهاجم 

هراشا

يرای هب  هک  دوب  دیوس »  » راب نیا  و  دمآ ، نادـیم  هب  رون ، هاگودرا  زا  يرگید  دـهاجم  يرکاش ،» سباع   » هناریلد تداهـش  تداشر و  زا  سپ 
هاپس ياهفص  دز و  يزیگنارب  نیسحت  تخس و  رازراک  هب  تسد  وا  تفاتـش . هحفص 242 ] راثیا [  تداهش و  يوک  رد  مالسلاهیلع  نیـسح 
رگید دوب و  هداتفا  اپ  زا  وا  . داتفا نوخ  رد  قرغ  ياههتشک  نایم  اهمخز  زا  هدیشوپ  يرکیپ  اب  ات  تخیـسگ  مه  زا  داد و  رارق  فده  ار  دیبع » »
نامه رد  دینـشیم . ار  دادبتـسا  موش  هاپـس  يوهایه  تشاد و  ندب  رد  ناج  زونه  اما  تشادـن ، داهج  همادا  نتـساخرب و  يارب  یقمر  ناوت و 

نایم زا  داد و  یناکت  دوخ  هب  نیگمهس ، ربخ  نیا  ندینش  اب  ! دش هتشک  نیـسح  دنیوگیم : هک  دیـسر  شـشوگ  هب  نانآ  ینامداش  دایرف  لاح 
بـش هب  هرابرگد  دروآرد و  شیوخ  شوپاپ  نایم  زا  يدراـک  دـندوب ، هدرب  ار  شریـشمش  نوچ  و  تساـخ ؛ اـپ  هب  نوخ  رد  قرغ  ياـهرکیپ 

تمحر و دورد و  دـمآ . لیان  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرالاس  يوک  رد  تداهـش  راختفا  هب  ات  داد  همادا  رازراک  هب  ردـقنآ  و  تخات ، ناتـسرپ 
هب نتفاتـش  يارب  يدازآ  ياوشیپ  صالخارپ  هاگآ و  دنمـشیدنا و  نارای  هک  هدوب  هنوگ  نیا  .و  داب شهار  ناراـی  رگید  وا و  رب  ادـخ  ناوضر 

يوس هب  نتفاتش  هوکشرپ  يهقباسم  نآ  رد  دنتسجیم و  یشیپ  رگیدکی  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ناشرالاس  يوراشیپ  رد  عافد  داهج و  نادیم 
هب ماگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  راکادـف  نارای  رگید  زا  شیپ  هک  دوب  نآ  رب  مادـک  ره  ابیز ، توارطرپ و  تمعنرپ و  تشهب  يراگتـسر و  رون و 

فـصو هدورـس  نیا  رد  هک  دـندوب  هنوگناـمه  ناـنآ  يرآ ، . دـیآ لـیان  میظع  زوـف  گرزب و  ضیف  نآ  هب  رتدوز  ياهظحل  دراذـگ و  نادـیم 
یلع تـالئاسلا  سوفنلا  باـهذ  مهمه  عوردـلا و  قوـف  مهبوـلق  ... عافدـلا طبـسلا و  نع  بذـلا  عراـصملا و  یلع  مهتوـق  یف  اذـه  : دـناهدش

ار شیوخ  زوسمتـس  حالـس  یتـقو  هک  دـندوب  ترـضح  نآ  زا  عاـفد  هداـمآ  بلق  توـق  اـب  ياهنوـگ  هب  يدازآ  ياوـشیپ  راداـفو  ناراـیرثبلا 
هبارا یتقو  هک  دندوب  يرادمان  ناروآمزر  نانآ  دندیزگرب  ار  رارف  هار  ساره  سرت و  زا  نایژ  ياهریـش  دندرک  نادـیم  گنهآ  دـنتفرگرب و 

ياج رازراک  نادیم  رد  هک  هاگ  نآ  . درکیم دروخ  تسکـشیم و  مهرد  ار  نمـشد  نارواگنج  اهدروامه و  دمآیم  تکرح  هب  ناشراکیپ 
رتارف و ناشراوتسا  ياهبلق  هحفـص 243 ] دنداهنیم [ . زیخاتـسر  زور  هب  ار  ترـضح  نآ  اب  رادید  هدعو  دندرکیم ، مکحم  ار  دوخ  ياپ 

. دنشک شوغآ  رد  ار  تداهش  سورع  دنزاس و  اهر  ار  ناج  هک  دوب  نآ  ناشمزع  دوب و  هرز  زا  رتشیپ 

ربمایپ نادناخ  نادرمریلد  کنیا  و 

هک دوب  هاگ  نآ  دیسر و  شنادناخ  ناکیدزن و  هب  تبون  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  زیگنارب  نیـسحت  ییاشامت و  يزابناج  تداشر و  زا  سپ 
دنتسج و یـشیپ  رگیدکی  رب  ادخ  هار  رد  ناج  رـس و  راثن  عافد و  داهج و  نادیم  هب  نتفر  رد  مادک  ره  دنتـشاذگ و  هقباسم  هار  نیا  رد  نانآ 

نهپ نآ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  نآ  نیتسار  ياوشیپ  قح و  هب  قشع  صالخا و  نامیا و  يراکادف و  بدا و  زا  ییابیز  هوکشرپ و  هاگـشیامن 
. دندروآ دیدپ  هنادواج  یندنام و  زور  نآ  گنرنوخ و  تشد 

ملسم نیرفآ  راختفا  دنزرف 
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هب ماگ  ربمایپ -  هیامنارگ  نادناخ  مالسلاهیلع و  نیسح  شرالاس  اب  عادو  زا  سپ  ملـسم - »  » نیرفآراختفا دیـشر و  دنزرف  هللادبع ،»  » تسخن
يهشیپاورپ رکفنـشور و  دنمجرا و  تخد  هیقر ،»  » نوچ يردام  و  ملـسم »  » نوچ يردپ  زا  وا  .] تخادرپ يراکادف  داهج و  هب  داهن و  نادـیم 

زجر هدورس و  نیا  اب  وا  . دوب هدش  هدرورپ  هتسیاش  ناراگزومآ  نیا  رانک  رد  هتسارآ و  كاپ و  ياهناماد  نیا  رد  هتفای و  تدالو  نانمؤمریما 
زین درک و  مهاوخ  رادید  ار  ملـسم ، مردقنارگ ، ردپ  زورمایبنلا  نید  یلع  اوداب  ۀـیتف  یبا و  وه  املـسم و  یقلا  مویلا  : داهن دربن  نادـیم  هب  ماگ 

ياهورین زا  یکی  [ 89 .[ ] دندیـسر تداهـش  هب  وا  مسر  هار و  زا  عافد  رد  دندوب و  يدازآ  تلادع و  هار  ورهر  هک  ار  ینادرمناوج  ناناوج و 
، درب ورف  شکاپ  بلق  رب  هک  ياهزین  اب  يرگید  تخاس و  دوخ  ریت  فده  ار  راکادف  دنمشوه و  ناوجون  نآ  حیبص » نب  ورمع   » مان هب  نمشد 

. دناسر تداهش  هحفص 244 ] هب [  ار  وا 

رایط رفعج  دنمجرا  رابت  لسن و  زا 

تماـق بنیز  نوچ  يدـنمجرا  رداـم  رورپ  ناـمرهق  ناـماد  زا  هک  وا  .] دـمآ نادـیم  هب  رفعج » نب  هللادـبع   » دـنمجرا دـنزرف  نوع ،»  » هاـگ نآ 
رگارهزا نانجلا  یف  قدص  دیهش  رفعجنبا  اناف  ینورکنت  نا  : داهن عافد  داهج و  نادیم  هب  ماگ  زاس  هسامح  يهدورـس  نیا  اب  دوب ، هتـشارفارب 

تسادخ يابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  هک  يزارفارس  نیتسار و  دیهش  نامه  رفعج ؛ دنزرف  متـسه ، نوع »  » نم هک  دینادب  دیـسانشیمن ، ارم 
ياـین زا  ییوـس  زا  هک  وا  . تسا هدنـسب  ارم  راـختفا  نیمه  ترخآ  يارـس  ناـهج و  نیا  رد  دـنکیم و  زاورپ  گـنرزبس  لاـب  ود  اـب  نآ  رد  و 

شیاـمن هب  اـهتداشر  دوخ  زا  نیـسح ، نسح و  ترـضح  شردـقنارگ  ياـهییاد  زا  وس  رگد  زا  تشاد و  ناـشن  [ ، 1  ] رایط رفعج  شعاـجش 
. دمآ لیان  تداهش  فرش  هب  ییاط » هللادبع   » مان هب  يدیلپ  رصنع  يهناملاظ  شروی  اب  ماجنارس  و  تشاذگ ]

لیقع روالد  دنزرف 

ردارب لیقع و  روالد  دـنزرف  نمحرلادـبع »  » راب نیا  تشاد و  هتـشارفارب  ار  فرـش  روشرپ و  مچرپ  يرگید  رادرـس  نوع ،»  » تداهـش زا  سپ 
تـسا لیقع  نم  ردپیناوخا  مشاه و  مشاه و  نم  یناکم  اوفرعاف  لیقعیبا  : داهن نادـیم  هب  ماگ  زیگناروش  يهدورـس  نیا  اب  هک   ] دوب ملـسم » »

. دنتسه نم  ناردارب  دنتلادع ، قح و  عفادم  هک  یمشاه  ناروالد  متـسه و  مشاه  نامدود  زا  نم  . دیـسانشب کین  ارم  هاگیاج  تیعقوم و  سپ 
هک تسا  نیـسح  نیا  . تسود ناسنا  هاوخریخ و  گرزب و  ناـگمه  ناـیم  رد  دـندوب و  رادرک  هتـسیاش  وگتـسار و  يزارد  ناراـگزور  ناـنآ 

مـسر هار و  زا  دوـجو  يهمه  اـب  اـم  تسا و  هیاـمنارگ  هحفـص 245 ] شنمدازآ و [  گرزب و  راـبت  هشیر و  رد  هـک  وـمه  تساـم ؛ ياوـشیپ 
نمـشد رب  ار  راک  داد و  ناـشن  دوخ  زا  یناـیامن  يروـالد  تداـشر و  زین  وا  [ . 90 .[ ] درک میهاوخ  عافد  وا  يهناـهاوخیدازآ  هنادنـسپادخ و 

. دناسر تداهش  هب  ار  وا  تخس  يراکیپ  رد  درک و  هلمح  وا  رب  ینادمه » ینامثع   » ماجنارس اما  تفرگ  تخس 

نسح ماما  دنمجرا  دنزرف 

دنمجرا دنزرف  رکبوبا ،»  » وا و  داهن ؛ داهج  عافد و  نادیم  هب  ماگ  يرگید  دنمشوه  ریلد و  ناوجون  نمحرلادبع ،»  » زوسناج تداهـش  زا  سپ 
تواقش و ریت  اب  تسشن و  وا  نیمک  رد  هبقع » نب  هللادبع  .» تفاتش مالسلاهیلع  نیسح  شیومع  يرای  هب  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نسح  ترـضح 

. دناسر تداهش  هب  ار  وا  تفر و  هناشن  ار  بلطقح  دنمجرا و  ناوج  نآ  دوخ ، دادیب 

رون هاگودرا  رادرس  يردام  ناردارب 

، دوخ يردام  ناردارب  هب  ور  دید ، ار  شنادناخ  نادیهـش  هوبنا  نانمؤمریما  هیامنارگ  دنزرف  سابع  نامیا ، قشع و  هاپـس  رادرـس  هک  یماگنه 
يا ناه  .« مکل دـلو  ـال  هناـف  هلوسرل  متحـصن هللا و  دـق  مکارأ  یتح  اومدـقت  یما  متنا و  یبأـب  :» دومرف دومن و  ناـمثع »  » و رفعج » «، » هللادـبع »
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هک مرگنب  ات  دـیورب  شیپ  هب  دیراپـس ؛ ماگ  قح  زا  عافد  داهج و  نادـیم  هب  دـیزیخاپب و  نادرمریـش ! يا  داب  ناتیادـف  مردام  ردـپ و  ناردارب !
نز امش  هک  دیورب  داب ! امش  روای  رای و  ادخ  دیورب : دینکیم . یهاوخریخ  هار  نیا  رد  دیزرویم و  صالخا  شربمایپ  ادخ و  هار  رد  هنوگچ 

هدامآ هک  نانآ  و  دیـشاب . تنوشخ  بیرف و  ینابرق  هدزدادبتـسا و  هعماـج  نیا  رد  ناـنآ  هدـنیآ  تشونرـس و  نارگن  هک  دـیرادن  يدـنزرف  و 
اب هتفرگ و  رارق  يوما  راکزواجت  هاپس  ربارب  رد  دنداهن و  نادیم  هب  ماگ  هناعاجش  سابع  ناشردارب ، هدننازیگنارب  نانخس  اب  دندوب ، يراکادف 

ياهریت اههزین و  اهریشمش ، جامآ  ار  نارگدادیب  ياههنیـس  اههرهچ و  و  هحفص 246 ] دنتخات [  ناراکزواجت  رب  يزیگنارب  نیـسحت  تماهش 
دندوب هنوگنامه  نارگدادیب  اب  ییورایور  رد  تعاجـش و  تماهـش و  صالخا ، نامیا و  هشیدنا ، یهاگآ و  رد  نانآ  . دنتخاس دوخ  زوسمتس 

یف انقلا  فارطأب  انقلخبراوش  یحن و  هنم  مههجو  اونثناف ال  ضراوعلا  درم  اـنلبن  اوقل  : دـنکیم فصو  ار  ناـنآ  شاهدورـس  رد  هتاـبننبا »  » هک
نادیم هب  تشپ  يراوخ  تلذ و  اب  هک  درک  ندیراب  نانآ  يور  رس و  رب  ياهنوگ  هب  ام  ياهریت  ناراببجاوح  فویـسلا  عقو  اهل  انویع  مهروهظ 
اهمخز هوبنا  زا  نانآ  تشپ  رب  هک  میتخاس  شیوخ  ياههزینرس  اهریشمش و  جامآ  ار  نانآ  ياهنوگ  هب  ام  . تسکش مهرد  ناشهاپس  دندرک و 

دندرکیم شیوخ  هایـس  تشونرـس  هب  هک  یلاح  رد  ار  ناراکزواجت  نآ  ناج  هک  نیا  رتتفگـش  و  میدرک . میـسرت  اـهوربا  مشچ و  ییوگ 
. دنداهن تداهش  رتسب  رب  رس  یندنام  دای  هب  يداهج  يراکادف و  شالت و  زا  سپ  ماجنارس  .و  میتفرگ اسآ  قرب 

نیسح دنمجرا  دنزرف  تداهش  تماهش و 

هراشا

ینامـسآ و ناـمرآ  ترـضح و  نآ  يارب  يرواـی  راـی و  رگید  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دـنمجرا  نادـناخ  زا  كدـنا  يرامــش  زج  هـک  یناـمز 
تداهـش زور  دوب و  مدرم  نیرتامیـس  شوخ  نیرتابیز و  هک  وا  . دـش عافد  داهج و  هدامآ  یلع »  » شدـنمجرا دـنزرف  دوب ، هدـنامن  شایناسنا 

نیـسح . تساوخ نتفر  هزاجا  دـمآ و  شردـقنارگ  ردـپ  دزن  دوب ، یناوج  یناوجون و  ناراـهب  رد  تشذـگیم و  شرمع  زا  لاـسهد  زا  رتارف 
. تخیر ورف  ناگدید  زا  کشا  ناراب  تسیرگن و  شاهدنبیز  تماق  ناشفارون و  لامج  هب  لاح  نامه  رد  داد و  نتفر  هزاجا  وا  هب  مالسلاهیلع 

یمحریب یـشکقح و  رب  ایادخ ! راب  .« اقطنم اقلخ و  اقلخ و  هللا  لوسر  هبـشی  مالغ  مهیلا  زرب  ردـق  هنا  دهـشا  مهللا  :» هک درک  همزمز  هاگ  نآ 
رد هک  دوریم  ناراکزواجت  نیا  دـض  رب  داهج  هب  تسا و  ناور  نانآ  يوس  هحفـص 247 ] هب [  یناوج  کنیا  هک  شاب  هاوگ  نارگدادیب  نیا 
هب نمـشد  اب  دمآ و  نادـیم  هب  نیـسح  دنمـشیدنا  ناوج  طیارـش  نامه  رد  .و  دـنامیم تربمایپ  هب  راتفگ  نخـس و  راتفر و  قالخا و  امیس و 
هللا تیب  نحن و  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انأ  : هک دناوخیم  ار  زاسهسامح  زیگناروش و  راعـشا  نیا  دیگنجیم و  هناریلد  وا  تساخرب . راکیپ 
ادخ ربمایپ  هب  ناگمه  زا  ام  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  . تسا نانمؤمریما  مردقنارگ  ياین  نیسح ؛ دنزرف  متـسه ، یلع  نم  ... یبنلاب یلوأ 

شیوخ رادربنامرف  ار  ام  دادیب  متـس و  اب  دنارب و  مکح  دوخ  لیم  هب  ام  رب  دناوتیمن  رابت ، هشیریب و  رـسپ  هک  دنگوس  يادخ  هب  . میرتکیدزن
! هبأ ای  :» تفگ تشگزاب و  ردپ  يوس  هب  هاگ  نآ  داتسرف و  خزود  هب  ار  دیبع »  » هاپـس زا  یهوبنا  درک و  هنانامرهق  تخـس و  يراکیپ  وا  . دزاس
هب ار  مناوت  هدنکفا و  جنر  هب  ارم  حالـس  ینیگنـس  ینارگ و  دشکیم و  ارم  یگنـشت  ناجردپ ! .« یندـهجأ دـق  دـیدحلا  لقث  ینلتق و  شطعلا 
هک درگزاب  عافد  داهج و  نادـیم  هب  هناریلد  یلع ! مرـسپ  يرواییب ! ییاهنت و  زا  ناـما  دومرف : تسیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دربیم ناـیاپ 

دهاوخ باریـس  ار  وت  اراوگ  بآ  زا  زیربل  ماج  اب  وا  درک و  یهاوخ  رادید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تردـقنارگ  ياین  يدوزب 
هاگ نآ  درک و  زاغآ  رگید  يداهج  تشگزاب و  يوما  موش  هاپـس  بلق  هب  هرابرگد  یلع » .» دـش یهاوخن  هنـشت  زگره  نآ  زا  سپ  تخاـس و 

عاجش دنمشیدنا و  ناوج  يوما ، موش  هاپـس  دنکفا . نیمز  هب  نیز  زا  ار  وا  داد و  رارق  شاهنازوت  هنیک  ریت  فده  ار  وا  يدبع » ذقنم   » هک دوب 
هب ار  دوخ  یلع »  » يادن تفایرد  اب  ترـضح  نآ  دنتخاس . هراپ  هراپ  ار  وا  نینزان  ندب  دـندرک و  هرـصاحم  وس  ره  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ۀمرح كاـهتنا  یلع  هللا و  یلع  مـهأرجأ  اـمف  كوـلتق  اـموق  هللا  لـتق  :» دوـمرف داتــسیا و  وا  نوـخ  رد  قرغ  رکیپ  راـنک  رب  دـیناسر و  نادـیم 
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لامیاپ ادخ و  تاررقم  نتـسکش  رب  هنوگ  نیا  ار  نانآ  زیچ  هچ  دشکب ! دنتـشک ، ار  وت  هک  ار  یمدرم  ادخ  ناج ! یلع  ماهدـید ! رون  .« لوسرلا
دـیراب و ورف  ناگدـید  زا  کـشا  ناراـب  لاـحنامه  رد  و  تسا !؟ هداد  یخاتـسگ  هحفـص 248 ] تراـسج و [  ربماـیپ  تمرح  میرح  نتخاـس 
اب بنیز  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دنمجرا  رهاوخ  ! ایند یگدـنز  ایند و  رـس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  رگید  مرـسپ ! !« افعلا كدـعب  ایندـلا  یلع  :» دوزفا
!« هابیبح ای  : » هک دوب  دنکفا  نینط  شزوسناج  يادن  هک  یلاح  رد  دمآ و  نوریب  هدرپارـس  زا  ردارب  يادن  ندینـش  زوسناج و  هرظنم  نآ  ندید 

ادـن لد  هدرپ  زا  دـنکفا و  ندـب  نینزاـن  نآ  يور  رب  ار  دوخ  دـناسر و  ردارب  ناـمرهق  دنمـشیدنا و  ناوج  نوخ  رد  قرغ  رکیپ  هب  ار  شدوخ 
نادناخ .و  دـینادرگزاب رون  هدرپارـس  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  رهاوخ  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  !و  مردارب زیزع  یلع ! ماهدـید ، رون  هک : دروآرب 

رعاش نآ  هک  دـندوب  هنوگ  ناـمه  تلادـع  قح و  هار  رد  یماگـشیپ  تعاجـش و  يروـالد و  یـشنمگرزب و  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  گرزب 
هک دنتسه  ياهتخآ  ياهریـشمش  نابحاص  نانآ  ... بلاعثلا اهنم  دسالا  یف  تقرم  اذا  اهل  اعبت  يدرلا  یقلی  ۀیطخ  :و  دنکیم فصو  دنمـشیدنا 

اهنآ رس  تسا و  نالدایرد  نآ  ناتسد  رد  اهریشمش  يهضبق  . دنربیم شروی  هابور  ياههلگ  رب  هک  ییاهریش  ناسب  تساهنآ ؛ لابند  هب  گرم 
نایاپ هب  گنج  هک  هاگ  نآ  دزاـسیم و  ناراـب  رون  ار  رازراـک  نادـیم  دـنکیم  عولط  اهریـشمش  نیا  هک  هاـگ  نآ  . ناـشخرد ياههراتـس  رد 

. دنزاسیم ار  یگدازآ  يدازآ و  يدنلبرس و  تزع و  ياهخاک  دنور ، ماین  رد  دسریم و 

یبتجم ترضح  راگدای 

هراشا

نیـسح نامرهق  ناوج  یلع »  » زوسناج تداهـش  زا  سپ  هک : تسا  هدروآ  اروشاـع -  راـبمغ  دادـیور  نارگـشرازگ  زا  ملـسم - » نب  دـیمح  »
« دیعس نب  ورمع  .» داهن عافد  داهج و  نادیم  هب  ماگ  دوب  نابات  هام  زا  ياهراپ  ناسب  ناشفارون  يامیس  رد  هک  هوکـشرپ  یناوجون  مالـسلاهیلع ،

نیا اـب  ار  وت  متفگ  وا  هب  . مدـنبیم وا  رب  ار  هار  مریگیم و  تخـس  ناوج  نیا  رب  ار  راـک  نم  تفگ : نم  هب  يوما  هاپـس  ناگدرکرـس  زا  یکی 
هحفـص یتصرف [  هک  ساسح  يهظحل  کی  رد  درک و  نیمک  مساق  هار  رـس  هماکدوخ ، رـصنع  نآ  اما  ؟ یهاوخیم هچ  وا  زا  راـکچ ؟ ناوج 

ناه هک  داد  ادن  لاح  نامه  رد  داتفا و  نیمز  رب  شاهرهچ  رب  ریلد  ناوجون  نآ  تخاس و  دراو  وا  رب  تخـس  ياهبرـض  دروآ ، تسد  هب  [ 249
ردارب راگدای  هشیپ  تواقش  لتاق  رب  يراکش  زاب  ناسب  دناسر و  رازراک  نادیم  هب  ار  دوخ  مالسلاهیلع  نیسح  ! بایرد ارم  ناجومع  ومع ! يا 
يدازآ ياوشیپ  زیتس  ملظ  ریـشمش  هک  تخاس  شیوخ  رپس  ار  وزاب  تخب  هریت  نآ  تفرگ . فدـه  ار  وا  شزوس  متـس  ریـشمش  اـب  تخاـت و 

زا مالسلاهیلع  نیسح  هاگ  نآ  دینش . ار  وا  يادص  يوما  هاپـس  يهمه  هک  دروآرب  یـشورخ  وا  درک و  ملق  قفرم  زا  ار  دیلپ  رـصنع  نآ  تسد 
راکیپ نیا  رد  هک  دهد  تاجن  نانآ  هرصاحم  زا  ار  ردارب  دنمجرا  راگدای  ات  درک  هلمح  هفوک  هاپس  ماظن  هراوس  هب  دیشک و  تسد  يرارف  نآ 
نیـسح هاـگ  نآ  . داـهن تداهـش  رتسب  رب  رـس  لاـح  نآ  رد  دـیدرگ و  لاـمیاپ  مساـق  نینزاـن  رکیپ  ترـضح  نآ  ربارب  زا  يوما  هاپـس  زیرگ  و 

نیمز هب  ار  دوخ  ياهاپ  نداد  ناج  لاح  رد  زین  وا  تسا و  هتفرگ  ناماد  هب  ار  شرس  هتسشن و  ناوجون  نآ  نیلاب  رب  هک  دندید  ار  مالسلاهیلع 
داب رود  ادخ  تمحر  رهم و  زا  .« كدج کیف  ۀمایقلا  موی  مهمصخ  نم  كولتق و  موقل  ادعب  :» دومرف ناگتـسیاش  رالاس  . دبوکیم دیاسیم و 
نآ .و  دوب دهاوخ  ادخ  ربمایپ  تردـقنارگ  ياین  تسا ، نمـشد  ناراکهبت  نآ  اب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یـسک  نآ  دنتـشک . ار  وت  هک  یمدرم 

دنگوس يادـخ  هب  .« هرـصان لق  هرتاو و  رثک  هللاو  توص  کعفنی ، الف  کبیجی  وأ  کبیجی ، الف  هوعدـت  نأ  کمع  یلع  هللاو  زع  :» دوزفا هاـگ 
وت يارب  اما  دـهدب ، ار  وت  خـساپ  اـی  دـهد و  خـساپ  ار  وت  دـناوتن  وا  یناوخب و  يراـی  هب  ار  وا  ماهدـید  رون  وت  هک  وت ، يومع  رب  تسا  تخس 

رایسب و شنادناخ  نارای و  ناگدش  هتشک  هک  تسا  یـسک  يادن  وت ، یهاوخ  يرای  يادن  دنگوس  يادخ  هب  مردارب ! راگدای  . دشخبب يدوس 
هتفخ نوخ  هب  ياهرکیپ  نایم  رد  دروآ و  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  هتفخ  نوخ  هب  رکیپ  ناگتسیاش  رالاس  سپس  . تسا كدنا  شروای  رای و 

يوما هاپس  تسد  هب  هک  ناوجون -  نیا  مدیـسرپ  هک : تسا  هدروآ  هدنهدناکت  دادیور  نیا  رگـشرازگ  . داد رارق  شدیهـش  نانامرهق  نارای و 
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. داب شردقنارگ  ياین  ردپ و  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  یلع -  نب  نسح  راگدای  مساق ، دنتفگ : هحفص 250 ] دوب [ ؟ هک  دش -  هتشک 

؟ تسه یسردایرف  ایآ 

 - مالسلاهیلع نیسح  نادناخ  يوپقح  بلطحالصا و  نادرم  هاوخیدازآ و  نارای  رتشیب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  رازراک  يهنودرگ  ]
ناـسنا زا  رادـشه  داـقتنا و  يدازآ و  تلادـع و  ياوشیپ  هناتـسودرشب  یحالـصا و  يهماـنرب  قح و  هب  توـعد  هار  رد  يرگید  زا  سپ  یکی 

نآ دـندمآ و  لـیان  تداهـش  هب  يوما  يهشیپ  تنوشخ  هماـکدوخ و  میژر  يوس  زا  رـشب  قوقح  ندـش  لاـمیاپ  ینکـش و  نوناـق  يزیتـس و 
رگید نت  دنچ  زج  نانآ  يهمه  زا  دید  هک  یماگنه  .[ دنام اهنت  هکی و  یمـشاه  ناناوج  نارای و  نتفر  اب  جیردتب  اهلـسن  اهرـصع و  هیامنارگ 

ندادناکت يارب  و  داهن . شیپ  هب  ماگ  تساخاپب و  دوخ  دناهدرک ، زاورپ  قح  يوس  هب  هداهن و  تداهش  رتسب  رب  رس  همه  تسا و  هدنامن  یقاب 
يزیتسدادیب و یهاوخ و  يرای  يادن  تجح  مامتا  نیرخآ  يارب  نیبرهاظ و  شیدناهداس و  ياهرکف  دومخ و  ياهدرخ  هتفخ و  ياهنادـجو 

لوسر مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  :» هک دنکفا  نینط  اونین  تشد  نهپ  رد  ترضح  نآ  يادن  هک  دوب  هاگ  نآ  . داد رس  ییاهنت  تبرغ و  دایرف 
کبـس و ادـخ و  ربماـیپ  تمرح  میرح  زا  هک  تسه  یعفادـم  رگتیاـمح و  اـیآ  »؟... نیعم نم  لـه  ؟... ثیغم نم  لـه  ؟... دـحوم نم  لـه  ؟ هللا

يراـیب وا  ناـمرفب  دربـب و  باـسح  ادـخ  زا  هـک  تـسه  یتسرپاـتکی  ارگدـیحوت و  اـیآ  ؟ دـنک تیاـمح  وا  يهناـشنمدازآ  هنـالداع و  يهریس 
زا رورپلیلذ  شکتیرح و  ناراکبان  نیا  متـس  راشف و  زا  ار  ام  تاجن  هک  تسه  یهاوخ  تاـجن  سرداـیرف و  اـیآ  ؟ دزیخ اـپب  ناگدـیدمتس 
نآ ناعفادـم  نازابرـس و  تلادـع و  قح و  يرای  هب  هک  تسه  یناسر  يرای  رای و  ایآ  ؟ دـهد يرای  دادبتـسا  ربارب  رد  ار  ام  دـهاوخب و  ادـخ 

هحفص 251 ] دباتشب [ ؟

دیهش لاسدرخ 

هراشا

مالـسلاهیلع و نیـسح  هدرپارـس  زا  هلان  هیرگ و  يادـص  نارگحالـصا ، ناگتـسیاش و  رالاس  ییاهنت  هناعاجـش و  يادـن  ندـش  نکفا  نینط  اب 
کیدزن نانزریـش  ناوناب و  هدرپارـس  هب  ترـضح  نآ  . دندرک هیرگ  همه  تساخرب و  نامـسآ  هب  بلطقح  مدرم  رون و  هاگودرا  ناگدنامزاب 

. دنک عادو  ار  وا  دهد و  رارق  شاهناردپ  رهم  فطل و  دروم  دنیبب و  ار  وا  راب  نیرخآ  يارب  ات  تساوخ  ار  هللادبع »  » شلاسدرخ دـنزرف  دـش و 
درگنب کین  ار  دوخ  لاسدرخ  كدوک  ، ردپ مه  ات  تفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلاهیلع  نیـسح  دندروآ و  ار  ترـضح  نآ  بوبحم  كدوک 
شوغآ رد  ار  موصعم  كدوک  نآ  هاگولگ  دـساینب »  » زا يراکهبت  رـصنع  هاگانب  هک  دریگرب  شاهیامنارگ  ردـپ  زا  ياهشوت  كدوک  مه  و 

نآ يولگ  ریز  ار  اهتسد  فک  مالسلاهیلع  نیسح  دش و  ریزارس  نوخ  . دیرد دیرب و  ار  وا  شوگ  ات  شوگ  داد و  رارق  دادیب  ریت  فده  ردپ 
تنک نا  بر  :» تفگ ادـخ  هاگرابب  ور  دـناشفا و  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهنوخ  هاگ  نآ  دـیدرگ و  زیربل  نوخ ، زا  اـت  تفرگ  دیهـش  لاـسدرخ 

ریذپانف رذگدوز و  يارس  نیا  رد  رگا  اراگدرورپ ، .« نیملاظلا ءالؤه  نم  انل  مقتنا  ریخ و  وه  امل  کلذ  لعجاف  ءامسلا  نم  رصنلا  انع  تسبح 
بیصن و هنادواج  يارس  رد  ار  نآ  زا  رتهب  ياهتشاد ، غیرد  ام  زا  ار  نامسآ  يوس  زا  يرهاظ  يزوریپ  يرای و  تحلصم ، تمکح و  ساسارب 

شدیهـش كدوک  يولگ  نوخ  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  ! ناتـسب هماکدوخ  نارگدادیب  نیا  زا  ار  ام  ناورهر  ام و  داد  زاس و  ام  يزور 
قح و هار  نادیهش  هدرپارس  يوس  هب  ار  وا  ناجیب  رکیپ  ترضح  نآ  و  دماینزاب ، نیمز  يوس  هب  ياهرطق  دیشاپ ، نامسآ  يوس  هب  ار  نآ  هک 

. داد ياج  نازیزع  نارای و  هتفخ  نوخ  هب  ياهرکیپ  نایم  رد  زین  ار  وا  درب و  تلادع 

نیسح يور  رب  بآ  نتسب 
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يدرمناوجان تواقش و  اب  ربمایپ ، يوس  زا  تباین  تفالخ و  یهانپ و  مالسا  نیغورد  ياعدا  همه  نآ  اب  يوما  هشیپ  دادیب  میژر  هک  یماگنه 
نادـنزرف و نادـناخ و  بلطقح و  ناراـی  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رب  یگنـشت  تسب ، روـن  هاـگودرا  هحفــص 252 ] رب [  ار  بآ  يروآ  تــهب 
« غبصا نب  مساق   » مان هب  اروشاع ، هدنهدناکت  ياهدادیور  نارگـشرازگ  زا  یکی  . تفرگ الاب  تخـس  راک  دروآ و  راشف  شلاسدرخ  ناکدوک 

نارای مالسلاهیلع و  نیـسح  يور  رب  ار  بآ  هک  یماگنه  درک : تیاور  نینچ  نم  هب  زور  نآ  ياهدادیور  ناهاوگ  زا  یکی  هک : تسا  هدروآ 
سابع رون  هاگودرا  رادرـس  هک  یلاح  رد  دـش و  راوس  شاهژیو  بکرم  رب  ترـضح  نآ  تفرگ ، ـالاب  یگنـشت  راـشف  دنتـسب و  شنادـناخ  و 

موش يهماـن  نیا  هک  دوب  نآ  زا  سپ  يوـما  میژر  یمالـسا  دـض  یناـسنا و  دـض  راـک  نیا  . تفرگ شیپ  رد  ار  تارف  هار  دوـب ، وا  شیپاـشیپ 
، تارف بآ  اب  شنارای  نیسح و  نایم  دعس ! رسپ  يا  ناه  هک : دیسر  دعس » نب  رمع  ، » يوما هاپس  هدنامرف  هب  هفوک  هشیپ  دادبتسا  ریما  دیبع ،» »

بل اب  ای  دـندروآ و  دورف  رـس  ام  نامرف  ربارب  رد  ای  ات  دنـشچن  دنـشونن و  اراوگ  بآ  نآ  زا  ياهرطق  نانآ  هک  شاـب  بقارم  نکفا و  ییادـج 
نیا ماجنا  رب  « جاجح نب  ورمع   » یهدنامرف هب  ار  راوس  دصناپ  دیبع »  » هاپـس يهدرکرـس  هک  دوب  موش  همان  نیا  زا  سپ  !و  دـنوش هتـشک  هنـشت 

نیسح نارای  يوس  زا  بآ  نتفرگرب  يارب  ار  هار  هعیرش ، هرصاحم  اب  دندمآ و  تارف  هعیرش  درگ  رب  نانآ  تشامگ و  يرـشب  دض  تیرومأم 
دوگ ياهنوگ  هب  ییایفارغج  تیعقوم  رظن  زا  تارف  هک  تسا  ینتفگ  . دـندنکفا هلـصاف  تارف  بآ  رون و  هاگودرا  ناـیم  دنتـسب و  مالـسلاهیلع 

ار هار  نآ  تشاد و  ناکما  بآ  نتـشادرب  دوب ، هدـش  هتخاس  هک  صاـخ  یهار  زا  اـهنت  دوبن و  نکمم  بآ  نتـشادرب  نآ  هطقن  ره  زا  هک  دوب 
يا ناه  هک : دروآرب  دایرف  ناگتسیاش  رالاس  هب  هک  دوب  هنارگدادیب  روتسد  نیا  ماجنا  رد  يدزا ،» هللادبع  .» دش هتـسب  هک  دنتفگیم  هعیرـش » »

وت و هک  دـنگوس  يادـخ  هب  دـنزیم ؟ جوم  یهام  مکـش  ای  نامـسآ و  يهنیـس  ناسب  هک  يرگنیم  اراوگ  لـالز و  بآ  نیا  هب  اـیآ  نیـسح !
، دروآ يور  تارف  فرط  هب  مالسلاهیلع  نیسح  هک  یماگنه  !و  دیریمب هدز  شطع  بل و  هنـشت  ات  دیـشچ  دیهاوخن  ار  نآ  زا  ياهرطق  تنارای 

ییادج بآ  نیسح و  نایم  دیشاب و  هدامآ  نایرگشل ! يا  ناه  هک : دروآرب  دایرف  يوما  هاپس  هب  نابأ » نب  ۀعرز  » مان هب  يرگید  هارمگ  رـصنع 
لاقف [ » هحفص 253 دناشن [ . راوگرزب  نآ  هاگولگ  رب  ار  نآ  تفر و  هناشن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  داهن و  نامک  رد  يریت  شدوخ  و  دینکفا .
مهللا :» تفگ هنارگـشیاین  دروآ و  ادخ  هاگرابب  ور  ناگتـسیاش  رالاس  .« هکنح یف  هتبثأف  مهـسب  هامر  ءاملا و  نیب  هنیب و  اولوح  نابأ : نب  ۀعرز 

ناک و  !» هدم شرارق  دوخ  شیاشخب  شزرمآ و  دروم  زگره  زاس و  دوبان  هدز  شطع  هنـشت و  ار  وا  ایادخ ، راب  .« ادبأ هل  رفغت  اشطع و ال  هلتقا 
وا هک : دناهدروآ  تخبهریت  رصنع  نیا  دروم  رد  .« ءامسلا یلا  اذکه  لوقی  مدلا و  یقلتی  لعجف  برـشلا  نیب  هنیب و  مدلا  لاحف  ۀبرـشب  یتأ  دق 

فرط زا  دیـشکیم و  دایرف  شطع  شزوس  زا  شیوخ  يوراشیپ  زا  هک  دـیدرگ  ینارگ  درد  راـچد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نیرفن  زا  سپ 
ار وا  ات  شتآ  زا  ياهروک  شرـس  تشپ  دوب و  هدـننک  کنخ  هلیـسو  نزبداب و  نیدـنچ  هراومه  شیوراـشیپ  ور  نیا  زا  امرـس ؛ زوس  زا  تشپ 

یندیشون ییاذغ و  داوم  رگید  ریش و  بآ و  زا  رپ  یگرزب  فرظ  ! دینک مباریس  تشک ، ارم  یگنشت  هک : دیشکیم  دایرف  بترم  و  دنک ؛ مرگ 
ات دوب  راتفرگ  الب  نامه  هب  دزیم و  دایرف  شطع  یگنـشت و  زا  مه  زاب  دیـشونیم و  وا  دندروآیم و  شیارب  دوب ، هدنـسب  یهورگ  يارب  هک 

. تفر خزود  هب  دیکرت و  رتش  مکش  ناسب  شمکش  ماجنارس 

رون هاگودرا  رادرس  تداهش 

هراشا

هک یلاح  رد  دـیدرگ و  شیوخ  بکرم  رب  راوس  مالـسلاهیلع  نیـسح  رون ، هاگودرا  رد  یگنـشت  راشف  زا  سپ  هک : دـناهدروآ  دروم  نیا  رد 
يوما شنمدد  هشیپ و  دادیب  هاپس  اما  تفرگ ، شیپ  رد  ار  تارف  هار  دوب ، ترـضح  نآ  شیپاشیپ  سابع » ، » يدازآ نامرهق  رگنفرژ و  رادرس 

رد دندرک و  هرـصاحم  وس  ره  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  شرالاس  اب  سابع  نایم  ندنکفا  ییادج  زا  سپ  دـنکفا و  ییادـج  ود  نآ  نایم 
هتفخ نوخ  هب  رکیپ  ندید  اب  مالسلاهیلع  نیسح  . دندناسر تداهش  هب  ار  صالخا  تماهش و  درمریـش  نآ  رباربان ، هنادرمناوجان و  راکیپ  کی 
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يزاـبناج يراکادـف و  دروم  رد  نم  . تسیرگ تدـشب  ردارب  زوسناـج  تداهـش  رب  دـیدرگ و  نیگهودـنا  تخـس  شیوخ  هاپـس  ریلد  رادرس 
هیلع ءاکبلاب  اقیقح  هحفـص 254 ] ماهدورـس [ : هنوگ  نیا  دـنکفا  ییادـج  ردارب  ود  نآ  نایم  ریت  ناراب  هک  یتاظحل  نآ  يهرابرد  و  سابع » »

هدنبیزهادع هتعاجـش  نم  قرفت  یتح  هسفنب هللا  هادفهاده  مهلالـض  نم  لباق  مولظ و  رافک  لک  دـهاج  وهاخا  یـساو  يذـلا  لضفلاوبا  انزح 
رد وا  هک  ارچ  دنزیرب ، کشا  بالیس  وا  گوس  رد  دننک و  هیرگ  سابع  اهیگتسیاش ، اهتلیضف و  ردپ  رب  هودنا  مغ و  اب  ناگتـسیاش  هک  تسا 

تماهـش صالخا و  دوجو و  يهمه  اب  دروآ و  اج  هب  ار  ةاـساوم  يردارب و  مسر  نیـسح  شرـالاس ، ياـپباپ  ماـگ و  هب  ماـگ  تداهـش  يوک 
ماگ اب  دـیگنج و  تجح  مامتا  يرگنـشور و  زا  سپ  ياهشیپ ، دادـیب  رگنارفک و  ره  اـب  وا  . درک عاـفد  تلادـع  قح و  زا  یخیراـت  ریظنیب و 

نمـشد وا  ریذپان  فصو  تعاجـش  ربارب  رد  درک و  قح  يادف  ار  ناج  وا  . درک راکیپ  ناهارمگ  یهارمگ و  اب  تیاده  قح و  هار  رد  ندرپس 
، شرالاس سدقم  بلق  تیاضر  ادـخ و  يدونـشخ  هشیدـنا  رد  لحارم  نیا  يهمه  رد  درک و  راکیپ  یگنـشت  لاح  رد  وا  دـیدرگ . رام  رات و 

. دوب نیسح 

وا رابهوکش  ماقم  زا  يوترپ 

ترجه زا  لاس 26  هب  وا  . تشاد ترهش  نینبلاما  هب  شدنمجرا  مام  دوب و  نانمؤمریما  دنزرف  رون ، هاگودرا  تماهشرپ  دنمـشیدنا و  رادرـس  ]
؛ اهیدار اهتلیضف و  ردپ  ای  لضافوبا ، شراگدنام  يهینک  دوب و  سابع  شاهزاوآ  دنلب  مان  . دمآ لیان  تداهـش  هب  لاس 61  رد  تفای و  تدالو 

تماق شوخ  هوکشرپ ، ابیز و  رادتقارپ ، عاجش و  شنمدازآ ، هاوختلادع و  یناوج  دنمجرا ، تیصخش  نیا  . مشاهینب هام  شراختفارپ  بقل  و 
یقــالخا و ياهــشزرا  هــب  هتـــسارآ  شنمگرزب و  هــشیپاورپ و  رکفتم و  رگنفرژ و  یناــسنا  درخ ، هشیدــنا و  رظن  زا  دوــب و  ییاــشامت  و 

ءالب یلبا  و  هللادـبعیبأ ، عم  دـهاج  نامیالا ، بلـص  ةریـصبلا ، ذـفان  سابعلا  انمع  ناک  :» دـیامرفیم وا  فصو  رد  رون  ماما  نیمـشش  . یناـسنا
راوتسا هناهاگآ و  ینامیا  هب  هتسارآ  رگنفرژ و  دنمـشوه و  یناسنا  سابع ، مردقنارگ ، يومع  هحفص 255 ] [ . ] 1 .« ] ادیهش یضم  و  انسح ،

ياهیراتفرگ اهجنر و  ندـیرخ  ناج  هب  اـب  یگدـنز -  تخـس  نومزآ  رد  درک و  هزراـبم  هناریلد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هارمه  هب  دوب ؛ قیمع  و 
البرک رد  وا  . درک هیده  ادـخ  هار  رد  ار  ناج  هناعاجـش ، گرتس و  يداهج  زا  سپ  دروآرب و  رـس  دنلبرـس  زارفرـس و  ادـخ -  هار  رد  رایـسب 

هک هاگ  نآ  یمـشاه -  نانامرهق  مالـسلاهیلع و  نیـسح  راکادف  نارای  تداهـش  زا  سپ  دوب و  يدازآ  هاگودرا  دمآراک  نامرهق و  رادمچرپ 
 - تساخرب نامسآ  هب  نانآ  یهاوخداد  یگنـشت و  دایرف  دنتـسب و  شناکدوک  نادناخ و  ناگتـسیاش و  رالاس  يور  رب  هنادرمناوجان  ار  بآ 
وا خـساپ  رد  ریذـپان  فصو  يرهم  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . تساوخ راـکیپ  يهزاـجا  دومن و  نیـسح  شرـالاس ، هب  ور  داـهن و  شیپ  هب  ماـگ 

نارگ تخـس  نم  رب  تنتفر  تهج  نیمه  هب  یتسه  نم  صالخارپ  نامرهق و  رادـمچرپ  وت  ردارب ! ناج  .« ییاول بحاص  تنأ  یخأ  ای  :» دومرف
زا ماهنیـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ردارب ! ناج  .« مهنم يراث  ذـخآ  نأ  دـیرا  نیقفانملا و  ءـالؤه  نم  يردـص  قاـض  دـق  و  :» دوزفا وا  اـما  . تسا
وا هب  يدازآ  ياوشیپ  . مریگب نانیا  زا  ار  دوخ  داد  ات  منآ  رب  هدش و  گنت  شیکتنوشخ  نایارگقافن  نیا  یگشیپ  تواقش  یشیدنا و  کیرات 
متس زا  دنک و  توعد  وا  ناگدنب  قوقح  ادخ و  تاررقم  تیاعر  تلادع و  قح و  هب  ار  يوما  هاپـس  ات  تساوخ  وا  زا  اما  داد ، نتفر  يهزاجا 

اب تفرگ و  رارق  يوما  هاپس  ربارب  رد  وا  . دروآ مهارف  یبآ  شاهنـشت  هرـصاحم و  رد  نادناخ  يارب  ناکما  تروص  رد  دهد و  رادشه  دادیب  و 
هتیب و لهأ  هباحصأ و  متلتق  دق  هللا  لوسر  تنب  نبا  نیسحلا  اذه  رمع ! ای  :» دومرف يرگنشور  نمض  درک و  نآ  يهدنامرف  هب  ور  اسر  ییادص 

تخد يهیامنارگ  دـنزرف  تسا ، نیـسح  نیا  رمع ! يا  ناه  .« مهبولق ءامظلا  قرحأ  دـق  ءاملا  نم  مهوقـساف  یـشاطع  هدالوأ  هلاـیع و  ءـالؤه 
نادنزرف مه  نیا  و  دیدیشک ! نوخ  كاخ و  هب  هنارگدادیب  يریذپانمتس ، یهاوختلادع و  مرج  هب  ار  شنادناخ  نارای و  هک  ربمایپ  دنمجرا 

هک دیهد  بآ  نانآ  هب  دییایب و  دیاهدرک ؛ هرصاحم  هنـشت  بل  هحفص 256 ] اب [  ار  نانآ  هتـسب و  ناشیور  رب  ار  بآ  هک  دنتـسه  وا  نادناخ  و 
ناسنا نیا  هب  ادـخ  رورپ  ناسنا  نید  مان  هب  مه  نآ  ، قطنم نوناق و  نیمادـک  اب  امـش  رخآ  . تسا هتخاس  روهلعـش  ار  نانآ  بلق  یگنـشت  راـشف 

دیزگرب ار  توکس  تشادن ، یخساپ  سابع  قطنم  ربارب  رد  هک  يوما  هاپس  يهدنامرف  ؟ دیزاییم تسد  هنادرمناوجان  ینکـش  نوناق  يزیتس و 
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بآ نیمز  نارک  ات  نارک  رگا  یلع ! دـنزرف  يا  ناه  هک : دروآرب  هرعن  يروآ  تهب  تواقـش  يرـسهریخ و  اب  داهن و  شیپ  هب  ماـگ  رمـش  اـما 
رابررش و خساپ  سابع  هک  یماگنه  . داد میهاوخن  امش  هب  ار  نآ  زا  ياهرطق  دیهدن  هفیلخ  هب  تعیب  تسد  ات  میـشاب ، مکاح  نآ  رب  ام  دشاب و 

تارف يوس  هب  ریزگان  هب  تسین ، راذگرثا  نانآ  رد  قح  هب  توعد  ییارگنوناق و  درخ و  قطنم و  هک  تفایرد  دینش و  ار  رمـش  يهنادنمروز 
یتماهـش اب  وا  . تخادرپ هناریلد  يراکیپ  داهج و  هب  دـندوب ، هدـش  هدرامگ  بآ  رب  هک  قانتخا  تملظ و  هاپـس  زا  یهوبنا  اب  دیـشک و  باـکر 

دراو نانآ  طوطخ  زا  روبع  اب  ریت ، زا  یناراب  ربارب  رد  دـیدرون و  مهرد  ار  ماظن  يهداـیپ  هراوس و  رازه  لـهچ  یمزر  ناـمزاس  ریذـپانفصو 
نادـناخ و نیـسح و  یگنـشت  ندروآ  داـی  هـب  اـما  دـشونب ، اـت  تـفرگرب  نآ  زا  یفک  درب و  بآ  رب  تـسد  یگنـشت  راـشف  زا  دـش و  هـعیرش 

بطاخم ار  دوخ  ياهییالاو  اهـشزرا و  هب  هتـسارآ  ناج  تخیر و  بآ  يور  رب  نانآ  اـب  يدردـمه  یهارمه و  ناـشن  هب  ار  بآ  شناـکدوک 
، يدازآ ياوشیپ  تداهـش  زا  سپ  هک  ینادیم  سابع ! ناج  يا  ناهینوکت  نأ  تنک  هدـعب ال  ینوه و  نیـسحلا  دـعب  نم  سفن  ای  : هک تخاس 

سفن رات  هریت و  ياـضف  نیا  رد  وا  زا  سپ  یهاوخب  وت  هک  تسا  كاـندرد  ردـقچ  هک  ینادیم  تسا ؛ نارگ  وت  رب  یگدـنز  ردـقچ  نیـسح 
يراکمه و افـص و  افو و  نید  هک  نم -  نییآ  نید و  اب  کبـس ، نیا  راک و  نیا  هک  دنگوس  يادخ  هب  زگره ! هن ، ؟ ینک یگدـنز  یـشکب و 
يدردـمه و دروآ و  اج  هب  يردارب  مسر  هنوگ  نیا  طیارـش  نیرتینارحب  رد  وا  يرآ  . تسین راگزاس  تسا -  هنالداع  هناعاجـش و  يراـیمه 

نیسح هک  یلاح  رد  دیدنسپن  دومن و  ریـسفت  ار  تمارک  یـشنمگرزب و  دز و  مقر  ار  يدازآ  تلادع و  اوقت و  یکین و  رد  نواعت  یهارمه و 
نامیا هشیدـنا و  نیا  اب  هحفص 257 ] ددرگ [ . باریس  دوخ  یگنـشت ، راشف  رد  دنتـسه و  هرـصاحم  رد  شناکدوک  نادناخ و  مالـسلاهیلع و 

هب ار  بآ  اـت  تفرگ  شیپ  رد  ار  رون  هاـگودرا  هار  تسـشن و  بکرم  رب  دومن و  بآ  زا  رپ  ار  فرظ  تخیر و  بآ  يور  رب  ار  بآ  هک  دوـب 
هار دندوب ، هدرک  شیارآ  دیدجت  رگید  ياهورین  لیسگ  اب  هک  نمشد  يهدیشاپ  مه  زا  ياهورین  . دناسرب شاهدش  هرـصاحم  نادناخ  ردارب و 
وا رباربان  تخس و  راکیپ  کی  رد  رفن  نارازه  هنادرمناوجان  دنتفرگ و  هرصاحم  هب  ار  وا  وس  ره  زا  دنتسب و  تلادع  نامرهق  گرزب  نآ  رب  ار 

دیناشوپ ار  وا  ندب  يهمه  ریت  ياههبوچ  زا  ياهیال  دش و  دادیب  ياهریت  جامآ  شرکیپ  رـسارس  هک  ياهنوگ  هب  دنتفرگ ... اهریت  ناراب  ریز  ار 
هک دوشگیم  اههمیخ  هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  هدروآ ، دراو  نانآ  رب  ياهدنبوک  تابرـض  رادـتقا ، هوکـش و  تعاجـش و  تماهـش و  اب  وا  اما 

ياهویـش اب  لیفط » نب  میکح   » مان هب  يرگید  راکتیانج  يرای  هب  دوب ، هتفرگ  نیمک  یلخن  تشپ  رد  هک  اقرو » نب  دیز   » مان هب  يدـیلپ  رـصنع 
تفرگ پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  نامرهق ، رادمچرپ  نآ  . دندرک ادج  شرکیپ  زا  ار  وا  تسار  تسد  ياهبرـض  ندروآ  دراو  اب  هنادرمناوجان 

نع ادـبا  یماحا  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هللاو  . تفرگ یپ  ار  شیوخ  يـالاو  فدـه  زیگناروش  یـسامح و  راعـشا  نیا  نتخاـس  نکفانینط  اـب  و 
يارب مه  زاب  دـیزاس  ادـج  مرکیپ  زا  ارم  تسار  تسد  هچ  رگا  دـنگوس  يادـخ  هبنیمـألا  رهاـطلا  یبنلا  لـجن  نیقیلا  قداـص  ماـما  نع  وینید 

عافد هشیمه  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  شیوخ  نیتسار  ياوشیپ  زا  زین  .و  درک مهاوخ  عافد  شیوخ  نییآ  نید و  زا  سفن  نیرخآ  ات  هشیمه و 
هـشیپتناما نیما و  هزیکاپ و  كاپ و  ربمایپ  زارفرـس  دـنزرف  تسا و  تسرد  هار  رب  شیوخ  مسر  هار و  نامیا و  رد  وا  هک  ارچ  دومن ، مهاوخ 

هاگودرا هب  بآ  ندناسر  ناطیش و  هاپس  نتـسکش  مهرد  يارب  شیوخ -  هنانامرهق  راکیپ  هب  نیرفآروعـش  زیگناروش و  قطنم  نیا  اب  .و  تسا
ریـسم هب  اهنیا  هب  ییانتعایب  اب  اما  دـیدرگ  ضراع  وا  رب  فعـض  هناروالد ، راـکیپ  دـیدش و  يزیرنوخ  رثا  رب  هک  ییاـج  اـت  داد ، همادا  رون - 
راعـشا نیا  اب  هنانامرهق  مه  زاب  دـش و  ادـج  شرکیپ  زا  تفرگ و  رارق  فدـه  دروم  هاگنیمک  زا  زین  وا  پچ  تسد  هک  دادیم  همادا  شیوخ 
يراسی مهیغبب  اوعطق  دـقرابجلا  ۀـمحرب  يرـشبأ  رافکلا و  نم  شخت  ـال  سفن  اـی  هحفـص 258 ] داد [ : همادا  شیوخ  داـهج  هب  نیرفآروـش 

اب نانآ  . داب تاهدژم  دنمزوریپ  يادخ  تمحر  رهم و  هب  و  یسرتب . نازیتس  قح  نارفاک و  زا  هک  دابم  سفن ! يا  ناهرانلا  رح  بر  ای  مهلـصأف 
هکنیا اب  سابع  . زاس دراو  نازوس  شتآ  هب  ار  نانآ  لداع  راگدرورپ  يا  وت  دـندرک و  ادـج  مرکیپ  زا  ارم  تسار  تسد  شیوخ  يراکزواجت 

هب ار  بآ  هک  دوب  راودـیما  دادیم و  همادا  شیوخ  شـالت  هب  هناعاجـش  دوب ، هدـیراب  وا  رب  اـهریت  ناراـب  هدـش و  ادـج  شرکیپ  زا  تسد  ود 
ریلد رادـمچرپ  تخیر و  نیمز  رب  بآ  دروخ و  بآ  کشم  رب  دـمآ و  نمـشد  يوس  زا  يریت  هاـگانب  اـما  دـناسرب ، رون  هاـگودرا  ناـکدوک 

. درب يرگید  يهشیدنا  رد  ار  اروشاع 
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؟ درک دیاب  هچ  کنیا 

دوب طیارش  نیا  رد  تسرد  !! دورب رون  ياههمیخ  يوس  هب  هک  یبآ  هن  و  دشاپب ، مه  زا  ار  نمشد  فوفص  هرابرگد  ات  دراد  ندب  رد  یتسد  هن 
رارق نیمز  يور  رب  بکرم  زا  اهلسن ، اهرصع و  رادرس  یمارگ  نآ  دز و  وا  رس  رب  نینهآ  يدومع  اب  دش و  کیدزن  وا  هب  يدیلپ  رـصنع  هک 
زیگنا نزح  زوسناج و  هچ  برع  رعاش  ! بایرد ار  سابع »  » تردارب رگید  نیـسح ! ناجردارب  !« كاخأ كردأ  یخأ  ای  :» هک داد  ادن  تفرگ و 

نآ تداهـش  رب  وا  ناکاین  دـیاب  ور  نیا  زا  . درک کیرات  ار  مشاهینب »  » هام يهرهچ  نینهآ  دومع  ـالبرک  رد  : هک دیارـسیم  نومـضم  نیا  هب 
! مروای رای و  مردارب ! هک : دزیم  هلان  مالـسلاهیلع  نیـسح  داتفا و  نیمز  يور  رب  بسا  زا  سابع  هک  دننادیمن  ایآ  . دنیرگب اروشاع  رادـمچرپ 
ار دوخ  تخات و  نادیم  هب  يراکش  زاب  دننامه  شنامرهق  رادمچرپ  يادن  ندینش  اب  ناگتسیاش  رالاس  . تسکـش مرمک  وت  تداهـش  اب  کنیا 
. تسا هتسشن  نارگدادیب  ریت  شناگدید  رب  هتسکش و  یناشیپ  هدش ، ملق  اهتسد  دید  تسیرگن ، سابع  هب  هک  یماگنه  اما  دیناسر ، ردارب  هب 
هب ار  وا  رـس  تسـشن ، شاهزاوآدنلب  رادمچرپ  نوخ  رد  قرغ  رکیپ  رانک  دمآ و  کیدزن  هدیمخ  رمک  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 259 ] ] 

تمش یتلیح و  تلق  يرهظ و  رسکنا  نالا  یخأ ! :» دومرف وا  هب  باطخ  مالسلاهیلع  نیسح  . درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  وا  تفرگ و  نماد 
نمـشد دـش و  كدـنا  دودـحم و  ماهراـچ ، ریبدـت و  ،و  تسکـش مرمک  رگید  وـت  نداـتفا  كاـخ  هب  اـب  کـنیا  ! مساـبع مردارب ! .« يودـع یب 

يهیامنارگ دوجو  هب  هک  ینامشچ  نآ  نم ! رادرس  : دوزفا يرگید  هتخوس  لد  يهدنیارـس  نایب  هب  زین  .و  تساخرب نم  تتامـش  هب  راکزواجت 
وت راختفارپ  دوجو  رطاخب  نونکات  هک  يرگید  ناگدـید  تفر و  دـهاوخ  باوخ  هب  مارآ  تحار و  رگید  نونکا  تشادـن ، تحار  باوخ  وت 
زین واهمانم  زعف  يرخأ  دهـست  منت و  مل  کب  نیعا  تمان  مویلا  . تفرگ دهاوخن  رارق  دنام و  دهاوخ  رادیب  تفریمن  باوخ  هب  مارآ  تحار و 
موی هامع  ۀنیکـس  لوقت  ام  عمـست  تسلوا  ؟ ینوبلـس يدـعلا  اذا  يامح  ای  یل  نم  كوعدـت  ابنیز  عمـست  سابع  : دومرف يرگید  رعاش  نایب  هب 

عفادـم يا  : دـیوگیم وت  هب  باطخ  هک  يونـشیم  ار  بنیز »  » مالـسلااهیلع همطاف  يهنازرف  تخد  يادـن  ایآ  نم ! سابع  ؟ ینیمحی نم  رـسألا 
دهاوخ تیامح  ام  زا  نمشد  يهنایشحو  شروی  ربارب  رد  یسک  هچ  رگید  وت  تداهـش  زا  سپ  کنیا  بنیز ! يهدننک  تیامح  يا  ! تیب لها 

زا تراسا  زور  رد  یسک  هچ  رگید  وت  تداهش  زا  سپ  ناجومع ! دیوگیم : هنیکس »  » مزارفرـس تخد  هک  يونـشیمن  ایآ  نم ! سابع  ؟ درک
لابقتـسا هب  هنیکـس »  » شاهنازرف رتخد  . تشگزاب اههمیخ  يوس  هب  تساخرب و  هودـنا  مغ و  يایند  اب  هاگ  نآ  ؟ دومن دـهاوخ  عافد  اـم  قوقح 

هحفص 260] يرادن [ ؟ ربخ  سابع  میومع  زا  ایآ  ناجردپ ! »؟ سابعلا یمعب  ملع  کل  له  هاتبأ  :» تفگ تفاتش و  ردپ 

هناشنم دازآ  گرم  ای  یگدنز 

روم و ناسب  وس  ره  زا  يوما  هاپس  دناوخارف و  راکیپ  هب  ار  زورفا  شتآ  ناراکزواجت  مالـسلاهیلع ، نیـسح  هک  دوب  سابع »  » تداهـش زا  سپ 
هک ییاجنآ  ات  تخاس  شیوخ  زوسمتس  ریشمش  همعط  دمآ ، وا  گنج  هب  هک  ار  يرگزواجت  ره  زین  ترـضح  نآ  دندرب و  موجه  وا  رب  خلم 

ار زیتسقح  نمشد  ياهفص  اهلسن ، اهرـصع و  هیامنارگ  نآ  . تشاذگ رثا  ینـشور  هب  يوما  رکـشل  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  یعافد  رازراک 
گرم ... رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  لتقلا  : دناوخیم ار  زومآسرد  زیگناروش و  يهدورـس  نیا  دیدرونیم و  مهرد 

نتفریذـپ زا  رتهب  مه  زاـب  تلذ ، هب  ندرپس  نت  اـهنیا  يهمه  اـب  تسا و  يراوخ  تفخ و  هب  ندرپس  نت  يریذـپتلذ و  زا  رتـهب  هناـشنمدازآ 
یلع نانمؤمریما  دـنزرف  نیـسح ! متـسه ، نیـسح  نم  دیـسانشیمن ؟ ارم  کلـسم ! يوما  ناراکزواجت  يا  ناـه  .] تسا خزود  روهلعـش  شتآ 

قوقح و زا  نم  . دروآ مهاوخن  دورف  رـس  زگره  مرواین و  دورف  رـس  دادبتـسا  ربارب  رد  هک  ماهدرک  داـی  دـنگوس  نم  هک  دـینادب  مالـسلاهیلع ؛
نید و هار  رد  دومن و  مهاوخ  تیامح  نانآ  هدش  لامیاپ  قوقح  تلادع و  يدازآ و  زا  درک و  مهاوخ  عافد  مردپ  راختفارپ  نادناخ  تمارک 
هب دورسیم و  زاسهسامح  زیگناروش و  هنوگ  نیا  هک  دناهدروآ  زین  و  هحفص 261 ] داهن [ . مهاوخ  تداهش  رتسب  رب  رس  يدازآ ، ربمایپ  نییآ 

نحن یـضم و  نم  مرکا  هللا  لوسر  يدج  ورخفا  نیح  ارخفم  اذـهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  ریخلا  یلع  نبا  انا  : دادیم همادا  شاهنانامرهق  داهج 
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ياین . تسا هدنـسب  نم  يارب  راـختفا  ماـقم  رد  هک  ومه  متـسه ؛ یمـشاه  رادرکوکین  درم  نآ  یلع ، دـنزرف  نم  ... رهزن ضرـالا  یف  هللا  جارس 
یناشفارون نیمز  يور  رد  وا  تساوخ  هب  هک  میتسه  ادخ  ياهلعشم  ام  تسا و  ناگتشذگ  نیرتفیرش  هک  ومه  تسادخ ؛ روآمایپ  مردقنارگ 

يارب لاب  ود  وا  هب  ادخ  هک  دشابیم  رفعج  میومع  تسادخ و  ربمایپ  يهزیکاپ  كاپ و  رتخد  هک  ومه  تسا ؛ همطاف  مردـقنارگ  مام  . مینکیم
درف و حالـصا  تیاده و  يرگنـشور و  يارب  هک  یباتک  نامه  تسام ؛ دزن  رد  ادـخ  رابهوکـش  باتک  . تشاد ینازرا  تشهب  يوس  هب  زاورپ 

شیوخ رمع  يهمه  رد  نم  دـیوگیم : ترـضح  نآ  ریظنیب  تعاجـش  هوکـش و  فصو  رد  رامع » نب  هللادـبع  ....[» تسا هدـش  لزان  هعماج 
شنادناخ ناناوج  نارای و  گوس  رد  هک  ماهدیدن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناسب  ییاهنت  هکی و  ياوشیپ  چیه  هدش و  هرـصاحم  نامرهق  چـیه 

تلادع قح و  زا  هداتـسیا و  شنمدد  نمـشد  رامـشیب  هاپـس  ربارب  رد  يریذپان  لزلزت  يدرمیاپ  بلق و  توق  اب  لاحنامه  رد  دشاب و  هتـسشن 
شزوس متس  ریشمش  اب  ترضح  نآ  دربیم و  موجه  اهنت  نامرهق  نآ  هب  يوما  هاپس  ماظن  هراوس  راوشد ، طیارـش  نامه  رد  يرآ ، . دنک عافد 

ربارب زا  دـنزیرگب ، نیگمـشخ  يریـش  ربارب  زا  هک  ییاـههلاغزب  اـهزب و  هلگ  ناـسب  ناـنآ  هک  تفرگیم  تخـس  ياهنوگ  هب  ناـنآ  رب  ار  راـک 
تخاتیم نانآ  رب  ياهنوگ  هب  دیسریم ، نت  رازه  یس  هب  شنانمشد  رامـش  دوب و  اهنت  راوگرزب  نآ  هکنیا  اب  دنتخیرگیم و  يدازآ  ياوشیپ 

نآ دندشیم و  هدـنکارپ  شربارب  زا  خـلم  روم  ناسب  رامـشیب  هاپـس  نآ  هک  درکیم  گنت  ار  هصرع  تفرگیم و  تخـس  نانآ  رب  ار  راک  و 
انقلا و یف  تلاـج  لـیخلا  اذا  : دـیوگیم رعاـش  نیا  هک  هنوگناـمه  راوگرزب  نآ  يرآ ، . تشگیم زاـب  شیوخ  هاـگیاج  هب  ریزگاـن  ترـضح 
هحفـص 262] رد [  زج  اهریـشمش  دـنروآ و  تخات  اههزین  کچاکچ  نایم  رد  اهبسا  هک  هاگنآ  ... ناـعط ریغ  نلئـسی  ـال  سباوع  تفـشکت 

دفاکشیم ار  ناراکزواجت  يهنیس  هک  تسا  دروامهیب  نامرهق  نآ  هزین  دنهن ، راکیپ  نادیم  هب  ماگ  نارواگنج  همه  دنـشابن و  ندز  هشیدنا 
قح زا  دزاسیم و  الب  رپس  هناریلد  ار  شاهنیـس  دزرلیم  مزر  نادیم  رد  اهوسرت  تسد  یتقو  هک  تسا  يدرمناوج  وا  دزیریم . ار  ناشنوخ  و 
دـش لیلذ  امـش  زیزع  نارادایند  رادنپ  هب  ناشن  مدق  تابث  يرادـیاپ و  ییاج  ات  تلادـع  قح و  زا  عافد  رد  امـش  .و  دـننکیم عافد  تلادـع  و 

هتـسب رهاظ  هب  امـش  هناتـسودرشب  دـنلب و  فدـه  ناـمرآ و  هب  ندیـسر  يارب  اـههار  دـیدرگ و  ناـشنمدد  ریـشمش  همعط  ناـشکاپ  ياـهرکیپ 
هک دوب  طیارش  نیا  رد  .و  درک بورغ  نارگدادبتسا  رادنپ  هب  امش  لابقا  هراتس  دندرب و  امغی  هب  ناکلـسم  يوما  ار  امـش  ییاراد  تورث و  . دش
رد وا  نادـناخ  ربمایپ و  تمرح  قوقح و  هدـننک  تیاعر  هک  دـش  نشور  داتفا و  رطخ  هب  شیوخ  هاگآ  نیتسار و  نانابزرم  تداهـش  اـب  نید 

. دناكدنا ردقچ  رامش 

رازراک نادیم  رد  یگدازآ  سرد 

شاهدرپارس وا و  نایم  یهورگ  یگدرکرـس  هب  رمـش »  » ات داد  همادا  شیوخ  يهنانامرهق  داهج  هب  نانچمه  اهلـسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ 
یتعاس ات  رمـش !»  » يا ناه  هک  داد  ادن  يوما  هاپـس  يهدرکرـس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . تفرگ رگنـس  شنادناخ  وا و  نایم  دنکفا و  ییادـج 

هدرپارس و هب  ماهدنز  نم  ات  نیاربانب  ددرگیم ، لالح  يوما  هاپس  رب  امش  رادنپ  هب  مناج  لام و  مراذگیم و  تداهـش  رتسب  رب  رـس  نم  رگید 
ياههمیخ هب  ندش  کیدزن  زا  ار  دوخ  ورهلابند  هشیپهانگ و  نادان و  ناتفـص  هدرب  دیناسرتن ، ار  ناکدوک  نانز و  دـیربن و  موجه  مهاگودرا 
شنمدازآ درمدازآ و  یکدنا  ناهج ، نیا  رد  دیـسرتیمن ، زیخاتـسر  زور  یـسرباسح  رگداد و  يادخ  زا  دیرادن و  نید  رگا  دیرادزاب و  نم 

رب هک  یتـسار  و  .« نید مکل  نکی  مـل  نا  ارارحا  ایندـلا  یف  اوـنوک  و  مکتاـغط ، مکلاـهج و  هوعنماـف  حاـبم ، ۀـعاس  نـع  مـکل  یلحر  .» دیـشاب
راکزواجت و هاپـس  نآ  رب  ناـنآ ، ییاراد  تورث و  هنوگچ  هک  تسا  نارگ  تخـس  خـلت  تقیقح  نیا  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  نارادتـسود 

ماهدورـس نیا  رد  هتکن  نیا  هب  و  !! دـندرب تراغ  هب  یگنج  مئانغ  ناـسب  ار  همه  ناـنآ  دـش و  نـالعا  هحفـص 263 ] اور [  لالح و  هشیپهاـنگ 
مل فویـسلل و  اماعط  مترـص  ولیلذ  زیزعلا  دـلجلا  هب  ماقم  مکمـض  نیحزان و  متنعط  امل  :و  ماهدرک هراشا  هنوگ  نیا  ربمایپ  نادـناخ  يهرابرد 
هب ار  يوما  موش  هاپـس  يدازآ  ياوشیپ  هکنآ  زا  سپلوفأ  هنم  ناح  دـق  مکردـب  ۀـیما و  لآل  ءیف  مکلاومأ  ولوصو  جـهنم و  هومتمر  امل  نکی 
هچ همطاـف ! رــسپ  يا  ناـه  تـفگ : داـهن و  شیپ  هـب  ماـگ  رمــش » ، » داد رادــشه  ترارــش  زا  دــناوخارف و  یناـسنا  هناـشنمدازآ و  يهوـیش 
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عافد لاح  رد  نم  هک : تسا  نیا  نم  نخـس  .« حاـنج نهیلع  سیل  ءاـسنلا  ینولتاـقت و  مکلتاـقا و  ینا  لوقأ : :» دومرف ترـضح  نآ  ؟ ییوگیم
، تسین یهانگ  مه  نایامـش  رادنپ  هب  یتح  ربمایپ ، مرح  ناوناب  رب  دیاهدمآ و  نم  گنج  هب  زین  امـش  مگنجیم و  ناراکهبت  امـش  اب  متـسه و 
تسا و تسرد  وت  نخس  نیا  تفگ : رمش » .» دیرادزاب ماهدرپارس  هب  موجه  زا  ار  يوما  شابوا  لذارا و  ياههتسدرس  راشف و  ياههورگ  سپ 
داتـسیا و زاـب  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  هدرپارـس  تراـغ  اـههمیخ و  هب  ندرب  موجه  زا  يوما  هاپـس  هک  دوب  هاـگ  نآ  .و  دـش دـهاوخ  نینچ 

ورف ناگتسیاش  رالاس  رب  وس  ره  زا  ار  اهریـشمش  اههزین و  اهریت و  ناراب  دیزای و  تسد  يدازآ  ياوشیپ  دض  رب  تخـس  يراکیپ  هب  هرابرگد 
نآ دمآ و  دراو  شندب  رب  يراک  مخز  دنچ  داتفه و  زا  رتارف  دش و  هدیـشوپ  اهمخز  زا  نوخ و  رد  قرغ  وا  ياپارـس  هک  ياهنوگ  هب  دـناراب ؛
زا نانآ  اما  تساوخ ، بآ  یکدنا  دوب  هدش  فعض  شوختسد  رامشیب  ياهمخز  یگنشت و  یگتـسخ و  راشف  زا  هک  لاحنامه  رد  ترـضح 

رـالاس . دـنداد همادا  وا  دـض  رب  ار  دوخ  هنادرمناوجاـن  هناـمحریب و  ربارباـن ، گـنج  ناـنچمه  دـندیزرو و  يراددوخ  مه  بآ  یکدـنا  نداد 
رب دـمآ و  يوما  هاپـس  يوس  زا  یگنـس  هک  دوب  هظحل  نآ  رد  تسرد  داتـسیازاب و  گـنج  زا  هک  تشادـن  نداتـسیا  ناوت  رگید  ناگتـسیاش 

تلادـع و یگدازآ و  هدـنپت  بلق  نینزان  بلق  دـمآ و  یمومـسم  هخاش و  هس  ریت  نآ ، یپ  زا  تسکـش و  مهرد  ار  نآ  تسـشن و  وا  یناشیپ 
لوسر ۀلم  یلع  و  هللا ، مسب  : » هک تساخرب  نامسآ  هب  مالـسلاهیلع : نیـسح  يادن  هک  دوب  اجنیا  هحفص 264 ] تفر [ . هناشن  ار  یبلطحالـصا 

ار ناشربمایپ  يهنازرف  تخد  دنزرف  نانیا  هک  ینادیم  دوخ  وت  ایادخ ، تفگ : هنارگشیاین  درک و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  رـس  هاگ  نآ  و  !« هللا
شبلق رب  هک  ار  هخاـش  هس  ریت  نآ  رـس ، تشپ  زا  دروآ و  یمارآ  هب  ار  كراـبم  تسد  .« مهیبـن تبن  نبا  نوـلتقی  مهنأ  مـلعت  یهلا  .» دنـشکیم

ترـضح نآ  رب  یناوتان  فعـض و  بلق ، نوخ  نتخیرورف  اب  دز و  هراوف  نوخ ، ریت ، نآ  ندـمآ  نوریب  اب  اما  دیـشک ؛ نوریب  دوب ، هتفر  هناـشن 
نآ نتشک  زا  دندیـسر ، رـس  يوما  موش  هاپـس  ناگدرکرـس  زا  مادک  ره  .] داهن تداهـش  رتسب  رب  رـس  تفرگ و  رارق  نیمز  رب  دیدرگ و  هریچ 
هک دنتشادن  شوخ  مادک  چیه  مه  زاب  ییوگ  ناشیهارمگ ، يورهلابند و  ترارش و  تنوشخ و  يهمه  اب  هک  ارچ  دندنادرگ ؛ يور  ترضح 

یبلطحالـصا و ناـشخرد  قشمرـس  يدازآ و  تلادـع و  نیتسار  يهنومن  یتسودرـشب و  رهم و  ناـشفارون  لبمـس  نتـشک  گـنن  ییاـهنت  هب 
اهشزرا و يهدزخی  شوماخ و  درس و  ناتسبش  نآ  رد  ار  ناسنا  يهدش  لامدگل  تمرح  قوقح و  زا  عافد  رادمچرپ  گرزب  يرگحالـصا و 

نآ رب  ریـسن » نب  کلام   » مان هب  يدیلپ  رـصنع  ماگنه  نیا  رد  .[ دننک رادید  ار  رگداد  يادخ  وا  كاپ  نوخ  نتخیر  اب  دـنرخ و  ناجب  اهییالاو 
هک دروآ  دورف  راوگرزب  نآ  رس  رب  ياهنوگ  هب  شزیتس  قح  ریشمش  اب  تفگ و  ازسان  يدرمناوج  يدار و  ياوشیپ  هب  درک و  رذگ  ترـضح 

تلکأ ال  :» دومرف درک و  نیرفن  ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  . درک نوخ  زا  رپ  ار  نآ  دیـسر و  كرابم  رـس  هب  تفاکـش و  ار  رـس  شـشوپ  هالک و 
دزیگنارب و ناراکمتس  اب  ار  وت  رگداد ، يادخ  يروخب و  يزیچ  یناوتن  تتسد  نیا  اب  رگید  هک  دیما  .« نیملاظلا عم  هللا  كرـشح  و  کنیمیب ،

! دزاس نیشنمه 

تشاذگ مهاوخن  اهنت  ار  وا 

هراشا

هک یتاظحل  نامه  رد  هحفـص 265 ] دندرب [ . موجه  اهییالاو  راگزومآ  نآ  رب  هرابرگد  دندرک و  گنرد  یکدـنا  لدگنـس  ناراکهبت  نآ  و 
دنزرف هللادبع ،» ، » شردارب دـنمجرا  راگدای  دوب ، تداهـش  راظتنا  رد  نوخ  رد  قرغ  هنـشت و  بل  اب  دوخ  هاگتداهـش ، رب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ات دیناسر  مالسلاهیلع  نیسح  شاهیامنارگ  يومع  هب  ار  دوخ  ناباتش  دمآ و  نوریب  ناوناب  هدرپارس  زا  دوب ، دنمشوه  یکدوک  هک  نسح  ماما 
دروآرب دایرف  تشگنزاب و  درک و  يرادیاپ  وا  اما  دنادرگزاب ، اههمیخ  هب  ار  يو  ات  دناسر  وا  هب  ار  دوخ  بنیز »  » شاهمع . دنک يرای  ار  ومع 

ناراکزواجت زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  ! تشاذـگ مهاوخن  اهنت  ار  وا  دـش و  مهاوخن  ادـج  میومع  زا  دـنگوس  يادـخ  هب  !« یمع قراـفا  ـال  :» هک
میومع یهاوخیم  ایآ  هدازدیلپ ! يا  ناه  دروآرب : دایرف  هللادـبع »  » هک دروآ ، يور  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  بعک » نب  رحب   » مانب يوما 
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زا شتسد  هک  تخاس  رپس  ار  دوخ  تسد  هللادبع  دروآ و  دورف  بوبحم  كدوک  نآ  رب  يریشمش  زین  دیلپ  رصنع  نآ  ؟ یناسرب تداهش  هب  ار 
رد ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ! بایرد ارم  ناجومع  هک : دروآرب  دایرف  دوب ، نازیوآ  تسوپ  هب  اهنت  شتـسد  هک  یلاـح  رد  وا  ! دـش ادـج  ندـب 
لاف هب  ار  نآ  زاس و  هشیپ  ییابیکش  تسا  هدمآ  دورف  وت  رب  ادخ  هار  رد  هچنآ  رب  مردارب ! راگدای  دومرف : دنابسچ و  هنیس  رب  دیشک و  شوغآ 

« هلمرح  » هاگ نآ  .و  تخاس دهاوخ  قحلم  ترادرک  هتـسیاش  ناکاین  ناردـپ و  رب  ار  وت  يدوز  هب  رهمرپ  يادـخ  هک  نادـب  ریخ  ریگب و  کین 
زوسناج تداهش  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیسح  ! درک ادج  شرکیپ  زا  ار  شرـس  تخاس و  دوخ  دادیب  ریت  فده  ار  بوبحم  كدوک  نآ  يولگ 

زا نونکات  ار  تاهشیپهانگ  راکمتس و  ناگدنب  نیا  رگا  ایادخ ، راب  تفگ : درک و  نامسآ  هب  ور  ششوغآ ، رد  هللادبع » ، » شردارب مشچ  رون 
مهتعتم نا  مهللا  .» شابم دونـشخ  نانآ  زا  زگره  هد و  رارق  نارگید  تربع  يهیام  رام و  رات و  ار  نانآ  کنیا  ياهتخاس ، روهرهب  تیاهتمعن 

هاگودرا رب  تسار  پچ و  زا  يوما  هاپـس  ماظن  هراوس  لاحنامه  رد  .« ادـبا مهنع  ضرت  ـال  و  اددـق ، قئارط  مهلعجا  اـقرف و  مهقرفف  نیح ، یلا 
اب ترضح  نآ  .و  دندناسر تداهـش  هب  دنتـشاد ، یقمر  زونه  هک  ار  ترـضح  نآ  ناهارمه  زا  نت  هس  و  هحفـص 266 ] دندروآ [  شروی  رون 
زا سپ  اـت  تفاکـش  اـج  دـنچ  زا  ار  نآ  تساوخ و  ياهژیو  ساـبل  دوب ، تداهـش  هداـمآ  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  تواقـش  ترارـش و  ياـشامت 

، درب تراغ  هب  بعک » نب  رحب   » زین ار  نامه  دیـسر ، تداهـش  هب  هک  یماگنه  اما  . دنزاسن هنهرب  ار  شرکیپ  دنربن و  تراغب  ار  نآ  شتداهش ،
نوخ و اهنآ  زا  ناتـسمز  رد  دـیدرگیم و  کشخ  بوچ  ناسب  ناتـسبات  رد  شتـسد  ود  هک  دـش  راتفرگ  يدرد  هب  تواقـش ، نیا  رفیک  هب  و 

نیا زادگناج و  تبیصم  نیا  رد  هک  تسا  هدنبیز  تلادع  قح و  رادتسود  مدرم  نیا  رب  .و  دیدرگ دوبان  ات  دوب  هنوگنامه  دیکچیم و  كرچ 
رایـسب شاداپ  هب  قیمع  ناـمیا  اـب  بدا و  رعـش و  رد  شیوخ  هحیرق  قوذ و  زا  نتـسج  يراـی  اـب  نم  و  دـنیرگب ، رایـسب  نیگمهـس  يهعجاـف 

ۀیما و ماهس  مهیف  تکتف  دقل  : مدورس هنوگ  نیا  دروم  نیا  رد  زیخاتسر  زور  رد  ترضح ، نآ  مایق  زار  میسرت  نایب و  نیسح و  رب  يراوگوس 
. دنکفا كاخ  هب  ار  نانآ  ناراوخنوخ ، ياهریـشمش  دیرد و  ار  نانآ  ياهرکیپ  يوما  موش  هاپـس  ریت  ناراب  ... کفاوس فویـس  اهنم  مهعرـصا 

گرم اـهنت  نآ  رد  هـک  دروآ  دــیدپ  یناـبایب  و  تخاـس ، گـنت  ناـنآ  رب  شایگدرتـسگ  هـمه  اـب  ار  نـیمز  دادبتــسا  يهناـمحریب  راــشف 
کـشا ناراب  نانآ  يارب  ناشناتـسود  ناگدـید  هک  یتسار  دـنداهن  تداهـش  رتسب  رب  رـس  ات  دنداتـسیا  متـس  ربارب  رد  هناریلد  نانآ  . دـیرابیم

. دننامداش ناشزوتهنیک  نانمشد  درابیم و 

يدازآ ياوشیپ  زوسناج  تداهش 

نآ يارب  عافد  تکرح و  ناوت  بات و  رگید  دـش و  هدیـشوپ  رامـشیب  قیمع و  ياهمخز  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نینزاـن  رکیپ  هک  یماـگنه 
ارچ دیتسه ؟ هچ  راظتنا  رد  هک : دروآرب  دایرف  دعـس » نب  رمع   » !و دنزاس نارابریت  ار  وا  ات  داد  نامرف  رمـش » ، » دـنامن یقاب  دروامهیب  نامرهق 
دیلپ رصنع  نآ  ! دزاس ادج  شرکیپ  زا  ار  ترضح  نآ  سدقم  رس  ات  داد  نامرف  سنا » نب  نانـس   » هب و  دینکیمن ؟ مامت  ار  درمگرزب  نیا  راک 

هب ماگ  تانتـشک  يارب  وت و  يوس  هب  یلاح  رد  همطاف ! رـسپ  يا  ناه  تفگیم : هک  دیدرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگتداهـش  دراو  یلاح  رد 
رظن زا  یتسه و  هاوختلیـضف  هدازآ و  مدرم  رورـس  رالاس و  وت  هک  منادیم  کین  و  مسانـشیم ! هحفـص 267 ] ار [  وت  هک  مراذگیم  شیپ 

نآ و  .« اما ابأ و  سانلا  ریخ  کنأ  و  موقلا ، دیـس  کنأ  ملعأ  کیلا و  یـشمأ  !» ییاهناسنا نیرتالاو  نیرتهب و  زین  راـبت  هشیر و  رداـم و  ردـپ و 
نآ زین  وا  و  درک ، هیده  دعس » نب  رمع   » هب ار  نآ  دومن و  ادج  شرکیپ  زا  ار  ناگتـسیاش  رالاس  كرابم  رـس  ریذپان  فصو  یتواقـش  اب  هاگ 
یلع يرج  اـمب  فینحلا  نیدـلا  عجف  دـقل  : تسا هدورـس  نینچ  دروـم  نیا  رد  هدـنراگن  !! تخیوآ شبـسا  نیز  رب  تفرگرب و  ار  سدـقم  رس 

ربمایپ و يهداون  رب  هک  يدادیب  اب  ادخ  كاپ  نیدهریبت  نانس  افک  تدغ  ةادغ  هئزر  مظع  یف  هاقلی  ءرما  يأ  وهریفـس  یبنلا  يداهلا  طبـسلا و 
، دروآ دـیدپ  يوما  دادبتـسا  هک  يرابمغ  گوس  نیا  اب  کنیا  دـش ؛ ور  هب  ور  نیگمهـس  ياهعجاف  اب  تفر ، وا  یناسنا  هنالداع و  مسر  هار و 

داتفا راتخم »  » تسد هب  شدادیب  تواقش و  رفیک  هب  نانـس »  » هک تشذگن  يزیچ  ؟ دوش ور  هب  ور  ربمایپ  اب  تمایق  يادرف  دناوتیم  یـسک  هچ 
. دنکفا ناشوج  نغور  زا  هدنکآ  یگید  نایم  رد  دزیم ، اپ  تسد و  هک  لاحنامه  رد  ار  وا  دیرب و  ار  دیلپ  رصنع  نآ  ياپ  تسد و  وا  و 
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تاظحل نیسپاو  رد 

نانکيداش زغم ، یهت  يرگدایرف  هاگانب  هک  مدوب  هداتسیا  دعس » نب  رمع   » هاپس نایم  رد  نم  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  عفان » نب  لاله  »
هرابکی هک  تسیچ  نایرج  منیبب  ات  مدـمآ  نوریب  يوما  هاپـس  نایم  زا  ! دـش هتـشک  نیـسح  هک  داـب  تاهدژم  ریما ! يا  ناـه  هک : دروآرب  داـیرف 
دنگوس يادخ  هب  مدید . ار  وا  نم  هک  دوب  نداد  ناج  لاح  رد  یگدنز و  تاظحل  نیسپاو  رد  وا  يرآ ، . داتفا مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  ممـشچ 
يامیس یگدنشخرد  مالسلاهیلع و  نیسح  ریذپان  فصو  تمظع  هوکش و  ماهدیدن ! وا  يامیس  یناشفارون  ییابیز و  هب  ییامیـس  نونکات  هک 
ترضح نآ  هک  منکیمن  شومارف  . درب مدای  زا  ار  ترضح  نآ  تداهش  نیگمهس  يهعجاف  هظحل  کی  رد  هک  تفرگ  ارم  نانچ  وا ، كانبات 

: هک دروآرب  هرعن  يرایسب  تنوشخ  يدنت و  اب  يوما  لدگنس  هاپـس  زا  یکی  هحفص 268 ] اما [  تساوخ ، بآ  نانآ  زا  تاظحل  نیـسپاو  رد 
هباشون زا  ییآرد و  خزود  روهلعـش  شتآ  رب  ات  دیـشچ  یهاوخن  ار  اراوگ  شوخ و  بآ  نیا  زا  ياهرطق  دنگوس  يادخ  هب  نیـسح ! يا  ناه 

، هن دومرف : شاهرامه  یهاوخریخ  یـشنمگرزب و  تناتم و  شمارآ و  اب  تخبهریت ، هدروخ  بیرف  نآ  خـساپ  رد  وا  اما  !!! یـشونب نآ  ناشوج 
دنلب هاگیاج  رد  وا  هارمه  مدرگیم و  دراو  ادخ  ربمایپ  مردقنارگ  ياین  رب  نم  هکلب  دش ، دهاوخن  نینچ  زگره  یتسه ، هابتـشا  رد  تخـس  وت 

هب هاگ  نآ  دیـشون و  مهاوخ  ریذپان  تفآ  اراوگ و  لالز و  یبآ  زا  دوب و  مهاوخ  یتسه  رادتقارپ  ياورنامرف  هاگراب  رد  تشهب و  هوکـشرپ  و 
هب راتفگ  نآ  زا  یگمه  نانآ ، . درب مهاوخ  تیاکش  دیتشاد  اور  نم  رب  شیدناکیرات  ناتخبهریت  امش  هک  يدادیب  تواقـش و  زا  ادخ ، ربمایپ 

.و دوب هتـسبرب  تخر  نانآ  ياهلد  زا  تبحم  هفطاع و  تمحر و  رهم و  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  دـندرب ، هلمح  وا  هب  هراـبرگد  دـندمآ و  مشخ 
ناـکت شیاـههناش  هک  ياهنوـگ  هب  درکیم  هیرگ  تخـس  یلذـه » رکبوـبا  ، » ناگتـسیاش رـالاس  زوسناـج  تداهـش  زا  سپ  هـک : دـناهدروآ 

تلذ و كاخ  .« اهیبن نبا  اهیعد  نبا  لتق  ۀـمأل  هـالذ  آو  لاـق : هاـبکنم و  جـلتخا  یتح  یکب  نیـسحلا  لـتق  اـمل  یلذـهلا  رکباـبأ  نا  .» دروخیم
ددرگیم مکاح  نآ  تشونرس  رب  ياهنوگ  هب  هناجرم ،»  » رابت لصایب و  رـسپ  نآ ، نایم  رد  هک  داب  یمدرم  هعماج و  يور  رـس و  رب  ییاوسر 

تلادع ییوگقح و  مرج  هب  ار  ربمایپ  زارفرس  تخد  مالـسلااهیلع ، همطاف  يهیامنارگ  دنزرف  كاپ  نوخ  دادیب ، يرگلاجد و  اب  دناوتیم  هک 
، يرآ دزیر ! نیمز  رب  ادخ  تاررقم  ياهزرم  نتسکش  زا  رادشه  ناسنا و  تمرح  قوقح و  زا  عافد  یبلطحالـصا و  یـشنمدازآ و  یهاوخ و 

هحفص 271 ] هعماج [ ! نیا  تراسا  تلذ و  زا  داد 

يدازآ ریما  تداهش  زا  سپ 

ندب نینزان  نآ  جارات 

سیق  » دناهدروآ هک  ياهنوگ  هب  !! دروآ يور  وا  سدقم  رکیپ  جارات  هب  يوما  موش  هاپس  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یماگنه 
رس هب  ار  نآ  و  دوبر ، شرـس  زا  ار  وا  يهمامع  دثرم ،» نب  سنخا   » ای دیزی ،» نب  رباج   » و درب ، تراغ  هب  ار  ترـضح  نآ  يهلوح  ثعـشا » نب 
اما دروآ ، ناغمرا  هب  شرسمه  يارب  ار  نآ  درب و  تقرـس  هب  ار  راوگرزب  نآ  هالک  ریـسن » نب  کلام  .» دش هناوید  شتواقـش  رفیک  هب  هک  داهن 
هب ار  اهنآ  هدروآ و  نوریب  شکرابم  نت  زا  ار  وا  ياهـسابل  هدرک و  تراغ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  اـیآ  تخبهریت ! يا  ناـه  تفگ : شرـسمه 

.و درم ات  دوب  هنوگنامه  دیدرگ و  یتخـس  یتسدگنت  رقف و  راچد  ورهایـس ، رـصنع  نآ  و  دـندش ؛ ریگرد  تروصنیدـب  و  يروآیم ؟ ماهناخ 
يرامیب هب  شاهناـملاظ  راـک  رفیک  هب  دروآ و  نوریب  شرکیپ  زا  هیوح » نب  قاحـسا   » ماـن هب  یهارمگ  رـصنع  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نهاریپ 

رثا هزین و  ریت ، ياج  دروم  هد  دصکی و  زا  رتارف  يزیچ  نآ  رد  درب ، ار  ترضح  نآ  نهاریپ  یتقو  وا  هک  دناهدروآ  ياهراپ  . دش راتفرگ  یسیپ 
ریشمش ياج  دروم  راهچ  یس و  ای  هس ، یس و  مالسلاهیلع  نیسح  نهاریپ  رد  دومرف : هک  دناهدروآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  . تفای ریـشمش 

تـشگنا درمدازآ ، نآ  رتـشگنا  ندرب  يارب  میلـس » نب  لدـجب   » .و تفرگرب تراـغ  هب  ار  ترـضح  نآ  هاـتوک  هرز  دعـس » نـب  رمع  . » دـنتفای
 ] قرغ نایرع و  هنهرب و  ار  یتوکلم  رکیپ  نآ  زغم ، کشخ  نایورهایس  نآ  ناس  نیدب  .و  درب تراغ  هب  ار  وا  ریشمش  زین  دیرب و  ار  شکرابم 
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. دندرک اهر  شهاگتداهش  گنرلگ  كاخ  يور  رب  نوخ  رد  هحفص 272 ]

نیسح هدرپارس  جارات 

تسد یترارش  تواقـش و  نانچ  هب  هار  نیا  رد  دنتخادرپ و  شناکدوک  نادناخ و  نیـسح و  هدرپارـس  تراغ  هب  يوما  نارگتراغ  هاگ  نآ  و 
تحاقو و اب  ار  اهنآ  دنتشذگن و  زین  لاسدرخ  نارتخد  دنباپ  دنبتسد و  و  نانز ، هراوشوگ  رتشگنا و  ناوناب ، هعنقم  يرسور و  زا  هک  دندیزای 
نید و یمارگ  تیعقوم  یمان و  مان  هب  دندیشک و  نوریب  هراوآ  ياههدازآ  نآ  ياپ  تسد و  شوگ و  تشگنا ، رـس ، زا  يروآتهب  یلدگنس 

ترضح نآ  عافدیب  ناکدوک  مالسلاهیلع و  نیسح  هدرپارس  تراغ  ترارـش و  راک  . دندرب تراغ  هب  يوما  يهتخاسدوخ  تیالو  تفالخ و 
هب دیشک و  شرس  زا  ار  وا  رداچ  درب و  موجه  تیب  لها  مرح  لاسدرخ  نارتخد  زا  یکی  هب  سبنس »  » يهلیبق زا  ییامن  درم  هک  دیسر  اجنآ  هب 

مناگدید هدز  هودنا  ارم  بلق  هک  يرابمغ  ياهدادیور  زا  و  ... دنتشاذگ رداچ  هعنقم و  شوپور و  نودب  ار  نانآ  تروص  نیدب  درب و  تراغ 
ناوناب و رـس  زا  شـشوپ  دادبتـسا  هاپـس  . تسا يوما  دادبتـسا  تسد  هب  ربمایپ  رابهوکـش  نادناخ  تمرح  نتـسکش  مهرد  هتخاس ، نایرگ  ار 

يرگتراغ ربارب  رد  . دندرکیم یناشفارون  دیشروخ  ناسب  تفر ، امغی  هب  نانآ  رـس  زا  شـشوپ  یتقو  هک  دندیـشک  ياهدازآ  ریلد و  نارتخد 
دنتخاس نکفانینط  تمایق  هنماد  ات  ار  شیوخ  تیمولظم  يادـن  دـنداد و  رـس  هلان  دوجو  همه  اب  دـندرک و  تمواقم  هناریلد  يوما  ناـشنمدد 

. دندز ادص  ار  اهلسن  اهرصع و  ناسنا  نیرترب  و  ... دنداد رس  ادمحماو  اسر و  يادص  اب  دندوب و  مشاه  رابت  لسن و  زا  نانآ 

ربمایپ ناهاوخنوخ  يا  ناه 

هارمه هب  هک  لئاو - » نب  رکب   » هریشع زا  ینز  دوب ! هدنهدناکت  ترـضح  نآ  ناوناب  نارتخد و  تراغ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هدرپارـس  جارات 
نوگرگد ياهنوگ  هب  دید ، ار  ربمایپ  مرح  هناشنمدد  هناملاظ و  جارات  ینکش و  تمرح  نیا  هک  یماگنه  دوب -  يوما  هاپس  رد  شیوخ  يوش 

نارتخد ایآ  رکب !»  » نادـنزرف يا  ناه  هک : دروآرب  هحفص 273 ] دایرف [  دیبلط و  يرایب  ار  شاهریـشع  نادرم  تفرگرب و  يریـشمش  هک  دش 
ینامرف نوناق و  چیه  هک : دیـشورخ  هاگ  نآ  ؟و  دینکیم هراظن  توافتیب  امـش  دننکیم و  تراغ  ار  ربمایپ  زارفارـس  هاوختلادع و  هدازآ و 

ددرگیم ماـجنا  نید -  ماـنب  مه  نآ  ناـیوما -  ناـمرف  هب  هک  ياهناـملاظ  تشز و  ياـهراک  نیا  تسین و  هتفریذـپ  اـتکی  يادـخ  ناـمرف  زج 
نادناخ تینما  قوقح و  ناعفادـم  يا  و  ربمایپ ! نادـنزرف  ناهاوخنوخ  يا  ناه  هک : دیـشورخ  نآ  یپ  زا  و  تسادـخ ! تنعل  مشخ و  روخرد 

وا هب  دوب  دیبع »  » هاپـس رد  ییوگ  هک  شرـسمه  نز ، نیا  تخـس  ضارتعا  اب  و  !؟ دینک عافد  ترـضح  نآ  نادنزرف  زا  ات  دـیتسه  اجک  ربمایپ !
. دینادرگزاب همیخ  هب  ار  وا  دش و  کیدزن 

اههمیخ ندیشک  شتآ  هب 

رـس اب  همطاف  ناگدیدرون  ناربمایپ و  رالاس  نارتخد  دنتخادرپ . اههمیخ  تراغ  هب  دندرب و  شروی  تیب  لها  مرح  يوس  هب  يوما  نارگجارات 
نارگتراغ دنداد . رس  زوسناج  ياههلان  شیوخ  هتفخ  نوخ  هب  ناگدروخلاس  ناناوج و  گوس  رد  دنتخیر و  نوریب  اههمیخ  زا  هنهرب  ياپ  و 

نانآ طیارش  دنداهن . اهنابایب  هب  رس  اجنآ  زا  نارگن  ناسرت و  ریزگانب  ناکدوک ، نانز و  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  اهنآ  اههمیخ ، تراغ  زا  سپ 
باـبر نمقت  وماـما  ریخ  دـقفل  بارتلا  اوثحت  ۀـلوعب  نیخراـص  یماـتیلا  يرتف  : دـنکیم فصو  رعاـش  نیا  هک  دوب  هنوگناـمه  ماـگنه  نآ  رد 

اب هک  يرگنیم  ار  نامیتی  ییوس  زامامه  بذهم و  لک  نیکبت  الکاوث  المارأ و  ءاسنلا  يرت  وماتیالا  بئاوذ  ضرع  نحسمی  ارساوح  رودخلا 
وـس رگد  زا  و  دنناشفایم ؛ دوخ  يور  رـس و  رب  مغ  كاخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  گوس  رد  دـننزیم و  هلان  دـننکیم و  نویـش  دوجو  يهمه 

هدزتشحو ناـمیتی  رـس  رب  شزاوـن  تسد  شـشوپ ، نودـب  کـنیا  ناشیاهيرـسور  نتفر  تراـغ  هب  اـب  هـک  ار ، يزارفرـس  هدازآ و  ناوناـب 
ای دننکیم و  نویش  دناهتسشن و  شیوخ  نامرهق  يوش  گوس  رد  ای  هک  دید  یهاوخ  ار  يزارفرـس  نارتخد  هدازآ و  نانز  زین  و  ... دنـشکیم
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هحفص 274 ] ناشهاوختلادع [ . عاجش و  نادنزرف  متام  رد 

نیسح هاگتداهش  رب  ناوناب  رذگ 

هب دنتخیر و  نوریب  اجنآ  زا  ربمایپ  نارتخد  مرح و  ناوناب  رون ، هاگودرا  ندش  هدیشک  شتآ  هب  مالسلاهیلع و  نیسح  هدرپارس  تراغ  زا  سپ 
ندب نینزان  نآ  رانک  یلاح  رد  دندرک و  رذگ  مالسلاهیلع  نیسح  هتفخ  نوخ  هب  رکیپ  رب  نانآ  دندروآ . يور  ترضح  نآ  هاگتداهش  يوس 
بنیز شنامرهق ، رهاوخ  . دوب هدش  ناهن  شناگتفیش  نارادتسود و  مشچ  ربارب  زا  هتـشغآ و  شکاپ  نوخ  رب  نادیهـش  ياوشیپ  هک  دنداتـسیا 
کیلم کیلع  یلص  هادمحم ! ای  :» هک دروآرب  دایرف  رادغاد  بلق  اب  نیگهودنا و  هتسکش  يادص  اب  زوسناج  هرظنم  نآ  ندید  اب  مالسلااهیلع 

یلا ءارهزلا و  ۀمطاف  یلا  یـضترملا و  یلع  یلا  یکتـشملا و  هللا  یلا  ایابـس ، کتانب  و  ءاضعألا ، عطقم  ءامدلاب ، لمرم  نیـسح  اذـه  ءامـسلا ،
باحصأ ای  هللا ، لوسر  يدج  تام  مویلا  هابرکاو ! هانزحاو ! ءایعدألا ، دالوأ  لیتق  ابصلا ، هیلع  یفست  ءارعلاب  نیسح  اذه  ءادهـشلادیس ، ةزمح 

! داب وت  رب  نامسآ  ناگتشرف  دورد  مالـس و  بنیز ! ردقنارگ  ياین  يا  ! دمحم يا  ناه  .« ایابـسلا قوس  نوقاسی  یفطـصملا  ۀیرذ  اذه  هادمحم ،
و تسا ، هداتفا  روهطوغ  نوخ  رد  نیمز ، يور  رب  هعطق  هعطق  رکیپ  اب  هدـیتلغ و  نوخ  هب  راـبنوخ  تشد  نیا  رد  هک  تسوت  زیزع  نیـسح  نیا 
هناـهاوخ و تلادـع  زیتسمتـس و  تسایـس  شخبتاـجن و  يهماـنرب  اـب  یماـگمه  یلدـمه و  یهارمه و  مرجب  تزارفرـس  هدازآ و  نارتـخد 

نانمؤمریما هب  مربیم و  ادخ  هاگراب  هب  ار  دوخ  تیاکش  اجنیا  زا  نم  کنیا  !! دناهتفر تراسا  هب  يدازآ  ياوشیپ  يهناعاجش  هنابلطحالـصا و 
تیاکـش تسا  هتفر  امـش  نادـنزرف  رب  هچنآ  زا  نادیهـش ، رـالاس  هزمح ، هب  و  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تاهـنازرف  زیتسمتـس و  تـخد  همطاـف ، هـب  و 

نیا رب  ابـص  داب  تسا و  هداتفا  اونین  تشد  نهپ  نیا  رب  كاچ  كاچ و  رکیپ  اـب  هک  تسا  وت  زیزع  نیـسح  نیا  ادـخ ! ربماـیپ  يا  ناـه  ! مربیم
ماقم و هاج و  يهتفیـش  گنهرفیب و  شیدنا و  کیرات  رابت و  لصایب و  نادنزرف  تسد  هب  هک  تسا  زیزع  نیـسح  نیا  ! دزویم ندب  نینزان 

هعجاف نیا  زا  داد  يا  ! نارگ هودنا  زا  ناما  ! تسا هدیـسر  تداهـش  هحفـص 275 ] هب [  راگزور  باتک  باسحیب و  هدروآ و  داب  لاـنم  لاـم و 
رد ار  اـم  هتفگ و  دوردـب  ار  ناـهج  وا  کـنیا  ییوگ  ماهداد و  تسد  زا  ار  دـمحم  مردـقنارگ  ياـین  زورما  ! تبیـصم نیا  زا  ياو  يا  ! گرزب
هک دنتـسه  شخبیدازآ  شنمدازآ و  هدیزگرب و  ربمایپ  رابت  لسن و  نیا  دمحم ! نارادتـسود  يا  نارای و  يا  ناه  . تسا هدـناشن  دوخ  گوس 

شاهدنهدناکت نانخـس  بنیز و  زوسناج  هلان  ناس  نیدب  .و  دنوشیم هداد  قوس  رهـش  هب  رهـش  هدش و  هدیـشک  تراسا  دنب  هب  ناریـسا  ناسب 
ات تفر  دروآرد و  هزرل  هب  ار  هتـشارفارب  راوتـسا و  ياههوک  تخاس و  يراج  ار  اهکشا  درک و  بآ  ار  گنـس  زا  رتدب  تخـس و  ياهبلق 

يوک و ره  رـس  رب  ار  قانتخا  دادبتـسا و  ییاوسر  سوک  دنکارپب و  یتیگ  ياج  ياج  رد  ار  ناسنا  یگدازآ  يدازآ و  يادـن  ییاهر و  کیپ 
نادـناخ شیاتـس  رد  دـنلب  يرعـش  يوره  روصنم  زا  دادـغب  رد  يرجه  ناـضمر 311  هاـم  رد  هک  تسا  هدروآ  بتاـک  يوره  . دـبوکب نزرب 
لوـسرلا تنب  کـلملا و  لـلک  یف  یعدـلا  تنب  ناـصت  : تسا هلمج  نآ  زا  دـنب  ود  نیا  هک  تسا  هدینـش  ناـنآ  گوـس  دروـم  رد  تلاـسر و 

رد اههدرپارـس و  اهدـنبهشپ و  رد  دایز  لآ  يوما و  رابت  لصایب و  نارتخدـلمتحی  هدالوأ و  لتقت  هاـبجعاوف  یفطـصملا  یـضر  یجریلدـتبت 
اجباج هناملاظ  شیوخ ، هناشاک  هناخ و  زا  ربماـیپ  ردـقنارگ  نارتخد  اـما  دـنوشیم ، يرادـساپ  يرادـهاگن و  تمعن  زاـن و  رپ  ياـههاگیاج 

يدونشخ هب  يزابماوع  غورد و  اب  فصو ، نیا  اب  دنزاسیم و  هراوآ  دنـشکیم و  ار  ربمایپ  نادنزرف  نانیا  دنوریم ! تراسا  هب  دندرگیم و 
!! تسا روآتفگش  نانیا  راک  هک  یتسار  دندنبیم ! دیما  ترضح  نآ 

بیرف تنوشخ و  میژر  رگید  تواقش 

نم [ » هحفص 276 نایدیزی [ ! يا  ناه  هک  داد  ادن  يوما  هاپس  هدنامرف  شسدقم ، رکیپ  جارات  مالسلاهیلع و  نیسح  زوسناج  تداهش  زا  سپ 
نالعا نت  هد  وا ، خساپ  رد  ؟ دزاتب بسا  نیسح ، رکیپ  رب  ددرگ و  ماگشیپ  ات  تسا  هدامآ  یـسک  هچ  »؟ هرهظ لیخلا  ءیطویف  نیـسحلا  بدتنی 

-4، معان نب  طخاو  - 3، یمرضخ یناه  - 2، کلام نب  دیسا  - 1: زا دندوب  ترابع  هک  دننزب  تواقـش  نآ  هب  تسد  ات  دـناهدامآ  هک  دـندرک 
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نب قاحــسا  و  - 10، دـثرم نـب  سنخا  - 9، لـیفط نب  مـیکح  - 8، يوادیـص رمع  - 7، يدـبع ءاجر  - 6، یفعج ملاـس  - 5، بهو نب  خـلاص 
نابهاگن نآ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  نینزان  ندـب  رب  روآتهب  یتواقـش  اب  ار  اهنآ  دـندش و  دوخ  ياهبسا  رب  راوس  نت ، هد  نیا  يرآ ، . هیوح

نآ ياهناوختسا  هک  ياهنوگ  هب  دنتخات ؛ نامیا  اورپ و  لبمس  نآ  و  تمرح ، میرح  راگزومآ  نآ  يدازآ ، يهسامح  يارسهسامح  نآ  رون ،
انـسل : هک دناهدورـس  ابیز  هچ  نادرمدازآ  قطنم  زا  ماهلا  اب  دروم  نیا  رد  ناگدنیارـس  زا  ياهراپ  . دندرک مرن  هتـسکش و  مهرد  ار  ندب  نینزان 

زان و شمارآ و  رد  تلاسر  يادا  هفیظو و  ماجنا  شاداپ  هب  ام ، ياهناور  اهناج و  رگالاصوا  داسجاب و  متلعف  اذام  تمعن  انحاورا  اذا  یلابن 
هورگ نیا  يرآ ، . درک دـیهاوخ  هچ  ام  هتفخ  نوخ  هب  ياـهرکیپ  اـب  ورهایـس  نارگدادـیب  امـش  هک  تسین  مهم  اـم  يارب  رگید  دنـشاب ، تمعن 
....« رهظلا دعب  ردصلا  انـضضر  نحن  :» تفگ نینچ  ناشیوگ  نخـس  دندش ، دراو  دیبع  رب  البرک ، زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  یماگنه  تخبهریت 
اهنآ هلیسو  هب  میدش و  دوخ  كالاچ  کباچ و  ياهبسا  رب  راوس  نیـسح ، ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  میتسه  ام  ریما ! يا  ناه  هحفص 277 ] ] 

: دیسرپ دنکفا و  نانآ  هب  هدننکریقحت  یهاگن  دیبع » !» میدیبوک مهرد  میدومن و  ناروتس  مس  لامیاپ  ار  وا  تشپ  هنیس و  میتخات و  وا  رکیپ  رب 
هنیس و ياهناوختسا  هک  میتخات  نیـسح  رکیپ  رب  نانچ  نآ  دوخ  ياهبکرم  اب  هک  میتسه  یهورگ  ام  دنتفگ : نانآ  »؟ متنأ نم  «؟ دیتسه هک  امش 

نانآ هب  كدنا  ياهزیاج  هک  داد  روتـسد  اهنت  دادن و  ییاهب  ناتخبهریت  نآ  هب  دیبع » .» میتخاس هدـش  ایـسآ  مرن و  تشوگ  ناسب  ار  وا  هاگولگ 
تخد لوتب ،»  » ناـمرهق نادـنزرف  رب  شیوخ  راعـشا  نیا  هلیـسوب  دـنمدرد  يراوگوس  ناـسب  هدـنراگن  هک  تسراوازـس  کـنیا  !و  دوـش هداد 

امف سینالا  نم  ۀیوقم  طبـسلا  لآ  لزانم  تحـضأنافکأ  هتراو  دق  قحلا  حبـصأ  مهدنع و  نیدـلا  تام  ۀـیماونب  : دـنک همزمز  ربمایپ ، هیامنارگ 
و درم ، نانآ  راگزور  رد  یگدازآ  يدازآ و  ادخ و  نید  هک  دندز  یتیانج  تواقش و  هب  تسد  ادخ  نید  مان  هب  هیما  نادنزرف  ... ناکس نهیف 

ياههناخ رد  نانآ ، دادیب  تموکح  رد  . دـش هدرپس  كاخ  هب  دـیدرگ و  نفک  تلادـع  قح و  نانآ ، يهنایارگرادـتقا  زات  تخات و  ورملق  رد 
ناـبحاص اهارـس ، اـههناخ و  نآ  رد  کـنیا  ناـنآ ، ندیـسر  تداهـش  هـب  اـب  و  تـسین ، يربـخ  یمـشاه  نادرم  زا  تلاـسر  یحو و  نادـناخ 

تسد نیگمهس  يدادیب  هب  وا  هاوختلادع  نارای  يدازآ و  ياوشیپ  يهناملاظ  نتشک  اب  نانآ  . تفای یهاوخن  ار  ناشزیتس  متس  هاوخیدازآ و 
يزوسناج گوس  رابمغ و  يهعجاف  . دـش ناریو  مالـسا  ياههیاپ  زا  هیاپ  نیرتزارفرپ  نیرترب و  ترـضح  نآ  زوسناج  تداهـش  اـب  و  دـندز ؛

هک نیا  زج  ياهتـشرف  هن  دنام و  يربمایپ  هن  دیراب . ورف  ناگدید  زا  کشا  ناراب  و  دـنکفا ، هیاس  یتیگ  نارک  ات  نارک  رب  هک  دـندروآ  دـیدپ 
كرابم و بلق  کنیا  دندروآ و  مشخ  هب  ار  یگدازآ  تیاده و  ربمایپ  نیـسح  نتـشک  اب  تفرگارف . ار  نانآ  لد  يهرتسگ  هودنا  مغ و  جوم 

هحفص 278 ] تسا [ . هودنا  مغ و  زا  زیربل  زوسناج  دادیور  نیا  ربخ  زا  وا  نابرهم 

ین زارف  رب  رس  نیتسخن 

يرفن هد  هورگ  نآ  دروم  رد  ام  دیوگیم : دـنتخات ، بسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  رکیپ  رب  هک  ییورهایـس  هورگ  نآ  دروم  رد  دـهاز » ورمعوبا  »
اوران عورـشمان و  نادـنزرف  ناـنآ  يهمه  هک  میدیـسر  كاـندرد  تقیقح  نیا  هب  میدرک و  یـسررب  ار  ناـنآ  راـبت  هشیر و  میدرک و  قیقحت 

.و تخاس ناشدوبان  رفیک  هناـیزات  ریز  دومن و  تشادزاـب  ار  ناـنآ  شیوخ  يهناـهاوخنوخ  ماـیق  رد  راـتخم »  » ناشتواقـش رفیک  هب  و  دـندوب ،
ین زارف  رب  هک  دوب  يرس  نیتسخن  زین  وا  سدقم  رـس  تخاس و  لامیاپ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رکیپ  يوما  هاپـس  هک : تسا  هدروآ  يرذالب » »

. دش هدیشک 

نیسح شدنزرف  تداهش  نانمؤمریما و 

هک میدوب  مالسلاهیلع  یلع  هارمه  هب  ام  يرفـس ، رد  هک : تسا  هدروآ  دوب -  نامثع »  » نادنمقالع زا  هک  نابیـش - » نب  نومیم   » دروم نیا  رد 
الا ءادهش  عضوملا  اذه  یف  لتقی  :» دومرف تسشن و  یکاخ  لت  رب  ترضح  نآ  میدیـسر ، اجنآ  هب  هک  یماگنه  میدیـسر . البرک  نیمزرـس  هب 

هدنیآ زا  هلمج  نیا  نایب  اب  ترضح  نآ  هک  ياهطقن  نامه  رد  . دنراذگیم تداهـش  رتسب  رب  رـس  نادیهـش  نیرترب  نیمزرـس  نیا  رد  .« ءادهش
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سپ تسا ، هتسشن  نانمؤمریما  هک  ییاجنآ  رد  ریگرب و  ار  ناوختسا  نیا  متفگ : شیوخ  مالغ  هب  نم  دوب ؛ هداتفا  یناویح  ناوختـسا  داد ، ربخ 
رالاس هک  دوب  هتـشذگ  نایرج  نآ  زا  يراگزور  میتفر ، میتشذـگ و  اجنآ  زا  ام  درک و  نینچ  وا  . نک بصن  هناـشن  ناونع  هب  وا  نتـساخرب  زا 

سدقم رکیپ  يرآ  مدید  رایسب  یتفگش  اب  متفر و  اجنآ  هب  شیوخ  مالغ  هارمه  هب  نم  دیـسر و  تداهـش  هب  اونین  تشد  نهپ  رد  ناگتـسیاش 
هتفخ نوخ  هب  ياهرکیپ  هداتفا و  كاخ  رب  میتشاذـگ  تمـالع  اـم  دومرف و  ناـنمؤمریما  زور  نآ  هک  ياهطقن  ناـمه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هک سیقلادـبع »  » زا يدرم  هـک : تـسا  هدروآ  يریمح » ساـبعوبا  .» دـناهدنکارپ هاگتداهـش  كاـخ  يور  رب  ترــضح  نآ  درگ  رب  شناراـی 
روبقلا و یف  ۀیربلا  ریخ  یبدناف  یموق  ورف  ای  : تفگیم نینچ  دمآ ، لیان  تداهـش  راختفا  هب  دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگودرا  رد  شردارب 

ياوشیپ رب  و  هد ، رـس  هلان  ناراگزور  ياهنیرتهب  رب  زیخرب و  ورف !»  » يا ناـه  هحفـص 279 ] رورد [  يذ  عمد  ضیف  نم  ةربعب  دیهـشلا  یکبا 
نوخ نایمارح  هک  ارچ  هد ، رـس  نویـش  هلان و  لد  يهدرپ  زا  زیزع  نیـسح  رب  زاس . ناور  کـشا  بالیـس  هشیمه  يارب  ناگدـید  زا  یگدازآ 

. دنتخیر نیمز  رب  مارح  هام  رد  ار  تما  موصعم  ياوشیپ 

؟ يدوزفا ناشرکشل  یهایس  رب  ارچ 

میارب وگتفگ  نمض  هک  مدید  ییاج  رد  ار  ییانیبان  درم  ناگتسیاش  رالاس  تداهش  زا  سپ  یتدم  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  حایرنبا » »
هدش انیبان  ارچ  مدیسرپ : وا  زا  . تسا هدوب  يوما  دادیب  هاپس  ناتسادمه  تسدمه و  مالسلاهیلع  نیـسح  كاپ  نوخ  نتخیر  رد  هک  دش  نشور 

هن اما  مدوب ، يوما  موش  هاپـس  نایم  رد  البرک و  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  ماـگنه  هب  اروشاـع و  زور  رد  نم  تفگ : خـساپ  رد  ؟ تسا
هب نم  دیـسر و  نایاپ  هب  یندشن  شومارف  زور  نآ  . مدرک باترپ  شنارای  نیـسح و  يوس  هب  ياهزین  هن  مدـنکفا و  يریت  هن  مدز و  يریـشمش 
وت ادخ  ربمایپ  تفگ : دمآ و  نم  يوس  هب  يدرم  هک  مدید  باوخ ، ملاع  رد  مدیباوخ و  زامن  ندناوخ  زا  سپ  یهاگماش  متشگزاب و  ماهناخ 

تفرگ و ارم  نابیرگ  وا  ؟ راکچ ترـضح  نآ  اـب  ارم  ادـخ ! ربماـیپ  نم و  اتفگـش  متفگ : ! نک یفرعم  ار  تدوخ  شاـب  دوز  تسا ، هتـساوخ  ار 
هدز الاب  ار  دوخ  نیتسآ  هتسشن و  یتشد  نهپ  رد  راوگرزب  نآ  مدید  مدیسر ، ترـضح  نآ  دزن  هک  یماگنه  . درب ربمایپ  دزن  ارم  ناشک  ناشک 

نامه اب  هتشرف  نامه  مدید  مدرک ، هاگن  بوخ  . تسا هداتسیا  نیشتآ  يریـشمش  اب  وا  ربارب  رد  لاحنامه  رد  ياهتـشرف  هتفرگرب و  یحالـس  و 
دوخ تخاس و  دوبان  تبرض  کی  اب  ار  مادک  ره  يرگید ، زا  سپ  یکی  میدوب ، مه  اب  البرک  رد  هک  ارم  ناهارمه  زا  نت  هن  نیشتآ ، ریـشمش 

ار میاپارس  هرهلد  سرت و  ! دشیم روهلعش  شتآ  زا  ناشیاپارـس  تبرـض  نامه  اب  دروآیم و  دورف  ریـشمش  کی  اهنت  مادک ، ره  هب  هک  مدید 
ترضح نآ  ! ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  مالس  متفگ : متسشن و  وناز  ود  رب  ترـضح  نآ  ربارب  رد  متفر و  ربمایپ  روضح  هب  لاح  نامه  رد  تفرگ و 

ارم نادناخ  تمرح  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دومرف : هحفص 280 ] نم [  هب  تشادرب و  رـس  هاگنآ  درک ! هاگن  نم  هب  یتدم  دادن و  ارم  خساپ 
ربماـیپ يا  متفگ : .« یقح عرت  مل  یترتع و  تلتق  یتمرح و  تکهتنا  هللادـبع ! اـی  .» يدرکن تیاـعر  ارم  قح  یتشک و  ار  منادـنزرف  هتـسکش و 
متشادن تسد  تنادنزرف  نوخ  نتخیر  رد  نم  متفر ؛ هناشن  يریت  هن  مدنکفا و  ياهزین  هن  مدز و  يریشمش  هن  نم  هک  دنگوس  يادخ  هب  ادخ !

ناملاظ و رکشل  یهایـس  رب  اما  ییوگیم ، تسرد  .« داوسلا ترثک  کنکلو  تقدص ، :» دومرف ربمایپ  . مدرکن يرای  ار  يوما  راکتیانج  هاپـس  و 
نم هب  ترضح  نآ  و  دوب ، اجنآ  رد  نوخ  زا  رپ  یتشط  مدید  متفر و  کیدزن  ریزگانب  ! ایب کیدزن  يدرک ؟ نینچ  ارچ  يدوزفا ؛ نارگدادبتسا 

مدـش و رادـیب  باوخ  زا  نم  دیـشک و  نم  مشچ  رب  ياهرذ  نوخ ، نامه  زا  هاگ  نآ  و  تسا ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـنزرف  نوخ  نیا  دومرف :
[ . 91 ! ] ار ییاج  هن  منیبیم و  ار  يزیچ  هن  رگید  ماهدش و  روک  هک  متفایرد 

سابع نبا  باوخ 

رد ار  یمارگ  ربمایپ  تفگ : دروم  نیا  رد  سابعنبا »  » هک دـناهدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يرذالب »  » زین شیوخ و  خـیرات  رد  يدادـغب » بیطخ  »
، هشیـش نآ  رد  تسا و  ياهشیـش  شـسدقم  تسد  رد  هتـسشن و  مغ  رابغ  شکرابم  ياـهوم  هب  هک  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  يزورمین ، باوخ 
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نیا دومرف : ربمایپ  ؟ تسیچ دیراد ، تسد  رد  هک  ياهشیش  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  داب  تیادف  هب  مردام  ردپ و  متفگ : متفر و  شیپ  تسا . ینوخ 
رادـیدپ نامـسآ  يهنیـس  رد  هک  قفـش  یخرـس  نیا  هک : تـسا  هدـمآ  خـیرات  ود  نـیمه  رد  زین  .و  تـسا نیـسح  ماهیاـمنارگ ، دـنزرف  نوـخ 

هحفص 281 ] دیدرگ [ . رادیدپ  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  دوبن و  مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  زا  شیپ  ددرگیم ،

نیسح يهرابرد  ربمایپ  نایب 

يهنازرف تخد  مالسلااهیلع ، همطاف  يارب  دسریمارف ، زیخاتسر  زور  هک  یماگنه  دومرف : هک  دناهدروآ  اهلسن  اهرصع و  يهیامنارگ  نآ  زا 
يوس هب  دراد ، رارق  شتـسد  يور  رب  شکرابم  رـس  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاـگ  نآ  ددرگیم و  اـپرب  رون  زا  ياهدرپارـس  ربماـیپ 

زوسناج ياهلان  تلاح ، نآ  رد  شاهیامنارگ  دنزرف  ندید  اب  شدنمجرا  مام  ددرگیم و  رشحم  يارحص  دراو  دیآیم و  شردام  يهدرپارس 
اب دناهدمآ ، درگ  اجنآ  رد  هک  ياهدیزگرب  رادرک و  هتـسیاش  هدازآ و  ناگدنب  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  یمامت  هک  دروآیمرب  ناج  يافرژ  زا 

زادـنامشچ رد  امیـس ، نیرتهوکـشرپ  نیرتابیز و  رد  ار  نیـسح  یتسه ، راگدـیرفآ  نآ ، یپ  زا  . دـنهدیم رـس  هلان  همطاـف ، زوسناـج  يهیرگ 
رد دـهاوخب و  ار  دوخ  داد  شیوخ  ناگدنـشک  زا  هدـیرب ، رـس  رامـشیب و  ياهمخز  زا  هدیـشوپ  يرکیپ  اب  ات  دزاـسیم  نکفاوترپ  ناـگمه 

یناسک مالسلاهیلع و  نیـسح  ناگدنـشک  يهمه  رگداد  يادخ  هاگ  نآ  ؟ دندرک نینچ  وا  اب  هانگ  نیمادک  هب  هک  دسرپب  نانآ  زا  ادخ  هاگراب 
درگ نم  ربارب  رد  ار  همه  دنتـشاد ، شقن  یعون  هب  نیگمهـس  تیانج  نآ  رد  هدرک و  تکرـش  ياهنوگ  هب  وا ، كاـپ  نوخ  نتخیر  رد  هک  ار 

نانمؤمریما دروآیم و  دـیدپ  هرابرگد  ار  نانآ  يهمه  ادـخ  نآ ، یپ  زا  مزاسیم ؛ دوبان  ناشدادـیب  رفیک  هب  ار  ناـنآ  یگمه  نم  دروآیم و 
ادـخ نامرف  هب  موصعم  ناماما  رگید  نسح و  ماما  هنوگ ، نیمه  وا  زا  سپ  دزاـسیم و  دوباـن  مالـسلاهیلع ، نیـسح  نتـشک  رفیک  هب  ار  ناـنآ 

نارادتـسود ياهلد  زا  ار  اهمـشخ  اهجنر و  هنازرف  يادـخ  ماجنارـس  و  دـننکیم ؛ رفیک  ار  تیانج  نآ  رد  ناگدـننک  تکرـش  ناگدنـشک و 
: دومرف هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمشش  زا  . دوشیم هدرپس  یشومارف  هب  ادخ  فطل  هب  نانآ  هودنا  دیادزیم و  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
دنتـسه و نیتسار  ناراد  نامیا  ناگدروآ و  نامیا  هک  دنگوس  يادخ  هب  ام ، ناوریپ  داب ! ام  هار  ناورهر  نایعیـش و  رب  ادـخ  شیاشخب  رهم و 

هحفص [ . ] 92 .« ] نونمؤملا هللاو  انتعیش  انتعیش ، هللا  محر  .» دناهدوب ام  هارمه  لدمه و  هتشاد و  تکرش  خیرات  رذگرد  ام  هودنا  گوس و  رد 
[ 282

زیخاتسر زور  رد 

زا یهورگ  نایم  رد  مالـسلااهیلع ، همطاف  ماهنازرف ، تخد  دـسریمارف ، زیخاتـسر  زور  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـناهدروآ  یمارگ  ربماـیپ  زا 
ادخ يابیز  توارطرپ و  تشهب  هب  همطاف ! يا  ناه  هک : دسریم  ادن  ترضح ، نآ  ندمآ  اب  ددرگیم و  رشحم  يارحـص  دراو  یتشهب  ناوناب 

، مدـنمجرا دـنزرف  اب  نم  زا  سپ  منادـب  ات  دـش ، مهاوخن  دراو  تمعنرپ  توارطرپ و  تشهب  هب  ایادـخ ! راب  دـهدیم : خـساپ  وا  اـما  دـییآرد !
ار مالسلاهیلع  نیسح  هک  دنکیم  هاگن  وا  و  رگنب ! ربمایپ ! زارفرس  تخد  يا  ناه  هک : دسریم  ادن  هاگ  نآ  ؟ دندرک هچ  مالـسلاهیلع ، نیـسح 

رـس هلان  زین  نم  وا ، دایرف  اب  و  دروآیمرب ؛ دایرف  زوسناج  هدـنهدناکت و  يهرظنم  نآ  ندـید  اب  و  دـنیبیم ؛ رـس  نودـب  هتـشارفارب و  یتماق  اب 
! مرـسپ يا  ناه  هک : دهدیم  ادـن  مزارفرـس  تخد  سپـس  ! دـنهدیم رـس  دایرف  نویـش و  ام ، زوسناج  يهلان  زا  سپ  زین  ناگتـشرف  مهدیم و 
هب رگداد  يادخ  هاگ  نآ  دیازفایم : نایب  همادا  رد  یمارگ  ربمایپ  ؟ دندرک نینچ  وت  اب  ناگشیپ  دادیب  هانگ ، نیمادک  هب  ناج ! نیـسح  مدنزرف !
زا هدـش و  هدـیمد  نآ  رب  لاس  رازه  دراد و  مان  بهبه »  » هک ینیگمهـس  شتآ  هب  ددرگیم و  نیگمـشخ  تسا ، هتفر  ام  رب  هک  یمتـس  رطاخ 

، تسا ریذپان  نایاپ  نآ  زیگنادرد  باذع  هودنا و  تسین و  یطاشن  شیاسآ و  نآ  رد  هدییارگ و  یهایـس  هب  یگدـننازوس  ترارح و  تدـش 
ار ناگیامورف  نآ  شتآ ، يایرد  نآ  و  نیچرب ! نیمز  يور  زا  ار  نیسح  ناگدنـشک  شتآ ! يا  ناه  هک : دسریم  نامرف  شتآ  نآ  هب  يرآ ،

دایرف شورخ و  نایم  زا  هک  دروآیمرب  نیگمهـس  يدایرف  هرعن و  دریگیم و  شیوخ  ماک  رد  دـنیچیمرب و  يراکـش  زاب  ناـسب  گـنردیب 
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تب زا  شیپ  ار  ام  ارچ  اراگدرورپ ! دـنیوگیم : اسر  ییادـص  ایوگ و  ینابز  اب  هک  دزیخیمرب  یخزود  ناتخب  هریت  نآ  يادـص  نآ ، راـبگرم 
نآ هک  تهج  نادب  دسریم : ادـن  »؟ ناثوالا ةدـبع  لبق  رانلا  انل  تبجوا  امب  انبر ! ای  «؟ یتخاس نیگمهـس  روهلعـش  شتآ  نیا  روخرد  ناتـسرپ 

هحفص 285 ] [ . ] 93 .« ] ملعی مل  نمک  سیل  ملع  نم  نا  !» دنادیمن هک  تسین  یسک  ناسب  دنادیم ، هک  یسک 

یناسر مایپ  يرگنشور و  ناوراک 

شخب يدازآ  زارفرس و  ناریسا 

هب هاگ  نآ  دنام و  البرک  رد  ار  زور  نآ  يادرف  اروشاع و  رهظ  زا  دعب  يوما ، هاپس  هدنامرف  شنارای ، مالـسلاهیلع و  نیـسح  تداهـش  زا  سپ 
هدازآ و نارتخد  نارهاوخ و  نداد  چوک  راک  و  دهد ؛ رـس  ار  هفوک  يوس  هب  تکرح  يادن  رگـشل  نایم  رد  ات  داد  روتـسد  يرمحا » دـیمح  »
هک رون -  ماما  نیمراهچ  هارمه  هب  ناگتـسیاش  رالاس  ناگدنامزاب  نادـناخ و  ناس  نیدـب  دـهد . ناماس  زین  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناکدوک 

ماگنه هب  ناریـسا  ناوراک  دیوگیم : یمیمت » يهرق  .» دندش هداد  چوک  ناریـسا ، ناوراک  بلاق  رد  دـیمح »  » يهلیـسو هب  دوب -  رامیب  تخس 
هداد روبع  ترضح  نآ  راکادف  ناردارب  نادنزرف و  نارای و  يهتفخ  نوخ  هب  ياهرکیپ  نیسح و  هاگتداهش  رانک  زا  هفوک ، يوس  هب  تکرح 

نیــسح نوـخ  رد  قرغ  رکیپ  هاگتداهــش و  رب  ربماـیپ  مرح  ناوناـب  هـک  یماـگنه  . مدـیدیم ار  هرظنم  نـیا  مدرکیم و  هاـگن  نـم  و  دـندش ،
زارف رب  نم  . دـشیم هتخاون  اههرهچ  رب  هک  دوب  تسد  دیـسریم و  نامـسآ  هب  هک  دوب  نویـش  دایرف و  دـندرک ، رذـگ  شنارای  مالـسلاهیلع و 

ربمایپ هداون  گوس  رد  يریمح  دیس  هدورس  هک  یتسار  !! مدیدن ییاج  رد  نانآ  زا  رتابیز  رتوکین و  ییامیس  زگره  متسیرگن و  نانآ  رب  یبسا 
نآ هزیکاپ  كاپ و  ياهناوختـسا  هب  رذگب و  نیـسح  هاگتداهـش  رب  ... ۀیکزلا همظع  لق ال  نیـسحلا و  ثدج  یلع  ررما  : هک تسوکین  ردقچ 

هاگتداهش نآ  رب  هک  یماگنه  ! دیدرکیم باریـس  ناراوگوس  ناقـشاع و  کشا  ناراب  زا  هرامه  هک  ییاهناوختـسا  يا  ناه  وگب : ترـضح 
يدازآ و هزیکاپ  كاپ و  ياوشیپ  نآ  رب  و  نک ، گـنرد  هاـگلزنم  رد  یناوراـک  نداـهن  راـب  يهزادـنا  هب  اـجنآ  رد  يدرک ، رذـگ  تیونعمرپ 

زین !و  نک هیرگ  هحفـص 286 ] تسا [ ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناوج  اهنت  هک  يردام  ناسب  شاهشیپ  اورپ  كاپ و  ردام  ردـپ و  رب  تلادـع و 
ربـق یلع  تررماـهرون  ملظاـف  ایندـلا  یف  نوفاـخت  متنا  ةاـیحلا و  یف  ترق  نیعلا  اذا  : هک تسا  هدورـس  اـبیز  دروـم  نیا  رد  یمهـس » يهـبقع  »

کشا ناراب  وا  زوسناج  گوس  رد  مدرک و  رذگ  البرک  رد  يدازآ  ياوشیپ  تداهـش  رب  ... اهریزغ یعومد  نم  هیلع  ضافف  البرکب  نیـسحلا 
هار نـیا  رد  مناگدـید  و  مـیرگیم ، وا  راـبمغ  تداهـش  رطاـخ  هـب  مـنکیم و  يراوـگوس  ترــضح  نآ  رب  هراـمه  سپ  نآ  زا  دادـن  مناـما 
نآ رب  مـیرگیم ؛ وا  هاوختلادـع  راکادـف و  ناراـی  رب  رـشب ، خـیرات  درمدار  نآ  رب  هـیرگ  زا  سپ  . دـننکیم راـثن  ناور  کـشا  هنادـنمتواخس 

مالـس دورد و  البرک ، رد  شخبماهلا  ياههاگتداهـش  نآ  رب  دورد  . دـناهتفرگ نایم  رد  وس  ره  زا  ار  وا  زاسخـیرات  هاـگمارآ  هک  ینادرمدازآ 
مرگ و مالـس  هاگماش  دادماب و  ره  يهدز  هودنا  ياهداب  ابـص و  میـسن  . دنکیم ترایز  ریذپان  فصو  يروعـش  روش و  اب  ار  اهنآ  هک  یـسک 
وا يوک  شخبناج  نیگآرطع و  يوب  دنـشاب و  وا  يوک  رئاز  ناقـشاع ، ناگتفیـش و  ياهناوراک  هرامه  دـناسرب ؛ اهنآ  رب  ار  ام  صالخارپ 

. دیامن ندیزو  نانآ  رب  هرامه 

ادخ ربمایپ  هب  بنیز  تیاکش 

نوخ هب  رکیپ  رانک  زا  روبع  يهماگنه  هب  بنیز ،» ، » نانمؤمریما تخد  زوسناـج  نانخـس  زگره  نم  دـیازفایم : دروم  نیا  رد  یمیمت » يهرق  »
لمرم ءارعلاب ، نیـسح  اذـه  ءامـسلا ، کیلم  کیلع  یلـص  هادـمحم ! اـی  :» تفگیم نینچ  هک  ماهدرکن  شومارف  ار  نیـسح  شردارب ، يهتفخ 
دورد ادـخ ! ربماـیپ  يا  دـمحم ! يا  ناـه  .« ابـصلا مهیلع  یفـست  یلتق ، کـتیرذ  و  ایابـس ، کـتانب  و  هادـمحم ! اـی  ءاـضعالا ، عطقم  ءامدـلاب ،

هدیدرگ روهطوغ  شیوخ  نوخ  هب  نازوس ، کشخ و  نابایب  نیا  رد  هک  تسوت  نیـسح  نیا  گرزب ! ياین  يا  ! داب وت  رب  اهنامـسآ  ياورنامرف 
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دنب هب  هک  دنتـسه  وت  يهشیپاورپ  هدازآ و  نارتخد  نانیا  و  ام ! سرداد  يا  دـمحم ! يا  ناه  . تسا هداـتفا  كاـخ  رب  هعطق ، هعطق  يرکیپ  اـب  و 
نیا رب  ابـص  داب  دناهدنام و  كاخ  يور  رب  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  اب  هتـسشن و  نوخ  هب  هک  دناوت  لسن  نادـنزرف و  نیا  هدـش و  هدیـشک  تراسا 

هحفـص رد [  نتخادگ  نتخوس و  زا  ندنام  نوصم  يارب  ار  سدقم  ياهرکیپ  نیا  و  دناشفایم ! راخ  سخ و  اهنآ  رب  دزویم و  اهندب  نینزان 
هدازآ و تخد  هک  دوب  زوسناج  نانخـس  نیا  اب  هلیـسو و  نیدـب  !و  دزاسیم ناهن  كاـخ  سخ و  زا  یـششوپ  ریز  باـتفآ ، شباـت  ریز  [ 287

رادتـسود نیا  هک  تساجب  کنیا  !و  تخاـس ناور  اهمـشچ  همه  زا  کـشا  ناراـب  دروآرد و  هیرگ  هب  ار  نمـشد  تسود و  همطاـف  زیتسمتس 
ولزنملا مکحملا  یف  رکذی  لسرملا و  یلع  هلآلا  یلصی  : مروایب ماهدورـس ، دروم  نیا  رد  هک  ار  شیوخ  هدورـس  دنب  ود  نیا  زین  زیزع  نیـسح 

دنلب و مان  شهوکشرپ ، باتک  رد  دتسرفیم و  مالس  دورد و  شاهدیزگرب  ربمایپ  رب  ادخلضعملا  بجعملا  نم  اذه  هئانبأ و  نیسحلا و  يزغی 
رارق دادبتسا  هنایشحو  مجاهت  دروم  تخس  شنارای  نادنزرف و  ربمایپ و  نامه  دنمجرا  دنزرف  نیسح ، وسرگد  زا  اما  دربیم ، ار  وا  تمظعاب 

! تسا خیرات  هدیچیپ  ياهشسرپ  اهدادیور و  زا  كاندرد ، خلت و  دادیور  نیا  هک  یتسار  دنوشیم !! ماع  لتق  هنشت  بل  اب  دنریگیم و 

دیبع هب  نیسح  سدقم  رس  يهیده 

هب يدزا » دیمح   » و یحبصا » یلوخ   » يهلیسو هب  ار  ناگتسیاش  رالاس  سدقم  رس  هفوک ، يوس  هب  البرک  زا  تکرح  زا  شیپ  دعـس » نب  رمع  »
داتفه و زا  رتارف  ناشرامش  هک  ار -  ترـضح  نآ  دیهـش  نارای  سدقم  ياهرـس  ات  داد  روتـسد  نآ ، لابند  هب  تشاد و  لیـسگ  دیبع »  » يوس

يوس هب  جاجح » نب  ورمع   » و ثعـشا » نب  سیق  «، » رمـش  » يهلیـسو هب  ار  اهنآ  هاگ  نآ  دـنهد و  وشتـسش  نوخ  كاخ و  زا  دوب -  رـس  دـنچ 
هاگتداهش هب  دندوب -  هقطنم  نآ  رد  هک  دساینب - »  » يهریشع زا  یهورگ  درک ، كرت  ار  البرک  يوما  موش  هاپس  هک  یماگنه  . داتـسرف هفوک 

سدقم نیمزرس  نامه  رد  ار  همه  دندناوخ و  زامن  اهنآ  رب  كاپ ، ياهرکیپ  نآ  يروآعمج  زا  سپ  دنتفاتش و  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح 
يهقطنم هب  دادبتسا  راکتنایخ  ریما  دندش ، کیدزن  هفوک  هب  اهرـس  ناگدنروآ  هک  یماگنه  . دندرپس كاخ  هب  تکربرپ  كاپ و  كاخ  نآ  و 
سدـقم رـس  هفوک ، رهـش  هب  دورو  ماگنه  ناـمه  رد  تسناوتن  یلوخ »  » تهج نیمه  هب  دـیدرگ ؛ دراو  هفوک  هب  هاگنابـش  دوب و  هتفر  هلیخن » »

دادیب هاگراب  هب  ار  نآ  هریت ، بش  نآ  دادماب  ات  درب  دوخ  يهناخ  هب  ار  كرابم  رـس  نآ  ور  نیا  زا  دـنک ، هیدـه  دـیبع »  » هاگراب هب  ار  نیـسح 
هحفص 288 ] دربب [ .

ضارتعا ياهدایرف  يرادیب و  ياههقرج 

سدـقم رـس  دـمآ و  هناخ  هب  یلوخ »  » هک دوب  هدـنکفا  هیاس  هفوک  رب  اروشاع  زور  يهریت  هاگماش  : هک دـناهدروآ  یلوخ ،»  » رـسمه راون ،»  » زا
هچ يدوب و  اجک  متفگ : وا  هب  نم  . تفر رتسب  هب  دوخ  یتشت ، ریز  رد  نآ  نداد  رارق  زا  سپ  دروآ و  شیوخ  هارمه  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح 
رد هدروآ و  دوخ  اب  هک  تسا  نیـسح  رـس  نیا  ماهدروآ ! تیارب  يریذـپان  نایاپ  ییاراد  ماهدـمآ و  هنادواج  یتورث  اب  تفگ : ؟ ياهدروآ ربخ 

نارازه ! وت رب  ياو  هک : مدیـشورخ  وا  رب  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  ! مریگب رایـسب  یـشاداپ  مرب و  ناغمرا  دـیبع »  » هاگراب هب  ادرف  ات  مداهن  تشت  ریز 
شیدـنا و کیرات  وت  اما  دـنروآیم ، ناغمرا  هب  میـس  رز و  شیوخ  نادـنزرف  رـسمه و  يارب  رفـس  زا  تشگزاـب  ماـگنه  هب  مدرم  ! وت رب  ياو 
هک دنگوس  يادخ  هب  ! تاهیده ناغمرا و  نیا  اب  داب  وت  رب  نیرفن  يا  !! ياهدروآ هناخ  هب  ار  ادـخ  ربمایپ  رـسپ  نیـسح ، سدـقم  رـس  تخبهریت 

یگدـنز وت  اب  دـیزگ و  مهاوخ  يرود  وت  زا  هشیمه  يارب  رگید  و  دروآ ؛ دـهاوخن  درگ  شلاب  کـی  رب  ار  وت  نم و  رـس  یلماـع  چـیه  رگید 
هدرک ناهن  اجنآ  رد  ار  سدقم  رس  هک  تشط -  نآ  رانک  رد  متساخرب و  شیوخ  رتسب  زا  هاگ  نآ  ! مرازیب وت  زا  هشیمه  يارب  درک و  مهاوخن 
يرون هک  مدیدیم  ماگنه  نامه  رد  هک  دنگوس  يادخ  هب  . مدرک زاغآ  نتسیرگ  متشاد و  اپرب  يراوگوس  سلجم  اجنآ  رد  متـسشن و  دوب - 
تشت نآ  درگادرگ  رب  ییابیز  گنر و  دیپس  ناگدنرپ  دباتیم و  تشت  يوس  هب  نامسآ  زا  رگنـشور ، ینوتـس  ناسب  ابیز  یغورف  كانبات و 

بش نآ  دادماب  . منکیم هراظن  ار  رگید  ییایند  ماهتفرگ و  رارق  رگید  یناهج  رد  ییوگ  هک  دومنیم  نانچ  و  دننکیم ؛ زاورپ  هک  متـسیرگن 
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هحفص 289 ] داهن [ . نیمز  رب  وا  ربارب  رد  درب و  دیبع »  » هاگراب هب  ار  كرابم  رس  نآ  یلوخ »  » دیسر و هار  زا  هریت 

هفوک مدرم  شنکاو  ناریسا و  ناوراک 

ناگدیدرون تلاسر و  یحو و  نادناخ  ناریسا  ياشامت  يارب  رهش ، دنبرد  هدزتهب و  ناسرت و  مدرم  دیدرگ و  هفوک  دراو  ناریـسا  ناوراک 
ناـیم زا  ییوناـب  دـمآرد ، رهـش  هب  شخبیدازآ  ناوراـک  نآ  هک  یماـگنه  . دـندش هدروآ  درگ  ربماـیپ  يهنازرف  تـخد  مالـسلااهیلع ، همطاـف 

زا رابت و  لسن و  نیمادـک  زا  ناریـسا  امـش  »؟ نتنأ يراسألا  يأ  نم  :» دیـسرپ دومن و  شخبیدازآ  ناریـسا  هب  ور  دوب ، ماب  رب  هک  ینارگاـشامت 
دمحم نادنزرف  زا  ربمایپ و  نادناخ  زا  ناریسا ، ام  .« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يراسأ  نحن  :» دنتفگ ربمایپ  مرح  ناوناب  ؟ دیتسه اجک 

، يرـسور هچنآ  دیود و  هناخ  هب  دـمآ و  دورف  ماب  زا  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  نامیااب  دنمـشوه و  نز  نآ  ! میتسه ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ار دوخ  يور  رـس و  اهنآ ، يهلیـسو  هب  ار  نانآ  تشاد و  میدـقت  ناریـسا  ناوراک  هب  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  ار  همه  درک ، ادـیپ  هعنقم  رداچ و 

ربمایپ مرح  ناوناب  ار  ناریسا  ناوراک  هک : دناهدروآ  دروم  نیا  رد  . دوب هدرب  جارات  هب  يوما  موش  هاپس  ار  نانآ  ياهسابل  هک  ارچ  دندناشوپ ؛
، مالـسلاهیلع نسح  راگدای  و  نیدباعلا ، نیز  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دنمجرا  راگدای  اهنت  ناوراک ، نایم  رد  و  دندادیم ؛ لیکـشت  ناکدوک  و 

ناوراک نادرم  اهنت  درمدازآ ، ود  نیا  دـندروخیم و  مشچ  هب  تشاد -  ار  ناگتـسیاش ، رالاس  شیومع ، يداـماد  راـختفا  هک  ینثم -  نسح 
ناج هب  هنانامرهق و  نایامن و  يداهج  زا  سپ  دوب ، راکادف  ریلد و  یناوج  هک  یبتجم  ماما  راگدای  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  . دندوب ناریـسا 

هدیـشک تراسا  دنب  هب  نآ  زا  سپ  دش و  هدرب  نوریب  نادیم  زا  هک  تشاد  یقمر  زونه  دیدرگ و  ناوتان  راکیپ  زا  رایـسب ، ياهمخز  ندـیرخ 
اب هفوک  مدرم  دنتـشاد و  روضح  زین  رمع »  » و دـیز » ، » مالـسلاهیلع یبتجم  ترـضح  رگید  لاسدرخ  راگدای  ود  ناریـسا ، ناوراک  هارمه  . دـش

نیمراهچ زا  . دندرک لابقتسا  ناهاوخ  تلادع  ناوراک  زا  هآ  کشا و  اب  دنداد و  رس  هیرگ  نانآ  نتخانش  شخبیدازآ و  ناریسا  نیا  ياشامت 
هیرگ ام  رب  امش  اتفگـش ! هحفـص 290 ] دومرف [ : درک و  ناـنآ  هب  ور  هفوک ، مدرم  يهیرگ  اـب  ندـش  وربور  زا  سپ  هک  دـناهدروآ  رون  ماـما 

»؟ مکریغ انلتق  نم  انیلع و  نوکبت  «!؟ نایامش زج  ایآ  ؟ تسا هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  ام  نازیزع  ، امش زج  یسک  هچ  سپ  ؟ دینکیم

اروشاع ناسر  مایپ  زیگناروش  نانخس 

هدروآ دروم  نیا  رد  هتـشاد -  روضح  هفوک  يهزاورد  هب  ناریـسا  ناوراک  دورو  ماـگنه  هب  دوخ  هک  يدـسا - » میزخ   » زا یعیبس » قاحـسا  »
اپارـس ناوناب  يوناب  مدـید . دوب -  شخبیدازآ  ناریـسا  رـالاسناوراک  ییوگ  هک  ار -  بنیز » ، » ناـنمؤمریما يهنازرف  تخد  مدوخ  هک : تسا 

وا ماهدیدن ! زگره  وا  زا  رترونخس  رتدنمتیارد و  رتروشناد و  ییوناب  دنگوس ، يادخ  هب  دوب و  تماهش  هوکش و  راقو و  زا  ییایند  هدیشوپ و 
ياسر نابز  هتفرگارف و  مالسلاهیلع  یلع  شردپ  زا  ار  يرونخـس  رنه  ییوگ  هک  تفگیم  نخـس  اسر  روشرپ و  هنادنمتماهـش و  ياهنوگ  هب 
اتفگـش و  دناوخارف ؛ توکـس  هب  ار  مدرم  تسد ، يهراشا  اب  الاو  ناسنا  نآ  . تخادنایم نخـس  ریما  نآ  دای  هب  ار  ناسنا  دوب و  شماک  رد  وا 

هوـبنا تـیعمج و  لیـس  نآ  زا  درک و  فـقوتم  نارتـش  ندرگ  رب  ار  اـهگنز  تخاـس و  ینادـنز  اههنیـس  رد  ار  اـهسفن  هـک  وا  يهراـشا  زا 
امنأک اهنم ، قطنأ  ةرفخ  رأ  ملف  مالسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  تیأر  و  !» یـسفن هن  دمآرب و  ییادص  هن  رگید  يوما ، شیک  تنوشخ  نامیخژد 

تــضهن ناـسر  ماـیپ  نآ  هاـگ  نآ  ....« سارجـألا تأدـه  و  ساـفنألا ، تنکــسف  اوتکــسا ، نأ  ساـنلا  یلا  تأـموأف  اـهیبأ ، ناـسل  نـع  عرفت 
بر هللادمحلا  :» درک زاغآ  هنوگ  نیدب  ار  نتـشیوخ  نیرفآروعـش  زیگناروش و  نخـس  اروشاع ، زیتسملظ  هناهاوخ و  تلادع  هنابلطحالـصا و 

تأده ۀعمدلا و ال  تأقر  الف  نوکبتا ؟ ردغلا ! لتخلا و  لها  ای  ۀفوکلا ! لها  ای  دـعب ، اما  ، نیلـسرملا متاخ  دـمحم  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و 
و فطنلا ، فلـصلا و  الا  مکیف  له  الا و  مکنیب ، الخد  مکنامیا  نوذـختت  اثاکنا ، ةوق  دـعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  اـمنا  ۀـنرلا ،

هللا طخس  نا  مکسفنأ  مکل  تمدق  ام  ءاس  الأ  ةدوحلم ؛ یلع  ۀضفک  وأ  ۀنمد ، یلع  یعرمک  وأ  ءادعالا  زمغ  ءامالا و  قلم  و  فنـشلا ، ردصلا 
ياـین رب  يادـخ  دورد  تـسا و  ناـیناهج  راـگدرورپ  هـک  تسادـخ  نآ  زا  شیاتـس  هحفـص 291 ] نودـلاخ [ . مـتنأ  باذـعلا  یف  مـکیلع و 
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يا ناه  هفوک ! مدرم  يا  ناه  دعب ؛ اما  . داب قح  هاگراب  ناگدـیزگرب  ناروآمایپ و  نیرخآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مردـقنارگ ،
زگره ناتیاهکشا  هک  دیما  !؟ دینکیم هیرگ  ، تسا هدـمآ  شیپ  ام  يارب  هک  يرابهودـنا  دادـیور  ام و  رب  ایآ  نانکـشنامیپ ! نازابگنرین و 

هک تسا  يدرخیب  نز  نآ  فصو  ناسب  نکـشنامیپ ، افویب و  ناتخبهریت  امـش  فصو  ! دـیارگن شمارآ  هب  ناـتدایرف  نویـش و  دکـشخن و 
هچیزاب ار  ناـتدوخ  ینید  رواـب  ناـمیا و  امـش  ! درکیم هبنپ  دومنیم و  زاـب  هراـبرگد  نتخاـس ، هداـمآ  ندـیبات و  زا  سپ  ار  دوخ  ياههتـشر 

شنمدد و ناـگدرب  يریذـپ  تفخ  ییوگهفازگ ، ینزفـال و  ییاتـسدوخ ، یهاوخدوخ و  زج  بلطاـیند ، لزلزتم و  مدرم  امـش  دـیاهتخاس !
ياهزبس هاـیگ و  هب  امـش  ؟ دـیراد ياهیامرـس  هچ  رـسهریخ  نانمـشد  ینیچنخـس  يزوتهنیک و  و  فاـبقلمت ، ناـکزینک  یـسولپاچ  هدزتلذ ،
شوهب دنیارآیم ! ار  ناگدرم  شوماخ  درس و  روگ  نآ ، يهلیـسو  هب  هک  دیتسه  ياهرقن  ناسب  ای  و  دیوریم ، اهرازنجل  لد  رد  هک  دینامیم 

هنابلطحالصا و یسایس و  یعامتجا و  یتدیقع و  یگنهرف و  يرکف و  تضهن  هناهاوخیدازآ و  تکرح  زا  ندیرب  ینکشدهع و  اب  هک  دیشاب 
هب یناسر  يرای  راصحنا و  دادبتـسا و  هتـسد  راد و  اـب  یهارمه  يراـکمه و  و  تاـجن ، يدازآ و  ياوشیپ  هناتـسودرشب  هناـیوج و  تملاـسم 
هک دیدروآ  مهارف  ار  يدرکلمع  رادرکدب و  شیوخ  ترخآ  يارس  يارب  تاحالصا ، دض  یشیدنا و  کیرات  تنوشخ و  تواقش و  يهلیبق 

ندیرد يارب  ار  زومآ  تربع  ياهشنزرـس  زیگنارکفت و  قیاقح  ناراب  هاگ  نآ  ! راگدنام وا  باذع  رد  دوب و  دیهاوخ  راتفرگ  ادـخ  مشخ  هب 
اوکحـضا و  اریثک ، اوکباف  هللا ! يا و  نوبحتنت ؟ نوکبتأ و  : هک دناراب  هنوگ  نیا  ناگدنیآ  نارـضاح و  ندناشیدنا  بیرف و  تلفغ و  ياههدرپ 

دیـس و  ۀلاسرلا ، ندعم  ةوبنلا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینأ  و  ادـبأ ، اهدـعب  لسغب  اهوضحرت  نل  اهرانـش و  اهراعب و  متبهذ  دـقلف  الیلق ،
کنیا ایآ  . اقحس مکل و  ادعب  و  نورزت ، ام  ءاس  الأ  مکتنـس ، ةردم  و  مکتجح ، رانم  و  مکتلزان ، عزفم  و  مکتریخ ، ذالم  و  ۀنجلا ، لهأ  بابش 

؟ دینکیم هیرگ  شابلطحالصا  وجادخ و  نارکفمه  ناهارمه و  ندناشن  نوخ  كاخ و  هب  يزارفرـس و  يدازآ و  ياوشیپ  نتـشک  زا  سپ 
مه رایـسب  دینک و  هیرگ  سپ  دییرگب ! دوخ  لاح  هب  دیاب  دنگوس ، يادخ  هب  يرآ ، دیهدیم ؟ رـس  نویـش  هحفـص 292 ] هلان و [  نونکا  ایآ 

ار نآ  دیناوتیمن  زگره  هک  دیتخاس  هدولآ  يراع  گنن و  هب  ار  خیرات  ناتیاوسر ، درکلمع  نیا  اب  امش  هک  ارچ  دیدنخب ! رتمک  دینک و  هیرگ 
نتـشک راـع  گـنن و  زا  ار  نتـشیوخ  دـیناوتیم  هنوـگچ  امـش  رخآ  ناراداـیند ! يا  و  ناـگدروخ ! بیرف  يا  ناـه  !؟ دـینک كاـپ  دـییوشب و 

ناشفارون دنلب و  هاگیاج  و  تداعس ، یتسرد  یتسار و  تجح  زکرم  روحم و  تلاسر ، يهنیجنگ  ربمایپ ، نیرخآ  يهدیدرون  هک  يدرمگرزب 
كاپ و دوب ، قانتخا  دـنبرد  مورحم و  مدرم  امـش  يهدـش  لامیاپ  يدازآ  قوقح و  نابیتشپ  اوشیپ و  و  تشهبناناوج ، رالاس  و  نییآ ، نید و 
رهم و زا  دیداتـسرف  شیپ  زا  ناترگید  يارـس  يارب  ار  يدـب  رایـسب  تشز و  رادرک  هک  دیـشاب  شوهب  هفوک ! مدرم  يا  ناه  !؟ دـیزاس هزیکاپ 

هـشیمه يارب  خزود  نیگمهـس  باذع  رد  دش و  دیهاوخ  راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  هک  داب  ناتیارب  يدوبان  گرم و  دیـشاب و  رود  ادـخ  تمحر 
! ۀـفوکلا لـهأ  اـی  مکلیو  : هک داد  همادا  شیوخ  يرگنـشور  یناـشفارون و  هب  هنازوسلد  هنادنمـشیدنا و  مه  زاـب  .و  تشگ دـیهاوخ  راگدـنام 

ءاوس ءاقنع  ءاعلص  اهب  متئج  دقل  متکهتنا ؟ هل  ۀمرح  يأ  ؟و  متکفس هل  مد  يأ  ؟و  متزربأ هل  ۀمیرک  يأ  ؟و  متیرف هللا  لوسرل  دبک  يأ  نوردتأ 
و ال نورصنت ، متنأ ال  و  يزخأ ، ةرخآلا  باذعل  و  امد ، ءامسلا  ترطم  نأ  متبجعفأ  ءامـسلا ، ألم  و  ضرالا ، عالطک  ءاهوش -  ءاقرخ  ءامقف - 

کیراـت يا  و  ناـتخبهریت ! يا  ناـه  [ . 94 .« ] داصرملاابل مکبر  نا  و  راـثلا ، توف  فاـخی  ـال  و  رادـبلا ، هزفحی  ـال  هناـف  لـهملا ؛ مکنفختـسی 
نوریب شتمرح  میرح  زا  ار  ربمایپ  زا  يزارفرـس  تخد  هچ  هک  دـینادیم  !؟ دـیدرک هراپ  ادـخ  ربماـیپ  زا  يرگج  هچ  دـینادیم  اـیآ  ! ناشیدـنا

ار یسدقم  نوخ  هچ  دینادیم  هحفص 293 ] دیتسکش [ ؟ ترضح  نآ  زا  ار  رابهوکـش  یتمرح  هچ  دینادیم  !؟ دیدرب تراسا  هب  دیدیـشک و 
كالم و نیمادـک  اب  ؟و  یهاـنگ مرج و  هچ  هب  هک  دیاهدیـسرپ  هناـقداص  دوخ  زا  ؟و  ارچ دـینادیم  اـیآ  یتسار  !؟ دـیتخیر نیمز  رب  هناـشنمدد 

رابتنوشخ اوران و  تخس  يراک  هب  و  دیدیزای ! تسد  زیگنالوه  نیگمهـس و  یتیانج  هب  هک  یتسار  ؟ نوناق نید و  مادک  ساسارب  ؟و  رایعم
يارب ایآ  تساهنامسآ . اهنیمز و  شیاجنگ  یگدرتسگ و  هب  شروآتفخ  دمآیپ  گنن و  هک  اوسر  يراک  هب  دیدیزای ؛ تسد  روآمرش  و 

لد تسا ، هدش  هداد  امـش  هب  هک  یتلهم  رب  کنیا  ؟و  درابب نوخ  نامـسآ  رابمغ  دادیور  نیا  رد  هک  تسا  زیگناتفگـش  روآتفگـش و  امش 
رد رگداد  يادخ  كاندرد  رفیک  هک  ارچ  دیـشابم ؛ نامداش  یگدـنز  هزور  دـنچ  نیا  روآتلذ  رابتفخ و  تسیز  نیا  رب  دـیرادم و  شوخ 
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رد وا  يرآ ، . دسارهیمن شتردق  ورملق  ماقتنا و  رفیک و  زا  امـش  نتخیرگ  زا  دزاسیمن و  هدزباتـش  ار  ادخ  امـش ، نتفرگ  یـشیپ  تسا و  هار 
مدرم يهیرگ  هک  دوب  اجنیا  رد  .و  داد دهاوخ  هنالداع  ار  یـسک  ره  رفیک  شاداپ و  دـنیبیم و  ار  اهدرکلمع  تسا و  ناگـشیپدادیب  هاگنیمک 

درکیم هیرگ  هک  مدید  ار  يدرمریپ  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  يدسا  درم  ! دیسر نامسآ  هب  نانآ  دایرف  هجض و  دش و  لیدبت  نویش  هب 
يزخی و لسنلا ال  ریخ  مکلسن  و  ءاسنلا ، ریخ  مکؤاسن  بابـشلا و  ریخ  مکبابـش  و  لوهکلا ، ریخ  مکل  وهک  یمأ ، متنأ و  یبأب  :» دزیم دایرف  و 

نیرتشیدـنانشور نیرتهتـسیاش و  ناـتناناوج  نـالاسنایم ، نیرتهاوخریخ  نیرتهب و  ناـتنالاسنایم  هک  داـب  ناتیادـف  مرداـم  ردـپ و  .« يزبی ـال 
شنمدازآ و مدرم  امـش  و  دـنیاهلسن ؛ نیرتزارفرــس  نیرتـهب و  ناـترابت  لـسن و  و  ناـنز ، نیرترکفنــشور  نیرتـهب و  ناـتناوناب  و  ناـناوج ،

[ . ] 95 ! ] تسکـش هن  دـیریذپیم و  تلذ  هن  دوخ ، زومآسرد  شخبماـهلا و  راـختفارپ و  یگدـنز  رد  هک  دـیتسه  يزارفرـس  دـنمتماهش و 
هحفص 294 ]

هفوک يهزاورد  رد  همطاف  زوسناج  نانخس 

وج نآ  رد  ناـنمؤمریما ، رگید  تخد  يرغـص ،» همطاـف  ، » ناریـسا ناوراـک  رـالاسناوراک  بنیز ، نیرفآروش  هنارگنـشور و  نانخـس  زا  سپ 
یناشفارون و يرگنـشور و  هب  يوما ، يهشیپ  تنوشخ  میژر  روسناس  قاـنتخا و  هب  ییاـنتعا  هحفـص 295 ] چیه [  نودب  باعرا ، تشحو و 

یلا شرعلا  ۀـنز  یـصحلا و  لمرلا و  ددـع  هللادـمحلا  :» تفگ نینچ  تخادرپ و  اروشاع  يهنابلطحالـصا  تضهن  مایپ  میـسرت  قیاقح و  ناـیب 
ریغ نم  تارفلا  طشب  اوحبذ  هدالوأ  نأ  و  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نأ  و  هللا ، الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  و  هیلع ، لکوتأ  و  هب ، نمؤا  هدمحا و  يرثلا ،

شرف ات  شرع  نزو  ینیگنس  تمظع و  هب  اهرازنـش و  رد  هدنکارپ  ياهنش  نابایب و  ياهگیر  رامـش  هب  ار  اتکی  يادخ  ....« تارت لحذ و ال 
لکوت دامتعا و  اهيزارفرـس  اهتزع و  اهتردـق و  يهمـشچرس  نآ  رب  مروآیم و  نامیا  هرامه  وا  ياتمهیب  تاذ  هب  و  منکیم ، شیاـتس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسین و  هنازرف  ادـخ  ياتمهیب  كاپ و  تاذ  زج  ییادـخ  هک  منکیم  یهاوگ  دوجو  يهمه  اب  و  میامنیم ،
رگید هارمه  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  شدنمجرا ، زارفرـس و  دنزرف  هک  مهدیم  یهاوگ  زین  .و  تسوا گرزب  ربمایپ  هدیزگرب و  يهدـنب  ملس 
هاپـس تسد  هب  دنـشاب ، يرفیک  ای  صاصق و  روخ  رد  هک  یهانگ  مرج و  چیهیب  ناور  بآ  رانک  تارف و  لحاس  رد  ترـضح  نآ  نادـنزرف 

راب . دندش هدیرب  رس  ياهنامحریب  یناسنادض و  تروص  هب  هنشت و  بل  اب  یناملسم  مالـسا و  یعدم  میژر  نشخ  دومخ و  شیدناکیرات و 
، ياهداتسرفورف وت  هچنآ  فالخ  تهج  رد  يراتفگ  ای  و  مهد ، تبسن  وت  هب  غورد  اوران و  هب  ار  ینخـس  یگدنز  رـسارس  رد  هکنیا  زا  ایادخ 

ادخ دورد  هک  بلاطوبا -  دیشر  دنزرف  یلع ، دوخ ، نیتسار  نیـشناج  يارب  وت  ربمایپ  ایادخ ! راب  ! مربیم هانپ  وت  كاپ  تاذ  هب  مروآ ، نابز  رب 
شدوخ دنتخاس و  لامیاپ  بصغ و  ار  وا  قح  تربمایپ ، زا  سپ  ناراکبیرف  نارادـمروز و  اما  تفرگ ، تعیب  نامیپ و  مدرم  زا  داب -  نانآ  رب 
ياهنیمز اههناخ و  زا  ینیمزرـس  هناخ و  رد  ار  وا  هاوخیدازآ  دـنمجرا و  دـنزرف  زورید  هک  هنوگ  نامه  تسرد  دنتـشک ؛ یهانگ  چـیهیب  ار 

هک تفریذپ  ماجنا  یهورگ  دیلپ  تسد  هب  هناملاظ و  روتسد  هب  هناشنمربرب  ماع  لتق  نیا  اوسر و  تیانج  نیا  . دندیـشک نوخ  كاخ و  هب  ادخ 
گرم و هک  یتسار  دنـشکیم ! كدی  ار  هللا  لیخ  هللا و  بزح  ناونع  دنریگیم و  یناملـسم  تسژ  دـنراد و  بل  رب  مالـسا  مان  هنادـنمگوس 
و هحفص 296 ] هنادنسپادخ [  یناسنا و  مسر  هار و  هن  ریذپمتس ، رصنع و  تسس  مدرم  نیا  ادنوادخ ! ! داب نانیا  یناملـسم  مالـسا و  رب  نیرفن 
اب هنوگ  ناـمه  وا  .و  شزوسناـج تداهـش  زا  سپ  هن  دـندرک و  يراـی  شانیرفآراـختفا  تاـیح  رد  ار ، مالـسلاهیلع  یلع  يـالاو  ياـهنامرآ 

دوخ يوس  هب  ار  شاتیونعمرپ  دنلب و  حور  ماجنارس  ات  تسیز ، هدنبیز  ییوخ  قلخ و  هزیکاپ و  كاپ و  يداهن  هتسیاش و  هدوتـس و  ياهویش 
مـسر هار و  هریـس و  کبـس و  رد  دوب و  قافآ  هرهـش  یناسنا  ياـهیرترب  تلیـضف و  رد  وا  . يدـناوخارف تاتمحر  راوج  هب  ار  وا  یتفرگرب و 

شهوکن زا  دادیمن و  هار  لد  هب  یمیب  ناـیوجبیع  نارگـشنزرس و  شنزرـس  زا  زگره  وا  تشاد . هدـش  هتخانـش  نشور و  ياهویـش  یقرتـم ،
هنانامرهق شالت  داهج و  شامسر  هار و  دوب و  ییاسراپ  یگدنز ، رد  شاهویـش  . دیـسارهیمن يدازآ  تلادـع و  قح و  هار  رد  نارگـشهوکن 

هتـسیاش و شیاتـس  زا  سپ  هاوخیدازآ ، زیتسمتـس و  يوناب  نآ  . يدومن هار  تافارحنایب  تسار و  هار  هب  ار  وا  وت  كاـپ  تاذ  و  وت ، هار  رد 
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رد مالـسلاهیلع ، یلع  نانمؤمریما ، يالاو  تیـصخش  زا  ییامنرود  میـسرت  ربمایپ و  شردـقنارگ  ياـین  تلاـسر  رب  یهاوگ  ادـخ و  يهتـسیاب 
ردـغلا و رکملا و  لها  ای  ۀـفوکلا ! لها  اـی  دـعب ، اـمأ  :» تخادرپ يرگنـشور  هب  هنوگ  نیا  دوب  هدرک  ریخـست  ار  نارگاـشامت  حور  هک  یلاـح 
، تلاسر یحو و  نادـناخ  ام ، هاوخدوخ ! افویب و  زابگنرین و  مدرم  يا  ناه  ! هفوک مدرم  يا  ناه  ....« و مکب ، هللا  انالتبا  تیب  لهأ  انا  ءالیخلا ،
زارفرس و دنلبرس و  راوشد ، نومزآ  نیا  زا  ام  و  دومزآ ؛ ام  يهلیـسو  هب  ار  امـش  امـش و  يهلیـسو  هب  ار  ام  هنازرف  يادخ  هک  میتسه  ینادناخ 
ام هجیتـن  رد  و  داد ؛ رارق  اـم  دزن  ار  دوخ  ریذـپانفصو  یگنازرف  نارکیب و  شناد  ياـههنیجنگ  وا  ياـتمهیب  تاذ  میدـمآ و  نوریب  وـکین 

یمارگ دوخ  يراوگرزب  تمارک و  هب  ار  اـم  وا  میتسه و  وا  زاستیـصخش  رورپدازآ و  گـنهرف  فراـعم و  شناد و  ياـههنیجنگ  ناـبهاگن 
اما . دیـشخب يرترب  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  شناگدـیرفآ  زا  يرایـسب  رب  ار  ام  دـمحم  شربماـیپ ، يهیاـمنارگ  دوجو  تکرب  هب  تشاد و 
هار رد  شالت  داهج و  تلادـع و  قح و  هب  توعد  رد  اهییالاو  اـهتیونعم و  اـهتبهوم و  همه  نیا  اـب  ار  اـم  نادـناخ  امـش  هک  درد  غیرد و 

ندرب جارات  هب  ام و  نوخ  نتخیر  ناشیدـناجک ، امـش ، هحفـص 297 ] دیدرک [ . یـساپسان  تخـس  ام  قح  رد  دیتشاگنا و  وگغورد  يدازآ ،
تایح هب  میتسه و  ناریذپان  قح  ای  نازیتس و  مالـسا  رابت  لسن و  زا  امـش  رادنپ  رد  ام  ییوگ  هک  نانچ  دیدرک ؛ نالعا  اور  ار  ام  ياهییاراد 

داش نامیاهییاراد  تراغ  ام و  نوخ  نتخیر  زا  دابم  مدرم ! يا  ناه  . میاهدرک زواجت  یندـمت  هعماج و  ای  درف و  تمرح  تینما و  قوقح و  و 
هار زا  ناراکهبت  امـش  رب  ادـخ  زیگنادرد  رابگرم و  باذـع  نونکا  مه  ییوگ  هک  ارچ  دـیهد ، شمارآ  يهدـعو  دوخ  هب  دیـشاب و  نامداش  و 

مدرم يا  ناه  ! تسا ناراکمتـس  راثن  ادـخ  باذـع  تنعل و  هک  دیـشاب ! شوهب  درابیم  امـش  رب  یپایپ  ياهالب  اـهرفیک و  ناراـب  و  دـسریم ،
و دـیتساخرب !؟ يزوتهنیک  ییوجماقتنا و  يارب  هک  دـیتشاد  ادـخ  ربمایپ  اب  یهاوخنوخ  هنیک و  هچ  امـش  ! داب امـش  رب  يدوباـن  گرم و  هفوک !

هنوگ نآ  مالسلاهیلع ، یلع  وا ، نیتسار  نیشناج  ردارب و  اب  هک  دیتشادنپیم  دوخ  نآ  زا  ترـضح ، نآ  دزن  ار  ماقتنا  صاصق و  قح  نیمادک 
ام تفگ : دیلاب و  دوخ  رب  دادیب  تواقـش و  نیا  رب  امـش  زا  یکی  هک  دیـسر  ییاج  هب  امـش  یـشیدنادب  ییافویب و  راک  !؟ دـیدیزرو ینمـشد 

هدازآ و ناوناب  هک  میدوب  اـم  .و  میدیـشک نوخ  كاـخ و  هب  يدـنه  ياهریـشمش  اـههزین و  اـب  ار  وا  نادـنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  هک  میدوب 
هچ میدرک ؛ تراغ  میتشک و  میدز و  ار  یلع  نادـنزرف  هک  میدوب  ام  !و  میتسب تراسا  دـنب  هب  راـتات  كرت و  ناریـسا  ناـسب  ار  ناـنآ  زارفرس 
رب كاخ  یلابیم ! شیوخ  تواقش  تیانج و  رب  هک  دومخ  شیدناکیرات و  رصنع  يا  ناه ! !! ینتـشک ندیـشک و  نوخ  كاخ و  رب  ندز و 

هتخاس و هزیکاپ  كاپ و  هدوتـس و  ار  نانآ  دوخ  هوکـشرپ  باتک  رد  ادخ  هک  یلابیم  ياهشیپاورپ  هدازآ و  مدرم  نتـشک  رب  ایآ  داب ! تناهد 
روناج دـننامه  هک  تردـپ -  ناسب  زوسب و  تراـقح  يهدـقع  هنیک و  نیا  رد  سپ  ؟ تسا هتخاـس  رود  ناـنآ  زا  ار  هاـنگ  يدـیلپ و  هنوگ  ره 

یناسنا ره  يارب  هک  نادـب  اما  ياسب ! كاـخ  رب  بوکب و  نیمز  رب  ار  دوخ  مه  وت  دـییاسیم -  كاـخ  رب  دزیم و  نیمز  رب  ار  دوخ  هدـنرد ،
ییاهتبهوم اهتمعن و  ایآ  یتسار  هب  تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  هدرک و  شـالت  نآ  هار  رد  یگدـنز  رد  هک  دوب  دـهاوخ  يزیچ  ناـمه 

شنیب و شناد و  ياــــهایرد  رگا  هحفـص 298 ] دـیزرویم [ !؟ دـسح  تسا ، هتـشاد  ینازرا  تلاـسر  نادـناخ  اـم  هـب  ناـبرهم  يادـخ  هـک 
ياج زین  ار  يزبآ  کچوک  رادـناج  کی  هک  تسا  زیچان  ياهنوگ  هب  امـش  يایرد  اما  هتفرگ ، رب  رد  ار  یتیگ  نارک  ات  نارک  ام  ياـهییالاو 

. درادیم ینازرا  درگنب  هتـسیاش  دهاوخب و  هک  ره  هب  ار  نآ  هک  تسادخ  یـشخبنوزف  نیا  !؟ تسیچ ام  هانگ  دناشوپیمن ؛ ار  نآ  دهدیمن و 
رگنشور نانخس  هک  یماگنه  [ . 97 . ] دوب دهاوخن  يرگنشور  ییانشور و  چیه  ار  وا  دشاب ، هدادن  ییانـشور  رون و  سک  ره  هب  ادخ  و  [ . 96]

داـیرف ادـصکی  مدرم  درک و  رپ  ار  اـضف  هک  دوب  هیرگ  نویـش و  رگید  دیـسر ، اـجنیا  هب  همطاـف  يهنازرف  بلطحالـصا و  تخد  زیگناروش  و 
نامناج نورد  يدنازوس و  يدیـشک و  شتآ  هب  ار  نامیاهلد  هک  تسا  سب  رگید  یتیگ ! ناگزیکاپ  ناکاپ و  رتخد  يا  ناه  هک : دـندروآرب 

ماـیپ زا  يوترپ  هناعاجـش  میـسرت  زا  سپ  هاوختلادـع  زیتسمتـس و  هدازآ و  يوناـب  نآ  هک  دوب  هاـگ  نآ  !و  یتخورفارب یتخاـس و  روهلعـش  ار 
. داتسیا زاب  نخس  زا  اروشاع 

نانمؤمریما رگید  تخد  يهنارگنشور  نانخس 

البرک خیرات  نیرتایوگ  نازحالا  ریثم  همجرت  يدازآ  ریما  گوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


يرگنـشور و یـسرک  رب  رگنفرژ  زوسلد و  هاوخریخ و  يراگزومآ  ناسب  موثلکما ،» ، » نانمؤمریما دنمـشیدنا  هنازرف و  تخد  نیموس  سپس 
يوترپ میسرت  رد  دادیمن ، ناما  لدریـش  عاجـش و  يوناب  نآ  هب  هیرگ  هدمآ ، دیدپ  هعجاف  یگرزب  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  تسـشن و  تیاده 

ترارـش و تواقـش و  زا  یـشخب  ساکعنا  و  يدازآ ، ياوشیپ  زیتسدادبتـسا  هنارگحالـصا و  زیمآتملاسم و  تضهن  ياههمانرب  اـهمایپ و  زا 
و هومتلتق ، انیسح و  متلذخ  مکل  ام  مکل  اءوس  ۀفوکلا ! لهأ  ای  :» تفگ نینچ  نآ ، ربارب  رد  يوما  زیتسناسنا  شیکتنوشخ و  میژر  یشنمدد 
؟ اهومتبصأ ۀمیرک  يأ  ؟و  متکفس ءامد  يأ  ؟و  متلمح مکروهظ  یلع  رزو  يأ  ؟و  مکتهد هاود  يأ  نوردتأ  مکلیو ! هومتبکن ؟ هءاسن و  متیبس 

بزح و  نوزئافلا ، مه  هللا  بزح  نا  الأ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  تالاجر  ریخ  متلتق  ؟ اهومتبهتنا لاومأ  يأ  و  هحفص 299 ] ] 
هک ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  تلادع ، يدازآ و  ياوشیپ  هک  داب ! تشز  دنـسپان و  ناتیاههرهچ  هفوک ! مدرم  يا  ناه  .« نورـساخلا مه  ناطیـشلا 

دوب و مدرم  هتفر  جاراـت  هب  هدـش و  بوکدـگل  تمرح  تینما و  يدازآ و  قوقح و  زا  عاـفد  رتـفد و  نید و  زا  یناـبزرم  يهشیدـنا  رد  اـهنت 
، راک زواجت  نمـشد  هارمه  هب  دـیداهن و  روای  راییب و  اهنت و  هشیپ  دادـیب  هماکدوخ و  نمـشد  ربارب  رد  ار  وا  امـش  مزال ، ناگمه  رب  شیرای 

امش تسا ! هدیسر  امش  هب  ثرا  هار  زا  تورث  لام و  نآ  ییوگ  هکنانچ  دیدرب ؛ جارات  هب  ار  وا  ییاراد  تورث و  هدناسر و  تداهش  هب  ار  يو 
هجنکـش و ریز  ار  نانآ  دیدرب و  تراسا  هب  ار  وا  مرح  ناوناب  ترـضح ، نآ  ندیـشک  نوخ  كاخب و  زا  سپ  ناتخبهریت  ناشیدـنا و  کیرات 

هانگ هچ  و  دیدیـشک ؟ شود  هب  ار  ینیگمهـس  لابو  رزو  هچ  دـینادیم  ایآ  داب ! امـش  رب  يدوباـن  گرم و  يا  ؟ دـیدرزآ دـیداد و  رارق  راـشف 
ردقنارگ و ناوناب  هچ  و  دیتخیر ؟ اونین  هدیتفت  ياهگیر  يور  رب  ار  یسدقم  كاپ و  ياهنوخ  هچ  دینادیم  ؟ دیتفرگ ندرگ  هب  ار  يرابنارگ 
؟ دیتفرگ تراسا  هب  ار  یگرزب  هدازآ و  نارتخد  هچ  دینادیم  ؟ دیتخاس راوگوس  ناشنازیزع  گوس  رد  ار  ياهشیپاورپ  شنمگرزب و  هدازآ و 
هک دیدنارذگ  ریشمش  مد  زا  ار  یهاوخیدازآ  نادرم  قیالان ، ناگشیپ  دادیب  امـش  ؟ دیدرب امغی  هب  تلاسر  نادناخ  زا  ار  یتورث  لاوما و  هچ  و 

ساسحا هفطاع و  ییوگ  هک  دیدرک  ترارـش  ياهنوگ  هب  دـیتشک و  نانچ  ار  نانآ  امـش  دـندوب ؛ ناراگزور  ياهنیرتهب  ادـخ  ربمایپ  زا  سپ 
هدروخ و تسکش  راکنایز و  ناطیش ، بزح  دنزوریپ و  نیتسار  نایارگدیحوت  هک  دیشاب  شوهب  ! تسا هدش  نکهشیر  امش  ياهلد  زا  یناسنا 

هللا مرح  اءامد  متکفـسدقوتی  اهرح  اران  نوزجتـس  مکمال  لیوف  اربص  یخأ  متلتق  : تخادرپ ییارـس  هیثرم  هب  هنوگ  نیا  هاـگ  نآ  .و  تساوسر
نم ریخ  یلع  یخأ  یلع  یتایح  یف  یکب  ینا ال  واودلخت  انیقی  اقح  رقس  یفل  ادغ  مکنا  رانلاب  اورشباف  الأدمحم  مث  نآرقلا  اهمرح  اهکفس و 
امش ناردام  دیدناسر ؛ تداهـش  هب  وا ، رب  یعافد  قح  چیه  نداد  نودب  رباربان و  یگنج  هب  ار  مردارب  امـش  هحفص 300 ] دلویس [  یبنلا  دعب 

تفاـیرد ار  ناـتناهانگ  رفیک  ناـس  نیدـب  و  تفرگ ؛ دـهاوخ  ار  ناـتنابیرگ  خزود  نازوـس  روهلعـش و  شتآ  يدوز  هـب  ! دـنیرگب ناـتگرم  رب 
مارح ار  اـهنوخ  نآ  نتخیر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نآرق و  ادـخ و  هک  دـیتخیر  ار  سدـقم  ییاـهنوخ  امـش  . تـشاد دـیهاوخ 

راتفرگ تخس  یباذع  هب  خزود  يافرژ  رد  ادرف  هک  دینادب  مهدیم و  تراشب  خزود  شتآ  هب  ار  امش  هک  دیـشاب  شوهب  ناه ! . دوب هدینادرگ 
ناسنا نآ  رب  میرگیم ؛ تفر  رـشب  خیرات  درمدازآ  نآ  رب  هک  يدادیب  مردارب و  زوسناج  گوس  رد  مایگدنز  يهمه  رد  نم ، ؛ دـش دـیهاوخ 
کـشا وا  رب  هرامه  دـناراب ، مهاوخ  کشا  ناراـب  وا  رب  نم  يرآ ، دوب ؛ ناراـگزور  ياـهنیرتهب  زا  ربماـیپ  زا  سپ  هک  ییـالاو  هاوختلادـع و 

. دش دهاوخن  کشخ  میاههنوگ  زا  مکشا  رامشیب  تشرد و  ياههناد  تخیر و  مهاوخ 

رون ماما  نیمراهچ  زیگنارکفت  نانخس 

زا سپ  دناوخارف و  توکـس  هب  ار  مدرم  ياهراشا  اب  تساخاپب و  نیدباعلا ، نیز  نیدجاسلا و  دیـس  ترـضح  رون ، ماما  نیمراهچ  هاگ  نآ  و 
للع و میـسرت  یمومع و  راکفا  نتخاس  رادـیب  يوما و  شنمدد  میژر  يهناراکبیرف  تشز و  يهرهچ  ياـشفا  هب  ناـنآ ، یگداـمآ  توکس و 

اهیا :» دومرف نینچ  يریذـپان ، فصو  هناعاجـش و  يرگنـشور  نمـض  تخادرپ و  اروشاع  زیتسراصحنا  هنابلطحالـصا و  تضهن  ياـههزیگنا 
سک ره  دسانشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  ناه  ....« نیـسحلا نب  یلع  اناف  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دقف  ینفرع  نم  سانلا !

يهمه رب  شربمایپ  ادخ و  دورد  هک  بلاطیبا -  رابت  زا  و  یلع ، نانمؤمریما ، يهداون  نیسح ، دنزرف  متسه ، یلع  نم  هک  دنادب  دسانشیمن ،
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یـسک دروم  رد  هن  هدرک و  یمتـس  یـسک  هب  هن  هک  یلاح  رد  تارف -  رهن  رانک  رد  هک  متـسه  يدرمگرزب  نآ  دنزرف  نم  مدرم !  -. داب نانآ 
درکیم داقتنا  اهناسنا  تمرح  ریقحت  ینکش و  نوناق  دادیب و  تنوشخ و  زا  دناوخیمارف و  تلادع  قح و  هب  اهنت  و  دوب -  هدیشیدنا  یگنرین 

 ] مه رد  ار  وا  تینما  تمرح و  میرح  هک  متـسه  يزارفرـس  نامرهق  نآ  دنزرف  نم  . دندیرب ار  شرـس  تساوخیم -  ار  ادـخ  نید  هب  لمع  و 
رباربان یگنج  رد  عافدیب و  شدوخ  دش و  هدیشک  تراسا  دنب  هب  شنادناخ  تفر و  جارات  هب  شاییاراد  تورث و  دنتسکش و  هحفص 301 ]

ارم خساپ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  مدرم ! يا  ناه  ! تسا گرزب  يرخف  هک  تسا  هدنـسب  راختفا  نیمه  ارم  و  دیـسر ؛ تداهـش  هب 
زا عافد  رس  رب  راوتسا  تخس و  ینامیپ  دهع و  وا  اب  ؟ دیتشون مردپ  هب  توعد  ياههمان  هفوک ، مدرم  امـش ، هک  دینادیم  ایآ  دییوگب  دیهدب و 
ماگ رتفد  نید و  زا  تیامح  امـش و  تاجن  يارب  دمآ و  امـش  يرای  هب  وا  هک  یماگنه  هاگ  نآ  ؟و  دیتسب یگدازآ  يدازآ و  تلادع و  قح و 

ناشن دوخ  زا  هک  ياهناـملاظ  تشز و  درکلمع  یـشیدنادب و  رطاـخ  هب  سپ  نانکـشدهع ! يا  ناـه  !؟ دـیدراذگ اـهنت  ار  وا  داـهن ، نادـیم  هب 
امش دز ! رس  امش  زا  يرادرکدب  یشیدنادب و  هچ  يراک و  تشز  هچ  هک  یتسار  ! ناتنیرق گنن  گرم و  داب و  امش  رب  تلذ  يدوبان و  دیداد ،

ار منادنزرف  نادناخ و  ارچ  دیوگب : امـش  هب  زیخاتـسر  زور  رد  ترـضح  نآ  هک  هاگ  نآ  ؟و  درک دـیهاوخ  هراظن  ربمایپ  هب  مشچ  نیمادـک  اب 
تما زا  اهدادیب ، نیا  اب  امـش  و  دیدرب ؟ تراسا  هب  ار  منارتخد  هنالداع  كالم  رایعم و  نیمادـک  اب  و  دیتسکـش ؟ ارم  تمرح  ارچ  و  دـیتشک ؟

هب وس  ره  زا  ناـنآ  يادـص  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  !؟ تسیرگن دـیهاوخ  وا  هب  هنوگچ  تشاد و  دـیهاوخ  یخـساپ  هچ  هاـگ  نآ  دـیتسین ؛ نم 
یخرب !و  ام رب  سوسفا  يا  ام ! رب  درد  غیرد و  ام ! رب  ياو  يا  دنتفگیم : رگید  ياهراپ  هب  ياهراپ  تساخرب و  نامـسآ  هب  نتـشیوخ  شنزرس 

ندیـشک تراسا  دـنب  هب  ربمایپ و  دـنمجرا  نادـنزرف  نتـشک  اـب  دـیتخاس و  دوباـن  ار  دوخ  هتـسنادن  هک  امـش  رب  ياو  دـنتفگ : نارگید  هب  زین 
رهم يا  : هک داد  همادا  دوخ  يرگنشور  هب  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  هاگ  نآ  ! دیتخاس اهرفیک  نیرتتخـس  روخ  رد  ار  دوخ  نانآ ، ناگدنامزاب 

تیاعر ربمایپ و  ادخ و  زا  يرادربنامرف  يهرابرد  ارم  شرافـس  دراپـس و  شوگ  ارم  يرگنـشور  یهاوخریخ و  هک  یـسک  رب  ادخ  تمحر  و 
قشمرس ترـضح  نآ  يهیامنارگ  دوجو  یگدنز  رد  ام  يارب  میتسه و  ادخ  ربمایپ  نادنزرف  ام  هک  ارچ  دریذپب ؛ وا  نادناخ  تمرح  قوقح و 

وت نامرف  و  اونش ؛ ار  وت  نانخس  یگمه  ام  ربمایپ ! رسپ  يا  ناه  هک : دندروآرب  دایرف  یگمه  نانآ  هحفص 302 ] تسا [ . ياهتسیاش  يوگلا  و 
تزاسناسنا ياهدومنهر  وت و  يهیامنارگ  دوجو  زا  ام  میتسه ؛ نآ  ظفاح  میرادیم و  ساپ  ار  وت  يرادـمامز  يربهر و  ام  میرادربناـمرف ! ار 

تناـمرف هـک  وـگب  زاـس و  نوـمنهر  تیاههاگدــید  يوـس  هـب  ار  اـم  نیارباـنب  تـفرگ ؛ میهاوـخن  هراــنک  وـت  زا  تـسج و  میهاوـخن  يرود 
ینمـشد دریگ ، شیپ  رد  امـش  اب  ار  ینمـشد  هار  هک  یـسک  اب  ام  هک : مینکیم  مالعا  امـش  هب  ام  درابب ! امـش  رب  ادخ  تمحر  ناراب  !؟ تسیچ

رب هک  يدادیب  رطاخب  دیزی »  » زا ام  دوب . میهاوخ  افص  حلص و  رد  دریگ ، شیپ  رد  یتشآ  حلص و  هار  امـش  اب  هک  یـسک  اب  دیزرو و  میهاوخ 
دنتـشاد و اور  دادـیب  ام  مدرم  امـش و  دروم  رد  هک  یناسک  زا  دومن و  میهاوخ  ریگتـسد  ار  وا  درک و  میهاوخ  تساوخزاـب  تسا ، هتفر  اـمش 

ناـنآ نانخـس  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  . تسج میهاوـخ  يرازیب  تخـس  دـنتخاس ، لاـمیاپ  ار  همه  يدازآ  تـینما و  قوـقح و 
ایآ داتفاورف ! ياهدرپ  امش  ياههتساوخ  امش و  نایم  رد  ! لد ياهسوه  اهاوه و  ناریـسا  يا  ناه  ! راکبیرف نازابلغد  يا  ! تاهیه تاهیه ! : دومرف
هک ییاهبکرم  راگدرورپ  هبعک و  راگدرورپ  هب  هن ! هن ! !؟ دیدرک راتفر  مردقنارگ  ردپ  اب  هک  دینک  راتفر  هنوگ  نامه  زین  نم  اب  دـیهاوخیم 

زونه تسا و  فرژ  يراک و  رایسب  دیاهدز ، امش  هک  ار  یقیمع  مخز  نآ  هک  دنگوس  دنربیم  تافرع  ینم و  هب  هکم  زا  ار  ادخ  هناخ  نارئاز 
هدیـشک نوخ  كاخ و  هب  وا  هارمه  هب  هک  مناردارب -  وا و  گوس  زا  اههنیـس  دـندش و  هتـشک  شنادـناخ  نادرم  مردـپ و  زورید  . ناـشفنوخ

راوگرزب ردپ  تداهش  تبیصم  هک  مدوب  هدربن  دای  زا  ار  ربمایپ  مردقنارگ ، ياین  زادگناج  تلحر  زونه  نم  و  تسا ! نازوس  تخس  دندش - 
دیدرگ و ریگولگ  اهمغ  نیا  يهدننکـش  راشف  یخلت و  تشگ و  نوزفا  نآ  رب  مردـقنارگ  ياین  ردـپ و  بلطحالـصا  دـنمجرا و  نادـنزرف  و 

نآ ! ام دض  رب  هن  دیشاب و  ام  اب  هن  رگید  هک  مهاوخیم  امش  زا  و  منکیم ؛ ساسحا  ماهنیس  نورد  رد  ریذپان  نایاپ  اسرفناج و  یهودنا  کنیا 
رد يدازآ و  تلادع و  هار  رد  نیـسح  رگا  ... امرکا نیـسح و  نم  اریخ  ناک  دـق  هخیـشف  نیـسحلا  لتق  نا  ورغال  هحفـص 303 ] دوزفا [ : هاگ 
هک زین  شردقنارگ  ردپ  هک  ارچ  تسین ، زیگناتفگش  يدادیور  نیا  دش ، هتشک  زیمآ  تملاسم  داهج  یگنهرف و  یقطنم و  شالت  يهشیدنا 
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هک ینیگمهس  گوس  نیا  هب  هفوک ! مدرم  يا  ناه  . درک هیده  تسود  هاگراب  هب  داهن و  صالخا  قبط  رد  ار  ناج  هار  نیا  رد  دوب ، وا  زا  رتهب 
رد تارف ، لحاس  رد  هک  يدرمدازآ  نآ  يادـف  هب  نم  ناج  يا  ؛ دیـشابن نامداش  داش و  تسا  هدـمآ  دراو  یگدازآ  يدازآ و  ياوشیپ  نآ  رب 
وا شیکتنوشخ  شیدناکیرات و  هشیپدادیب و  يهدنشک  نیگمهس  رفیک  هک  دینادب  و  داهن ، تداهش  رتسب  رب  رس  تعاجش  تماهـش و  جوا 

. تسا خزود  روهلعش  شتآ 

ةرامالاراد رالات  رد  ناریسا  ناوراک 

خاک گرزب  رالات  هب  ار  نادیهـش  ياوشیپ  ناگدـنامزاب  ناریـسا و  ناوراک  هک  یماـگنه  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ملـسم » نب  دـیمح  »
رابگرم روآقانتخا و  طیارش  نیا  رد  . دوب هداد  ماع  راب  هتسشن و  اجنآ  رد  دیبع ،» ، » يوما يهشیپدادیب  دالج  دندرک ، دراو  هفوک  يرادناتـسا 

نیرتورف هک  یلاح  رد  نانمؤمریما  يهنازرف  تخد  دنداد و  رارق  وا  ربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدـقم  رـس  دادبتـسا  نارادهزین  هک  دوب 
نایم رد  دیدرگ و  دراو  هرامألاراد  رالات  رب  یسانشان  تروص  هب  تماهش  راقو و  ییایند  اب  تشاد ، دبلاک  رد  ار  حور  نیرتهوکـشرپ  سابل و 

اب دـمآ و  نارگ  دوب -  هدروآ  داب  یتورث  تردـق و  تسم  هک  دـیبع -  رب  بنیز ، يهناـشنمدازآ  يهویـش  نیا  . تسـشن ياهشوگ  رد  ناریـسا ،
راب نیدنچ  وا  شسرپ  ؟ تسیک نز  نیا  دیسرپ : دز و  یـسانشان  هب  ار  دوخ  تخانـشیم ، ار  نانمؤمریما  دنمجرا  تخد  طیارـش  نآ  رد  هکنیا 

زارفرـس و تخد  بنیز ، وا ، تفگ : ییوناب  هک  دوب  موس  راـب  تفگن . نخـس  يو  اـب  داـهن و  خـساپیب  ار  وا  ناوناـب  يوناـب  اـما  دـش ، رارکت 
هب هنادرمناوجاـن  درک و  ناوناـب  يوناـب  هب  ار  نخـس  يور  دـیبع » !«» بلاـطیبأ نب  یلع  تنب  بـنیز ، اـهنا  .» تـسا مالـسلاهیلع ، یلع  يهدازآ 

ار يادخ  بنیز ! يا  ناه  .« مکتثودحا بذکأ  مکلتق و  مکحـضف و  يذـلا  هللادـمحلا  [ » هحفـص 304 تفگ [ : نینچ  تـخادرپ و  وا  شنزرس 
دندوب دیزی  نانمومریما ، اب  تفلاخم  يهشیدنا  رد  هک  ار  ناتنامرفان  رگـشروش و  نادرم  یگمه  تخاس و  اوسر  ار  امـش  هک  منکیم  شیاتس 
خساپ رد  ریذپان  فصو  یتماهـش  تیارد و  اب  تساخاپب و  شخبیدازآ  ناریـسا  ناوراک  رالاسناوراک  !! تخاس نایامن  ار  ناتغورد  و  تشک !

وه رجافلا و  بذـکی  قساـفلا و  حـضتفی  اـمنا  اریهطت ، اـنرهط  دـمحمب و  اـنمرکأ  يذـلا  هللادـمحلا  :» دومرف دـیبع »  » يرگلاـجد يراـکبیرف و 
دض زا  تشاد و  یمارگ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شاهدیزگرب ، ربمایپ  يهلیـسو  هب  ار  ام  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتـس  .« انریغ

دـندرگیم و اوسر  هک  دـنراکدیلپ  هماکدوخ و  قساف و  ياهامنناسنا  اهنت  دـیبع ! ! تخاس هزیکاپ  كاـپ و  اهیدنـسپان  ناـهانگ و  اهـشزرا و 
رب مدرم  تیمکاـح  قـح  يدازآ و  قوـقح و  هک  دنتـسه  نارگید  رجاـف ، قساـف و  و  دـنفابیم ؛ غورد  هـک  دـنرادرکدب  شیدـنادب و  رـصانع 

لهاب هللا  عنـص  تیأر  فیک  !» یلع رتخد  يا  ناه  تفگ : دـیبع » .» تلاـسر یحو و  نادـناخ  اـم  هن  دـنزاسیم ، هچیزاـب  ار  شیوخ  تشونرس 
هللا بتک  موق  ءالؤه  الیمج ، الا  تیأر  ام  :» دومرف هناریلد  یتیگ  زارفرس  يوناب  ؟ درک هچ  تنادناخ  نیـسح و  تردارب ، اب  ادخ  يدید  »؟ کتیب

زج نم  !« ۀـناجرمنبای کما  کتلبه  حـلفلا ، نمل  رظناف  مصاخت ، جاحتف و  مهنیب  کنیب و  هللا  عمجیـس  و  مهعجاضم ، یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع 
يهدش لامیاپ  قوقح  يدازآ و  اهـشزرا و  زا  تیامح  تلادـع و  قح و  زا  عافد  نانآ ، زا  هنازرف  يادـخ  مدـیدن ! يزیچ  يزارفرـس  یکین و 
تداهش اب  دنتفاتش و  دوخ  راختفارپ  هاگتداهـش  يوس  هب  هار  نیا  رد  و  دندش ، اریذپ  ناج  اب  ار  قح  نامرف  زین  نانآ  و  دوب ، هتـساوخ  ار  مدرم 

دش دهاوخ  زاغآ  همکاحم  ییورایور و  هدروآ و  درگ  یهاگداد  رد  ار  نانآ  وت و  ادخ  يدوز  هب  دنداهن و  تداهش  رتسب  رب  رس  يزارفرس  و 
ای نابلطقح ؛ ناهاوخیدازآ و  تسیک ؛ نآ  زا  يزوریپ  يراگتـسر و  تسادخ ، شرواد  هک  یهاگداد  ربارب  رد  هک  دید  دـیهاوخ  هاگ ، نآ  و 
وت ؟ ییوگیم هچ  هناـجرم ! رـسپ  يا  ناـه  دـنک ! هیرگ  تگرم  رد  ترداـم  هحفـص 305 ] دادبتـسا [ ! تملظ و  نارادـساپ  قانتخا و  ناـیناب 

ناگدـنامزاب ندیـشک  تراسا  دـنب  هب  شراکادـف و  نارای  ربمایپ و  بلق  يهراپ  تشهب و  ناناوج  رالاس  دیـس و  نوخ  نتخیر  اب  يرادـنپیم 
همطاـف يهـنازرف  تـخد  زاـساوسر  رگنـشور و  ناـیب  تماهـش و  تـیارد و  زا  دـیبع » «!؟ ياهدـش زوریپ  ـالبرک  راـبمغ  زوسناـج و  يهعجاـف 

ناـسولپاچ و ناـیرابرد و  ربارب  رد  هراـمالاراد و  گرزب  رـالات  رد  مه  نآ  ریـسا ، ییوناـب  زا  هـک  هژیو  هـب  تفـشآرب ؛ تخـس  مالـسلااهیلع ،
اوران و هب  زین  ار  وا  و  يوما ، میژر  ربهر  يهدـنیامن  ار  بیرفماوع  دـیلپ و  رـصنع  نآ  هک  ینالدهداس  ناشورفایند و  هب  نید  ناـبلطتصرف و 
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يدــنمورین نکــشنادند و  خــساپ  نـینچ  راـظتنا  زگره  دنتــشادنپیم ؛ ادــخ  ربماـیپ  نیــشناج  هدــنیامن و  يرگلاـجد  غورد و  ساــسارب 
تشادزاب و ترارش  زا  ار  وا  ثیرح » نب  ورمع   » اما دیدرگ ، روهلعش  هرابرگد  وا  هناشنمدد  یشکماقتنا  ییوجهنیک و  شتآ  يرآ ، !!! تشادن

شراـتفگ نیا  رطاـخ  هب  ار  وا  دـیابن  تسا و  راـگزور  راـشف  ریز  وس  ره  زا  هداد و  تسد  زا  دـنزرف  هدرم و  ردارب  تسا  ینز  وا  ریما ! تفگ :
ریقح و نارگدادبتسا  يهمه  دننامه  دوب ، هدناماو  بنیز  زیتسمتـس  هناریلد و  قطنم  ربارب  رد  هک  زین  يوما  ماشآنوخ  دالج  . درک تساوخزاب 

ردارب نتـشک  اب  ادـخ  .« کتیب لهأ  نم  ةدرملا  ةاصعلا  کتاغط و  نم  هللا  ینافـش  دـقل  :» تفگ تخادرپ و  ییوگمانـشد  هب  ناراـگزور ، دـیلپ 
مالـسلاهیلع یلع  يهنازرف  تخد  ! داهن مهرم  ار  ملد  ياـهمخز  درد و  تنادـناخ  رگـشروش  ناراـی  ناگتـسب و  وت و  شکندرگ  زاورپدـنلب و 

اب وت  هناجرم ! رسپ  يا  ناه  !« تیفتشا دقف  اذهب  تیفـشت  نأف  یلـصا ، تثثتجا  یعرف و  تعطق  یلهک و  تلتق  دقل  :» دومرف درک و  هیرگ  تخس 
رب اهناسنا  تیمکاح  تینما و  قوقح و  زا  عافد  تلادع و  قح و  هب  توعد  رطاخب  اهنت  ار ، منادنخ  رالاس  تايدادبتـسا  يهویـش  نیرتتشز 

یترارـش اـب  يدـیرب و  ار  روراـب  رواـنت و  تخرد  نیا  راـب  گرب و  اـههخاش و  يدـناسر و  تداهـش  هب  هناـمحریب  هناـملاظ و  ناشتـشونرس ،
ناناوج نارای و  نم و  نیـسح  نتـشک  رد  وت  لد  يافـش  رگا  لاـح  يدـنک ! ار  سدـقم  تخرد  نیا  يهشیر  تدوخ  رادـنپ  هب  زیگناتریح ،

یگدناماو رـس  زا  دیبع » [ » هحفـص 306 ياهتفای [ ! افـش  شیوخ  یناطیـش  رادنپ  هب  هک  کنیا  دشاب ، نینچ  تسام ، بلطحالـصا  راختفارپ و 
يا دنگوس  يادخ  هب  تسا !! زادرپهیفاق  زاسنخس و  ردقچ  نز  نیا  هک  اتفگـش  .« اعاجـس ارعاش  كوبا  ناک  يرمعل  و  ۀعاجـس ! هذه  :» تفگ

يزادرپ و نخس  اب  ارم  هناجرم ! رسپ  دومرف : ناوناب  يوناب  ! دوب گرزب  سب  يزادرپ  نخـس  دنمناوت و  تخـس  ياهدنیارـس  زین  تردپ  بنیز !
ار لد  يهرارـش  میوگب و  نخـس  نم  دراذـگیم  اجک  زا  تسا  هتفر  تلاسر  یحو و  نادـناخ  قح  رد  هک  يدادـیب  راـک !؟ هچ  يزاـسنخس 
هک یلاـح  رد  مه  نآ  دـنهنیم ؛ مهرم  ار  لد  روـن ، ناـماما  ناـیاوشیپ و  نتـشک  اـب  هک  متریح  تهب و  رد  یناـسک  تواقـش  زا  نم  منکارپـب !

و [ . 98 ! ] دناتـس دـنهاوخ  ناراکهبت  نآ  زا  ار  دوخ  داد  ادـخ ، هاگـشیپ  رد  ترخآ و  يارـس  رد  زارفرـس  هتخابکاپ و  نادیهـش  نآ  دـننادیم 
هک یسک  يا  ناه  ...« هتمئا لتق  یف  یفشتملا  اهیا  ای  :» دیارـسب هنوگ  نیا  ات  دهدیم  هزاجا  وا  هب  هدنراگن  یبدا  يهحیرق  قوذ و  هک  تساجنیا 

یمدرم ! تسا هتخادگ  نهآ  ناسب  هعجاف  نیا  هودنا  راشف  زا  نم  بلق  هک  یلاح  رد  ییوجیم ، لد  يافش  شیوخ ، نیتسار  ناماما  نتشک  رد 
روهلعـش شتآ  ناشهاگیاج  دـنزرو ، ینمـشد  نانآ  اب  هک  یناسک  ور  نیا  زا  تفای ؛ تنیز  دـش و  هتـسارآ  نانآ  يهلیـسو  هب  اـیند  نید و  هک 

ادخ يوس  زا  زیخاتـسر  زور  رد  ناشدنمجرا  مام  تسا و  ربمایپ  ناشردقنارگ  ياین  دنتـسه و  تیادـه  دـشر و  نادـنزرف  نانآ  تسا . خزود 
. دریگیم ماقتنا  ناراکهبت  زا  ددرگیم و  يرای 

هنارگنشور هناعاجش و  يوگتفگ 

داجـس ماـما  هـب  ور  بلطحالـصا ، هاوختلادـع و  يوناـب  نآ  يهـناریلد  هنارگنـشور و  نانخـس  ربارب  رد  راـبتفخ  تسکــش  زا  سپ  دـیبع » »
ادخ رگم  تفگ : وا  . مالـسلاهیلع نیـسح  دـنزرف  متـسه ؛ یلع  نم  دومرف : ترـضح  نآ  »؟ تنأ نم  «؟ یتسه هک  وت  تفگ : درک و  مالـسلاهیلع 

هک یلع »  » مان هب  متشاد  يردارب  دومرف : ماما  »؟ نیـسحلا نب  یلع  هللا  لتق  سیلأ  [ » هحفص 307 تشکن [ ؟ البرک  رد  ار  نیسح »  » رـسپ یلع ،» »
وا ادخ  هک : دروآرب  دایرف  دیبع » .«» سانلا هلتق  ایلع  یمسی  خا  یل  ناک  .» دنتشک ار  وا  امـش  زیتسقح  هشیپتنوشخ و  نارادفرط  ناهاوخاوه و 

تـسد هب  یگدـنز  گرم و  هک  ارچ  دـناریمیم ؛ ار  وا  ادـخ  دریمب ، هک  سک  ره  يرآ ، دوـمرف : داجـس  ماـما  !« هـلتق هللا  لـب  ...» هـن تـشک ، ار 
زیتسمتـس رگاوسر و  قطنم  زا  دیبع »  » مشخ هنیک و  شتآ  هرابرگد  .« اهتوم نیح  سفنألا  یفوتی  هللا  !» تشک ار  مردارب  وت  هاپـس  اما  تسادخ ،

ارم خـساپ  میوگیم  هچ  ره  نم ، خاک  رـالات  رد  هک  يراد  تراـسج  تأرج و  هزادـنا  نیا  مه  زونه  وت  تفگ : دیـشک و  هناـبز  داجـس  ماـما 
ار شندرگ  دـیربب و  ار  وا  هک : دروآرب  هرعن  هاگ  نآ  و  »؟ یباوجل كارح  کب  و  «!؟ ینکیم عافد  تردـپ  مسر  هار و  هماـنرب و  زا  یهدیم و 
هک ینادیمن  زونه  رگم  یناسرتیم ؟ نتشک  نتسب و  زا  ارم  ایآ  هناجرم ! رـسپ  يا  ناه  دومرف : ترـضح  نآ  .« هقنع اوبرـضاف  هب  اوبهذا  !» دینزب
هچ زا  ار  اـم  اـم ! تـمارک  يزارفرــس و  يهیاـم  نتــشاد  میدـقت  ادـخ  هار  رد  ار  ناـج  تساـم و  يهـناریلد  يهویــش  قـح ، هار  رد  تداـهش 
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اج زا  بنیز  شنامرهق ، يهمع  هک  دوب  اجنیا  !« ةداهـشلا انتمارک  ةداع و  انل  لتقلا  نأ  تملع  امأ  ۀـناجرم ! نبای  ینددـهت  لتقلابأ  «؟ یناسرتیم
ینلتقاـف هتلتق  نا  : » تلاـق هتقنتعاـف و  اـنئامد ؛ نم  کبـسح  :» دوـمرف دـیبع »  » هـب ور  تخادـنا و  ردارب  راـگدای  ندرگ  رد  تـسد  تساـخرب و 

مه زاب  تسین و  هدنـسب  ار  وت  ياهتخیر  اونین  يهدـیتفت  ياهگیر  رب  ربمایپ  نادـناخ  ام  زا  هک  ینوخ  همه  نیا  ایآ  هناجرم ! رـسپ  يا  ناه  .« هعم
هارمه هب  مه  ارم  دیاب  یـشکب ، ار  وا  یهاوخیم  رگا  تخاس ؛ مهاوخن  اهر  ار  وا  دنگوس  يادخ  هب  هن ! !؟ یتسه يزیرنوخ  ترارـش و  یپ  رد 

یگدازآ و ربارب  رد  بیرف  و  هحفص 308 ] روز [  ینوبز  تسکش و  شریذپ  زا  رارف  يارب  تسیرگن و  بنیز  هب  هدزتهب  دیبع ،» !» یـشکب وا 
، ناـنیا دـنویپ  يدـنواشیوخ و  یتـسار  ناـنیا ! يدـنواشیوخ  زا  اتفگـش  تفگ : درک و  نارـضاح  هب  ور  يراکادـف ، یهاوختلادـع و  قـطنم و 
: داد روتسد  ریزگان  هب  مشکب ! شهارمه  هب  زین  ار  يو  مشکیم ، ار  وا  رگا  درادیم ، تسود  بنیز  دیرگنب ! تسا ؛ ریذپان  تسـسگ  يدنویپ 
هدنبوک و نانخس  اب  تراسا ، دنب  رد  اهنت و  هکی و  وا ، ریلد  راگدای  نیسح و  ردقنارگ  دنمـشیدنا و  ناوج  ناس  نیدب  و  !] دینک اهر  ار  یلع » »
هب شنامیخژد  هوبنا  ربارب  رد  مه  نآ  شایلاشوپ ، خاک  رد  ار  ياهدـقع  وجهنیک و  رـصنع  كافـس و  حـتاف و  نمـشد  شاهناریلد  دـنمورین و 

تیارد ریذـپانفصو و  تماهـش  نداهن  شیامن  هب  نمـض  و  دـناشن ؛ شیاج  رـس  تحاقو ، ییایحیب و  همه  نآ  اـب  ار  وا  دیـشک و  ییاوسر 
.[ تخومآ اهلسن  اهرصع و  هب  ار  تلادع  قح و  زا  عافد  ناملاظ و  اب  نتفگ  نخس  هنوگچ  شزیگنارب ، نیسحت 

رگدادیب یمیخژد  ربارب  رد  تقیقح  نایب 

يرادناتـسا خاـک  رـالات  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدرک  رنه  هک  تشادـنپیم  دوـب و  ریوزت  بیرف و  روز و  رز و  تسم  دـیبع » »
هب درب و  بوچ  هب  تسد  ياهناتـسم  دـنخبل  اب  هاـگ  نآ  و  دـنداهن ؛ شربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدـقم  رـس  داد  روتـسد  دوب ، هتـسشن 

هرامالاراد رالات  رد  نم  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  دوب ، ادـخ  ربمایپ  نارای  زا  هک  کلام » نب  سنا  .» دز تسد  رگید  یتواسق  تواـقش و 
يزاب ربمایپ  راگدای  يابیز  دیپس و  ياهنادند  بل و  اب  یتسدبوچ  اب  وا  مدید . دـیبع »  » ربارب رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدـقم  رـس  هک  مدوب 
ندید اب  نم  !! تشاد یبوخ  فافـش و  ابیز و  ياهنادند  هچ  نیـسح  یتسار  !!« رغثلا نسح  ناک  هنا  :» تفگیم تخاونیم و  اهنآ  رب  درکیم و 

وت هک  ار  یتقیقح  مریزگان  دنگوس ، يادخ  هب  هناجرم ! رسپ  يا  ناه  متفگ : ور  نیا  زا  متـشادن ؛ توکـس  ناوت  رگید  زوسناج ، يهرظنم  نیا 
بل و نیمه  هک  مدید  ار  ادخ  ربمایپ  دوخ ، دـنگوس  يادـخ  هب  دـیبع !» !!» داب اداب  میوگب ؛ اجنیا  رد  يوشیم ، تحاران  تسین و  دـنیاشوخ  ار 

لبقی هللا  لوسر  تیأر  دـقل  [ » هحفـص 309 ینکیم [ ؟ هچ  ینادیم  چـیه  دیـسوبیم ؛ ینزیم ، بوچ  نآ  رب  وت  کـنیا  هک  ار  اـبیز  نادـند 
.« هیف نم  کبیضق  عضوم 

رگید يهنانامرهق  دایرف 

تـسشن نآ  رد  ام  : دناهدروآ نینچ  دنتـشاد ، روضح  تسـشن  نآ  رد  دیبع »  » موش خاک  رد  هک  لهـس  دنزرف  رمع »  » ذاعم و دنزرف  دعـس ،»  » زا
یتوکـس تخاونیم . وا  نادند  بل و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يابیز  نینزان و  مشچ  ود  ینیب و  رب  شیوخ  یتسدـبوچ  اب  دایزنبا »  » هک میدوب 

تسمدـب و رـصنع  ربارب  رد  ار  یقح  نخـس  داد و  رـس  ضارتعا  داـیرف  شنمدازآ  يدرمریـش  هاـگان  هب  هک  دوب  نکفاهیاـس  اـجنآ  رب  راـبگرم 
دیـشورخ زوسناج  يهرظنم  نآ  ندـید  اب  درم  نیا  ربمایپ ؛ ناراـی  زا  مقرا ،»  » روـالد دـنزرف  دوب  دـیز »  » وا تخاـس ؛ نکفانینط  ياهشیپدادـیب 

بل و نیا  زا  ار  تبوچ  هناجرم ! رـسپ  يا  ناه  !« کبیـضق عضوم  یلع  هیتفـش  اعـضاو  هللا  لوسر  تیأر  ینا  ۀـناجرمنبای ! کبیـضق  عفرا  :» هک
دیـسوبیم و دوب و  هداهن  نادند  بل و  نیا  رب  ار  شیوخ  كرابم  ياهبل  ادخ  ربمایپ  هک  مدید  دوخ  دنگوس  ادخ  هب  رادرب ! كرابم  نادـند 

انعمرپ دولآدرد و  ياهیرگ  هاگ  نآ  و  ینکیم ؟ هچ  داب ! هایـس  تیور  دـییوبیم ! ار  ناـشفارون  یتوکلم و  يامیـس  ناـشخرد و  يهرهچ  نیا 
دروآرب هرعن  يوما  دـالج  هک  دوب  هدـشن  رود  مدـق  دـنچ  زوـنه  ! درک كرت  ار  دادبتـسا  خاـک  رـالات  ضارتـعا  ناوـنع  هب  نآ  یپ  زا  دادرس و 

ار تناگدید  ادخ  ادخ ! نمـشد  يا  ناه  !« کقنع تبرـضل  کلقع  بهذ  تفرخ و  دـق  خیـش  کنأ  الول  هللا ! ودـع  ای  کینیع  هللا  یکبأ  :» هک
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هک منک  هچ  اـما  مدزیم ، ار  تـندرگ  يدوـب  هدادـن  فـک  زا  درخ  هدـشن و  تـفرخ  يریپ  رگا  داـب ! هـیرگ  رد  هراـمه  تنامـشچ  دـنایرگب !
رد رتشیب  ات  ونـشب  ار  نخـس  نیا  تسا ، نارگ  وت  رب  قح  ندینـش  هک  کنیا  تفگ : تشگزاب و  دیز ، ! ياهدـش يدرخیب  يریپ و  شوختـسد 

نیـسح تسار و  يوناز  رب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  هک  مدـید  ار  ادـخ  ربماـیپ  يزور  مدوخ  دـیبع !»  » يا ناـه  ! يزوـسب تاهنیک  مشخ و  شتآ 
ادـخ هاـگراب  هب  ور  دوب و  هداـهن  شناگدـید  رون  زا  یکی  رب  ار  شکراـبم  تسد  ود  زا  کـی  ره  و  هدـناشن ، پچ  يوـناز  رب  ار  مالـسلاهیلع 

هتـسیاش رالاس  ناشردپ ، و  دنتـسه -  ماهیامنارگ  ياهتناما  هک  ماهدید -  هحفص 310 ] رون [  ود  نیا  نم  اراگدرورپ ! تفگیم : هنارگـشیاین 
زور و لاح و  هک  وگب  هناجرم ! رسپ  يا  کنیا  و  .« نینمؤملا حلاص  امهایا و  کعدوتسا  ینا  !» مراپسیم وت  هب  ار  ناگدروآ  نامیا  نارادرک و 

کتعیدو تناـک  فیکف  «؟ ینکیم راـتفر  هنوگچ  شنادـناخ  نادـنزرف و  اـب  هک  وگب  و  تسا ؟ هنوگچ  وـت  دزن  ربماـیپ  ياـهتناما  تیعقوـم 
هب یگمه  سپ  نیا  زا  برع ! تما  يا  ناه  تفگیم : هک  دـناهدروآ  وا  زا  .] درک كرت  ار  دـیبع »  » موش خاک  هاـگ  نآ  و  [ . 99 [ »؟ هللا لوسرل 

دیتشک ار  مالسلااهیلع  همطاف  یتیگ ، نانز  نیرترب  رسپ  نابلطحالـصا و  ناهاوخیدازآ و  رالاس  هک  ارچ  دیدمآرد ؛ نایوما  تراسا  یگدرب و 
یگدرب و هب  ار  ناتناراکتـشز  دشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  ناتناگتـسیاش  ات  دیتفرگ ؛ يریما  هب  ار  هناجرم » ، » راکبان نز  نآ  دنزرف  هاگ  نآ  و 

نت هک  یمدرم  هعماج و  رب  ياو  !و  دیدرک راتفر  روآتفخ  دب و  هچ  دیدرپس و  يراوخ  تلذ و  هب  نت  يرآ ، دریگ ! متـس  هاگراب  هب  تمدـخ 
![ اوسر باختنا  نیا  زا  درد  غیرد و  يا  دنراذگ ! اهنت  ار  ناگتسیاش  ناهاوخ و  تلادع  دنراپس و  ناگماکدوخ  تراسا  يراوخ و  هب 

هفوک دجسم  رد  دیبع  يهبطخ 

رد ضارتعا  يرادـیب و  ياههقرج  ندـش  رادـیدپ  ناریـسا و  ناوراک  يهنادنمـشوه  هناریلد و  ياهیرگنـشور  زا  سپ  يوما  ماشآنوخ  دالج 
مه شیوخ ، تراقح  يهدقع  ندوشگ  نمض  دورب و  ربنم  زارف  رب  نالدهداس ، ندروآ  درگ  اب  ات  تفرگ  شیپ  رد  ار  دجـسم  هار  مدرم ، نایم 

ناشن دـیدهت و  باعرا و  يزاب و  ماوع  يرگلاجد و  اـب  مه  دـشک و  مدرم  خر  هب  ار  يوما  يهشیپ  دادـیب  تلود  ياوسر  يرادـنپ و  يزوریپ 
رهظا هللادـمحلا  :» تفگ نینچ  تساخاپب و  هک  دوب  یـسیلبا  يهشقن  نیا  اب  يرآ  . دزاس دودـسم  ار  مدرم  يرادـیب  هار  نادـند ، لاگنچ و  نداد 

قح هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  شیاتس  هحفص 311 ] هتعیش [ »!! باذکلا و  نب  باذکلا  لتق  و  هبزح ، نینمؤملاریمأ و  رصن  و  هلهأ ، قحلا و 
ناوریپ زادرپ و  غورد  دـنزرف  يوگغورد  و  دومرف ؛ يراـی  ار  وا  هاپـس  هورگ و  بزح و  و  دـیزی ، ناـنمؤمریما ، تخاـس و  ناـیامن  زوریپ و  ار 

!! تشک ار  وا  رگشروش 

انیبان رکفنشور  شورخ 

شورخ نیا  داد ! ناکت  ار  همه  تخادـنا و  نینط  دجـسم  رد  اسآدـعر  یـشورخ  هاگان  هب  دیـسر ، اجنیا  هب  يوما  لاجد  نخـس  هک  یماگنه 
اما انیبان ، ياهدروخلاس  زور  نآ  وا  . دوب فیفع ،»  » راختفارپ راگدای  هللادـبع ،»  » ماـن هب  اـنیبان  يروـالد  زا  دجـسم و  زا  ياهشوگ  زا  هناـنامرهق 
هب مالـسلاهیلع  یلع  شرالاس ، باـکر  رد  نیفـص »  » و لـمج »  » رازراـک رد  بیترت  هب  ار  دوخ  مشچ  ود  دوب ، دـهعتاب  عاجـش و  يرکفنـشور 

دـنارذگیم و يرگنـشور  شیاـین و  تداـبع و  هـب  ار  راـگزور  یگتــسشنزاب ، يریپ و  نارود  رد  کـنیا  دوـب و  هدرک  هیدـه  ادـخ  هاـگراب 
يهدـنورپ رد  ار  تاراختفا  رگید  یـشنمدازآ و  یگدازآ و  تماهـش  تعاجـش و  يرادهدـنز ، بش  ییاسراپ و  اوقت ، نامیا و  زا  يراـبهلوک 

نیـسح شدـنمجرا ، دـنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  يـالاو  ماـقم  هـب  دـیبع »  » يهنـالدزب هنامرـشیب و  تراـسج  ندینـش  اـب  وا  . تـشاد یگدـنز 
مـالکب نوـملکتت  نییبـنلا و  دـالوأ  نوـلتقتأ  هوـبأ ، كـالو و  يذـلا  كوـبأ و  تنأ و  باذـکلا  نا  ۀـناجرمنبای ! :» هک دیـشورخ  مالـسلاهیلع 

دنبرد يهعماـج  نیا  ياورناـمرف  ار  وت  هک  یـسک  نآ  و  تردـپ ؛ یتسه و  وت  زادرپغورد  راـسغورد و  هناـجرم ! رـسپ  يا  ناـه  »؟ نیقیدـصلا
نادنمرواب و ناگتـسیاش و  نابوخ و  تسژ  دییارـسیم و  هوای  هنارگلاجد  هاگنآ  دیـشکیم و  ار  ناربمایپ  نادـنزرف  ایآ  شردـپ . دـینادرگ و 
رگنشور و خساپ  نینچ  راظتنا  هک  دیبع ،» !]» داب امـش  رب  نیرفن  گنن و  يا  دییوگیم ؟ نخـس  ناقیدص  نخـس  هب  دیریگیم و  ار  نارادنامیا 
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خـساپ ادـخ  نیتـسار  يهدـنب  نآ  ؟ تفگ نخـس  هناروسج  نینچ  هک  دوـب  هک  نیا  هک : دروآرب  هرعن  تشادـن ، ار  ياهناعاجـش  نکـشنادند و 
دالوا نیأ  هاثوغا ! و  مالـسالا ؟ نید  یلع  کنا  معزت  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذأ  یتلا  ةرهاطلا  ۀـیرذلا  لتقتأ  هللا ! ودـع  اـی  ملکتملا  اـنا  :» داد

امـش ایآ  . نم منم ، نخـس  نیا  يهدـنیوگ  ادـخ  نمـشد  يا  ناه  ...« نیعللا کتیغاط  هحفـص 312 ] نم [  نومقتنی  ـال  راـصنألا  نیرجاـهملا و 
زاب دیـشکیم و  تسا -  هدینادرگ  ناشکاپ  هانگ  يدیلپ و  ره  زا  هنازرف  يادـخ  هک  ار -  راگزور  ناگزیکاپ  ناکاپ و  بیرفماوع ، نامیخژد 

یهانپیب زا  دایرف  يا  ! مالـسا یـسکیب  تبرغ و  زا  داد  يا  ؟ دـیراد نابز  رب  ار  ناملـسم  مدرم  تماما  يربهر و  نامیا و  مالـسا و  ياعدا  مه 
دنیاـجک ! ناـبلطقح نازیتسمتـس و  يرواـی  راـییب و  زا  ياو  يا  ! نابلطحالـصا ناهاوختلادـع و  ییاـهنت  زا  درد  غـیرد و  يا  ! نییآ نـید و 

« دیبع ![» دنریگب ار  يدازآ  گرزب  ياوشیپ  ناهاوخیدازآ و  كاپ  ياهنوخ  ماقتنا  وت  ماشآنوخ  ربهر  زا  وت و  زا  ات  راصنا  رجاهم و  نادـنزرف 
دنتساخ و اپب  هللادبع »  » ناگتـسب اما  درک ، رداص  ار  روالد  ریپ  تشادزاب  روتـسد  ریزگان  هب  تشاد و  تفایرد  ار  يرگید  ییاوسر  تسکش و 

هرابرگد دادبتـسا  ریما  یتعاس ، زا  سپ  . دـندروآ شاهناخ  هب  هداد و  تاجن  يوما  محریب  شیدـنا و  کـیرات  ناـمیخژد  يهرـصاحم  زا  ار  وا 
دـینک و ریگتـسد  تسا -  هتخاس  انیبان  ار  شلد  ادـخ  هک  ار -  انیبان  نیا  دـیورب و  تفگ : شنارودزم  هب  درک و  رداص  ار  وا  تشادزاب  نامرف 

راگزور ياسراپ  هنازرف و  ریپ  زا  عافد  هب  مه  تسد  رد  تسد  ناـنآ  دیـسر و  نمی »  » ياـههورگ و  دزا »  » يهلیبق شوگ  هب  ربخ  نیا  ! دـیروایب
« ثعـشا  » نادرگ يرای  هب  ار  يرگید  ياههورگ  دـیبع » .» دـندرک تخـس  يوما  میژر  رگبوکرـس  ياـهورین  رب  ار  راـک  دنتـساخرب و  شیوخ 
هب دیبع »  » هاپس دندش و  هتشک  وس  ود  زا  یهورگ  دیدرگ و  زاغآ  فرط  ود  نایم  تخس  يراکیپ  . داد راتشک  شتآ و  نامرف  تشاد و  لیسگ 

دورو زا  ار  وا  روـالد ، ریپ  رتـخد  . دـنتخیر هناـخ  هب  وـس  ره  زا  هللادـبع »  » يهناـخ برد  نتـسکش  مهرد  نمـض  دیـسر و  روـالد  ریپ  يهناـخ 
شرتخد زا  ار  شریـشمش  هاـگ  نآ  و  منک ! عاـفد  دوخ  زا  اـت  هدـب  ارم  ریـشمش  روخم ! مغ  مرتخد ! تفگ : وا  تخاـس و  هاـگآ  ناراـکزواجت 

انا : تفگیم درکیم و  عافد  دوخ  زا  هناعاجـش  وا  هحفـص 313 ] تخادرپ [ . شیوخ  ناـج  يدازآ و  قوقح و  زا  عاـفد  هب  هناریلد  تفرگ و 
دنزرف زین  وا  و  متـسه ، تلیـضفاب  تشرـس و  كاپ  ردپ  نآ  فیفع ،»  » دنزرف نمرماعما  نبا  یخیـش و  فیفع  رهاطلا  فیفع  لضفلا  يذ  نبا 

رتخد نآ  . مدنکفا تکاله  كاخ  هب  ار  امش  هرز  نودب  شوپهرز و  نامیخژد  زا  یهوبنا  هک  متـسه  نم  تسا . هدازآ  نز  نآ  رماعما ، عاجش 
ناراکهبت و نیا  اب  وت  يوراشیپ  مدوب و  راکیپ  درم  شاـک  ناجردـپ ! تفگ : ردـپ  يهناـنامرهق  عاـفد  ياـشامت  اـب  زیتسدادـیب ، تماهـش و  اـب 
ره زا  اما  دـندرک ، هرـصاحم  ار  اسراپ  ریپ  نآ  وس  ره  زا  يوما  نامیخژد  ! مدرکیم دربن  تلاسر  یحو و  رادرکهتـسیاش  نادـناخ  ناگدنـشک 

يادـخ هب  : تفگیم درکیم و  عاـفد  دوخ  زا  هناریلد  زین  زراـبم  ریپ  تخاـسیم و  هاـگآ  ار  وا  شرتخد  دـندشیم ، کـیدزن  وا  هب  هک  فرط 
رد ار  ناراکزواجت  امـش  متـسبیم و  امـش  رب  ار  ماهناخ  جورخ  دورو و  هار  مدوب ، انیب  دمآیم و  دیدپ  مناگدید  رد  یـشیاشگ  رگا  دـنگوس 
زا داد  يا  هک : دروآیم  رب  دایرف  شرتخد  و  تخاس . ریگتسد  درک و  هرصاحم  ار  وا  رایسب ، يراکیپ  زا  سپ  دیبع »  » هاپس ! مدادیم رارق  انگنت 

! درادن يروای  رای و  هک  ارچ  دیدرگ ؛ راتفرگ  هرصاحم و  مردپ  يرواییب !

زیگنارب نیسحت  یتماهش 

هک تسا  يدنوادخ  نآ  زا  شیاتس  تفگ : داتفا ، وا  هب  شمشچ  هک  یماگنه  دیبع » .» دندروآ دادیب  خاک  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  ماجنارس 
انیب ممـشچ  رگا  دنگوس ، يادخ  هب  هنوگچ ؟ ادخ ! نمـشد  يا  ناه  هک : داد  خساپ  روالد  ریپ  .« كازخأ يذلا  هللادـمحلا  !» تخاس اوسر  ار  وت 
رارق اــنگنت  راــشف و  رد  مایگدــنز  مـیرح  هناــخ و  رب  جورخ  دورو و  رد  ار  امــش  متخاــسیم و  راــت  هریت و  امــش  رب  ار  راــگزور  دوـب ،

! هناجرم رسپ  يا  تفـص ! هدرب  يهدرب  يا  تفگ : ؟ تسیچ نامثع »  » يهرابرد تهاگدید  منیبب  وگب  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : دیبع » .» مدادیم
زا وا  هحفص 314 ] درک [ ! دب  تفرگ و  شیپ  رد  يدادبتسا  یتسایـس  ای  داد و  ماجنا  کین  راک  تسیز و  تسرد  نامثع »  » هک راک  هچ  ار  وت 

سپ دنکیم ؛ يرواد  تلادع  ساسارب  مدرم  نایم  ومه  تسا و  زیخاتـسر  زور  رواد  شیوخ و  ناگدنب  ياورنامرف  هک  تسادخ  تفر و  ایند 
اور ادـخ  ناگدـنب  رب  ار  دادـیب  نیرتتشز  هک  شردـپ  دـیزی و  تردـپ و  دوـخ و  يهراـبرد  نم  زا  شاـب و  هتـشادن  ناـمثع »  » هب يراـک  وـت 
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مهاوخن وت  زا  يزیچ  رگید  هک  دنگوس  يادخ  هب  هن ! تفگ : دایزنبا » ....«» هیبأ نع  دیزی و  نع  کیبأ و  نع  ینلـس  نکلو  !» سرپب دیرادیم ،
متسه یسک  نم  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتـس  تفگ : اسراپ  ریپ  ! یـشچب ار  گرم  راوگان  تبرـش  ات  دیـسرپ 

زا دزاس و  میزور  ار  راختفارپ  تداهش  هک  مدوب  هتساوخ  وا  هاگراب  زا  یبای ، تدالو  هناجرم  تردام ، زا  هک  نآ  زا  شیپ  دیلپ ، رصنع  وت  هک 
زا نم  اما  دهد ، رارق  شناگدیرفآ  نیرتهشیپ  دادبتسا  نیرتهدش و  تنعل  نیرتروفنم و  تسد  هب  ارم  تداهـش  هک  مدوب  هتـساوخ  ومه  هاگراب 

ار مدیما  غارچ  يدیمون ، نیا  زا  سپ  هک  منکیم  شیاتس  ار  يادخ  کنیا  و  متـشگ ؛ دیمون  تداهـش  زوف  زا  مداد ، تسد  زا  ار  ییانیب  هکنیا 
نآ ندرگ  يوما  نادالج  درک . رداص  ار  وا  مادـعا  نامرف  درواین و  باـت  رگید  دـیبع » .» تشاد ینازرا  نم  هب  ار  تداهـش  تخاـس و  نشور 

[ . 100 . ] دنتخیوآ راد  هب  ياهطقن  رد  ار  وا  نوخ  هب  هتشغآ  رکیپ  دندز و  ار  بلطحالصا  زیتسمتس و  هاوخیدازآ و  درمریش 

رگید يریلد  کنیا  و 

روتـسد يوما ، قانتخا  دادبتـسا و  يهدروخ  فاکـش  راوید  نتخاـس  راوتـسا  ریمعت و  يارب  رگاوسر ، تابرـض  نیا  تفاـیرد  زا  سپ  دـیبع » »
هک دـندوب  هدرک  شرازگ  وا  هب  شناـسوساج  ناـنیچربخ و  هک  ارچ  درک ؛ رداـص  ار  فیفع » نب  هللادـبع   » يهلیبق زا  يرگید  روـالد  راـضحا 

ار وا  يوما  دالج  . تسا ربمایپ  نادناخ  ناگتفیـش  نانمؤمریما و  نارادتـسود  زا  ریلد ، يانیبان  يهلیبق  ناگرزب  زا  يدزا ،» هللادبع  نب  بدـنج  »
بحاـص تسلأ  «؟ يدوـبن یلع »  » نارادتـسود و  هحفـص 315 ] ناـهارمه [  ناراـی و  زا  وـت  اـیآ  ادـخ ! نمـشد  يا  ناـه  تـفگ : دـناوخارف و 
تاـهابم نآ  رب  هـک  مهاوـخیمن ، شزوـپ  متــسین و  نامیــشپ  شیوـخ  راـک  زا  اــهنت  هـن  زین  کــنیا  ارچ و  تـفگ : روــالد  ریپ  »؟ بارتیبأ

هللا یلا  ابرقتم  الا  ینارأ  ام  !» دـش کیدزن  ناوتیم  ادـخ  هب  وت  نتـشک  اب  هک  مرواب  نیا  رب  نم  کنیا  و  تفگ : .« هنم رذـتعأ  ـال  یلب ، .» منکیم
هک يوشیمن  کیدزن  ادخ  هب  اهنت  هن  ینم ، وچ  نتشک  اب  هک  شاب  شوهب  ییوگیم ! غورد  تفگ : ارگدیحوت  رکفنـشور و  وریپ  و  .« کمدب

تسا يریپ  تفگ : دیدرگ و  هدناماو  دیبع » !» کیدزن هن  دزاسیم و  رترود  ادخ  هاگراب  زا  ار  وت  نم  نوخ  هک  ارچ  يدرگیم ، رترود  تخس 
[ . 101 . ] درک دازآ  ار  وا  هاگ  نآ  و  تسا ؛ هداد  فک  زا  درخ  هدش و  تفرخ  هک 

نیسح تداهش  هب  تراشب  دیبع و  تواقش 

هنیدم يوس  هب  ياهمان  اب  ار  یملس » هللادبع  ، » ربمایپ نادناخ  نداتـسرف  تراسا  هب  ناگتـسیاش و  رالاس  تداهـش  زا  سپ  يوما  راکبیرف  دالج 
يزوریپ مالسلاهیلع و  نیسح  تداهـش  ربخ  یـسک  هک  دابم  دناسرب ؛ فده  هب  تعرـس  هب  ار  دوخ  هک  درک  شرافـس  وا  هب  تشاد و  لیـسگ 

وردنت کباچ و  یبکرم  رب  نم  دیوگیم : دـیبع »  » يهداتـسرف . دـناسرب دیعـس » نب  ورمع  ، » هنیدـم رادناتـسا  هب  يو  زا  رتدوز  ار  دـیبع »  » هاپس
يربـخ هچ  دیـسرپ ، نم  زا  وا  هک  متـشاد  رادـید  يدرم  اـب  هنیدـم ، ریما  ندـید  زا  شیپ  مدـناسر . هنیدـم  هـب  ار  دوـخ  تعرـس  هـب  متـسشن و 

هب ؟ ياهدروآ ربخ  نیسح  تداهش  زا  انأ هللا ... تفگ : وا  . دینش یهاوخ  ار  نآ  ریما  دزن  اهنت  اما  مراد ، هزات  غاد و  يربخ  متفگ : وا  هب  ؟ ماهدروآ
مدرک شرازگ  وا  هب  ار  اروشاع  زوسناج  دادیور  ؟ ربخ هچ  هفوک  دیسرپ : وا  هحفص 316 ] مدش [ ! دراو  هنیدم  رادناتسا  رب  مدادن و  یخساپ  وا 

ار يدیبز »  » رعش شدوخ  هاگ  نآ  و  دنناسرب . مدرم  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  ربخ  نایچراج ، ات  داد  روتـسد  دیدرگ و  نامداش  وا  و 
دادماب رد  ام ، نانز  نویـش  دننامه  تسرد  دنداد ؛ رـس  تخـس  ینویـش  دایرف و  دایزینب  يهلیبق  نانز  ... ۀجع دایزینب  ءاسن  تجع  : هک دناوخ 

دادبتـسا و رفیک  هب  ار  وا  دوخ  رواب  هب  هک  دراد ، هراشا  نایـشروش  تسد  هب  نامثع  ندش  هتـشک  نایرج  هب  رعـش  نیا  «.] بنرأ  » نینوخ راکیپ 
رز ناگنشت  نتخاس  رادنادیم  طلسم و  تلم ، يهنازخ  هب  يزارد  تسد  ینکشنوناق و  یمومع ، تاناکما  یلم و  تردق  راصحنا  يرسدوخ ،

يریذپان و دـقن  ندـش ، نانآ  هچیزاب  دوخ  هاگ  نآ  هعماج و  تشونرـس  رب  سوه  اوه و  درخ  مک  ناگدرب  ماقم و  هاج و  ناگتفیـش  روز و  و 
اپ زا  هعماـج -  ناـیوگقح  نارکفنــشور و  ناـشنمدازآ و  ناشیدـنادازآ و  هژیو  هـب  مدرم -  اـب  دادـیب  تنوـشخ و  ارادــم ، لـمحت و  مدــع 

رـصنع نیا  کنیا  و  دادیم . تبـسن  نانمؤمریما  هب  اوران  هب  ماوع  بیرف  شیوخ و  لد  ياوه  هار  رد  ار  ناـیرج  نآ  هیواـعم  اـما  دـندروآرد ،
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کبس رد  ار  هدورس  نیا  هک  تساج  هب  !![ تسا نامثع  ندش  هتشک  ربارب  رد  يدازآ  ياوشیپ  تداهش  هک  دیوگب  تساوخیم  کلـسم  يوما 
یبنلا نید  یلع  مه  هبـسب و  هلتقب و  نورـشبتسی  : تسا نینچ  هک  مروایب  ناگتـسیاش  رالاس  تداهـش  رد  وا ، يهناهلبا  تراشب  و  دیبع »  » يزغم

اهرصع و يهیامنارگ  نآ  هب  دننکیم و  ینامداش  ناگتسیاش  رالاس  تداهش  رد  راگزور  ناراکهبت  نیا  ... ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نییآ  نید و  رب  ربمایپ و  مسر  هار و  ورهر  ار  دوخ  لاحنامه  رد  هک  اتفگش  و  دنرادیم ؛ اور  ازسان  اهلـسن 

ناـبز رب  ار  نازیتـس  قـح  ناـیارگرفک و  راـتفگ  هک  دـننانیا  و  ناـمیا ؛ هن  دـناهدروآ و  مالـسا  هن  ناـنیا  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  . دـننزیم اـج 
، یبیرفماوع يزاسرهاظ و  لاح  نامه  رد  و  شیوخ ؛ يارگرفک  ناکاین  ناسب  تسرد  دننزیم ؛ مد  مالـسا  زا  ناج ، سرت  زا  نانیا  . دنروآیم

هحفص 317 ] تسا [ . تلاسر  راختفارپ  نادناخ  قح و  هب  تبسن  يزوتهنیک  هنیک و  زا  هدنکآ  ناشیاهلد 

؟ داد دیهاوخ  یخساپ  هچ  ربمایپ  هب 

زا نـت  ود  دـیدرگ و  ناـمداش  دـیبع »  » ناـسب مالـسلاهیلع ، نیـسح  تداهــش  زوسناـج  ربـخ  تفاـیرد  زا  سپ  دـیزی » : » هـک دـناهدروآ  زین  و 
نیـسح زادـگناج  تداهـش  ربخ  اب  ود  نآ  هک  یماگنه  . تشاد لیـسگ  هنیدـم  هب  ار  هعاضق »  » و يدـعینب »  » گرزب يهلیبق  ود  ناـگدرکرس 

، دوب لیقع »  » رتخد هک  بنیز »  » مان هب  بلطملادـبع »  » نارتخد زا  عاجـش  روشناد و  ییوناب  دـندش ، دراو  رهـش  نآ  هب  شناراـی  مالـسلاهیلع و 
رابکـشا و یناگدـید  اب  داتـسیا و  نانآ  يورایور  دـیود و  نوریب  هناـخ  زا  باـقنیب  هدز ، تهب  ناـشیرپ و  تلاـح  اـب  راوگوس  هدز و  هودـنا 

رخآ متنا  متلعف و  اذاـم  مکل  یبنلا  لاـق  ذا  نولوقت  اذاـم  : دـناوخ ار  راعـشا  نیا  يوما  راکهایـس  دادبتـسا  هب  ضارتعا  رد  هدز ، متاـم  ياهرهچ 
يوذ یف  ءوسب  ینوفلخت  نأ  مکل  تحـصن  ذا  یئازج  اذـه  ناک  اممدـب  اوجرـض  مهنم  يراسا و  مهنم  يدـقتفم  دـعب  یلهأـب  یترتعبممـالا و 

؟ دیدومن راتفر  هنوگچ  منازیزع  نادنزرف و  نادـناخ و  اب  نم ، زا  سپ  اهتما ! نیرخآ  يا  ناه  هک : دـسرپب  امـش  زا  ربمایپ  هک  یماگنهیمحر 
تاجن و هار  رد  هک  ییاهجنر  نم و  یهاوخریخ  شاداـپ  ؟ دیدیـشک تراـسا  دـنب  هب  ار  یهورگ  دـیتخاس و  هتـشغآ  نوخ  هب  ار  یهورگ  ارچ 

! دینک راتفر  هناملاظ  هنوگ  نیا  مناگتسب  ناکیدزن و  قح  رد  نم  زا  سپ  هک  دوبن  نیا  مدیشک ، امش  يراگتسر 

نیسح تداهش  زوسناج  ربخ  هملس و  ما 

دراو نانکنویـش  ینز  هاگان  هب  هک  مدوب  ربمایپ ، دنمجرا  رـسمه  هملـسما ،»  » وناب دزن  نم  هک : تسا  هدروآ  بشوح » نب  رهـش   » دروم نیا  رد 
تخس ربخ ، نیا  ندینـش  اب  راوگرزب  يوناب  نآ  . دنتـشک ار  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ناگتـسیاش ، رالاس  ردام ! يا  ناه  هک : دروآرب  دایرف  دش و 

ادخ دنتخیر ؛ نیمز  هب  ار  ربمایپ  رـسپ  نوخ  دـندز و  نیگمهـس  هانگ  نیا  هب  تسد  يوما  ناراکهایـس  ماجنارـس  تفگ : دـیدرگ و  نوگرگد 
!« اران مهروبق  هللا  ألم  اهولعف ! [ » هحفص 318 داتفا [ ! نیمز  رب  شوهیب  تفگ و  ار  نیا  دزاس ، روهلعش  شتآ  زا  يهدنکآ  ار  نانآ  ياهروگ 

هنیدم رد  ینامسآ  يادن 

هب وس  ره  زا  هک  دوب  نویش  هجض و  دایرف  [ 102  ] دیسر هنیدم  هب  يدازآ  ياوشیپ  سدقم  رـس  هک  یماگنه  هک : دناهدروآ  يرذالب  خیرات  زا 
تشادرب و هدرپ  تلاسر  هاوختلادـع  نادـناخ  مالـسا و  زا  شیوخ  نیرید  يهنیک  زا  رگید  راب  ناورم »  » ناـیم نآ  رد  تساـخیمرب . نامـسآ 

راوتسا یتدم  يارب  ار  يوما  ماظن  ياههیاپ  هک  دروآ  دراو  شنارای  نیـسح و  رب  ینیگمهـس  هنامحریب و  تبرـض  نانچ  تفالخ  دراگ  : تفگ
درک و ینامداش  وا  تداهـش  زا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ناشفارون  هرهچ  هب  هراشا  اب  تفرگرب و  ار  شیوخ  موش  یتسدـبوچ  هاگ  نآ  .و  تخاس
زا ملد  هک  هو  یناوغرا ؛ خرس و  تیاههنوگ  تسا و  نوگلگ  تاهرهچ  یتسه و  امن  شوخ  ابیز و  هچ  نم  تسد  رد  نیسح ! يا  ناه  تفگ :
ای :» هک دشیم  هدینش  نامسآ  زا  ادن  نیا  هنیدم ، هب  نیسح  سدقم  رـس  ندیـسر  ماگنه  هب  هک  دناهدروآ  زین  !و  تفای شمارآ  وت  ندش  هتـشک 

یـششوک شالت و  اب  ار  ام  مایپ  ییوگیم ! نخـس  دـمحم  نادـناخ  ییـالاو  يرترب و  زا  هک  یـسک  يا  ناـه  ...« دـمحم لآ  لـضفب  لوقی  نم 
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نیرتـهب دوـخ  مه  هک  دنتـشک  ار  يدرمگرزب  يوـما  راکهایـس  نارگدادـیب  هک  وـگب  ناـگمه  هب  ناـسرب ! مدرم  يهمه  هب  ریذـپان  یگتـسخ 
دنزرف و  دوب ، نیمز  نامسآ و  رد  اهناسنا  نیرترب  رسپ  وا  . دوب گرزب  دنمجرا و  رایـسب  رابت  هشیر و  رظن  زا  مه  و  دوب ، راگدرورپ  يهدیرفآ 

نابز و اب  اهنآ  زا  شیپ  مدرم  دنتـسیرگ و  وا  رب  زین  اـهرتخاب  اـهرواخ و  . دوب گـنراگنر  ياههدـکتب  اـهتب و  هدـنبوک  مهرد  هک  يربماـیپ ،
هحفص 321 ] دندز [ . هلان  وا  گوس  رد  نوگانوگ  ياههژاو  گنهرف و 

دادیب تنوشخ و  هاگراب  رد  يرگنشور 

دادیب تنوشخ و  هاگراب  رد  يرگنشور 

ماش يوس  هب  تکرح  يهدامآ  راشف  هجنکش و  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دنبلد  ناکدوک  ربمایپ و  مرح  ناوناب  ات  داد  روتـسد  دیبع »  » هاگ نآ 
ار مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يدازآ ، ياوشیپ  هنابلطحالـصا  زیتسدادبتـسا و  تضهن  ریبدتاب  عاجـش و  ناسر  مایپ  ات  داد  نامرف  زین  دـنتخاس و 
« رمش  » و يذیاع » رفخم   » یگدرکرـس هب  ار  شناهارمه  راوگرزب و  نآ  و  دننکفا ؛ لغ  شندرگ  تسد و  رب  دنـشک و  ریجنز  هب  يریـش  ناسب 

! دنرب ماش  يوس  هب 

ماش هار  رد  نیسح  ناشفارون  رس 

ياسراپ دنمـشناد  ای  بهار و  کی  هاـگتدابع  هب  دوخ  هار  رد  هک  تفریم  شیپ  درپسیم و  ماـگ  ماـش  هار  رد  شخبیدازآ  ناریـسا  ناوراـک 
مدوب فاوط  لاح  رد  جح و  تیونعمرپ  هوکشرپ و  مسارم  رد  تفگیم : هک  دناهدروآ  نارهم » نب  نامیلس   » زا دروم  نیا  رد  . دیسر یحیـسم 
زرمایب ارم  ایادخ ! راب  .« رفغت کنا ال  ملعا  انأ  یلرفغا و  مهللا  :» دیوگیم هتفرگ و  نامسآ  هب  ار  اهتسد  مدید  مدرک و  دروخرب  يدرم  اب  هک 

هک یتـسه  رواـب  نیا  رب  ارچ  مدیـسرپ : وا  زا  ! تخاـس یهاوخن  نم  يزور  ار  تدوخ  شزرمآ  دیـشخب و  یهاوـخن  ارم  وـت  هک  منادیم  نم  و 
هب هفوک  زا  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  سدقم  رـس  هک  مدوب  دیبع »  » موش هاپـس  زا  يرفن ، لهچ  هورگ  کی  زا  نم  تفگ : ؟ دش یهاوخن  هدیزرمآ 

ناگدید ربارب  رد  هزین  زارف  رب  ار  رس  و  میروخب ؛ اذغ  مییاسایب و  یتعاس  ات  میدش  هدایپ  يرید  رانک  رد  يزور  ماش  ریـسم  رد  میدربیم . ماش 
رادیدپ هحفص 322 ] یتسد [  میدید ، هاگان  هب  هک  میتخادرپ  اذغ  ندروخ  هب  میدوشگ و  ار  اذغ  يهرفس  . میدوب هداد  هیکت  راوید  هب  شیوخ 

رادرک و تشز  هورگ  نآ  میژر و  نآ  اـیآباسحلا  موی  هدـج  ۀعافـش  انیـسح  تلتق  ۀـما  وجرتأ  : تشون نینچ  رید  نآ  راوید  يهنیـس  رب  دـش و 
اب یگمه  !؟ دنراد یسرباسح  زور  زیخاتسر و  زور  رد  ار  شردقنارگ  ياین  تعافش  دیما  دناهتـشک ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  ياهماکدوخ 
هب رگید  راب  ! دیدرگ دیدپان  هک  دریگب  ار  تسد  نآ  ات  دش  نآ  رب  ناهارمه  زا  یکی  میدـیزرل ! دوخ  رب  تخـس  بیجع ، يهرظنم  نیا  ندـید 

مهل سیل  هللاو  الف  : تشون راوید  يهنیـس  رب  ار  رعـش  نیا  دیدرگ و  رادیدپ  تسد  نامه  همه ، ناگدـید  ربارب  رد  هک  میتخادرپ  اذـغ  ندروخ 
؛ دوب دهاوخن  يرگتعافـش  ياهشیپ  تواقـش  شیدنا و  کیرات  مدرم  نینچ  يارب  هک  دنگوس  يادخ  هب  هنباذعلا ، یف  ۀمایقلا  موی  مه  عیفش و 
هک دریگب  ار  تسد  نآ  ات  تساخرب  نارفـسمه  زا  یکی  مه  زاب  . دوب دـنهاوخ  راتفرگ  ادـخ  نیگمهـس  باذـع  رد  زیخاتـسر  زور  رد  نانآ  و 

مکحب نیـسحلا  اولتق  دق  :و  تشون نینچ  دش و  رادیدپ  یبیغ  تسد  نامه  موس  راب  هک  میدادیم  همادا  اذغ  ندروخ  هب  زونه  ! دیدرگ دیدپان 
ناشراک نامرف و  دنتشک و  ناراکمتس  متـس و  نامرف  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  راگزور ، ناراکهبت  نآباتکلا  مکح  مهمکح  فلاخ  روج و 

هب نایمور  اب  يراکیپ  يارب  نانآ  هک : دـناهدروآ  میلـسینب »  » يهلیبق ناـگرزب  زا  زین  و  [ . 103 . ] دوب نآرق  يهدـنروآ  نآرق و  نامرف  فلاخم 
وجرتأ ! تسا هدش  هتشاگن  رعش  نیمه  نآ ، راوید  يهنیـس  رب  هک  دندید  دندش و  دراو  یهاگتدابع  هب  گنج  نآ  رد  دنتخات و  نانآ  نیمزرس 
دنگوس يادخ  هب  هن ، دنراد ؟ ار  وا  ردـقنارگ  ياین  تعافـش  دـیما  مه  زاب  دناهتـشک ، ار  نیـسح  هک  یمدرم  هعماج و  ایآ  ... انیـسح تلتق  ۀـما 

تریح رد  قرغ  رعـش  نیا  ندناوخ  اب  نارگداهج  ! دوب دـنهاوخ  باذـع  رد  زیخاتـسر  زور  رد  نانآ  و  دوب ؛ دـهاوخن  يرگتعافـش  نانآ  يارب 
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زا شیپ  لاس  دصیس  دنتفگ : نانآ  ؟ تسا هتـشون  یـسک  هچ  و  ینامز ، هچ  ار  رعـش  نیا  هحفـص 323 ] هک [  دندیـسرپ  رید  نابهار  زا  دندش و 
اب يراکیپ  رد  ام  تفگ : هک  تسا  هدروآ  شردـپ  زا  ملـسم » نب  نمحرلادـبع  !» دوب هدـش  هتـشون  راوید  نیا  رب  رعـش  نیا  امـش ، ربماـیپ  تثعب 

راوید رب  . داتفا نامرذگ  نایحیـسم  ياههاگتدابع  زا  یهاگتدابع  رب  نیطـسلف  یکیدزن  رد  میدش و  دراو  نانآ  ياهرهـش  زا  یخرب  هب  نایمور 
همجرت دـنناوخب و  اـم  يارب  ار  هتـشون  نآ  اـت  میتـساوخ  دـندوب ، انـشآ  یمور  ناـبز  هـب  هـک  یمدرم  زا  مدـید و  ار  ياهتــشون  هاـگتدابع  نآ 

هللادبع  » زا توقای »  » باتک رد  زین  و  ... انیـسح تلتق  ۀما  وجرتأ  : تسا هنوگ  نیا  میدید  دـندرک ، همجرت  دـندناوخ و  نانآ  هک  یماگنه  . دـننک
، نانآ نتخاس  رام  رات و  ندـیبوک و  مهرد  نمـض  میدرب و  هلمح  نمـشد  نارواـگنج  هب  اـهگنج  زا  یکی  رد  اـم  هک : تسا  هدروآ  راـفص »
وا اب  میتشاد و  یمارگ  رایـسب  ار  دنمدرخ  ریپ  نآ  ام  . دوب نایحیـسم  نادـنمدرخ  زا  يریپ  ناریـسا ، نایم  رد  هک  میتفرگ  تراسا  هب  ار  یهورگ 
زا شیپ  لاس  دصیس  دودح  نانآ  هک  درکیم  لقن  شناردپ  زا  مردپ  تفگ : ام  هب  شنانخس  نمض  وا  میتخاس . هشیپ  وکین  هتسیاش و  يراتفر 
هک یماگنه  دندرگیم . وربور  گرزب  یگنس  هتخت  اب  هک  دناهدوب  لوغشم  يرافح  هب  مور  ياهنیمزرـس  زا  ياهطقن  رد  مالـسا  ربمایپ  تثعب 

[ . 104 ... ] انیسح تلتق  ۀمأ  وجرتأ  : تسا هدش  هتشون  ثیش »  » نادنزرف نابز  هب  نآ  يور  رب  دننیبیم  دننزیم ، رانک  نآ  يور  زا  ار  اهكاخ 

قشمد يهزاورد  رد  ناریسا  ناوراک 

يهنازرف تخد  دیـسر ، اـجنآ  یکیدزن  هب  هک  یماـگنه  دـش . کـیدزن  ماـش  يهزاورد  هـب  اـت  داد  هـمادا  شیوـخ  هار  هـب  ناـنچمه  ناوراـک 
ماش يهزاورد  هب  هک  یماـگنه  دومرف : ! وگب تفگ : ! مراد ینخـس  وت  اـب  نم  رمـش !»  » يا ناـه  تفگ : دـش و  کـیدزن  رمـش »  » هب ناـنمؤمریما 

ياهرس ات  هد  روتسد  نارادهزین  هب  و  دنشاب ؛ رتمک  ریـسم  نآ  رد  نارگاشامت  هحفص 324 ] هک [  دیربب  ییاج  زا  ار  ناریسا  ناوراک  میدیسر ،
نارگاشامت دید  ضرعم  رد  رتمک  ربمایپ  نادـنزرف  ات  دـنهد  تکرح  رتولج  دـنزاس و  رود  ناریـسا  اههواجک و  نایم  زا  ار  نادیهـش  سدـقم 

هب هکلب  درکن ، نینچ  اهنت  هن  يزوتهنیک  یـشنمدد و  رـس  زا  رمـش »  » اما . میربیم جـنر  هدـمآ و  هوتـس  هب  نانآ  ياشامت  زا  ام  هک  ارچ  دنـشاب ؛
زین ار  ناوراک  دنهد و  تکرح  ناریسا  ناوراک  نایم  رد  ار  سدقم  ياهرس  ات  داد  روتـسد  درک و  راتفر  هنازرف  يوناب  نآ  يهتـساوخ  سکع 
دض راک  نیا  هک  یتسار  . دیسر قشمد  يهزاورد  هب  مظن  کبس و  نیمه  هب  ناوراک  و  دناهدروآ !! درگ  ار  مدرم  هک  دننک  تیاده  يریسم  زا 
زا دروم  نیا  رد  زین  رعـش  نیا  هک  نایرگ ؛ مرگ و  ار  هدزخی  درـس و  ناگدید  دزاسیم و  رادـغاد  ار  اههنیـس  نوخ و  ار  اهلد  رمـش »  » یناسنا

نیـسح و هب  نارگدادـیب  هک  درد  غیرد و  يا  ... همیرح دـالبلا  فاوطتب  یبسی  هطهر و  نیـسحلا و  يزغی  افـساوف  : دزیخیمرب رادـغاد  لد  نیا 
دنتـسنادیمن ناتخبهریت  نآ  ایآ  ! دننکـشیم اهرهـش  رد  اهنآ  ندینادرگ  ناوناب و  تراسا  اب  ار  وا  تمرح  میرح  و  دنربیم ؛ شروی  شنارای 

گوس نیا  رثا  رب  وا  لد  رد  و  دوشیمن !؟ کشخ  شناگدید  کشا  زگره  هک  دیرگیم  ياهنوگ  هب  نیسح  زوسناج  تداهـش  رد  ربمایپ  هک 
ریذپنایاپ هن  هک  دنیـشنیم  ترـضح  نآ  نینزان  لد  رب  یهودنا  مغ و  دشکیم و  هنابز  شیاههلعـش  هرامه  هک  ددرگیم  هتخورفارب  یـشتآ 

دیزی خاک  برد  هب  ات  تفگن  نخـس  یـسک  اب  ریـسم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هک : دناهدروآ  !و  تشاد ناهن  ارنآ  ناوتیم  هن  تسا و 
. دیسر

تراشب تراشب !

هب يدازآ ، هار  نادیهش  سدقم  ياهرس  ناریسا و  ناوراک  دورو  ماگنه  هب  نم  تفگیم : هک  دناهدروآ  یـشرج » هعیبرنبا   » زا دروم  نیا  رد 
: تفگ ؟ ياهدروآ يربخ  هچ  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  دیزی  دمآرد و  خاک  رالات  هب  سیق » نب  رحز   » هاگان هب  هک  مدوب  وا  دزن  دـیزی ،»  » رابرد
هب یلع » نب  نیسح  : » دوزفا هاگ  نآ  مراد ! يدنیاشوخ  هحفـص 325 ] ربخ [  هک  داب  هدژم  ادخ  يرای  يزوریپ و  هب  ار  وت  نانمؤمریما ! يا  ناه 

يوس هب  ام  و  دندش ، دراو  ام  رب  شرگراکیپ  راکادف و  نارای  زا  نت  تصـش  و  شیوخ ، نادناخ  نادرمناوج ، ناناوج و  زا  نت  هدـجه  هارمه 
رازراک يهدامآ  ای  دـنراذگ و  ندرگ  دـیبع »  » نامرف هب  دـنرب و  ـالاب  میلـست  يهناـشن  هب  ار  اـهتسد  هک  میتساوخ  ناـنآ  زا  میتفاتـش و  ناـنآ 
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میتخات و نانآ  رب  دوب ، هدروآربرس  قفا  زا  هزات  دیشروخ  هک  یمدهدیپس  رد  ام  دندیزگرب و  ار  عافد  داهج و  هار  هار ، ود  نیا  زا  نانآ  ! دنـشاب
نانآ تفر و  راکب  تخس  دمآ و  نوریب  ماین  زا  اهریـشمش  . میدیزای تسد  تخـس  يرازراک  هب  میدروآرد و  هرـصاحم  هب  ار  نانآ  وس  ره  زا 

زارف و ره  هب  دریگ ، رارق  نیهاش  باقع و  شروی  دروم  هک  يرتوبک  ناـسب  دـندوب ، زیچاـن  رایـسب  رامـش  رد  هفیلخ ، نارگ  هاپـس  ربارب  رد  هک 
رتش رحن  يهزادنا  هب  ینامز ، كدنا  رد  ام  هاپس  هک  نانمؤمریما  يا  دنگوس  يادخ  هب  دندرکیم ؛ راکیپ  تخس  ام  اب  دندربیم و  هانپ  یبیـشن 
هتفخ نوخب  ياهرکیپ  کنیا  و  دیـشک ! نوخ  كاخ و  هب  درک و  ورد  ار  نانآ  رگراکیپ  نیرخآ  ات  هدنمزر ، نیتسخن  زا  يزورمین ، باوخ  ای 

رتسکاـخ نوـخ و  راـخ و  سخ و  ار  ناـشیاههرهچ  هداـتفا و  دیـشروخ  شباـت  ربارب  رد  اوـنین و  مرگ  كاـخ  يور  رب  ناـیرع  هنهرب و  ناـنآ 
اهكاخ و ابص  داب  دباتیم و  نانآ  نفکیب  هنهرب و  ياهندب  رب  هنامحریب  دیـشروخ  تسا و  هتـشغآ  نوخ  هب  ناشیاهـسابل  تسا . هدیناشوپ 
نازوس و کشخ و  نابایب  نآ  رد  اهروخـشال ، نانآ  ناگدننک  ترایز  ناگدننکرادید و  دناشفایم و  اهندب  نینزان  نآ  رب  ار  نابایب  ياهنش 
، هنامحریب موش و  شرازگ  نیا  ندینش  زا  سپ  دیزی ، . دناهدش هدرپس  كاخ  هب  هن  دنراد و  نفک  هن  اهندب  نینزان  نآ  دنتـسه ؛ فلع  بآیب و 

رتشیب امش  يرادربنامرف  زا  زین  اهتیانج  نیا  هب  ندیزای  تسد  نودب  نیسح و  نتشک  نودب  نم  تفگ : درک و  دنلب  رـس  مامت  يدرـسنوخ  اب 
، قشمد خاک  هب  ناریـسا  ناوراک  دورو  ماگنه  هب  نم  هک : تسا  هدمآ  یـشرج » ورمع  نب  ۀعیبر   » زا قشمد  خیرات  رد  زین  !و  مدـشیم دونـشخ 
هب ار  رادرکدـب  ناـگیامورف  هورگ  هک  تسا  هبلعث » نب  رفخم   » نیا دـیوگیم : هک  دروخ  مشوگ  هب  ییادـص  هاـگان  هب  هک  مدوـب  دـیزی »  » دزن

نیرترورش و رفخم ،»  » ردام هک  یتسار  تفگ : وا ، ییارـسهوای  یخاتـسگ و  خساپ  رد  تفریذپ و  ار  وا  دیزی » !!!» دروآیم نانمؤمریما  هاگراب 
هحفص 326 ] تسا [ . هدروآ  ایند  هب  ار  یتیگ  نادنزرف  نیرتهیامورف 

دادیب هاگراب  رد 

راکهایس دادبتسا  هاگراب  هب  شخبيدازآ  ناریـسا  ناوراک  دورو  یگنوگچ  يهرابرد  ناگتـسیاش  رالاس  دنمجرا  راگدای  مالـسلاهیلع ، یلع 
دندوب هدیـشک  ریجنز  کی  هب  ار  ام  نادناخ  ناگدنامزاب  زا  درم  رفن  هدزاود  هک  دندروآرد  دیزی  هاگراب  رب  یلاح  رد  ار  ام  دیامرفیم : يوما 

کنظ ام  دیزی ! ای  هللا  كدشنا  :» متفگ هک  دوب  نیا  نم  نخس  نیتسخن  میداتسیا ، دیزی  ربارب  رد  هک  یماگنه  . دوب دادیب  لغ  نامیاهندرگ  رب  و 
درگنب لاح  نیا  رب  ار  ام  رگا  ادـخ ، ربمایپ  دروم  رد  وت  رادـنپ  دـنگوس ، ادـخ  هب  ار  وت  دـیزی ! يا  ناه  »؟ لاحلا هذـه  یلع  انآر  ول  هللا  لوسرب 

اما هاتوک  نخس  نیا  ربارب  رد  هک  يوما  هماکدوخ  میژر  ربهر  ؟ کیمادک دریگیم ؛ مشخ  وت  رب  ای  ددرگیم  نامداش  وت  راک  زا  ایآ  تسیچ ؟
سولپاچ و نایرابرد  هب  ور  تفرورف ، لگ  رد  دش و  ریگلفاغ  رگرادـیب  نیرفآ و  جوم  هدـننازیگنارب و  هدـنبوک و  تخـس  رگنـشور و  ابیز و 

ناگدنامزاب تشونرس  يهرابرد  ناس  نیدب  و  منک ؟ هچ  نانیا  اب  کنیا  امش  رظن  هب  ماش ! مدرم  يا  ناه  تفگ : دومن و  متـس  هاگراب  زاستب 
: تفگ ریـشب » نب  نامعن   » اما هحفص 327 ] [ . ] 105 . ] تخادرپ تروشم  هب  اروشاع  زیتسراصحنا  هنابلطحالـصا و  هناـهاوخیدازآ و  تضهن 

راتفر هنوگ  نآ  نانآ  اب  دـیدیم ، لاح  نیا  رب  ار  نانآ  یمارگ ، ربمایپ  رگا  هک  نک  راـتفر  هنوگ  ناـمه  ناـنآ  اـب  نم  رواـب  هب  دـیزی ! يا  ناـه 
« ۀبیخلا هذهب  مهآر  ول  هللا  لوسر  مهب  عنصی  ناک  ام  عنصا  .» درکیم

زیگنا جوم  هاتوک و  ینخس 

نارتخد نانیا  دیزی ! يا  ناه  هک : داد  ادن  فرگش  یتماهش  اب  درک و  دیزی  هب  ار  نخس  يور  همطاف » ، » نیـسح زارفرـس  تخد  ماگنه  نیا  رد 
زا .« تاوصألا تلع  یتح  هراد  لها  یکب  سانلا و  یکبف  ایابس ! هللا  لوسر  تانب  دیزی ! ای  !» دناهدش هدیـشک  تراسا  هب  هک  دنتـسه  ادخ  ربمایپ 

يادص هک  ياهنوگ  هب  دنداد ؛ رس  هیرگ  زین  دیزی  نادناخ  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دندمآرد و  هیرگ  هب  همه  وا  يهنادنمشیدنا  دنلب و  نخس 
ناه دومرف : درک و  دـیزی »  » هب ور  تشاد ، ندرگ  رب  ریجنز  لغ و  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . دـنکفا نینط  يوما  هاگراب  رد  هیرگ 

هک ماهداتسیا  یطیارـش  هاگیاج و  رد  نم  دومرف : ! وگب تسرد  اما  وگب ! داد : خساپ  وا  ؟ میوگب ینخـس  ات  یهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  دیزی ! يا 
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دروم رد  دـیزی ! يا  ناه  دومرف : هاـگ  نآ  .و  دـبیزن هاـگچیه  ینم  وچ  يارب  نیا  زج  و  تفگ ، مهاوخن  ینخـس  تلادـع ، قح و  ساـسارب  زج 
هب ور  نیا  زا  تشادـن ؛ یخـساپ  دـیزی  »؟ لغ یف  ینآر  ول  هللا  لوسرب  کنظ  اـم  «؟ درگنب ریجنز  لـغ و  رد  ار  اـم  رگا  يرادـنپیم ، هچ  ربماـیپ 

رونم رـس  هاگ  نآدـیزی  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدـقم  رـس  ! دـیهناو نانیا  ندرگ  زا  ار  ریجنز  لـغ و  نیا  تفگ : درک و  ور  ناـیرابرد 
ار يدازآ  ياوشیپ  رـس  دنرگنن و  ینارون  رـس  نآ  هب  ات  دنداد  رارق  شرـس  تشپ  ار  ناوناب  دـنداهن و  دـیزی »  » ربارب رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زغم رـس و  زا  هک  ییاذغ  زا  شرمع  یمامت  رد  نآ ، زا  سپ  دید و  ار  سدقم  رـس  نآ  یلع ،» ، » ناگتـسیاش رالاس  دنمجرا  راگدای  اما  دننیبن ،
هب ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدقم  رـس  یتقو  هک  تسا  هدروآ  ناورم » نب  کلملا  دبع  [ » هحفـص 328 دروخن [ . دننکیم ، تسرد  نارادناج 

تفریذپیم ار  تاهتساوخ  دوب  يدنواشیوخ  دنویپ  هناجرم  رسپ  وت و  نایم  رگا  تفگ : ودرک  نینزان  رس  نآ  هب  ور  وا ، دندروآ ، دیزی  هاگراب 
ياهرساملظأ قعأ و  اوناک  مه  انیلع و  ةزعأ  لجر  نم  اماه  قلفن  : هک تخادرپ  رعـش  نیا  ندناوخ  هب  هاگ  نآ  و  دشیمن ؛ گنج  دراو  وت  اب  و 

يهشیدـنا شخپ  رـشن و  اـب  ناـنآ  هـک  درک  دـیاب  هـچ  اـما  دـندوب ، زیزع  ریذـپان و  تسکــش  دـنمناوت و  یتـسارب  هـک  میتفاکــش  ار  یناـسک 
رـس ام  اب  دندومنیم و  رتکانرطخ  رتسانـشان و  قح  ام ، يارچ  نوچیب و  تردق  دض  رب  هزرابم  شیوخ و  يهنابلطحالـصا  هناهاوختلادع و 
یف ۀبیصم  نم  باصأ  ام  :» هک تخادرپ  هفیرـش  يهیآ  نیا  توالت  هب  ردپ ، ینارون  رـس  ندید  اب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  .و  دنتـشادن شزاس 
امش ياهناج  رد  هن  نیمز و  رد  هن  یتبیصم  چیه  [ .» 106 « ] ریسی هللا  یلع  کلذ  نا  اهأربن  نأ  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکسفنأ  یف  ضرألا و ال 

.« تسا ناسآ  ادخ  رب  راک  نیا  تسا ؛ تبث  یباتک  رد  میروآ ، دیدپ  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  هکنآ  زج  دسریمن  امش  هب 

شخبیدازآ هدازآ و  يوناب  نآ  زوسناج  يادن 

اب هاگ  نآ  درک و  هراپ  نابیرگ  درب و  تسد  داتفا ، ردارب  يهدیرب  رس  هب  شمشچ  هک  یماگنه  مالسلااهیلع ، همطاف  زارفرس  تخد  بنیز ، اما 
ۀکم و نبای  ! یفطـصملا تنب  نبای  ! لوتبلا ءارهزلا  داؤف  ةرمث  ای  !و  لوسرلا هدج  بیبح  ای  ! هانیـسح ای  :» هک داد  ادن  زوسرگج  رابهودنا و  ییاون 

يارهز لد  يهوــیم  يا  هحفـص 329 ] ربماـیپ [ ! شردـقنارگ  ياـین  لد  بوـبحم  يا  ! زیزع نیـسح  يا  داد ! يا  !« یــضترملا یلع  نباـی  ! ینم
يوناب زوسناج  نانخـس  رثا  رب  هک  دوب  اجنیا  ! یـضترم یلع  دنزرف  يا  ! ینم هکم و  دنزرف  يا  ! هدیزگرب ربمایپ  زارفرـس  تخد  دـنزرف  يا  ! لوتب
تکاس هک  ار  دـیزی  و  دـنداتفا ؛ هیرگ  هب  همه  تساخرب و  نامـسآ  هب  هیرگ  نویـش و  هچراپکی  دـیزی ، خاک  رالات  رد  وا  زوسناج  هآ  ناوناب و 

. دندرک شهوکن  كانلوه  تیانج  نیا  رب  دوب ؛

؟ ینکیم هچ  ینادیم 

هزربوبا .» درک زاغآ  ار  نتخاون  مالسلاهیلع  نیسح  سدقم  ياهنادند  هب  نآ  اب  تساوخ و  ینارزیخ  بوچ  دیزی  هک  دوب  رابمغ  طیارش  نیا  رد 
شیدـنا کیرات  روتاتکید  هب  ور  تساخاپب و  شارخلد  يهرظنم  نیا  ندـید  اب  دوب ، اجنآ  رد  هک  ربماـیپ  هاـگآ  روشناد و  ناراـی  زا  یملـسا »

هایانث و فشری  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیأر  دقل  دهشا  ۀمطاف ؟ نب  نیسحلا  رغث  کبیضقب  تکنتأ  کحیو  :» تفگ درک و  يوما 
همطاـف دـنمجرا  دـنزرف  نیـسح ، ياهنادـند  رب  تایتسدـبوچ  نیا  اـب  اـیآ  ینکیم ؟ هچ  ینادیم  وـت ! رب  ياو  دـیزی ! يا  ناـه  .« هـیخأ هاـیانث 

دیــسوبیم و ار  نـسح ، شردارب ، نیــسح و  ياـهبل  ادـخ  ربماـیپ  مدــید  دوـخ  هـک  مـهدیم  یهاوـگ  دــنگوس ، يادــخ  هـب  يزاوـنیم !؟
ناناوج رالاس  ماهدـید ، رون  ود  امـش  .« اریـصم تأس  منهج و  هل  دـعا  هنعل و  امکلتاق و  هللا  لتقف  ۀـنجلا ، لـهأ  بابـش  ادیـس  اـمتنأ  :» دومرفیم

هک یتسار  و  دنک ؛ مهارف  وا  يارب  ار  خزود  هدومن و  راتفرگ  يدبا  نیرفن  تنعل و  هب  ار  وا  دزاس و  دوبان  ار  امـش  لتاق  ادـخ  دـیتسه ؛ تشهب 
زا ار  وا  داد  روتسد  دمآ و  مشخ  هب  وگقح  درم  نآ  قحرب  داقتنا  راتفگ و  زا  يوما  زیتسقح  نشخ و  دالج  . تسا یهاگیاج  ماجرفدب و  اجنآ 

« نسح نب  نسح  : » هک دـناهدروآ  زین  .و  دـندرب نوریب  ناـشک  ناـشک  ار  وا  گـنردیب  زین  تفـالخ  دراـگ  دارفا  و  دـننک ؛ نوریب  خاـک  رـالات 
، دزاونیم دوب  ربمایپ  هاگهسوب  هک  ینادـند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  وا  هک  هحفص 330 ] دید [  تسیرگن و  ار  دیزی  تواقـش  هک  یماگنه 
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رابت لسن و  يرواییب ! تلذ و  زا  داد  يا  .« لسن اهل  سیل  هللا  لوسر  تنب  یـصحلا و  ددـع  اهلـسن  یـسما  ۀیمـس  هـالذآو ! :» هک دروآرب  داـیرف 
تخد همطاف ، دنمجرا  كاپ و  نادنزرف  اما  دناهدنکارپ ، اج  همه  هعماج  نیا  رد  روشک و  نیا  رد  نابایب  ياهگیر  رامش  هب  هدنه »  » و هیمـس » »

. تسا هدنامن  اجب  وا  زا  یلسن  دناهتفخ و  اههاگتداهش  رب  هتشادن و  يدازآ  تینما و  یگدنز و  قح  ربمایپ ، يهنازرف 

دش دهاوخن  نینچ  زگره 

يرای وا  هب  زین  هاگآان  تسرپایند و  مدرم  دیزاییم و  تسد  یتواقـش  ره  هب  تشادنپیم و  زوریپ  ار  دوخ  دوب و  تردق  تسم  زور  نآ  دیزی 
« قزرا  » ماـن هب  ناـیماش ، زا  ورخرـس  يدرم  . دـنتفگیم کـیربت  يزوریپ  ناوـنع  هب  كاـنلوه  تیاـنج  نیا  رب  وا ، رب  ناـیماش  دـندناسریم و 
درک و دیزی  هب  ور  دـنکفا و  تشاد -  ابیز  ناشخرد و  ییامیـس  هک  همطاف - » ، » مالـسلاهیلع نیـسح  دـنمجرا  تخد  هب  یهاگن  تساخاپب و 

يهمع هب  دیزرل و  دوخ  رب  نخس ، نیا  ندینـش  اب  همطاف » !!» دناسر يرای  نم  هب  ات  شخبب  نم  هب  ار  كرتخد  نیا  نانمؤمریما  يا  ناه  تفگ :
هب لمع  هب  توعد  یهاوخیدازآ و  مرج  هب  ار  مردـپ  نانیا  رگنب ! ار  ناراکهایـس  نارگدادـیب و  نیا  ناج ! همع  تفگ : درب و  هاـنپ  شناـمرهق 

دـناهدناشن و وا  گوس  هب  یکدوک  رد  ارم  هدـناسر و  تداهـش  هب  ربمایپ  يهناشنمدازآ  کبـس  هریـس و  تیاعر  رد  يراشفاپ  ادـخ و  نوناـق 
، هن دومرف : هناعاجـش  درک و  هارمگ  درم  نآ  هب  ور  ناوناب  يوناب  !!؟ دنتـسه نم  نتفرگ  مادختـسا  هب  یگدرب و  يهناملاظ  يهشیدنا  رد  کنیا 

هکنیا رگم  دیزی  تریما ، هن  يراد و  یقح  نینچ  وت  هن  دنگوس ، يادخ  هب  درب ! یهاوخ  روگ  هب  ار  وزرآ  نیا  وت  دـش ؛ دـهاوخن  نینچ  زگره 
یگدرب هب  ار  نانآ  دهد و  يروتسد  نینچ  ربمایپ  نادناخ  دروم  رد  دناوتب  ات  دور  نوریب  ام  نییآ  نید و  زا  دنک و  رفک  نالعا  راکـشآ  روطب 
تفایرد ناوناب  يوناب  يهنارگنشور  نانخـس  زا  ار  دوخ  خساپ  دیزی  .« اننید نم  جرخی  نا  الا  هل  کل و ال  ۀمارک  و ال  هللاو ، ال  .» دزاس موکحم 

دیزی و  دروآ ؛ نابز  هب  ار  شاهتـساوخ  هرابرگد ، خاتـسگ  درم  نآ  اما  دش ؛ دهاوخن  نینچ  ینوناق  یقوقح و  هاگدید  زا  هک  تسناد  تشاد و 
موش بوچ  هب  تسد  هرابرگد  هاگ  نآ  و  [ . 107 ! ] دهد تگرم  يادخ  هحفص 331 ] نک [ ! سب  تفگ : تخادرپ و  وا  شنزرـس  هب  راب  نیا 
ردبب یخایشا  تیل  : تخادرپ دولآرفک  هنازوتهنیک و  راعـشا  نیا  ندناوخ  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ياهبل  رب  نآ  نتخاون  نمـض  درب و  دوخ 

[108  ] لدتعاف ردبب  هانلدع  مهتاداس و  نم  موقلا  انلتق  دقلشت  دیزی ال  ای  اولاق : مث  احرف  اولهتسا  اولهأفلـسالا و  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش 
اههزین تابرض  تفایرد  رثا  رب  ار  ناناملسم  دایرف  نویش و  دندوب و  دندش -  هتـشک  ردب »  » رد هک  نم -  رابت  هریت و  ناگرزب  ناکاین و  شاک  .
هدـیرب بویعم و  تتـسد  هک  نزب  دـیزی ! يا  ناه  هک : دندادیمرـس  دایرف  ینامداش ، روش و  زا  هک  دوب  هاـگ  نآ  . دـندیدیم دـحا  گـنج  رد 

رس هب  رس  کنیا  هک  دوب  ردب  گنج  ياههتشک  ياج  هب  راتشک  نیا  و  میتفرگ ؛ ار  دوخ  ماقتنا  ام  میتشک ؛ ار  نانآ  ناربهر  نارورـس و  ام  ! دابم
! دش هتفرگ  ماقتنا  و  دش !

دادیب هاگراب  رد  يدازآ  رادمچرپ  يهنادواج  نخس 

نید و تراقح ، يهدقع  هنیک و  زا  يهدنکآ  دولآكرش و  راعشا  ندناوخ  اهیخاتـسگ و  اهییارـسهوای ، اهیتسمدب ، اب  دیزی  هکنیا  زا  سپ 
هب بل  تماهـش  تیارد و  زا  ییایند  اب  تساـخاپب و  ناـنمؤمریما  يهنازرف  تخد  داد ، ناـشن  ار  دوخ  یعاـجترا  مسر  هار و  نیغورد و  نییآ 

نکفا نینط  قانتخا  دادبتـسا و  یهدـنامرف  داتـس  رد  ار  یبلطحالـصا  یهاوخیدازآ و  يدازآ و  تلادـع و  يادـن  نینچ  نیا  دوشگ و  نخس 
ۀبقاع ناک  مث  [ » هحفـص 332 لوقی [ : کلذک  هناحبـس  هللا  قدص  نیعمجا ، هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  :» تخاس

ءامـسلا قافآ  ضرالا و  راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دیزی  ای  تننظأ  [ . 109 « ] نؤزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذک  نا  آءوسلا  اوئاسأ  نیذلا 
ترظن و  کفناب ، تخمشف  هدنع ، كرطخ  مظعل  کلذ  نا  و  ۀمارک ، هیلع  کب  و  اناوه ، هللا  یلع  انب  نأ  يراسالا  قاست  امک  قاسن  انحبـصاف 
تیسنا الهم  الهمف  انناطلس ، و  انکلم ، کل  افـص  نیح  و  ۀقـستم ، رومالا  ۀقثوتـسم و  کل  ایندلا  تیأر  ثیح  ارورـسم ، نالذج  کفطع ، یف 

[110 .« ] نیهم باذـع  مهل  اـمثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  اـمنا  مهـسفنال  ریخ  مـهل  یلمن  اـمنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  ـال  و  : » لـجوزع هللا  لوـق 
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یگمه هیامنارگ و  نادـناخ  وا و  يهدـیزگرب  ربمایپ  رب  وا  ناـیاپیب  دورد  و  تسا ؛ ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  تسا  ییادـخ  نآ  زا  شیاتـس  .
تـسد هناملاظ  تشز و  ياهراک  هب  هک  یناسک  ماجنارـس  هاگ  نآ  دومرف : هک  تفگ  نخـس  یتسرد  یتسار و  هب  اتکی  يادخ  ! داب شنادنزرف 

ناراکهانگ و راک  ماجرف  يرآ ، دنتفرگ ؛ دنخـشیر  رخـسمت و  داب  هب  ار  اهنآ  دندرمـش و  غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  دیـسر  اجنآ  هب  دـندیزای ،
تواقـش و اـب  هک  کـنیا  دـیزی ! يا  ناـه  !! تـسوا تاسدـقم  نـیرفآ و  تلادـع  تاررقم  رخـسمت  قـح و  زاـسناسنا  تاـیآ  راـکنا  نادـیلپ ،
هب هچوک  رهـش و  هب  رهـش  ار  ام  ياهتـسب و  ام  رب  ار  اـههار  هتفرگ و  گـنت  اـم  رب  ار  اهنامـسآ  دـنلب  ياـهقفا  نیمز و  ياـههنارک  تایمحریب 

تلذ يهناشن  ام  يارب  ادخ  هاگراب  رد  نیگمهس ، دادیور  نیا  هک  يرادنپیم  نینچ  یتسار  هب  ینادرگیم ، ناگدرب  ناریـسا و  ناسب  هچوک ،
ار وت  درادیمن و  تسود  ار  ام  ادـخ  هک  يرادـنپیم  نینچ  ایآ  !؟ تسا راختفا  یگرزب و  ناـشن  يدـنمجرا و  تمـالع  وت  يارب  و  يراوخ ، و 

اههواــی يزاــتیم و  رورغم  تـسم و  و  يزاــنیم ؛ دوـخ  هـب  هدــنکفا و  ینیب  رب  داــب  یلاــبیم و  دوــخ  رب  هنوــگ  نـیا  هـک  درادیم  زیزع 
يهرطیس ورملق  تردق و  دنمک  رد  همه  هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  تربارب  رد  نایناهج  ناهج و  هک  يرادنپیم  نینچ  وت  يرآ ، ؟ ییارـسیم

، تسام نآ  زا  هک  یهوکـش  تردـق و  يونعم و  ییاورنامرف  و  تسا ؛ هار  رد  هداد و  يور  وت  لیم  هب  اهدادـیور  يهمه  هدـمآ و  راـتفرگ  وت 
، رتهتسهآ سپ  یهابتشا ! رد  تخس  اما  يرادنپیم ، نینچ  وت  يرآ ، هحفص 333 ] تسا [ ! هدمآ  تنامرف  ربنچ  ریز  هتـشگ و  راومه  وت  يارب 

نآ :و  دیامرفیم ادخ  هک  ياهدرک  شومارف  ایآ  ! يربن دای  زا  ار  یتسه  ياناوت  راگدیرفآ  نخـس  هک  مهد  رادـشه  وت  هب  ات  رتهتـسهآ  یکدـنا 
، مینکیمن ناشرفیک  گنردیب  میهدیم و  تلهم  نانآ  هب  ام  رگا  هک  دنربن  نامگ  دنتفرگ ، شیپ  رد  دادیب  هار  دـندیزرو و  رفک  هک  یناسک 

دهاوخ هدـننکراوخ  رگاوسر و  یباذـع  ناـشیا  رب  و  دـنیازفیب ؛ ناـشناهانگ  رب  اـت  میهدیمن  تلهم  ناـنآ  هب  اـم  زگره ! تسا ؛ ناـنآ  دوس  هب 
هناهاوخیدازآ و شبنج  تقیقح  زا  اهلسن  اهرـصع و  یهاگآ  ناـگدز و  تلفغ  شزیگنا  روظنم  هب  و  هناعاجـش ، هنارگنفرژ و  هاـگ  نآ  . دوب

تکته دق  ایابـس ، هللا  لوسر  تانب  کقوس  و  کئاما ، كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا  نبای  لدـعلا  نمأ  : هک دیـشورخ  اروشاع  هنابلطحالـصا 
بیرقلا و نههوجو  حفـصتی  و  لقانملا ، لهانملا و  لهأ  نهفرـشتسی  دلب و  یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  ودـحت  نههوجو ، تیدـبأ  و  نهروتس ،
و ءایکذالا ، دابکأ  هوف  ظفل  نم  ۀبقارم  یجتری  فیک  و  یمح ، نهتامح  نم  و ال  یلو ، نهلاجر  نم  نهعم  سیل  فیرشلا ، یندلا و  و  دیعبلا ،

ریغ لوقت  مث  ناغـضالا  نحالا و  و  نآئنـشلا ، فنـشلاب و  انیلا  رظن  نم  تیبلا  لهأ  انـضغب  یف  أطبتـسی  فیک ال  و  ءادهـشلا ، ءامدب  همحل  تبن 
اهتکنت ۀنجلا  لها  بابـش  دیـس  هللادـبعیبا  ایانث  یلع  ایحتنم  [ . 111  ] لشت دـیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا  اولهال و  : مظعتـسم ـال  مثأـتم و 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ۀیرذ  ءامد  کتقاراب  ۀفاشلا  تلـصأتسا  و  ۀحرقلا ، تأکن  دـق  و  کلذ ، لوقت  فیک ال  .و  کترـضحمب
تمکب و تللش و  کنا  ندوتل  و  مهدروم ، اکیـشو  ندرتلف  مهیدانت ، کنا  تمعز  کخایـشاب  فتهت  و  بلطملادبع ، لآ  نم  ضرالا  موجن 

ناشدادـیب هانگ و  زا  تمارک  رهم و  رـس  زا  مردـقنارگ  ياین  هک  ینانآ  رـسپ  ناگدـشاهر و  يهداز  يا  ناه  . تلعف و  تلق ، اـم  تلق  نکت  مل 
دـیلپ و ماـظن  يرگداد  تلادـع و  زا  نـیا  اـیآ  دـیزی ! يا  ! تخاـس ناـشیاهر  تراـسا  دـنب  زا  دیــشخب و  هـکم  حـتف  رد  ار  ناـنآ  تشذـگ و 

دنمجرا نارتخد  هاگ  نآ  یناشنب و  اههدرپ  تشپ  شیاسآ ، تینما و  رد  ار  دوخ  ناکزینک  نانز و  تخبهریت ، وت  هک  تسا  يوما  شکيدازآ 
ایآ ؟ ینادرگب نزرب  نآ  يوک و  نیا  رد  یناشکب و  هحفص 334 ] رهش [  نآ  رهش و  نیا  هب  دادیب ، تراسا و  دنب  رد  ار  ادخ  ربمایپ  يهدازآ  و 

انـشآ و ات  يزاس ؛ نایامن  ار  ناشیاههرهچ  ینز و  راـنک  ار  ناـنآ  تمارک  يهدرپ  تینما و  میرح  هلیـسو  نیدـب  هک  تسا  داد  لدـع و  زا  نیا 
؟ دنـشاب نارگاشامت  ناگدید و  ربارب  رد  نانآ  دنرگنب و  نانآ  رب  رابت ، هشیریب و  رادهشیر و  کیدزن ، رود و  اتـسور ، رهـش و  مدرم  هناگیب ،
هک یهانپ  تشپ و  هن  و  تسا ، هدنام  ناشیارب  يرالاسناوراک  هوکـشرپ ، نادناخ  نیا  شنمدازآ  ریلد و  نادرم  زا  هن  هک  یطیارـش  رد  مه  نآ 

ار نارادرک  هتـسیاش  ناکاپ و  رگج  شنادند  ناهد و  هک  تسب  دیما  یـسک  هب  ناوتیم  هنوگچ  یتسار  !؟ دنک عافد  نانآ  يدازآ  قوقح و  زا 
هدییور یبلطحالـصا  یگدازآ و  يدازآ و  هار  نیتسار  نادیهـش  نوخ  زا  شدوجو  ياهلولـس  تسوپ و  تشوگ و  تخیر و  نوریب  دیوج و 

ام ینمـشد  هب  هک  تشاد  ار  نآ  راظتنا  ناوتیم  تسا ، هدنکآ  تلاسر  نادـناخ  ام  يهدـقع  هنیک و  زا  شلد  هک  یـسک  زا  هنوگچ  و  !!؟ تسا
دهاوخ ام  رب  یـشنمدد  هنیک و  مشچ و  اب  یـسک  نینچ  يرآ ، !؟ دـیامیپن یـسانشانزرم  یـشنمدد و  طارفا و  هار  هار ، نیا  رد  دریگن و  باـتش 
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ار كانلوه  ياهتیانج  نیا  هب  ندـیزای  تسد  دزیهرپب و  دادـیب  هانگ و  زا  هکنآیب  درک و  دـهاوخن  راذـگورف  ام  اب  ینمـشد  رد  تسیرگن ،
رـس يداش  دایرف  دندوب و  مناکاین  ناردپ و  شاک  يا  : دیوگیم دنکیم و  یخاتـسگ  دیزی ! يا  وت  ناسب  درامـش ، زیگنارب  ییاوسر  گرزب و 

رالاس رورـس و  ياهنادند  رب  دادیب  بوچ  اب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  !و  دابم جلف  تتـسد  هک  نزب ! نزب ! دیزی ! يا  ناه  دنتفگیم : دندادیم و 
ارچ و  !؟ ینزن تسد  اهتیانج  نیا  هب  ارچ  دـیزی ! يا  ناه  ! دوب ادـخ  ربمایپ  هاگهسوب  هک  ینادـند  بل و  ناـمه  رب  يزاونیم ! تشهب  ناـناوج 

نادـنزرف كاپ  نوخ  نتخیر  اب  هتـشادرب و  ام  كاچ  كاچ  لد  مخز  زا  تسوپ  يدرک ! يرامـشیب  تایانج  هک  وت  ییارـسن ؟ اـههوای  نینچ 
نینچ ینزیم و  ادـص  ار  تناـکاین  يروآیمرب و  هرعن  مه  لاـح ، ناـمه  رد  يدرک و  نکهشیر  ار  ناـنآ  یتخادرپ و  یـشکلسن  هب  ربماـیپ ،

نانامه هب  يدوز  هب  تفر و  یهاوخ  دنتفر ، نانآ  هک  ییاج  نامه  هب  يدوز  هب  زین  وت  اما  دسریم ؛ نانآ  شوگ  هب  تیادـص  هک  يرادـنپیم 
هحفـص 335] نیا [  هب  تسد  مدوب و  ناوتان  متفگیمن و  نانچ  مدوب و  لال  شاک  يا  تفگ : یهاوخ  اـجنآ  رد  هاـگ  نآ  تسویپ و  یهاوخ 

نمب کبـضغ  للحا  و  انملظ ، نمم  مقتنا  و  انقحب ، انلذخ  مهللا  : تفگ هنارگـشیاین  دروآ و  ادـخ  هاگراب  هب  ور  هاگ  نآ  .و  مدزیمن اهتیانج 
امب هلآ  هیلع و  هلا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ندرتل  و  کـمحل ، ـالا  ترزح  ـال  و  كدـلج ، ـالا  تیرف  اـم  هللا  وف  . اـنتامح لـتق  و  اـنئامد ، کـفس 

نبـسحت ـال  و   » مهقحب مهثعـش  ملی  مهلمـش و  هللا  عمجی  ثیح  هتمحل ، هترتـع و  یف  هتمرح  نم  تکهتنا  و  هتیرذ ، ءاـمد  کفـس  نم  تلمحت 
لیئربجب امیصخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحمب  و  امکاح ، هللااب  یفک  و  [ 112 « ] نوقزری مهبر  دنع  ءایحأ  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا 

قوقح ایادخ ! راب  . ادنج فعـضا  اناکم و  رـش  مکیا  و  الدب ، نیملاظلل  سئب  نیملـسملا ، باقر  نم  کنکم  کل و  يوس  نم  ملعیـس  .و  اریهظ
ریگب و ار  ام  ماقتنا  ناتسب و  ار  ام  داد  دنتشاد ، اور  دادیب  تواقش و  ام  قح  رد  هک  یناسک  زا  و  ریگزاب ! ناراکزواجت  زا  ار  ام  يهدش  لامیاپ 
ار ام  يدازآ  قوقح و  زا  نارگعافد  نارای و  و  دنتخیر ، ار  ام  ریذپان  ملظ  هاوخیدازآ و  نادرم  ياهنوخ  هک  یناسک  رب  ار  دوخ  مشخ  شتآ 
زج و  يدـیردن ! ار  دوخ  رکیپ  تسوپ  زج  تراک ، نیا  اـب  وت  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  دـیزی ! يا  ناـه  ! روآ دورف  دندیـشک  نوخ  كاـخ و  هب 

ربمایپ و نادـناخ  كاپ  نوخ  نتخیر  رطاـخ  هب  هک  یهاـنگ  نیگنـس  راـب  نیمه  اـب  هک  دـیاپیمن  يرید  يدرکن ! هراـپ  ار  دوخ  رکیپ  تشوگ 
رگداد يادـخ  هک  هاگ  نآ  دـش ، یهاوخ  دراو  ترـضح  نآ  هب  يراد ، شود  رب  شناکیدزن  نادـناخ و  دروم  رد  وا  میرح  تمرح  نتـسکش 
ناشداد دریگیمزاب و  ار  نانآ  يهدش  لامیاپ  قوقح  دشخبیم و  ناماس  ار  نانآ  راک  یگدنکارپ  دروآیم و  درگ  ار  ربمایپ  نادناخ  يهمه 

یناگدنز نانآ  هکلب  رادنپم ؛ هدرم  دناهدش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  دیامرفیم : نآرق  هک  ارچ  دناتـسیم ؛ نارگدادـیب  زا  ار 
رگداد يادخ  زیخاتسر ، هاگداد  رد  هک  تسا  هدنسب  نیمه  دیزی ! يا  وت  يارب  .و  دنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  هاگراب  رد  هک  دنتسه 
هحفص دشاب [ . ناگدیدمتس  نابیتشپ  رای و  لیئربج ، ادخ ، ردقنارگ  يهتشرف  وت و  مصخ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دشاب و  مکاح 

نیا ندرگ  رب  مدرم ، راد  هتـشررس  ناگیادخ و  رادمتیالو و  هفیلخ و  ناونع  هب  درک و  هسوسو  ار  وت  هک  یـسک  نآ  يدوز  نیمه  هب  و  [ 336
قطنم و رد  امـش  نیمادـک  هک  تفای  دـهاوخ  رد  و  تسا ؛ ياهرهب  درواتـسد و  دـب  ار  نارگدادـیب  هک  تفاـی  دـهاوخ  رد  دومن  راوس  هعماـج 

رغـصتسال ینا  کـتبطاخم ، یهاودـلا  یلع  ترج  نـئل  :و  دوزفا شايرگنــشور  يهـمادا  رد  .و  تـسا رتناوتاـن  ورین  رظن  زا  رتدـب و  تیعقوـم 
ءابجنلا هللا  بزح  لتقل  بجعلا  لک  بجعلاف  الا  يرح ، رودصلا  و  يربع ، نویعلا  نکل  کخیبوت ، رثکتـسا  و  کعیرقت ، مظعتـسا  و  كردق ،

و لساوعلا ، اهباتنت  یکاوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت  و  انموحل ، نم  بلحتت  هاوفالا  و  انئامد ، نم  فطنت  يدیالا  هذهف  ءاقلطلا ، ناطیشلا  بزحب 
هللا یلاف  دیبعلل ، مالظب  کبر  ام  كادی و  تمدق  ام  الا  دـجت  نیح ال  امرغم ، اکیـشو  انب  دـجتل  امنغم  انتذـختا  نئل  .و  لعارفلا تاهما  اهرفعت 
نوچ اب  ات  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ارم  راگزور  نیگمهـس  ياهدماشیپ  راوگان و  ياهدادـیور  هچ  رگا  دـیزی ! يا  ناه  . لوعملا هیلع  یکتـشملا و 

نم اما  میوگ ، نخـس  مدرگ و  وربور  يراد ، فک  هب  ار  نآ  روما  مامز  هعماج ، يهعرزم  یگدزتفآ  راـگزور و  دـب  زا  هک  رادـقمیب  ییوت 
شنزرـس رایـسب  ار  وـت  گرزب و  سب  تیاهیـشنمدد  اـهتیانج و  رطاـخ  هب  ار  تاشهوـکن  منادیم و  زیچاـن  تخـس  ار  وـت  ياـهب  شزرا و 

بیجن و ياـههرهچ  هک  اتفگـش  یتـسار  و  اتفگـش ! ! نازوـس اـهبلق  روهلعـش و  اـهلد  تسا و  رابکـشا  ناگدـید  هک  درک  دـیاب  هـچ  . مـینکیم
یلصا ياضعا  هک  ناطیش -  يهشیپ  متس  راکبیرف و  بزح  اب  رباربان  هتـساوخان و  يراکیپ  رد  ادخ  نیتسار  بزح  بلطحالـصا  هاوختلادع و 
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دکچیم و امش  ياههجنپرس  اهگنچ و  زا  ام  كاپ  نوخ  دنوشیم و  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  دیتسه -  زورید  هدش  دازآ  ناریـسا  امـش  نآ 
كاروخ هک  تسا  ناهاوخیدازآ  نابلطقح و  يهزیکاپ  كاـپ و  ياـهرکیپ  نیا  دـتفایم و  امـش  ناـهد  زا  نامندـب  ياهتـشوگ  يهراـپ  هراـپ 

يا ناه  ! تفگـش هنامز ! يزاب  زا  تفگـش  یتسار  ! تسا هداتفا  كاخ  هب  اهراتفک  هچب  لاگنچ  رد  هجنپ و  ریز  رد  امـش و  يهدنرد  ياهگرگ 
یهاوخرد يدوز  نیمه  هب  يرادنپیم ، یتمینغ  دوخ  يارب  ار  ام  ياهدروآداب و  تاناکما  تردـق و  تسم  زورما  رگا  هک  شاب  هاگآ  دـیزی !

شیپ زا  ار  هچ  ره  هک  تسا  هاگ  نآ  .و  تسا رتشیب  ییوربآیب  نایز و  يهیام  هک  شخبدوس  وت  يارب  هحفص 337 ] هن [  ام  تراسا  هک  تفای 
هاگراب هب  وت  دادیب  ملظ و  زا  نم  تهج  نیمه  هب  درادیمن و  اور  متس  ناگدنب  رب  زگره  تراگدرورپ  تفای و  یهاوخ  ار  نامه  ياهداتـسرف 
يرالاس بهذـم  يوما و  يورهایـس  میخژد  رـس  رب  هدـنناشیدنا  هناریلد و  ماجنارـس  .و  منکیم داـمتعا  لـکوت و  وا  هب  مربیم و  تیاکـش  وا 

و انیحو ، تیمت  و ال  انرکذ ، وحمت  هللا ال  وف  كدهج ، بصان  و  کیعس ، عساو  كدیک ، دکف  : هک دروآرب  دایرف  وا  رابتنوشخ  زیگنا و  ساره 
هللا ۀنعل  الا  يدانملا  يدانی  موی  ددب ؟ الا  کعمج  و  ددع ، الا  کمایا  و  دنف ، الا  کیأر  له  و  اهراع ، کنع  ضحرت  و ال  اندـما ، كردـت  ال 
مهل لمکی  نا  هللا  لأسن  و  ۀـمحرلا ، ةداهـشلاب و  انرخآل  ةرفغملا و  ةداعـسلاب و  اـنلوال  متخ  يذـلا  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلاف  نیملاـظلا  یلع 

بیرف و ره  دیزی ! يا  زین  وت  و  [ . 113 . ] لیکولا معن  هللا و  انبـسح  و  دودو ، میحر  هنا  ۀفالخلا ، انیلع  نسحی  و  دیزملا ، مهل  بجوی  و  باوثلا ،
دنمزوریپ يادخ  هب  دنگوس  اما  نزب ، تسد  نآ  هب  رادـم و  غیرد  یناوتیم  هک  یـشالت  مادـقا و  ره  ریگ و  راک  هب  ام  دـض  رب  يراد  یگنرین 

ناـسنا هنادنـسپادخ و  گـنهرف  یحو و  رگنـشور  رون  هن  يرادرب و  ناـیم  زا  ار  اـم  ناـمدود  هوکـشرپ  دـنلب و  ماـن  تسناوت  یهاوـخ  هن ، هک 
متس نیا  راع  گنن و  يهکل  ات  دش  یهاوخ  قفوم  هن  یبای و  تسد  هوکش  لالج و  هب  تسناوت  یهاوخ  هن ، يزاس ؛ شوماخ  ار  ام  يهناتسود 
هاگآ ! ییادزب تیاوسر  یگدنز  يهدـنورپ  زا  ییوشب و  تایلاشوپ  ماظن  دوخ و  یناشیپ  ناماد و  زا  يدـیزای  تسد  نآ  هب  هک  ار  يدادـیب  و 

راد و كدـنا و  رایـسب  زات  تخات و  تصرف  يرادـنادیم و  راگزور  تسا و  رابتعایب  تسـس و  تخـس  رایـسب  وت  هاگدـید  يأر و  هک  شاـب 
! مدرم يا  ناه  : هک دهد  رـس  ادن  يرگادن  فتاه و  هک  يزور  تسین  رود  يرآ  . تسا یگدـنکارپ  یناشیرپ و  هب  ور  تاشنمراتفک  يهتـسد 
هب ار  ام  راک  زاغآ  هک  منکیم  شیاتس  ار  اتمهیب  يادخ  . تسا نارگادیب  ناشیدنا و  کیرات  هورگ  رب  ادخ  نیرفن  تنعل و  هک  دیشاب  شوهب 
وا هاگراب  زا  و  دز ؛ مقر  شیوخ  نارکیب  تمحر  رهم و  راختفارپ و  تداهـش  هب  ار  نامراک  ماجرف  هحفص 338 ] و [  شزرمآ ، یتخبکین و 
قح هتـسیاش و  ناگدـنامزاب  ار  ام  دـیازفیب و  ناشدزم  رجا و  رب  دـنک و  لماک  ار  ام  هاوختلادـع  هتخابکاپ و  نادیهـش  شاداـپ  هک  مهاوخیم 
زا هک  دیزی  . تسا يزاسراک  رگتیامح و  وکین  تسا و  هدنسب  ار  ام  وا  ياتمهیب  تاذ  تسا و  نانابرهم  نیرترهمرپ  وا  هک  دزاس  نانآ  سانش 

هتفرورف مشخ  تریح و  تهب و  رد  ناوناب ، يوناب  يهنارگنـشور  هدـنناشیدنا و  شخبماهلا و  زیتسمتـس و  نیـشتآ و  يهبطخ  نایاپ  ات  زاـغآ 
هنادواج يادن  نآ  نکش و  نادند  یناشفارون  ینامسآ و  قطنم  نآ  رب  یخساپ  نوچ  درک و  دنلب  رس  بنیز ، یناشفارون  نتفرگ  نایاپ  اب  دوب ،

نویشحئاونلا یلع  توملا  نوها  ام  حئاوص  نم  دمحت  ۀحیص  ای  : هک تخادرپ  ییارس  هوای  هب  رعش  نیا  اب  تشادن ، یشنمدازآ  یهاوختلادع و 
! تسا ناسآ  ردقچ  گرم  ارسهحون  راوگوس و  نانز  يارب  تسا و  هدیدنسپ  هدیدغاد  نانز  زا  دایرف  و 

داجس ماما  نیرفآروعش  زیگناروش و  يهبطخ 

جیار رگبوکرس  هتسب و  يدادبتسا و  ياهماظن  رد  هک  یگنراگنر -  ياهدرگش  اب  ار  مدرم  تسارایب و  یلفحم  يوما  عماج  دجـسم  رد  دیزی 
اب دور و  ربـنم  زارف  رب  اـت  داد  ناـمرف  دوـب -  شاهـعمج  زور  بـیطخ  ییوـگ  هـک  يرونخــس -  هـب  دروآ و  درگ  تـسا -  هدــش  هتخانــش  و 

يارب نیغورد  ياهیـشارت  تلیـضف  و  نانمؤمریما ، شردـپ ، نیـسح و  ناگتـسیاش  رـالاس  دـض  رب  اوسر  ياهيزاسهدـنورپ  اـهیفابغورد و 
زغم رد  درازگ و  شوپرس  مکاح  نیغورد  فوخم و  يرالاس  نید  دادبتسا و  نیرتهزات  رب  ادخ  نید  نتخاس  هطلس  بیرف و  رازبا  اب  نایوما و 

رایسب داب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  نیـسح -  شردقنارگ ، دنزرف  نانمؤمریما و  هب  ییوگازـسان  رد  تفر و  ربنم  رب  وا  ! دنک يراکتـسد  مدرم 
دوشگ و دیزی  هیواعم و  شیاتس  یسولپاچ و  هب  نابز  دیزای و  تسد  رگید  یتواقش  هب  تواقـش ، نآ  ربارب  رد  دومن و  طارفا  درک و  ترارش 
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شرافس نانآ  شتـسرپ  هب  ار  ناکلـسم  يوما  نالد و  هداس  تخاس و  تب  ار  نانآ  دیـشارت و  نیغورد  ياهیدنمجرا  اهتلیـضف و  نانآ  يارب 
هاـگان هب  هک  دوـب  شوماـخ  درـس و  ناتـسبش  نآ  رد  تسرد  هحفـص 339 ] دروآ [ . ناـبز  رب  دوـب ، دـیزی  یناطیـش  يهتـساوخ  هچنآ  درک و 

، یلع زیتس  تملظ  هنابلطقح و  يادص  اسآدعر ، شورخ  نآ  تسکـش . ار  رابگرم  توکـس  دـنکفا و  نینط  هدـنناشیدنا  هناریلد و  یـشورخ 
دایرف ترـضح  نآ  دوب . اروشاع  هنابلطحالـصا  تکرح  سانـش  ناـمز  رگنفرژ و  دنمـشیدنا و  يوگنخـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  راـگدای 

! وت رب  ياو  بیطخ ! يا  ناـه  .« راـنلا نم  كدـعقم  أوـبتف  قلاـخلا ، طخـسب  قوـلخملا  ةاـضرم  تیرتـشا  بطاـخلا ، اـهیا  کـلیو  :» هک دروآرب 
رگنب هدامآ  خزود  روهلعش  شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  کنیا  يدیرخ ! اناوت  يادخ  مشخ  هب  ار  ناوتان  دنمزاین و  ناگدیرفآ  رطاخ  يدونـشخ 

هذه دعـصا  یتح  یل  نذئا  دیزی ! ای  :» دومرف درک و  دیزی  هب  ور  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  هاگ  نآ  !] زاس هدامآ  اجنآ  يارب  ار  دوخ  و 
مورب و اهبوچ  نیا  زارف  رب  ات  هدب  هزاجا  نم  هب  دـیزی  يا  ياه  .« باوث رجا و  نهیف  ءاسلجلا  ءالؤهل  و  اضر ، نهیف  تاملکب هللا  ملکتاف  داوعالا ،
هشیدنا و یهاگآ و  هب  دنوش و  روهرهب  دنبرد ، مدرم  نیا  مه  دشاب و  اهنآ  رد  ادـخ  يدونـشخ  مه  هک  میوگب  ياهتـسیاش  تسرد و  نانخس 

الا لزنی  مل  دعص  نا  :» تفگ وا  . دهد هزاجا  هک  دندرک  اضاقت  وا  زا  دندوب  وا  درگ  رب  هک  یناسک  اما  تفریذپن ، دیزی  . دنسرب هوکشرپ  یشاداپ 
نانآ اما  دـمآ ! دـهاوخن  دورف  يوما  رابت  لسن و  نم و  نتخاس  اوسر  اب  زج  دورب ، ربنم  زارف  رب  وا  رگا  .« نایفـسیبا لآ  ۀحیـضف  یتحیـضفب و 

درخ و شنیب و  شناد و  اب  یگراوخریـش  زا  وا  مسانـشیم  ار  وا  نم  دیـسانشیمن ، ار  وا  امـش  تفگ : دیزی  . دـندرک يراشفاپ  دـندشن و  عناق 
دوجو يهمه  اب  ار  لامک  شناد و  هک  تسا  یگرزب  نادـناخ  زا  وا  .« اقز ملعلا  اوقز  دـق  تیب  لـها  نم  هنا  .» تسا هتـشاد  راـک  رـس و  هشیدـنا 

زین مدرم  يواـکجنک  سح  هـک  دوـب  اــجنیا  . تـسا روهرهب  ياهدرتـسگ  فرژ و  شناد  شنیب و  گرزب و  ياهشیدــنا  درخ و  زا  هدیــشچ و 
رورغم هماکدوخ و  يربهر  هک  دوب  هاگ  نآ  دهدب و  دنبرد  ناوج  نآ  هب  نخـس  هزاجا  دیزی  ات  دـندرک  اضاقت  نانآ  يهمه  دـش و  هتخیگنارب 
فصو تیارد  اب  هک  مالسلاهیلع -  داجـس  هحفص 340 ] ماما [  هنارگنـشور  زیتسمتـس و  هنادنمـشوه و  حرط  شریذپ  زا  ریزگان  يوما  ماظن 

يهنابلطحالـصا شبنج  ناسرمایپ  ناس  نیدب  دیدرگ و  تخیگنارب -  شایناسنا  هنالداع و  تساوخ  تهج  رد  ار  مدرم  ینابیتشپ  شریذـپان 
نآ رد  و  راوشد ، تخس و  طیارش  نآ  رد  وا ، هاگراب  هب  ساپس  ادخ و  يهتسیاب  هتـسیاش و  شیاتـس  زا  سپ  تسـشن و  ربنم  زارف  رب  اروشاع ،

ماظن محریب  نشخ و  شیدنا و  کیرات  نارادفرط  نامیخژد و  هرصاحم  يهقلح  رد  يوما و  موش  تردق  هاگیاپ  رد  رورت و  تشحو و  وج 
نخـس ربمایپ و ... نادـناخ  تراسا  اروشاع و  رابمغ  هعجاـف  رطاـخب  شیوخ  یفطاـع  یحور و  یمـسج و  دـعاسمان  طیارـش  زین  و  تفـالخ ،

تغالب و تحاصف و  هبذاجرپ و  ناـیب  حور و  ولع  بلق و  توق  اـب  درک و  زاـغآ  ار  شیوخ  زوسمتـس  هدـنناشیدنا و  یخیراـت و  هنادواـج و 
ۀـحاصفلا و ۀحامـسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبـسب ، انلـضف  اتـس و  انیطعا  سانلا ! اهیا  :» دومرف نینچ  يریذـپان  فصو  تماهـش  تمظع و 
و هلوسر ، دسا  هللادسا و  انم  و  رایطلا ، انم  و  قیدصلا ، انم  و  ادمحم ، راتخملا  یبنلا  انم  ناب  انلـضف  و  نینمؤملا ، بولق  یف  ۀبحملا  ۀعاجـشلا و 

اهناسنا رگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  و  هتـشاد ، ینازرا  شزرارپ  نارگ و  تمعن  شـش  ام  هب  ادـخ  مدرم ! يا  ناـه  .« ۀـمالا هذـه  اطبـس  اـنم 
يدرمناوـج و ، يرونخـس تحاـصف و  ، یگدنـشخب تواخـس و  ، يراـبدرب ملح و  ، شنیب شناد و  اـم  هب  ادـخ  . تسا هدیـشخب  زاـیتما  يرترب و 
ام قشع  رهم و  نوناک  ار  هدازآ  ناـمیااب و  ارگدـیحوت و  مدرم  ياـهبلق  اـهلد و  يهرتسگ  هتـشاد و  ینازرا  تماهـش  تعاجـش و  ، یگدازآ
هب تمظع  هوکـش و  ناشن  نت  تفه  هلیـسوب  ار  ام  هداهن و  تنم  تلاسر  یحو و  هوکـشرپ  نادـناخ  ام  رب  هنازرف ، يادـخ  زین  .و  تسا هتخاس 

-2. تسام نادناخ  زا  دمحم  ادـخ ، گرزب  ربمایپ  - 1: زا دنترابع  هوکش  ياهكالم  يرترب و  ياههناشن  نیا  . تسا هدیـشخب  يرترب  ناگمه 
هار روالد  دیهـش  نآ  راـیط ، رفعج  - 3. تسام نادـناخ  زا  نانمؤمریما  وا ، ینامـسآ  نییآ  نید و  ترـضح و  نآ  هب  هدـنروآ  ناـمیا  نیتسخن 

رورس نآ  اهنادیم و  نامرهق  نآ  هزمح ، بانج  ادخ ، ربمایپ  ریش  قح و  عاجش  ریـش  - 4 هحفـص 341 ] تسام [ . نادناخ  زا  يدازآ  تلادع و 
نآ و  - 6. دنتسه ام  زا  نیسح  نسح و  ترـضح ، نآ  زیزع  راگدای  ود  و  ربمایپ ، دنمجرا  دنزرف  ود  - 5. تسام زا  دحا  هتفخ  نوخب  نادیهش 

دیحوت و نادناخ  ام ، زا  زین  ناهج  ماجرف  خیرات و  تکرح  نیـسپاو  رد  نامز  نیمز و  رگحالـصا  گرزب  نآ  دیون و  نیرخآ  دیما و  نیرخآ 
اهیا : یبـسن یبـسحب و  هتأـبنا  ینفرعی ، مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  :» دومرف درک و  مدرم  هب  يور  هاـگ  نآ  . تساوقت تلادـع و  يدازآ و 
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جح و نم  ریخ  نب  انا  ، يدـترا رزتئا و  نم  ریخ  نب  انا  ، ءادرلا فارطاب  نکرلا  لمح  نم  نب  انا  ، افـص مزمز و  نب  انا  ، ینم ۀـکم و  نب  انا  سانلا !
نب انا  ، یندا وا  نیسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  نم  نب  انا  ، یهتنملا ةردس  یلا  هب  غلب  نم  نب  انا  ، یصقالا دجسملا  یلا  هب  يرـسا  نم  نب  انا  ، یبل

تخانش هک  تخانش  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  ناه  .« یفطصملا دمحم  نب  انا  ، یحوا ام  هیلا  لیلجلا  یحوا  نم  نب  اناءامسلا  ۀکئالمب  یلص  نم 
تیعقوم نادناخ و  رابت و  لسن و  رظن  زا  ار ، نتشیوخ  نم  ات  دونشب  تقد  هب  کنیا  تخانشن ، سکره  دبایرد و  ار  شیوخ  تیلوئـسم  دیاب  و 

مزمز و دـنزرف  نـم  ، میاـنم هـکم و  دـنزرف  نـم  مدرم ! يا  ناـه  . مناسانـشب وا  رب  رتنـشور  رتاـسر و  رتـشیب و  یناـسنا  يوـنعم و  یعاـمتجا و 
نیرتهب دـنزرف  نم  . دومرف بصن  شیاج  رـس  رب  درک و  اجباج  شیوخ  ياـبع  اـب  ار  دوسـالارجح  هک  متـسه  يدرمگرزب  دـنزرف  نم  ، میاـفص

متـسه یناسنا  نیرتهب  دنزرف  نم  ! تسا هتخادرپ  فاوط  هحفـص 342 ] هب [  ادـخ  هناخ  درگ  رب  هدرک و  نت  رب  مارحا  هماج  هک  متـسه  یناسنا 
یعــس نیرتـهب  نارگفاوـط و  نیرتـهب  دـنزرف  نـم  ، دروآرد اـپ  زا  ار  نآ  ادـخ  هناـخ  درگ  رب  فاوـط  يارب  هاـگ  نآ  دیــشوپ و  شفک  هـک 
بکرم نآ  رب  هک  متسه  ییاوشیپ  گرزب  نآ  دنزرف  نم  ، میادخ توعد  هب  نایوگکیبل  نیرترب  نارازگجح و  نیرتهب  دنزرف  نم  ! مناگدننک

دبعم نیرتنهک  زا  هکم و  زا  هاگنابـش ، هک  متـسه  يربمایپ  نآ  دـنزرف  نم  ، دـمآرد زاورپ  هب  نارکیب  ياـضف  نیا  رد  دـش و  راوس  ینامـسآ 
شاینامسآ ریذپان  فصو  ریس  جارعم و  بش  رد  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم  ، دش هداد  زاورپ  یصقا  دجـسم  يوس  هب  تلاسر ، دیحوت و 

زامن ناگتـشرف  اب  اهنامـسآ  جوا  رد  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  ، دوب وا  هاگرابب  ادخ  ناروآمایپ  نیرتکیدزن  و  دیـسر ، یهتنملاةردس  هب 
نم ، دومرف یحو  وا  هب  تساوخیم  ار  هچنآ  هنازرف ، يادخ  هک  متـسه  یـسک  نآ  دـنزرف  نم  ، دـندرک ادـتقا  وا  هب  ینامداش  اب  نانآ  دـناوخ و 

ندرب ولبات  هب  يارب  کنیا  یمارگ ، ربمایپ  يالاو  تیـصخش  زا  يوترپ  میـسرت  زا  سپ  . متـسه ادخ  هاگراب  هدیزگرب  ربمایپ  نآ  دمحم ، دنزرف 
میطارخ برـض  نم  نب  انا  ، یـضترملا یلع  نب  انا  :» دومرف ناـنمؤمریما ، تیونعمرپ  تیـصخش  ناوارف و  ياـهتبهوم  رابهوکـش و  تازاـیتما 

لتاق و  نیتعیبلا ، عیاب  و  نیترجهلا ، رجاه  و  نیحمرب ، نعط  و  نیفیـسب ، هللا  لوسر  يدـی  نیب  برـض  نم  نب  انا  ، هللا الا  هلا  اولاق ال  یتح  قلخلا 
رون و  نیملـسملا ، بوسعی  و  نیدـحلملا ، عماق  و  نییبنلا ، ثراو  و  نینمؤملا ، حـلاص  نب  انا  ، ادـبا نیع  ۀـفرط  هللااـب  رفکی  مل  و  نینح ، ردـبب و 

نیقراملا لتاق  و  نیملاعلا ، بر  لوسر  نیـسای ، لآ  نم  نیمئاقلا  لضفا  و  نیرباصلا ، ربصأ  و  نیئاکبلا ، جات  و  نیدباعلا ، نیز  و  نیدهاجملا ،
نم هلوسرل  باجتـسا هللا و  باجا و  نم  لوا  و  نیعمجا ، شیرق  نم  یـشم  نم  رخفا  و  نیبصانلا ، هئادعا  دهاجملا  و  نیطـساقلا ، نیثکانلا و  و 

ۀمکح ناسل  و  نیقفاـنملا ، یلع  هللا  یمارم  هحفـص 343 ] نم [  مهـس  و  نیکرـشملا ، دیبم  و  نیدتعملا ، مصاق  و  نیقباسلا ، لوا  و  نینمؤملا ،
، مادقم ، یـضر یحطبا ، یکز ، لولهب ، یهب ، یخـس ، حمـس ، . هملع ۀبیع  و  هللا ، ۀمکح  ناتـسب  و  هللا ، رما  یلو  و  هللا ، نید  رـصان  و  نیدـباعلا ،

مهدـشا و  ۀـمیزع ، مهاـضما  و  اـنانج ، مهتبثا  و  اـنانع ، مهطبرا  بازحـالا ، قرفم  و  بالـصالا ، عطاـق  ماوق ، بذـهم ، ماوص ، رباـص ، ماـمه ،
ثیل میـشهلا ، حـیرلا  ورذ  اـهیف  مهورذـی  و  اـحرلا ، نحط  ۀـنعالا ، تبرق  و  ۀنـسألا ، تفلدزا  اذا  بورحلا  یف  مهنحطی  لـساب  دـسا  ۀـمیکش ،

نیرعشملا و ثراو  اهثیل ، یغولا  نم  و  اهدیس ، برعلا  نم  يرجـش ، يدحا ، يردب ، یبقع ، یفیخ ، یندم ، یکم ، قارعلا ، شبک  و  زاجحلا ،
متسه يدرمگرزب  نآ  دنزرف  نم  ! میاضترم یلع  دنزرف  نم  مدرم ! يا  ناه  .« بلاطیبأ نب  یلع  يدج  كاذ  نیسحلا ، نسحلا و  نیطبسلاوبا ،

زا سپ  رایـسب و  یهاوخریخ  يرگنـشور و  زا  سپ  ار ، دادـیب  كرـش و  ناـشکندرگ  ینیب  شریذـپان ، فـصو  یـصالخا  تماهـش و  اـب  هک 
دندوشگ ادخ  ییاتکی  هب  نابز  دندروآ و  دورف  رـس  قح  ربارب  رد  ات  دیلام  كاخ  هب  اهنآ  يوس  زا  يرادمروز  يریذپانقح و  ییوجهزیتس و 

اهنادـیم و نیرتتخـس  رد  هک  متـسه  یـسک  نآ  دـنزرف  نم  . دـندومن فارتعا  نانآ  تینما  يدازآ و  قوقح و  هب  وا و  ناگدـنب  يربارب  هب  و 
رد رابود  و  درکیم ، راکیپ  هزین  حالس و  ود  اب  و  دیمزریم ؛ هنانامرهق  رورغم ، راکزواجت و  نمشد  اب  ربمایپ  شیپاشیپ  طیارش ، نیرتینارحب 

دادیب رفک و  اب  نینح »  » و ردب »  » زاستشونرـس ياهزور  رد  و  درک ، تعیب  وا  اب  ربمایپ  ییاهنت  جوا  رد  رابود  و  تسب ، ترجه  راب  ادـخ ، هار 
زا اهناسنا  قوقح  يدازآ و  تلادع و  قح و  هار  رد  دیزرون و  رفک  اناوت  يادـخ  هب  ياهظحل  اهبیـشن ، زارف و  نیا  يهمه  رد  دومن و  راکیپ 

نازیتسقح و يهدـننک  دوباـن  دـنزرف  ، ناروآ ماـیپ  نیتسار  ینیـشناج  دـنزرف  ، ناـگدروآ ناـمیا  نیرترادرک  هتـسیاش  دـنزرف  نم  . تسـشنن اـپ 
یگتـسارآ روـیز و  تنیز و  دـنزرف  ، نادـهاجم ناگدـید  ینـشور  يهیاـم  دـنزرف  ، ناـگدروآ ناـمیا  یقیقح  ياوـشیپ  دـنزرف  ، ناراـکزواجت
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نیرتابیکش دنزرف  هحفص 344 ] تسود [ ، هاگراب  ناگدننک  هیرگ  رایسب  دنزرف  ، ادخ اب  نارگشیاین  رورـس  رالاس و  دنزرف  ، ادخ نارگـشتسرپ 
لیئاکیم لیئربج و  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نممتـسه  نایناهج  راگدرورپ  روآمایپ  نادناخ  زا  نارازگ ، زامن  نیرترب  دنزرف  ،و  نایابیکش
تنوشخ اب  درک و  عافد  هناریلد  نانآ  يدازآ  تینما و  قوقح ، مدرم و  تمرح  میرح  زا  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  ، دندرک يرای  ار  وا 

نیرتهب و دـنزرف  نم  ! تساخرب راکیپ  هب  نایوج  نیرترب  نازیتس و  نوناق  نانکـشتعیب و  اب  ادـخ ، نید  ياهزرم  زا  ناگتفر  نوریب  ناـشیک و 
دنزرف ،و  نامیا مالـسا و  رد  زاتـشیپ  نامرهق  نیتسخن  دنزرف  ، ربمایپ ادـخ و  هب  يهدـنروآ  نامیا  نیتسخن  دـنزرف  ، شیرق يهرهچ  نیرتزارفرس 

هک متـسه  يدرمگرزب  نآ  دنزرف  نم  . متـسه نارادمروز  ناگـشیپ و  دادیب  نایارگ و  كرـش  هدـننک  دوبان  ناراکزواجت و  رمک  يهدـننکش 
؛ ادخ هاگراب  صالخارپ  نیتسار و  ناگدننک  تدابع  یگنازرف  تمکح و  نابز  دوب و  نازیتسقح  نارگقافن و  رب  ادخ  ياهریت  زا  يریت  ناسب 
نارکیب و يهنیجنگ  دوب و  ادخ  تمکح  هلال  لگرپ و  ناتسوب  قح ؛ تلود  نید و  رادهتشر  رـس  و  دوب ، وا  تاررقم  نید و  ریلد  ناسر  يرای 

ابیز رایسب  ؛ هدنشخب دنمتواخـس و  رایـسب  دوب و  درمناوج  هک  متـسه  يردقنارگ  ياوشیپ  نامه  دنزرف  نم  . وا ياهـشناد  مولع و  ریذپان  نایاپ 
يهمه هب  دوب و  هزیکاپ  كاپ و  اهیدنـسپان  اهیدـیلپ و  يهمه  زا  ؛ اهیبوخ اهیکین و  يایند  دوب و  دنمـشوه  ؛ ناشفارون ییامیـس  ياراد  و  دوب ،

رد زاتشیپ  دوب و  اهیگتسیاش  اهییالاو و  رد  ماگشیپ  ؛ قح دنسپ  دروم  ادخ و  تساوخ  هب  دونشخ  دوب و  زاجح  نیمزرس  زا  ؛ هتسارآ اهـشزرا 
رادهزور و رایسب  ؛ قح هار  رد  يرادیاپ  يهنومن  دوب و  نایابیکـش  لبمـس  ؛ ادخ هار  رد  نینهآ  هدارا  ياراد  دوب و  تمه  دنلب  ياوشیپ  ؛ اهیکین

مه زا  هک  متـسه  یگرزب  نامرهق  نآ  دنزرف  نم  . ادـخ هاگراب  رازگزامن  رایـسب  دوب و  رادهدـنز  بش  ؛ یگدولآ ره  زا  هزیکاپ  دوب و  ریگهزور 
ناگمه زا  هحفص 345 ] هماکدوخ [ . زیتسقح و  شکرس و  بازحا  اههورگ و  زاسهدنکارپ  دوب و  تلادع  قح و  نانمشد  يهزاریش  هدنـشاپ 

رتریذـپان لزلزت  همه  زا  نازیتسقح  ربارب  رد  ؛ رتتبالـصرپ رتتلوصرپ و  رترادـمان و  ناعاجـش  يهمه  زا  و  دوب ، رتلد  يوق  رتتماهـشرپ و 
، تخیمآیم مه  هب  اـههزین  اهریـشمش و  کـچاکچ  هک  هاـگ  نآ  راـکیپ و  مرگاـمرگ  رد  هک  دوـب  ياهدـنرغ  ریـش  . رترادـیاپ هـمه  زا  دوـب و 

هدـنکارپ مـه  زا  ار  ناـنآ  دـنکارپب ، ار  كاـشاخ  راـخ و  هـک  یناـفوط  دابدـنت و  ناـسب  دـیدرونیم و  مـه  رد  ایـسآ  ناـسب  ار  ناراـکزواجت 
ناوضر و تعیب  زاتـشیپ  دوب و  دـحا  و  ردـب ، هبقع ، ینم ، فیخ ، هنیدـم ، هکم ، رادـمان  رادرـسقارع  راوسهـش  دوب و  زاجح  ریـش  . تخاـسیم
ود يهیامنارگ  ردپ  دوب و  تافرع  رعـشم و  ثراو  ؛ دربن نادیم  نایژ  ریـش  دوب و  برع  رالاس  ؛ وا يدونـشخ  تهج  رد  ادـخ و  هار  رد  ترجه 

شاهنالداع رورپ و  ناسنا  هریس  کبس و  ناشفارون و  يامیس  زا  ییوترپ  هک  يدرمگرزب  نیا  يرآ ، .... نیـسح نسح و  ربمایپ ، دنمجرا  هداون 
رد شزاسخیرات  رگنـشور و  نانخـس  همادا  رد  هاگ  نآ  . تسا بلاطوبادیـشر  دنزرف  یلع ، نانمؤمریما ، نم  ردـقنارگ  ياین  دـیدرگ ، میـسرت 
نب انا  ، يربکلا ۀجیدخ  نب  انا  ، ءاسنلا ةدیـس  نب  انا  ، ءارهزلا ۀمطاف  نب  انا  :» دوزفا همطاف  شاهیامنارگ ، مام  تمظع  هوکـش و  زا  يوترپ  میـسرت 
يا ناه  ....« ءادرلا ۀمامعلا و  بولـسم  نب  انا  ، البرک حیرط  نب  انا  ، یـضق یتح  ناشطعلا  نب  انا  ، افقلا نم  سأرلا  روزجملا  نب  انا  ، املظ لوتقملا 
نآ دنزرف  نم  ؛ میارگدیحوت گرزب و  يوناب  نآ  هجیدـخ ، دـنزرف  نم  ؛ میارهز يهمطاف  ناناملـسم ، ربمایپ  يهنازرف  تخد  دـنزرف  نم  مدرم !
نآ دنزرف  نم  هحفص 346 ] دش [ ؛ هدیرب  افق  زا  شرس  هک  متسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  ؛ دش هتـشک  دادیب  متـس و  يور  زا  هک  متـسه  یـسک 

يور رب  شانینزان  ندب  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  ؛ دیـسر تداهـش  هب  هنـشت  بل  اب  تارف  لحاس  رد  هک  متـسه  یماک  هنـشت  درمدازآ 
مایق تماهـشرپ  دنمـشوه و  ناـسرمایپ  .... دـندوبر ار  شیاـبع  هماـمع و  هک  متـسه  یـسک  نآ  دـنزرف  نم  ؛ هدـش اـهر  اونین  هدـیتفت  ياـهگیر 
چیه هب  دادبتـسا و  ياههتفاب  ندیدرون  مهرد  قانتخا و  ياهروت  ندیرد  روسناس و  رهم  نتـسکش  اب  اروشاع  يهنایارگنوناق  هناهاوختلادـع و 

ياهتمهت و  اهیـشاپمس ، اهفیرحت ، اهغورد ، دـناراب و  اهلد  ریوک  رب  نانچمه  ار  قیاقح  ناراب ، رابگر  ناسب  اوسر ، ناـمیخژد  نتـشاگنا 
ار اوسر  یقانتخا  دادبتسا و  بهذم ، راتس  رد  ادخ و  مانب  ههد ، ود  هب  کیدزن  هک  ار -  يوما  زادرپغورد  اوسر و  میژر  باسحیب  رامـشیب و 
دیزاییم و تسد  اهتیانج  نیرتتشز  هب  هتخاس و  لامیاپ  ار  نانآ  تمارک  تینما و  يدازآ و  قوقح و  هدرک و  لیمحت  تخبهریت  مدرم  رب 
رد ادخ  يهدنیامن  ار  دوخ  دومنیم و  هیجوت  یبهذم  میهافم  فیرحت  اب  ناریذپان ، ملظ  ناهاوخیدازآ و  قح  رد  ار  یتواقـش  ترارـش و  ره 

شیوخ و یفرعم  هب  نانچمه  و  تخاس ، المرب  ار  همه  دادیم -  نالدهداس  دروخب  وا  ناگدـنب  یتسه  ایند و  نید و  رایتخا  بحاـص  نیمز و 
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ماظن ربهر  و  تساخرب ، نامـسآ  هب  مدرم  دایرف  نویـش و  يادـص  ات  داد  همادا  شیوخ  رابت  لـسن و  نادـناخ و  رابهوکـش  تیـصخش  میـسرت 
عاجش و ناسر  مایپ  هنوگچ  هک  تخادرپ  یشیدناهراچ  هب  اهراک ، يهزاریـش  ندیـشاپ  مه  زا  مدرم و  مایق  یهاگآ و  سرت  زا  يوما  ینمیرها 

دوب مدرم  مارتحا  دروم  ياهرواب  بهذم و  اب  يزاب  يهمادا  رد  تسرد  درادزاب ؟ نخس  همادا  زا  ار  اروشاع  يهنابلطحالصا  تضهن  رگنشور 
دیزی يوگ  ناذا  .... وگب ناذا  سپ  تسا ، تقو  لوا  زاـمن  ناذا و  يهماـگنه  رگید  وگ ! ناذا  يا  ناـه  هک : دومن  دوخ  يوـگ  ناذا  هب  ور  هک 
هرهب دیزی و  درگش  نیا  اب  ندش  ور  هب  ور  اب  ترضح ، نآ  « ربکا هللا  ربکا ، هللا  :» هک درک  زاغآ  ار  ناذا  داجس  ماما  نخـس  نایم  رد  تساخرب و 

نم ربکا  ءیـش  ال  :» دومرف وگناذا ، يوس  زا  تسخن  يهلمج  يادا  زا  سپ  درک و  توکـس  ادخ  مان  مارتحا  هب  بهذم ، زا  وا  يرازبا  يرادرب 
يرشب يرعش و  اهب  دهش  :» دومرف داجس  ماما  « هللا الا  هلا  نا ال  دهـشا  [ » هحفـص 347 تفگ [ : وگناذا  . تسین ادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  چیه  .« هللا

وگناذا . دـهدیم یهاوگ  وا  ییاتمهیب  ادـخ و  ییاتکی  هب  نم  دوجو  ياهلولـس  کت  کـت  نوخ و  تشوگ ، تسوپ ، وم ، .« یمد یمحل و  و 
تمرح و هب  ار  وت  وگناذا ! يا  ناـه  هک : داد  ادـن  ترـضح  نآ  وگناذا ، يوـس  زا  هلمج  نیا  يادا  اـب  « هللا لوـسر  ادـمحم  نا  دهـشا  :» تفگ
ما يدج  اذه  دمحم  دیزی ! ای  :» هک دیشورخ  هنانامرهق  درک و  دیزی  هب  ور  هاگ  نآ  ! میوگب ینخس  نم  ات  شاب  تکاس  دنگوس  دمحم  تیونعم 
رفک ییوگیم و  غورد  هک  تسوت  ياـین  ییوـگب  رگا  نم ! ردـقنارگ  ياـین  اـی  دـشابیم  وـت  ياـین  دـمحم  نیا  دـیزی ! يا  ناـه  »...؟ كدـج

مدرم يدازآ  قوقح و  تیاعر  هب  توعد  ییوگقح و  مرجب  ار  وا  نادـنزرف  ارچ  سپ  تسا ، نم  ياین  وا  هک  يرواب  نیا  رب  رگا  و  يزرویم ،
نارتخد ناوناب و  يدیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  يراـکهبت ، یمحریب و  تنوشخ و  یـشکقح و  زا  ندـیزگ  يرود  ادـخ و  نید  هب  لـمع  و 

ياضف مدرم  نویـش  يادـص  و  دز ... كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  داجـس  ماما  هک  دوب  اجنیا  رد  ارچ ؟ یتسار  يدروآ ؟ تراـسا  هب  ار  وا  مرح 
ۀما ای  : هک تسا  هدورـس  ابیز  هچ  داجـس  ماما  هنارگنـشور  نانخـس  زا  ماهلا  اـب  زین  رکف  شوخ  يهدنیارـس  نیا  و  [ . 114 .[ ] درک رپ  ار  دجـسم 

ناـمه رد  دـناهدیزرو و  رفک  هک  یـشیک  يوما  کلـسم و  يوما  مدرم  نآ  رب  داد  يا  ... اـهداشر اهلالـض و  هیف  نآرقلا  اـهاوفا  یف  ترفک و 
امـش ! دراد ناهد  رب  تسا -  هدـش  میـسرت  اهندـمت  اههعماج و  يراگتـسر  یهارمگ و  هار  اهنآ ، رد  هک  ار -  نآرق  رگنـشور  تاـیآ  لاـح ،
يارب اهربنم  نیا  وا  داهج  ناـمیا و  تکرب  هحفـص 348 ] هب [  هک  دـیریگیم  ازـسان  داب  هب  ار  يدرمگرزب  اهربنم ، زارف  رب  راگزور  ناهارمگ 

ياهدقع هنیک و  يهجیتن  نیسح  نتشک  دنتفر و  تلادع  قح و  گنج  هب  ردب ، رد  هک  دنتسه  ینانآ  رابت  لسن و  زا  نانیا  ؛ تسا هدش  اپرب  امش 
. تسا هدرکن  شکورف  زونه  دنراد و  لد  رب  ردب  راکیپ  زا  هک  تسا 

ماش رد  ربمایپ  نادناخ  يراوگوس 

ياوشیپ رب  يراوگوس  سلجم  ات  دـنتفای  تصرف  ربمایپ  نادـناخ  هاوختلادـع  هدازآ و  ناوناب  دادبتـسا ، یلاشوپ  تردـق  رانک  رد  ماـش و  رد 
داعبا هنارگنشور ، ياههجـض  اههیرگ و  اب  دنهد و  رـس  نویـش  هلان و  ترـضح  نآ  رب  نازیر  ياهکـشا  نازوس و  لد  اب  دنراد و  اپرب  يدازآ 

نآ لد  زوس  هودنا و  دوب و  گرزب  شخبیدازآ  ناریـسا  نآ  گوس  هک  یتسار  . دـنناسرب مدرم  شوگ  هب  تسا  هتفر  تما  رب  هک  ار  ياهعجاف 
هداد نکسم  ییاج  رد  ار  نانآ  يوما  محریب  نشخ و  دادبتـسا  . زوسرگج گرتس و  یـسب  ناگتـسشن  گوس  رد  ناگداد و  تسد  زا  ناوج 

ياههدرپارس رد  هک  ياهیامنارگ  نادناخ  نآ  نینزان  ندب  تسوپ  هک  ياهنوگ  هب  امرگ ؛ جنر  زا  هن  دندوب و  نوصم  امرـس  زوس  زا  هن  هک  دوب 
نایاپ هب  ور  نانآ  يرادیاپ  ییابیکش و  دش ؛ يراج  نوخ  دیکرت و  امرگ  امرـس و  تدش  زا  دندوب ، هدرک  دشر  یگدنز و  تمظع  تمارک و 

. ددرگ نانآ  يهرامه  مدمه  هودنا ، مغ و  دوش و  اهنآ  نیزگیاج  ات  تفر  یتحاران  ینارگن و  داهن و 

دوهی نایاوشیپ  زا  یکی  ضارتعا 

«، تولاجلا سأر   » يزور ماش ، هب  ناریسا  ناوراک  ندروآ  مالسلاهیلع و  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  هک : دناهدروآ  نمحرلادبع » نب  دمحم   » زا
هلـصاف لسن  داتفه  ربمایپ ، دواد  نم و  نایم  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  : تفگ میتشاد  هک  ییوگتفگ  نمـض  دـید و  ارم  دوهی  ناـیاوشیپ  زا  یکی 
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ارم دـنروآیم و  دورف  میظعت  رـس  مربارب  رد  دنباتـشیم ، نم  رادـید  هب  دـننیبیم و  ارم  هاـگ  ره  وا  مارتحا  هب  ناـیدوهی  فصو  نیا  اـب  تسا ؛
هلصاف رفن  کی  زج  ترضح  نآ  دوخ  مالسلاهیلع و  نیسح  ناتربمایپ ، رسپ  نایم  هکنیا  اب  مالـسا  نایعدم  امـش  اما  دنرادیم ؛ یمارگ  تخس 

نیب سیل  متنا  و  .» دیدینادرگ رهش  هب  رهـش  دیدیـشک و  تراسا  دنب  هب  ار  شنادناخ  دیتشک و  هنامحریب  هنوگ  نیا  ار  ناتربمایپ  دنزرف  تسین ،
تردـق تسم  زونه  دـیزی  فصو  نیا  اـب  و  !؟ دـینکیم هچ  دـینادیم  یتـسار  هحفـص 349 ] هدـلو [ »! متلتق  دـحاو  با  ـالا  هنیب  یبـنلا و  نـبا 

ییامن تردق  يارب  تسشنیم و  گنراگنر  ناکزینک  يهقلح  رد  و  زاوآ ، صقر و  بارـش و  مزب  رد  دوب و  شیوخ  يراصحنا  يدادبتـسا و 
اورپ یکاپ و  يدازآ و  تلادع و  رادمچرپ  گرزب  شخبماهلا  ینارون و  رـس  يوما  يهدیـسوپ  كافـس و  میژر  رادتقا  شیامن  زیمآنونج و 

! دیلابیم دوخ  تواقش  رب  داهنیم و  شیوخ  ربارب  رد  ار 

دیزی خاک  رالات  رد  مور  ریفس 

یـشونهداب مزب و  سلجم  شیوخ ، موهوم  يزوریپ  يهنارکـش  هب  دیزی  دادبتـسا  هاگراب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدقم  رـس  ندیـسر  زا  سپ 
اب هاگ  داهنیم و  شیوخ  ربارب  رد  زین  ار  ترضح  نآ  يهدیرب  رـس  لاح  نامه  رد  دناوخیمارف و  ار  اهناوخهزاوآ  اههصاقر و  تسارآیم و 
زا عاجـش و  دنمـشوه و  یتیـصخش  هک  مور -  ریفـس  يزور  ! تخاونیم دوب -  ربماـیپ  هاـگهسوب  هک  نادـند -  بل و  نآ  رب  نارزیخ  بوـچ 
رـس نیا  برع ! ياورنامرف  يا  ناه  تفگ : درک و  دـیزی  هب  ور  هرظنم ، نآ  ندـید  اب  تفای و  روضح  دـیزی  مزب  رد  دوب -  شروشک  ناـگرزب 

ریفـس »؟ سأرلا اذهل  کل و  ام  «؟ راک هچ  رـس  نیا  اب  ار  وت  نم ! تسود  تفگ : دـیزی  ؟ نم سأر  اذـه  برعلا ! کلم  ای  «؟ تسیک نآ  زا  هدـیرب 
امـش روشک  مهم  ياهدادیور  اهیندـید و  دروم  رد  نم  زا  مدرگیمرب ، مور  هب  هک  یماگنه  ساسا  نیا  رب  متـسه ؛ مروشک  ریفـس  نم  تفگ :

مروشک هب  ار  وا  ناتساد  مه  ات  مونشب ؛ ار  نآ  بحاص  هدیرب و  رس  نیا  تشذگرس  هک  متـسه  لیام  رایـسب  تهج  نیمه  هب  دیـسرپ ؛ دنهاوخ 
سأر اذـه  !» تسا یلع  دـنزرف  تسا ، نیـسح  نآ  زا  رـس  نیا  : » تفگ دـیزی  ! مدرگ کیرـش  امـش  یناـمداش  يداـش و  رد  مه  مرب و  ناـغمرا 
ریفـس !« هللا لوسر  تنب  ۀمطاف ، !» ادخ ربمایپ  تخد  تسا ، همطاف  شردام  تفگ : دیزی  »؟ هما نم  و  «؟ تسیک شردام  دیـسرپ : ریفـس  .« نیـسحلا
سپ وت ! نییآ  نید و  رب  وت و  رب  ياو  دـیزی ! يا  ناه  ...« مکنید نم  نسحأ  نید  یل  کنیدـل ، کل و  فا  [ » هحفص 350 هک [ : دروآرب  دایرف 

يرایسب ياهلسن  ناردپ و  ادخ ، ربمایپ  نآ  نم و  نایم  تسا ؛ دواد  ترضح  ياههداون  زا  نم  ردپ  هک  ارچ  تسا ؛ رتهب  امش  نید  زا  نم ، نید 
دواد ياههداون  زا  ارم  هک  ارچ  دنیوجیم ، تکرب  نم ، ياپ  فک  كاخ  زا  دـنرادیم و  یمارگ  ارم  نایحیـسم  فصو ، نیا  اب  تسا ؛ هلـصاف 
هنوگ نیا  درادن -  هلـصاف  رتشیب  ردام  کی  ناتربمایپ  اب  هک  یتروص  رد  ار -  ناتربمایپ  رتخد  دنمجرا  دنزرف  ناناملـسم  امـش  اما  دـنرگنیم !

هللا حبقف  ةدحاو ، ما  الا  امهنیب  سیل  مکیبن و  تنب  نبا  متلتق  دق  و  !» امـش نییآ  نید و  نیا  مسر و  هار و  نیا  داب  تشز  سپ  دیتشک ! هنامحریب 
ریـسم رد  نامع و  يایرد  رد  تفگ : ! وگب هن ، داد : خساپ  ؟ ياهدینـش ار  رفاح »  » هاگتدابع ناتـساد  ایآ  دـیزی ! يا  ناه  دوزفا : هاگ  نآ  .« مکنید

، ییاـشامت رهـش  نآ  رد  تسا . نایحیـسم  تـسد  رد  هـک  تـسا  ییاوـه  بآ و  شوـخ  اـبیز و  رهـش  نآ ، رد  تـسا و  یگرزب  هریزج  نـیچ ،
يالط زا  ییابیز  بلاق  شـشوپ و  رد  یغالا  مس  نآ ، بارحم  رد  تسا . رفاح »  » هاگتدابع اـهنآ  نیرتگرزب  هک  تسا  یناوارف  ياـههاگتدابع 
راوـس نآ  رب  مالـسلاهیلع  حیـسم  هک  تسا  یناوـیح  ناـمه  مـس  ییوـگ  مـس ، نـیا  هـک  دـنرواب  نـیا  رب  اـجنآ ، مدرم  تـسا و  نازیوآ  خرس 

هداد رارق  الط  زا  یبلاق  رد  تسشنیم ، نآ  رب  هک  حیسم ، ترضح  مارتحا  هب  ار  ناویح  نآ  مس  نیمزرس ، نآ  رهش و  نآ  مدرم  يرآ ، . دشیم
نآ تراـیز  هـب  نایحیـسم  زا  یهوـبنا  لاـس  ره  رد  دـناهدرک و  نازیوآ  شیوـخ  هاـگتدابع  بارحم  رب  هتـسارآ و  رایـسب  يروـیز  رز و  هـب  و 

لاـحنامه رد  دـیربیم و  تراـسا  هب  ار  وا  نادـناخ  دیـشکیم و  ار  ناـتربمایپ  تخد  رـسپ  امـش  هک  درد  غیرد و  اـما  دنباتـشیم ؛ هاـگتدابع 
ار وا  نتـشک  روتـسد  دـیزی  ! ناتدرکلمع ناـتدوخ و  رد  هن  تسا و  یتکرب  ریخ و  امـش  نییآ  نید و  نیا  رد  هن ، هن ، دـینکیم !! مه  یناـمداش 
، درک رطخ  ساسحا  دش و  وربور  گرم  اب  وا  هک  یماگنه  ! دزاسن اوسر  شروشک  هب  تشگزاب  رد  ارم  هک  دیشکب  ار  وا  تفگ : درک و  رداص 
هب ترضح  نآ  مدید و  باوخ  ملاع  رد  ار  ناتربمایپ  هتشذگ ، بش  هک  نادب  سپ  تفگ : ! يرآ تفگ : دیزی  ؟ یـشکب ارم  یهاوخیم  تفگ :
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هب کنیا  اما  مدش ؛ هدزتفگـش  وا  دـیون  زا  نم  !و  دوب یهاوخ  نایتشهب  زا  وت  !« ۀـنجلا لها  نم  تنا  ینارـصن ! ای  [ » هحفـص 351 دومرف [ : نم 
نیـسح سدقم  رـس  تساخ ، اپب  سپـس  .« هلوسر ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  .» مهدیم یهاوگ  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  ییاتکی 

مالسلاهیلع نیسح  يادف  ار  ناج  تخیر و  کشا  ناراب  تخاس و  ناراب  هسوب  ار  نآ  دینابسچ و  هنیس  هب  دیشک و  شوغآ  رد  ار  مالـسلاهیلع 
! درک

زوسناج باوخ 

يرابمغ طیارش  اب  هدرک و  دراو  ماش  هب  ار  نانآ  هک  دوب  یشخبیدازآ  ناریسا  ناوراک  نایم  رد  هنیکس ،» ، » مالسلاهیلع نیسح  دنمجرا  تخد 
يامرـس بش و  تملظ  یگریت و  زا  اهبـش  هن  دـندوب و  ناما  رد  دیـشروخ  شبات  زا  اهزور  هن  هک  ییاج  دـندروآ ؛ ناـشدورف  یهاـگلزنم  رد 
نامسآ ياهرد  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  ! دید یبیجع  باوخ  نیسح ، زارفرـس  تخد  هک  دوب  رابمغ  تخـس و  ياهبـش  نآ  زا  یکی  رد  ! نازوس

هتسشن و هوکشرپ  يراوگرزب  درمگرزب و  اهنآ  زا  کی  ره  رب  هک  دمآ  دورف  نیمز  يوس  هب  رون ، زا  ینامـسآ  بکرم  جنپ  دیدرگ و  هدوشگ 
زا دـیوگیم و  نخـس  هک  تسا  یتـشهب  رازگتمدـخ  اـی  ناوـجون  کـی  ناـنآ  زا  کـی  ره  هارمه  هب  و  دـناهدز ؛ هقلح  وا  درگ  رب  یناگتـشرف 

يور نم  هب  نانآ  يوگنخس  دنتفر و  اهبکرم  ناگتشرف ، ینارون و  ياههرهچ  نآ  ندش  هدایپ  زا  سپ  دیازفایم : وا  ! درادیمرب هدرپ  اهدادیور 
! داب ادخ  ربمایپ  رب  دورد  متفگ : خساپ  رد  نم  . دیوگیم تدورد  دناسریم و  مالس  وت  رب  تردقنارگ  ياین  هنیکـس ! يا  ناه  تفگ : دروآ و 
هوکـشرپ و ياههرهچ  نیا  مدیـسرپ : . متـسه تشهب  نارازگتمدخ  ناناوجون و  زا  یکی  نم  داد : خساپ  ؟ دیتسه هک  امـش  مدیـسرپ : هاگ  نآ  و 

تسد هک  یهوکشرپ  تیصخش  نآ  مدیسرپ : .... حیسم یسوم و  لیلخ ، میهاربا  مدآ ، تفگ : ؟ دنتـسه یناسک  هچ  دندمآ ، دورف  هک  یتوکلم 
هحفـص 352] تسا [ . ربمایپ  تردقنارگ ، ياین  داد : خـساپ  ؟ تسیک دزیخیمرب ، هاگ  دـتفایم و  هاگ  هتفرگ و  شفیرـش  دـیپس و  نساحم  هب 

کیبا یلا  .» مالـسلاهیلع نیـسح  تردـپ ، رادـید  هب  تـفگ : »؟ نودـصاق مـه  نـیأ  و  «؟ دـنوریم اـجک  ناـنیا  مدیـسرپ : .« هللا لوـسر  كدـج  »
ترضح نآ  هب  ار  ناملاظ  راگزور و  تیاکش  مناسرب و  ربمایپ ، مردقنارگ ، ياین  هب  ار  مدوخ  ات  مدش  نآ  رب  نخس ، نیا  ندینش  اب  .« نیـسحلا

زا . تسا گرزب  هوکـشرپ و  ییوناب  کی  ره  نایم  رد  هک  دمآ  دورف  نامـسآ  زا  يرون  جدوه  جـنپ  مدـید  ماگنه  نیا  رد  تسرد  هک  میامنب ،
رتـخد هیـسآ ،» ،» ناـیمدآ دـنمجرا  ماـم  اوـح » : » داد خـساپ  ؟ دنتـسه یناـسک  هـچ  ردـقنارگ  ناوناـب  نـیا  مدیــسرپ : ینامــسآ  يهتــشرف  نآ 

، همطاف تردام ، تسا  نازیخ  ناتفا و  هداهن و  رـس  رب  تسد  هک  ییوناب  نآ  و  «، دـلیوخ  » رتخد هجیدـخ ،» «،» نارمع ، » رتخد میرم ،» «،» محازم »
، مردام هب  تسا  هتفر  ام  قح  رد  هک  ار  يدادـیب  اـت  موریم  دـنگوس  يادـخ  هب  متفگ : ربخ  نیا  ندینـش  اـب  . تسادـخ ربماـیپ  يهنازرف  تخد 

اودحج هاتما ! ای  :» متفگ مداتسیا و  شربارب  رد  نایرب  یلد  نایرگ و  ینامشچ  اب  وا  رب  مالس  زا  سپ  مدیود و  شیوس  هب  ! منک شرازگ  همطاف 
هک دنگوس  يادخ  هب  ردام ! ناجردام ! .« انابا نیسحلا  هللاو  اولتق  هاتما ! ای  ، انمیرح هللاو  اوحابتسا  هاتما ! ای  ، انلمش هللاو  اوددب  هاتما ! ای  ، انقح هللا  و 

هنارگدادـیب ار  وا  لـسن  ربماـیپ و  نادــناخ  اـم  هورگ  هـک  دــنگوس  يادــخ  هـب  رداـم ! ناـجردام ! ! دــنتخاس لاـمیاپ  راـکنا و  ار  اـم  قوـقح 
، دنگوس يادخ  هب  ردام ! ناجردام ! ! دنتشاد اور  متس  ام  رب  دنتسکش و  ار  ام  تمرح  میرح  هک  دنگوس  يادخ  هب  ردام ! ناجردام ! ! دندنکارپ
اب دوب -  يراج  شناگدـید  زا  کشا  بالیـس  هک  ربماـیپ -  يهنازرف  تخد  هحفص 353 ] دنتشک [ ! هنـشت  بل  اب  ار  نیـسح  مردقنارگ ، ردپ 

ینقرافی یعم ال  نیسحلا  کیبا  صیمق  اذه  یبلق ، طاین  تعطق  و  يدبک ، تقرحا  دقف  ۀنیکس ، ای  کتوص  یفک  :» دومرف نم  نانخـس  ندینش 
ار ملد  دنب  و  يدرک ؛ هراپ  يدنازوس و  ار  مرگج  هک  وگم ! رگید  و  نازوسم ! ارم  نیا  زا  شیب  ماهدـید ! رون  ناج ! هنیکـس  .« هب هللا  یقلا  یتح 
زا هک  دوب  اجنیا  ! منک رادید  ار  يادخ  زیخاتـسر  زور  رد  ات  دوب  دهاوخ  نم  هارمه  هب  هک  تسا  نیـسح  تردپ ، نهاریپ  نیا  مرتخد ! يدـیرب !

متفگزاب و مناکیدزن  نادناخ و  هب  ار  نآ  یلیالد  هب  ماجنارس  اما  مراد ، ناهن  ار  زیگناتفگش  يایؤر  نآ  ات  مدش  نآ  رب  مدش و  رادیب  باوخ 
[ . 115 . ] تفای هار  مدرم  نایم  باوخ  نیا  نایرج 
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نسح ماما  ریلد  دنمشوه و  راگدای 

 - مالسلاهیلع نسح  ترـضح  دنزرف  رمع ،»  » هارمه هب  ار  وا  دنمجرا  راگدای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يهیامنارگ  دنزرف  یلع » «، » دیزی  » يزور
یتشک دـلاخ »  » مرـسپ اب  يرـضاح  اـیآ  تفگ : مالـسلاهیلع  یبتجم  ماـما  راـگدای  هب  و  دـناوخارف ؛ شیوخ  دزن  دوب -  لاـسدرخ  یکدوک  هک 

هاگ نآ  مینک و  راکیپ  ات  هدـب  نت  ود  ام  زا  مادـک  ره  هب  يریـشمش  ییامزایب ، ار  ام  یهاوخیم  رگا  هن ، داد : خـساپ  وا  ؟ ینک راکیپ  يریگب و 
هاگ نآ  و  تشاد ! دنهاوخنرب  ام  ینمشد  زا  تسد  تلاسر  نادناخ  امـش  گرزب  کچوک و  تفگ : دیزی  ؟ میرتدنمناوت ام  نیمادک  هک  رگنب 

« مزخا  » زا هک  تسا  ياهویش  کبـس و  نیاۀیح  الا  ۀیحلا  دلت  له  مزخا  نم  اهفرعا  ۀنـشنش  : هک دناوخ  ار  رعـش  نیا  تخادرپ و  ییارـسهوای  هب 
. درورپ دهاوخن  دروآ و  دهاوخن  نمشد  زج  نمشد  تسا و  هدش  هتخانش  نم  يارب 

ماش رازاب  رد 

ترضح نآ  هب  ور  وا ، هحفـص 354 ] دید [ . ار  لاهنم »  » هک تشذگیم  ماش  رازاب  زا  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  رون ، ماما  نیمراهچ  يزور 
لوـسر نباـی  تیـسمأ  فـیک  «؟ يدروآ رـس  هب  هنوـگچ  ار  زور  تسا و  روـطچ  امـش  لاـح  ربماـیپ ! دـنمجرا  دـنزرف  يا  ناـه  تفگ : درک و 

نارـسپ و هک  تسا ؛ ناینوعرف  دادـیب  تیمکاـح  نوعرف و  دادبتـسا  رد  لیئارـساینب  زور  لاـح و  ناـسب  اـم  راـگزور  لاـهنم !» : » دومرف »!؟ هللا
مهئانبأ و نوحبذی  نوعرف  لآ  یف  لیئارساینب  لثمک  انیـسمأ  .» دندرکیم ریـسا  دنداهنیماو و  هدنز  ار  نانآ  نانز  دنتـشکیم و  ار  ناشنادرم 

تاهابم برع  يهعماج  رب  شیرق  و  تسا ؛ برع  تما  زا  ادخ  ربمایپ  هک  دنکیم  راختفا  مجع  رب  برع  لاهنم ! يا  ناه  ....« مهئاسن نویحتسی 
یلاح رد  گرزب ، ربمایپ  نامه  نادـناخ  ام  هک  رگنب  کـنیا  اـما  تسا ؛ راـبت  هریت و  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  دـنکیم 

ار نامناکدوک  نانز و  هدیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  نامنادرم  هتخاس و  لامیاپ  ار  ام  تینما  يدازآ و  قوقح و  هک  مینارذـگیم  راـگزور 
انیسمأ امم  نوعجار  هیلا  انا  اناف هللا و  .» دناهتخاس نزرب  يوک و  ره  اهنابایب و  يهراوآ  شیوخ  يهناشاک  هناخ و  زا  راید و  رهش و  زا  هنامحریب 

ام رب  ناگماکدوخ  نیا  يوس  زا  هک  يدادیب  همه  نیا  زا  تسوا ، يوس  هب  تشگزاب  میربیم و  هانپ  ادـخ  هب  ام  لاهنم ! يا  سپ  !« لاهنم ای  هیف 
نینچ هـک  رعاــش  نـیا  رب  ادــخ  تـمحر  ! میاهدــش راــتفرگ  نآ  رد  مدرم  هعماــج و  اــم و  هـک  يراــت  هریت و  راــگزور  زا  تــسا و  هــتفر 

دننکیم و مارتحا  ربمایپ  ربنم  ياهبوچ  هب  ناراکبیرف ، نارگدادیب و  ... اوعـض هدالوأ و  مهلجرا  تحت  هربنم و  داوعا  هل  نومظعی  : دیارـسیم
رـس وا  يهناتـسودرشب  ینامـسآ و  مسر  هار و  ترـضح و  نآ  ربارب  رد  هک  دـننکیم  دومناو  نینچ  هلیـسو  نیدـب  يزابماوع  یبیرفماوع و  اب 

زا اهناسنا  تمرح  قوقح و  نیمـضت  تلادع و  قح و  هشیدنا  رد  زج  هک  ار  شدنمجرا  نادـنزرف  لاحنامه  رد  اما  دـنروآیم ، دورف  میظعت 
رخآ دـننکیم ؛ ماع  لـتق  ار  ناـنآ  هداـهن و  اـپ  ریز  ار  ناـنآ  قوقح  نیرتییادـتبا  ناـگمه ، رگتیادـه  هاوخریخ و  دنتـسین و  تموکح  يوس 
امـش نیغورد  راختفا  هک  یلاح  رد  دنـشاب ؟ امـش  هناملاظ  تسایـس  ورهلابند  وا  دنمجرا  نادنزرف  دیاب  ربمایپ  ادخ و  نامرف  نیمادک  ساسارب 

هحفص 357 ] دیتسه [ !! وا  هار  ورهر  رای و  هک  تسا  نیا 

تاجن يدازآ و  ناوراک  تشگزاب 

تاجن يدازآ و  ناوراک  تشگزاب 

رب یمومع  راکفا  جیردتب  هک  طیارش ، نیرتتخس  رد  قیاقح  نایب  شخبيدازآ و  ناریسا  رگید  رون و  ماما  نیمراهچ  ياهیرگنشور  زا  سپ 
يا ناه  تفگ : تساوخ و  ار  داجس  ماما  مالسلاهیلع ، نیسح  دنمجرا  راگدای  دیزی ، درک ، رییغت  يوما  يهشیپدادیب  راکبیرف و  هاگتـسد  دض 
رارق راک  روتـسد  رد  ار  اهنآ  ماهداد ، هک  ياهدـعو  قبط  اـت  یهاوخیم  هچ  وگب  مروآرب ؛ ار  امـش  يهتـساوخ  هس  هک  متـسه  نآ  رب  نم  یلع !

ناشفارون يامیس  راب  نیرخآ  يارب  زیچ ، ره  زا  شیپ  دیهد  هزاجا  - 1: تساهنیا کنیا  نم  يهناگهس  ياههتساوخ  دومرف : داجس  ماما  !؟ مهد
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هتفر جارات  هب  ربمایپ  نادـناخ  ام  زا  هچنآ  وگب : نآ ، زا  سپ  - 2! مریگرب هشوت  وا  رادید  زا  منیبب و  ریس  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  مرالاس ، ردپ و 
، مالـسلااهیلع همطاف  مدنمجرا ، مام  هراوشوگ  دنبندرگ و  نهاریپ و  فابتـسد و  ياههچراپ  اهنآ  نایم  رد  هک  ارچ  دـننادرگزاب ؛ ام  هب  تسا ،

راد لیسگ  هدیدغاد  ناکدوک  ربمایپ و  مرح  يهدازآ  ناوناب  نیا  هارمه  ار  یسک  يراد ، ارم  نتـشک  گنهآ  رگا  هکنیا  ماجنارـس  و  - 3. تسا
يروآدای دیاب  تردپ ، دروم  رد  اما  تفگ : ترضح  نآ  ياههتـساوخ  ربارب  رد  دیزی  . دنناسرب ربمایپ  مرح  هب  شمارآ  تینما و  رد  ار  نانیا  ات 

هنیدم هب  تدوخ  دیاب  زین  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نادناخ  و  متـشذگ ؛ زین  وت  نتـشک  زا  و  دید ! یهاوخن  ار  وا  يامیـس  زگره  رگید  هک  ددرگ 
اهنآ يور  رب  زین  رانید  تسیود  غلبمو  دنداد  تشگزاب  ار  هدش  جارات  لاوما  زا  یشخب  دیزی ، روتـسد  هب  هک  دوب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  ! یناسرب

دنتفای روتسد  زین  وا  نارایتسد  زا  یهورگ  و  ریشب » نب  نامعن   » هاگ نآ  .و  درک میـسقت  نایاونیب  نایم  گنردیب  ار  نآ  داجـس  ماما  هک  دنداهن 
هحفص 358 ] [ . ] 116 . ] دننادرگزاب هنیدم  هب  مارتحا  اب  ار  ناریسا  ناوراک  ات 

نادیهش ياوشیپ  سدقم  رس  دروم  رد  اههاگدید 

هک ار -  یناروـن  رـس  نآ  یهورگ ، رواـب  هب  - 1: تسین ناسکی  اههاگدید  نآ ، يراپـسکاخ  هب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  سدـقم  رـس  دروم  رد 
زا اما  - 2. دـش هدرپس  كاخ  هب  دیعـس » نب  ورمع   » يهلیـسو هب  اـجنآ  رد  دـندنادرگزاب و  هنیدـم  هب  دوب -  ناریـسا  ناوراـک  نازورف  لعـشم 

یگنر خرس  دبس  اجنآ  رد  دش ، دراو  دیزی »  » يهنازخ هب  رهش ، هب  دورو  زا  سپ  درک و  حتف  ار  ماش  یتقو  هک  دناهدروآ  روهمج » نب  روصنم  »
هک یماگنه  اما  تسا ؛ نایوما  تمیق  نارگ  ياههنیجنگ  زا  هک  رادـهاگن  بوخ  ار  هدـش  يدـنب  هتـسب  دبـس  نیا  تفگ : دوخ  مالغ  هب  تفای !

گنر هب  شیاـهوم  زونه  هک  ناـهاوخيدازآ -  ياوشیپ  ناگتـسیاش و  رـالاس  نیگآرطع  ینارون و  رـس  دـید  دوشگ ، ار  نآ  یتدـم  زا  سپ 
رد ار  نآ  شندومن ، نفک  زا  سپ  دناشوپ و  ینارون  رس  نآ  رب  دروآ و  ياهچراپ  داد ، روتـسد  مالغ  هب  . تسا نآ  رد  دوب -  باضخ  یکـشم 
رد نادیهـش ، ياوشیپ  یناروـن  رـس  هاـگمارآ  هک  دـناهدروآ  زین  رـصم  مدرم  زا  یهورگ  و  - 3. درپس كاخ  هب  قشمد  سیدارف »  » باـب راـنک 

مـسارم رد  هتخاس و  هتـسارآ  رایـسب  رویز  رز و  اب  ار  هاگمارآ  نآ  نانآ  دـناهداهن ، میرکلا » دهـشم   » ار سدـقم  ناـکم  نآ  ماـن  تساـجنآ و 
اما - 4. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  ینارون  رس  نآ  هک  دنرواب  نیا  رب  دنوریم و  نآ  ترایز  هب  فلتخم  ياهتبـسانم  نوگانوگ و 

اهرهش و رد  ناریسا  ناوراک  اب  یهارمه  زا  سپ  ینارون  رـس  نآ  هک  تسا  نیا  ددرگیم ، تفایرد  اههاگدید  يهمه  يهعلاطم  زا  سپ  هچنآ 
نیـسح هاگتداهـش  رد  دش و  هداد  دـنویپ  ترـضح  نآ  رهطم  رکیپ  هب  اجنآ  رد  و  هدـنادرگزاب ، البرک  هب  ماجنارـس  نوگانوگ ، ياهنیمزرس 
دمحم تنب  نب  سأر  : تسا هدورس  ابیز  هچ  زادگناج  تبیصم  نیا  تمظع  رد  همانگوس  نیا  يهدنیارس  هک  یتسار  . دیدرگ نفد  مالـسلاهیلع 

و دوریم ! ین  زارف  رب  مدرم  هدزتهب  ناگدید  ربارب  رد  ربمایپ  زارفرس  تخد  دنمجرا  دنزرف  ینارون  رـس  ... عفری ةانق  یلع  نیرظانلل  هیـصو  و 
دادیب تواقش و  نآ  یسک  هن  اما  دنونشیم ، ار  زیگنامغ  ناتـساد  نآ  شوگ ، اب  دنرگنیم و  ار  كانلوه  هرظنم  نآ  دوخ  مشچ  اب  ناناملـسم 
شاک يا  ! ناگتـسیاش ناهاوخ و  يدازآ  رالاس  يا  ناه  هحفـص 359 ] دهدیم [ ! رـس  يراز  هیرگ و  هن  دنکیم و  راکنا  رثؤم  ياهنوگ  هب  ار 

، دونشیم هک  ار  یشوگ  ره  وت  تبیصم  نینط  دندرگ و  انیبان  ین ، زارف  رب  تاینارون  رـس  وت و  گرزب  گوس  ندید  زا  نارگاشامت  ناگدید 
یهاوختلادع و سرت  زا  هک  ینامـشچ  نآ  دننارگن و  رادیب و  کنیا  تفریم ، مارآ  باوخ  هب  وت  دوجو  اب  هک  یناگدید  نآ  . دزاس اونـشان 

ياهلال لگرپ و  ناتـسوب  غاب و  چـیه  ! يدرب ورف  تحار  بوخ  شمارآ و  هب  ار  نانآ  تتداهـش  اب  کـنیا  تفریمن ، باوخ  هب  وت  يزیتسمتس 
[ . 117 ! ] دریگ شوغآ  رد  ار  وت  راختفارپ  هاگمارآ  ربق و  هک  تسا  نیا  شیوزرآ  هکنیا  زج  دوب ، دهاوخن  نیمز  يور  رد 

نیسح هاگتداهش  هب  تشگزاب 

مدرم شزیگنا  زا  سپ  و  اهلسن ، اهرصع و  هب  شراکادف  نارای  نادیهـش و  ياوشیپ  تداهـش  زاسناسنا  مایپ  ندناسر  زا  سپ  ناریـسا  ناوراک 
رد نایناوراک  هک  یماگنه  ! دـمآ دورف  البرک  رد  شیوخ  هار  رـس  رد  درک و  كرت  هنیدـم  دـصق  هب  ار  ماش  ماجنارـس  دومخ ، هدزدادبتـسا و 
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رد تسرد  هک  دندش  وربور  مشاهینب  زا  یهورگ  هللادبع و  نب  رباج  اب  وا  نادنزرف  نادـناخ و  دـندش ، هدایپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگتداهش 
هودنا و مغ و  زا  یجوم  اب  نیـسح ، يوک  ناوراک  ود  نیا  هورگ و  ود  نیا  ناس  نیدب  و  دندوب ؛ هدمآ  يدازآ  ياوشیپ  ترایز  هب  زور  نامه 

تلادع قح و  نارادتسود  يهمه  رگج  هک  یگرزب  تبیصم  نیگمهس و  گوس  نیا  رب  دندمآ و  درگ  نیمزرس  نآ  رد  زوسناج  يهلان  هآ و 
يهنازرف تخد  .] دش هزات  ناشغاد  رگیدـکی  رادـید  اب  دـنتخادرپ و  يرادازع  يراوگوس و  هب  تخاس ، رادـغاد  ار  اهلد  يهمه  دـنازوس و  ار 

ياهلان مغ ، زا  هدنکآ  یلد  اب  دز و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  هودنا ، تدش  زا  دیسر ، ردارب  هاگتداهش  هب  هک  یماگنه  مالـسلااهیلع  همطاف 
ربمایپ لد  بوبحم  يا  ياو ! هحفص 360 ] زیزع [ ! نیسح  يا  هآ ! ! ردارب نینزان  يا  ياو ! يا  !...« هانیـسح آو  ! هاخأ آو  :» هک داد  رـس  زادگناج 

، ترهاوخ منم  ردارب ! ناج  ! یـضترم یلع  ردقنارگ  رـسپ  يا  ! ارهز يهمطاف  يهیامنارگ  رـسپ  يا  ! ینم هکم و  دـنمجرا  دـنزرف  يا  داد ! ! ادـخ
. دنکفا رونم  ربق  نآ  يور  رب  ار  دوخ  دیدرگ و  شوهیب  ات  درک  هلان  ردقنآ  هاگ  نآ  و  !... بنیز

؟ دهدیمن خساپ  ار  تسود  يادن  تسود ، ایآ 

راکادف صالخااب و  ناروشناد  زا  ترـضح و  نآ  نادـناخ  نیتسار  نارادتـسود  زا  ربمایپ و  نارای  زا  هک  يراصنا  رباج  هک : دـناهدروآ  زین  و 
کمک هب  وا  دوب . هتفر  مالسلاهیلع  نیسح  ترایز  هب  زین  وا  البرک ، هب  مالسلاهیلع  نیـسح  نادناخ  ناوراک  دورو  زور  نامه  رد  تسا ، هعیش 

ای نیـسح ! اـی  نیـسح ! اـی  هک : دروآرب  زوسناـج  داـیرف  راـب  هس  لد  يهدرپ  زا  دـناسر و  رونم  ربـق  هب  ار  دوـخ  شناراـی  ناتـسود و  زا  یخرب 
ار دوـخ  تـسود  خـساپ  امـش ، نوـچ  يردـقنارگ  اـفواب و  تـسود  اـیآ  نـم ! رـالاس  »؟ هبیبـح بـیجی  ـال  بیبـحأ  : » تـفگ هاـگ  نآ  ! نیـسح

ياپ رـس و  اب  عوضوم ، نیا  زا  یهاگآ  اب  رباج »  » دیـسر و مالـسلاهیلع  نیـسح  نادـناخ  ناوراـک  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  تسرد  !؟ دـهدیمن
دـیدرگ و هزات  اـهغاد  دـندش ، وربور  مه  اـب  قشع ، یهاـگآ و  يوک  نارئاز  زا  هورگ  ود  نیا  هک  یماـگنه  . تفاتـش ناـنآ  لابقتـسا  هب  هنهرب 
هب ور  ناگتسیاش ، رالاس  دنمجرا  راگدای  مالسلاهیلع ، یلع  . تفرگارف ار  مالسلاهیلع  نیسح  هاگتداهش  دایرف ، هلان و  هودنا و  مغ و  زا  ینافوت 

! رباج يا  ناه  ....« انمایخ تقرح  و  انئاسن ، تیبس  و  انلافطا ، تحبذ  و  انلاجر ، تلتق  هللاو  انهه  رباج ! ای  :» دومرف درک و  وا  ناـهارمه  و  رباـج » »
ناکدوک و هک  دوب  نیمزرـس  نیمه  رد  ! دندیـشک نوخ  كاخ و  هب  ار  ام  راکادف  نادرمریلد  هک  دوب  نیمزرـس  نیمه  رد  دنگوس ، يادـخ  هب 

هحفص 361] دندیشک [ ! تراسا  دنب  هب  ار  ربمایپ  مرح  ناوناب  هک  دوب  اجنیا  رد  ! دندیرب رس  ار  ام  ناناوجون 

نادیهش ياوشیپ  رب  نایرپ  يراوگوس 

ترـضح نآ  رب  هدومن و  يراوگوس  زین  ناینج  هک  دـندرک ، هیرگ  ییارـسهحون و  اهنامـسآ  ناگتـشرف  اهنت  هن  نیـسح  زادـگناج  گوس  رد 
ناـنآ هک : دـناهدروآ  رگید  يرامـش  و  همرخم » نـب  روـسم   » هـلمج زا  ربماـیپ ، ناراـی  زا  یهورگ  زا  دروـم  نـیا  رد  - 1. دندرک ییارسهحون 

رد هک  دـناهدروآ  همرکع »  » زا زین  و  - 2. دننکیم هیرگ  نانآ  اب  دنونشیم و  ترـضح  نآ  تداهـش  رد  ار  ناینج  يراوگوس  ییارـسهحون و 
هک دونشیم  دیدیمن -  ار  شدوخ  اما  دینشیم ، ار  شیادص  هک  يرگادن -  زا  هنیدم  رد  وا  البرک ، رد  ناگتـسیاش  رالاس  تداهـش  هاگماش 

، ناگتـسیاش رالاس  نادان  هارمگ و  نالتاق  ناگدنـشک و  يا  ناه  ... لیکنتلا باذـعلاب و  اورـشبأ  انیـسح  الهج  نولتاقلا  اهیا  : دیارـسیم نینچ 
ناگتشرف ات  هتفرگ  ناربمایپ  زا  ناینیمز ، ناینامسآ و  يهمه  ! داب هدژم  نآ  رگاوسر  رابگرم و  ياههجنکش  خزود و  باذع  هب  ار  امش  نیسح !

رب امش  هک  ارچ  دنیامنیم ، راثن  نیرفن  تنعل و  امش  رب  دننکیم و  هیرگ  امـش  تواقـش  ترارـش و  رب  ناسنا ، نادنزرف  نوگانوگ  ياههریت  و 
سپ هرصب ،»  » رد سانشان  يرگادن  هک  دناهدروآ  زین  و  - 3. دیاهدش تنعل  دوب -  لیجنا  هدنروآ  هک  حیسم -  یسوم و  و  دوواد ، دنزرف  نابز 

، تفر هناشن  مالسلاهیلع  نیسح  يوس  هب  هک  ییاههزین  نآ  نامگیب  : دورسیم نومضم  نیدب  يراعشا  یبش  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا 
نانآ . دنتـساخرب گنج  هب  یحو  نآرق و  اـب  تقیقح  رد  دـنتفر ، وا  گـنج  هب  هک  یناراـکهبت  نآ  و  تفر ؛ هناـشن  نآرق  يوس  هب  تقیقح  رد 

ار ادـخ  تمظعاب  دـنلب و  مان  دوخ ، کیرات  هشیدـنا  دومخ و  رادـنپ  هب  دـنتفگیم و  لـیلهت  ریبکت و  نادیهـش ! ياوشیپ  يا  وت  نتـشک  يارب 
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دوبان هرـسکی  ار  لیلهت  ریبکت و  يادـن  و  ادـخ ، شخبماهلا  دـنلب و  مان  دوخ ، يهنامحریب  تیانج  نیا  اب  هک  یلاـح  رد  دنتـشادیم ، گرزب 
ار يدرم  گرزب  نامه  هحفص 362 ] دنتـشک [ ! ار  ربمایپ  تردقنارگ  ياین  تقیقح  رد  ربمایپ ! هدید  رون  يا  وت  نتـشک  اب  نانآ  !! دنتخاسیم

تلحر زا  سپ  تفگیم : هک  دـناهدروآ  یمارگ  ربمایپ  رـسمه  هملـسما »  » زا - 4. دننکیم راثن  مالـس  دورد و  وا  رب  یحو  هتـشرف  ادـخ و  هک 
یکی هک  مدینش  هرابرگد  مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  رد  ات  مدوب  هدینشن  یسک  گوس  رد  ار  ناینج  يراوگوس  ییارـسهحون و  رگید  ربمایپ 

ءادهـشلا یلع  یکبی  نم  يدـهجب و  یلمتحاف  نیع  ای  ـالأ  : دـنکیم ییارـسهحون  دیارـسیم و  نومـضم  نیدـب  يرعـش  اـهنآ  ناگدـنیوگ  زا 
ردقنارگ نادیهـش  نیا  رب  نم  زا  سپ  یـسک  هچ  منک ! هیرگ  نیگمهـس  گوس  نیا  رد  ات  نک  يرای  هار  نیا  رد  ارم  مشچ ! يا  ناه  ... يدـعب

رد یگداتـسیا  تمواقم و  يوس  هب  ار  نانآ  قح ، هار  رد  تداهـش  راختفارپ و  گرم  هک  ینادیهـش  رب  ؟ دـنکیم هیرگ  تلادـع  يدازآ و  هار 
تداهـش رد  نایرپ  يراوگوس  زوسناج  يادـص  هک  دـناهدروآ  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  زا  و  - 5. داد قوس  ناشراگزور  يهماـکدوخ  ربارب 

کشا ناراب  هتفرگ و  دوخ  یناشیپ  رب  تسد  ربمایپ  ... دودخلا یف  قیرب  هلف  هنیبج  یبنلا  حسم  : دنتفگیم هک  دندینشیم  ار  مالسلاهیلع  نیـسح 
، وا گرزب  ياین  دنتـسه و  شیرق  ناگتـسجرب  ناگرزب و  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ردام  ردـپ و  تسا ؛ ناور  شیاـههنوگرب  ناگدـید  ماـج  زا 

نبواجتی نیـسحلا  تایبا  کلت  انینب  هرک  یلع  فطلاب  تایب  الا  نمل  : دنتفگیم دنتـسیرگیم و  وا  رب  نایرپ  زین  و  - 6. دشابیم ناکاین  نیرتهب 
ام ياههلان  نویش و  هک  تسا  نیسح  ياههناخ  اهنیا  تسیک ؟ نآ  زا  تسا  هدش  داینب  هتـساوخان  اونین ، تشد  نهپ  رد  هک  ییاههناخ  نیاابینر 
هک تسا  هدروآ  مالـسلاهیلع » نیـسح  ماما  رب  ناـینج  يراوگوس   » ناونع تحت  شیوخ  باـتک  رد  يزوجنبا »  » زین و  - 7. دنهدیم خساپ  ار 

نانز ...« تایجـش نیکبی  نجلا  ءاـسن  نئج  دـقل  :» دـنتفگیم هک  دندینـشیم  ار  ترـضح  نآ  رب  ناـینج  يراوگوس  يادـص  مدرم  زا  یهورگ 
نویش و گوس ، نیا  یگرزب  رب  نیسح و  يدازآ ، ياوشیپ  رب  دنیارسیم ؛ هحون  یمشاه  ناوناب  يارب  دننکیم و  هیرگ  هودنا  مغ و  زا  ناینج 

هحفص 363 ] دننکیم [ . ربرد  گنراگنر  ياههماج  هایس ، ياههماج  زا  سپ  و  دنبوکیم ، دوخ  هرهچ  رب  دنهدیم ؛ رس  هلان 

نیسح ناگدنشک  رب  الب  رفیک و  دورف 

اجنآ رد  . میدش دراو  یط »  » يهلیبق زا  يدرم  هب  اجنآ  رد  میتفر و  البرک  ياهاتسور  هب  مدنگ  دیرخ  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  زا  سپ 
هک میدرک  ناشن  رطاخ  میدوب ، هرفـس  رـس  رب  هک  هنوگ  نامه  ام  دـمآ و  ناـیم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگدنـشک  زا  نخـس  وگتفگ ، نمض 

دوبان ار  نانآ  ادخ  دندیسر و  دوخ  راک  رفیک  هب  هویش ، نیرتدب  هب  دنتشاد ، تسد  ربمایپ  رسپ  نتشک  رد  هک  یناملاظ  ناراکهبت و  نآ  يهمه 
هب تسا ؛ قارع  مدرم  امش  ياهغورد  زا  راتفگ  نیا  تفگ : نخـس ، نیا  ندینـش  اب  دوب ، هداتـسیا  ام  رـس  يالاب  هک  ياهدروخلاس  درم  ! تخاس

چیه هن  و  تسا ، رتدنمتورث  نم  زا  یسک  هن  اهاتسور ، نیا  رد  ماهداتـسیا ، اجنیا  کنیا  مدوب و  نیـسح  ناگدنـشک  اب  نم  هک  دنگوس  يادخ 
نایاپ هب  ور  درکیم ، نشور  ار  قاطا  هک  یغارچ  نغور  لاح  نامه  رد  میدیشک و  تسد  اذغ  زا  ام  ! تسا هتفرگ  ار  منابیرگ  يراتفرگ  الب و 

نآ هب  هدومن و  فیدر  ار  غارچ  يهلیتف  شیوخ ، تشگنا  اب  ات  دیـشوک  تفر و  ولج  هدروخلاس  درم  نآ  اما  ددرگ ، شوماخ  هک  تفر  دوب و 
ششیر هاگان  هب  هک  دزاس ، شوماخ  ات  درک  کیدزن  ناهد  هب  ار  دوخ  تشگنا  رایتخایب  تفرگ ! شتآ  وا  تشگنا  هرابکی  هک  دزیرب  نغور 

هب و  تفاین ؛ یبسانم  ياج  دوب و  هدوهیب  شـشالت  اما  دزاس ، اهر  شتآ  زا  دنکفا و  بآ  هب  ار  دوخ  ات  دـیود  بآ  فرط  هب  دـیدرگ ! روهلعش 
رب وا  زا  رتسکاخ  لاغز و  یتشم  اهنت  هک  تخوس  ياهنوگ  هب  تفرگ و  شتآ  اـپ  كون  اـت  رـس  قرف  زا  هک  مدـیدیم  دوخ  دـنگوس ، يادـخ 

[ . 118 ! ] دنام ياج 

دعس نبا  دیبع و 

زا يرایـسب  ناـسب  دعـس ،» نـب  رمع  ، » شهاپـس يهدـنامرف  و  دـیبع »  » یـسایس دـنویپ  یتـسود و  هـک  دوـب  يدازآ  ياوـشیپ  تداهـش  زا  سپ 
اب دروخرب  یگنوگچ  يهراـبرد  هک  ار  ياهماـن  تفگ : رمع »  » هب دـیبع »  » يزور ! دـییارگ ییادـج  يدرـس و  هب  نارادـمروز  ناـگماکدوخ و 
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رکف ایآ  یشیدنایم ؟ هچ  يروایب ! دیاب  تفگ : ! تفر نایم  زا  همان  نآ  داد : خساپ  وا  ! نادرگزاب نم  هب  متـشون ، تیارب  هحفص 364 ] نیسح [ 
یگنوگچ نیـسح و  اب  ییورایور  دروم  رد  نم  دـنگوس  يادـخ  هب  تفگ : رمع  !؟ يروآیم هناهب  رذـع و  شیرق  ناـنزریپ  ربارب  رد  ینکیم 

نامه نم  دومنیم و  تروشم  نم  اب  دروم  نیا  رد  مه  دعس » ، » مردپ رگا  هک  مدرک  یهاوخریخ  تحیـصن و  ار  وت  ياهنوگ  هب  وا  اب  دروخرب 
: تفگ تشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک  دیبع ،»  » ردارب نامثع » !» مدوب هدرک  ادا  یبوخ  هب  ار  يدنزرف  قح  مدومنیم ، وا  دروم  رد  ار  یهاوخریخ 

تـسود نم  دنگوس  يادخ  هب  دوزفا : هاگ  نآ  ! يدـیزای تسد  كانلوه  یتیانج  هب  يدرک و  هشیپ  دادـیب  تخـس  و  دـیوگیم ؛ تسرد  رمع 
هتــشک نیــسح  زگره  اـما  دـشیم ، هتخاوـن  ناـشینیب  یناـشیپ و  رب  یگدرب  ناـشن  زیخاتــسر  زور  اـت  داـیز ،»  » نادــنزرف ماـمت  متــشادیم 
تـسد نم  زا  رتدب  یتیانج  هب  و  دشن ، راتفرگ  نم  موش  تشونرـس  هب  ناهج  نیا  رد  سک  چـیه  دـنگوس  يادـخ  هب  تفگ : رمع » !!» دـشیمن

مه مدرک و  ینامرفان  ار  اتکی  يادـخ  مه  لاح ، نامه  رد  متفر و  نیـسح  گنج  هب  وا  روتـسد  هب  مدرب و  ناـمرف  ار  دـیبع »  » نم هک  ارچ  دزن ؛
!!« محرلا تعطق  هللا و  تیـصع  و  هللادیبع ، تعطا  تعجر ، امم  رـشب  دحا  عجر  ام  هللاو  !» متـسسگ ار  يدنواشیوخ  دـنویپ  هدومن و  محر  عطق 

[ . 119]

يدازآ ياوشیپ  هاگتداهش  رب  نامیلس  رذگ 

زا سپ  درک و  رذگ  البرک  رب  شراکادف  نارای  مالسلاهیلع و  نیسح  تداهش  زور  نیموس  رد  يودع » نامیلـس   » هک دناهدروآ  دروم  نیا  رد 
اهرا ملف  دمحم  لآ  تایبأ  یلع  تررم  : دورـس نومـضم  نیدـب  زوسناج  ياهیثرم  هدـش  رپرپ  ياهلگ  هتفخ و  نوخ  هب  ياهرکیپ  نآ  ياشامت 
هحفص راختفارپ [  راگزور  ناسب  ار  اهنآ  مدرک و  رذگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادناخ  يهدرپارـس  اههناخ و  ربتلح  موی  اهلاثما 
گنر شناراـی  نیـسح و  گوـس  رد  زورفا  ناـهج  دیـشروخ  هک  يرگنیمن  رگم  . مدـیدن شمارآ  تینما و  رد  دازآ و  داـبآ و  ربماـیپ  [ 365
هرامه ربمایپ  دـنمجرا  نادـنزرف  . تسا هدـش  نوگرگد  هدـمآرد و  هزرل  هب  نیگمهـس  گوس  نیا  زا  ناـمز  نیمز و  و  تسا ، راـمیب  هدـیرپ و 

ره سیق » .» تسا رترابهودـنا  اهتبیـصم  يهمه  زا  هک  تسا  هتفر  نانآ  رب  یتبیـصم  هعجاف و  کنیا  اما  ، دـندوب مدرم  هاگهانپ  دـیما و  يهیام 
زا ياهرطق  ! درک ماع  لتق  ار  ام  یـشزغل ، كدـنا  ساسحا  رطاخ  هب  وا  اما  میدروآرب ، ار  شاهتـساوخ  هناراوگرزب  ام  درک ، اضاقت  اـم  زا  هچنآ 

نادـنزرف ياههناخ  ادـخ  . تفرگ میهاوخ  دیـسر  شاهماگنه  میدـید و  بسانم  هک  يزور  رد  ار  نآ  ماقتنا  اـم  و  تسه ، ناـنآ  دزن  اـم  نوخ 
مورحم ناـشراوگرزب  شنمدازآ و  ناـبحاص  زا  اهارـس  نآ  کـنیا  نم  رادـنپ  هـب  هـچ  رگا  دزاـسن ، رود  یهت و  اـهنآ  ناـبحاص  زا  ار  ربماـیپ 

ندرگ تسا ، نانآ  راختفا  هیام  مشاهینب و  رابت  لـسن و  زا  هک  ـالبرک  زارفرـس  ردـقنارگ و  دیهـش  نیگمهـس  گوس  هک  یتسار  .و  دـناهدش
هدازآ هاگآ و  نانز  ! تسا ادـیوه  تلذ  يراوخ و  ناشن  کنیا  مه  دروآ و  دورف  يراوخ  تلذ و  ناـشن  هب  ار  بلطحالـصا  ناملـسم و  مدرم 

. دتسرفیم دورد  شکانبات  ناور  رب  دنکیم و  يراوگوس  وا  رب  ام  نمجنا  هورگ و  و  دننکیم ، نویش  دنیرگیم و  وا  تداهش  رد 

دورس هنوگ  نیا  دیاب  وا  گوس  رد 

هدازآ و تخد  همطاف  هلمج  زا  یهورگ  هک  دـیدرگ  دراو  یلفحم  رب  رکفنـشور  هاوخیدازآ و  رعاش  حـمروبا ،»  » هک تسا  هدروآ  یناـبزرم » »
يهتساوخ ربارب  رد  وا  دناوخب . يزیچ  ناگتسیاش  رالاس  گوس  رد  ات  دش  هتساوخ  رعاش  نیا  زا  دوب و  اجنآ  رد  مالسلاهیلع ، نیسح  زیتسمتس 

هیاس مناگدـید  يهرتسگ  رب  زیخناراب  ياهربا  ... تلعمرا یتح  عمدـلا  دـعب  حـصت  ملف  ةربع  بئاحـس  ینیع  یلع  تلاـجا  : دورـس نینچ  ناـنآ 
كدنا زیچان و  دیرگب  ناگدازآ  ناهاوختلادـع و  نآ  رب  هچنآ  ره  دـیرگیم و  دـمحم  يهیامنارگ  نادـناخ  رب  ... دـهدیم نالوج  هدـنکفا و 
زواجت مجاـهت و  ربارب  رد  هحفـص 366 ] نانآ [ ، رب  يوما  میژر  دادـیب  متـس و  ماگنه  هب  هک  دـندوب  یناـسک  راـگزور  نادرمدازآ  نآ  . تسا
اهندرگ مشاه ، نادنزرف  زا  اونین  ردقنارگ  دیهش  تداهش  نامگیب  . دندرک ادا  ار  دوخ  زوسمتس  ریشمش  قح  دنداتسیا و  هناعاجش  نمـشد ،

، دیسر اجنیا  هب  وا  زیگنا  مغ  يهدورس  هک  یماگنه  . تسشن نانآ  يهرهچ  رب  تلذ  رابغ  درگ و  دروآ و  دورف  ار  شیرق  زا  يرایسب  ياهرس  و 
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: دیـسرپ ؟ ییارـسیم رعـش  هنوگ  نیا  يدازآ  ياوشیپ  گوس  رد  وت  حمرابا !»  » يا ناه  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  روشناد  دنمجرا و  تخد 
هتشک هک  تسا  مشاه  نامدود  زا  اونین ، دیهش  تداهش  نامگیب  و  .« تلذف نیملسملا  باقر  لذا   » وگب دومرف : ؟ مرورس میارـسب  هنوگچ  سپ 

، هنابلطحالـصا ياهفدـه  هک  ارچ  دـندش ؛ هدز  تلذ  گرزب  يهعجاف  نیا  ربارب  رد  نانآ  دیـشک و  تلذ  هب  ار  ناملـسم  ياهلسن  وا  ندـش 
تاجن يارب  دوب و  هنادواج  یناهج و  هک  هعماج  کی  لسن و  کی  نادناخ ، کی  نآ  زا  هن  يدازآ ، ياوشیپ  يهناتـسودرشب  هناهاوختلادع و 

، دـیدرک يرگنـشور  هک  ياهنوـگ  هب  زج  نیـسح  ترـضح  دروـم  رد  سپ  نیا  زا  تـنم ، هدـید  هـب  تـفگ : وا  . اـهلسن اهرـصع و  يدازآ  و 
. دورس مهاوخن  ياهدورس 

نیسح يراوگوس  رقاب و  ماما 

رد يدازآ  ياوشیپ  زوسناج  تداهش  زا  اجنآ  رد  میدوب و  رقاب  ترضح  روضح  رد  ام  هک : دناهدروآ  ربمایپ  نادناخ  نارادتـسود  زا  یهورگ 
نیـسح يالاو  تیـصخش  هعجاف و  تمظع  هب  هراـشا  نمـض  راوگرزب  نآ  . میدـش رثأـتم  تخـس  راـبمغ  گوس  نآ  رب  میدرک و  داـی  ـالبرک 

هدفه اهنت  رابمغ ، دادیور  نآ  رد  دومرف : شراکادف ، نارای  نادناخ و  يراکادف  ترضح و  نآ  يهناتسودرشب  دنلب و  ياهفده  مالسلاهیلع و 
هب هراشا  رد  تیب  لها  رعاش  .و  دندوب نانمؤمریما  ردام  همطاف ، نادنزرف  زا  هک  دـنداهن  تداهـش  رتسب  رب  رـس  هاوختلادـع  شنمدازآ و  ناسنا 

و یلع ، نادنزرف  زا  هتفخ  نوخ  هب  دیهش  هن  نآرب  ... لیقعل ۀتـس  اوبیـصا و  دق  یلع  بلـصل  ۀعـست  یبدنا  :و  دیوگیم هک  تسا  تیعقاو  نیمه 
قح هار  رد  هک  ربمایپ  يهدازومع  هب  زین  و  دینک ؛ يراوگوس  دیهد و  رـس  هیرگ  لیقع  هحفص 367 ] نادنزرف [  زا  راکادف  زرابم و  شـش  نآ 

. درکن رازگورف  يدازآ  ياوشیپ  هب  یناسر  يرای  تلادع و  و 

هنیدم هب  تلاسر  یحو و  نادناخ  تشگزاب 

نانآ . دـندمآزاب شیوخ  راید  رهـش و  يوس  هب  هنیدـم  زا  ینالوط  یتبیغ  زا  سپ  نانآ  راکادـف  نارای  ربمایپ و  يهیامنارگ  نادـناخ  ماـجنارس 
زیگنا ساره  يرالاس  نید  راصحنا و  دادبتـسا و  یفن  هک  ینارحب -  ساسح و  طیارـش  نآ  رد  ار  شیوخ  یخیرات  گرزب و  تلاسر  هچرگ 

هب دادـیب -  ینکـش و  نوناـق  زا  رادـشه  تلادـع و  قح و  هب  ناـگمه  توعد  ادـخ و  نید  يهناتـسودرشب  تسرد و  ریـسفت  اـب  دوـب ، يوـما 
تنوشخ قانتخا و  دنبرد  مدرم  هب  اروشاع  يهنابلطحالـصا  هناهاوختلادع و  تضهن  مایپ  ندناسر  يرگنـشور و  اب  دـندرک و  ادا  یگتـسیاش 

رس تشپ  اهناسنا و  نیرتهتـسیاش  زوسناج  تداهـش  رطاخ  هب  اما  دندمآ ، لیان  یفطاع  يونعم و  یگنهرف ، يرکف ، گرزب  يزوریپ  هب  يوما ،
هارمه سنوم و  روای و  رای و  نودـب  اونین  نازوس  کشخ و  تشد  نهپ  رد  ییالاو  يدازآ و  رادـمچرپ  گرزب  يهتفخ  نوخ  هب  رکیپ  نداهن 

یمیتی و رب  ناشناگدید  هک  دندمآ  یلاح  رد  دنداهن ؛ رهش  يهزاورد  رب  ماگ  نایرب  ياهلد  نایرگ و  ینامـشچ  اب  يرهاظ و  يزوریپ  نودب  و 
نیا اب  مشابن و  نانآ  ياپ  فک  كاـخ  نم  هک  تسا  غیرد  .و  دوب رابکـشا  ربماـیپ  نادـناخ  ناـکدوک  تلاـسر و  ناتـسوب  ياـهلگ  یگدرمژپ 

نتخاس ناور  زا  سپ  هک  هاگ  نآ  ... اعمادملا دیهشلا  طبسلا  یلع  انلسا  ام  دعب  برثی  ءام  اندرو  امل  :و  منکن تکرش  نانآ  گوس  رد  ماهدورس 
اهراتفرگ اهجنر و  ناراب  رثا  رب  هک  هاگ  نآ  و  میدـمآرد ، هنیدـم  ياههنارک  رب  ربمایپ  يهیامنارگ  هداون  يدازآ و  ياوشیپ  رب  کشا  بالیس 

تلادع و هار  رد  وا  دـنمجرا  ياهتناما  ربمایپ و  نادـناخ  زا  ینادرم  یمارگ  و  دـمآ ، دورف  هدز  هودـنا  نایناوراک  ياهبکرم  ندرگ  ام ، رب 
يراتفرگ و هب  دـندوب -  ناشفارون  ياههام  ناسب  هک  مشاهینب -  نادـناخ  ینامداش  هک  هاگ  نآ  و  دندیـشک ، رـس  ار  تداهـش  ماـج  يدازآ 
رد هدز  هودنا  یبلق  اب  میداتـسیا و  ربمایپ  نادناخ  زا  هدـنام  ياج  رب  راثآ  اهارـس و  ربارب  رد  ام  طیارـش ، نآ  رد  يرآ ، دـش ،... لیدـبت  هودـنا 

هحفص 368 ] میداد [ . رس  هلان  لد  يافرژ  زا  نانآ  زوسناج  گوس 

ربمایپ رهش  يهزاورد  رد 
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ناکدوک ناوناب و  و  دمآ ؛ دورف  مالـسلاهیلع ، نیدـباعلا  نیز  رون ، ماما  نیمراهچ  دیـسر ، هنیدـم  ياههزاورد  هب  البرک  ناوراک  هک  یماگنه 
تشاد لیسگ  هنیدم  يوس  هب  ار  ریشب »  » هاگ نآ  و  تشاد ؛ اپرب  ياهدرپارس  درک و  هدایپ  اهلمحم  اهبکرم و  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مرح 

روشناد و يدرم  هک  ترضح -  نآ  يهداتسرف  . دناسرب رهش  مدرم  مشاهینب و  یهاگآ  هب  ار  يدازآ  تلادع و  ناوراک  تشگزاب  شرازگ  ات 
درگ ربمایپ  مرح  رد  ار  مدرم  دـیدرگ و  هنیدـم  دراو  ترـضح  نآ  نامرف  ماجنا  هار  رد  تشاد -  ياهرهب  زین  يرعـش  قوذ  زا  و  دوب ، دـنمرنه 

ةانقلا یلع  هنم  سأرلا  جرـضم و  ءـالبرکب  هنم  مسجلاراردـم  یعمدأـف  نیـسحلا  لـتق  اـهب  مکل  ماـقم  ـال  برثی  لـها  اـی  : تفگ نینچ  دروآ و 
رفـس راب  راید  رهـش و  نیا  زا  رگید  تسا ؛ هدزمغ  هدرـسفا و  رگید  رهـش  نیا  تسین ؛ یگدنز  ياج  هنیدم  رگید  هنیدـم ! مدرم  يا  ناهرادـی 
تهج نیمه  هب  و  هدیسر ؛ تداهش  هب  راگزور  ناراکمتس  تسد  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادرمدازآ ، رالاس  هک  ارچ  دینک ! ترجه  دیدنبب و 
دنزرف كاپ  رکیپ  مدرم ! ! مزیریم کـشا  شناراـی  ناـج و  زا  رتزیزع  نآ  گوس  رد  نم  تسا و  ناور  نم  ناگدـید  زا  کـشا  بالیـس  مه 

هدرک ین  زارف  رب  شیدنا  کیرات  نارگدادیب  ار  شرونم  رس  تسا و  هداتفا  نوخ  كاخ و  رب  اونین  تشد  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  يهیامنارگ 
!!! دننادرگیم اهرهش  رد  و 

وا نادناخ  تشگزاب  دیون 

راگدای هک  داب  ناتدـیون  کنیا  اما  دوزفا : هآ ، کشا و  زا  ینافوت  نتخادـنا  هار  هب  ترـضح و  نآ  زوسناـج  تداهـش  مـالعا  زا  سپ  ریـشب » »
نامرهق نادیهش  ناگدنامزاب  نادناخ و  ناسرمایپ  نم  هدمآ و  دورف  امش  رهـش  يهزاورد  تشپ  نیدباعلا  نیز  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دنمجرا 

درم نز و  زا  هنیدـم  مدرم  زوسناج  ربخ  نیا  اب  ! مهد ناشن  امـش  هب  ار  نانآ  يهدرپارـس  هاگتماقا و  ات  ماهدـمآ  و  متـسه ؛ مدرم  امـش  هب  البرک 
تکرح هب  رهـش  يهزاورد  يوس  هب  نانکنویـش  دـنتخیر و  نوریب  اـههناخ  زا  هحفـص 369 ] گرزب [  کـچوک و  ناوـج و  ریپ و  اـت  هتفرگ 
نوریب هکنیا  زج  دنامن ، ناماس  نآ  رد  ياهدیشوپ  نیشنهدرپ و  يوناب  تفرگارف و  ار  رهش  رسارس  ینافوت  ناسب  زادگناج  ربخ  نیا  . دندمآرد

هب دوب ؛ راـبمغ  يزور  زور ، نآ  هک  یتـسار  تفرگ . شیپ  رد  ار  رهـش  يهزاورد  هار  ناـنز ، هرهچ  رـس و  رب  نانکنویـش و  ناـیرگ و  دـمآ و 
راوگوس رابکشا و  نامشچ  همه  نآ  دوب و  هدیدن  دوخ  هب  زور  نآ  زا  رتكانتشهد  رتتخس و  رتزوسناج و  يزور  ربمایپ  رهـش  هک  ياهنوگ 

هار هب  رهـش  يهزاورد  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  راگدای  رادـید  گنهآ  هب  هچراپکی  مدرم  يرآ ، ! تشادـن داـی  هب  داـیرف  هلاـن و  جاوما  و 
رهـش و يهزاورد  هب  ار  دوخ  گنردیب  مه  نم  دیوگیم : دروم  نیا  رد  ریـشب » .» دش هدیـشوپ  تیعمج  زا  اههار  اههچوک و  يهمه  دنداتفا و 

نوریب شاهدرپارـس  زا  دریگیم ، ار  دوـخ  ياهکــشا  یلامتــسد  اـب  هـک  یلاـح  رد  راوـگرزب  نآ  مدـید  مدـناسر ؛ نیدـباعلانیز  يهدرپارس 
يور رب  دوب  هدز  هودـنا  تخـس  هک  یلاح  رد  نیـسح  راگدای  داد و  رارق  مدرم  ربارب  رد  ياهیاپراهچ  تماما  تیب  نارازگراک  زا  یکی  . دـمآ

. تفرگارف ار  رهش  نامسآ  هودنا  مغ و  زا  ینافوت  دنتفگ و  تیلست  وا  هب  دنداد و  رس  نویش  دایرف و  ترضح  نآ  ندید  اب  مدرم  . تسـشن نآ 
درک و شکورف  مدرم  دایرف  هلاـن و  ویرغ  نآ  یپ  زا  و  داد ! شمارآ  توکـس و  ناـمرف  تسد ، يهراـشا  اـب  راوگرزب  نآ  هقیقد  دـنچ  زا  سپ 

. دش شوماخ 

هنیدم يهزاورد  رد  ترضح  نآ  زوسناج  نخس 

نآ تفگ و  ساپـس  وا  هاگراب  هب  درک و  شیاتـس  اههلمج  نیرتاسر  اههژاو و  نیرتابیز  اب  ار  هنازرف  راگدـیرفآ  تسخن  رون  ماـما  نیمراـهچ 
ادـخ و نیتسار  نید  زا  عافد  رطاخ  هب  تلاسر -  یحو و  نادـناخ  ام  رب  ینیگمهـس  ياهدادـیور  اهتبیـصم و  مدرم ! يا  ناـه  دومرف : هاـگ 

رکیپ رد  زیخرطخ  گرزب و  یفاکـش  میتفرگ و  رارق  نومزآ  دروم  اهنآ  يهلیـسو  هب  ام  دمآ و  دورف  وا -  ناگدـنب  تینما  يدازآ و  قوقح و 
شنادناخ شیدنا  نشور  هاوخیدازآ و  نادرم  ناکیدزن و  مالسلاهیلع و  نیسح  نارگحالصا ، ياوشیپ  ناگتسیاش و  رالاس  ! داد يور  مالـسا 

زارف رب  ار  شرونم  سدقم و  رس  و  دندرب ! تراسا  هب  دندیشک و  دنب  هب  ار  شزارفرس  هاگآ و  نارتخد  ترضح و  نآ  مرح  ناوناب  دنتشک ! ار 
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هدید نیمادک  و  !؟ دزوسن هاکناج  يهعجاف  نیا  رد  هک  تسا  لد  نیمادک  مدرم ! يا  ناه  هحفص 370 ] دندنادرگ [ !! اهرهش  رد  دندرک و  ین 
زوسناج تداهش  زا  سپ  هک  تسا  شنمدازآ  نامیااب و  نز  نیمادک  درم و  مادک  و  !؟ دزرو يراددوخ  کشا  بالیـس  زا  دیرگن و  هک  تسا 

، دـندرک هیرگ  وا  زادـگناج  تداهـش  رد  اهناشکهک  كالفا و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ددرگ !؟ نامداش  شنارای  نادـناخ و  ترـضح و  نآ 
هاگراب برقم  ناگتشرف  ایرد ، رامشیب  نایهام  هدیشک ، نامسآ  هب  رـس  ناتخرد  ، هدرتسگ ياهنیمز  نارکیب ، ياهنامـسآ  روانهپ ، ياهایرد 

مغ رد  هک  تسا  تسودرشب  بلق  نیمادک  مدرم ! يا  ناه  ! دنتسیرگ ترضح  نآ  شارخرگج  گوس  رد  ناینیمز  ناینامسآ و  یمامت  ادخ و 
يهریـس کبـس و  وا و  يهیامنارگ  دوجو  يالاو  ياهـشزرا  يهتفیـش  هک  تسا  هاوخناـمرآ  لد  نیمادـک  ؟ دفاکـشن ناـبوخ  رـالاس  تداـهش 
يهعجاف دـناوتب  هک  تسا  شوگ  نیمادـک  ؟و  دوشن نیگهودـنا  وا  سدـقم  نوخ  ندـش  هتخیر  رب  ددرگن و  وا  يهناشنمدازآ  هنادنـسپادخ و 

! مدرم يا  ناه  ؟ ددرگن رطاخ  ناشیرپ  هدز و  هودنا  شبحاص  دونـشب و  دـمآ ، دراو  مالـسا  رکیپ  رب  نیگمهـس  دادـیور  نیا  زا  هک  ار  یفاکش 
يوک و ره  يهراوآ  و  رود ، شیوخ  يهناشاک  هناخ و  زا  ار  ام  هک  دـش  نانچ  راگزور  دیـسر و  ییاج  هب  تلاسر  یحو و  نادـناخ  اـم  راـک 
قوقح و تیاعر  گنهرف و  مالـسا و  زا  يراگزور  هک  لباک -  كرت و  نادنزرف  ناسب  ام  هب  دـنتخاس !!! اهنابایب  اهرهـش و  ردـبرد  و  نزرب ،

هدز رس  ام  زا  يدنیاشوخان  راک  هن  میدوب و  هدز  تسد  یهانگ  هب  هن  ام  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دنتسیرگن ؛ دندوب -  هناگیب  نارگید  تمرح 
نینچ تسا ، هقباسیب  نیـشیپ  ياههعماج  اهتما و  رد  هک  تفر  یمتـس  ام  رب  هک  یتسار  میـشاب !!! دادـیب  راـشف و  همه  نیا  روخ  رد  اـت  دوب 

ياهنامرآ اهشزرا و  ناراگزومآ  قح  رد  كانتشحو  يدادیب  تیانج و  زج  راتفر  نیا  و  دناهدید ؛ اهمشچ  هن  دناهدینـش و  اهـشوگ  هن  يزیچ 
همه نآ  ياج  هب  ربمایپ  رگا  دنگوس ، يادخ  هب  مدرم ! يا  ! دوبن اهناسنا  قوقح  نارادـمچرپ  تلادـع و  يدازآ و  حلـص و  ناروآ  مایپ  الاو و 

قوقح نتخاس  لامیاپ  ندومن و  هراوآ  نتشک و  هب  درکیم و  شرافس  ام  اب  راکیپ  ینمشد و  هب  ام ، هب  تبحم  رهم و  هب  تیصو  اهشرافس و 
رد . نوعجار هیلا  انا  اناف هللا و  دوبن !! ریذـپ  ناکما  دـیدرگ ، راتفر  ام  اب  هچنآ  زا  رتدـب  دـش و  ماجنا  ام  قح  رد  هچنآ  زا  رتارف  دادیم ، نامرف  ام 

يرای زا  تشادـن و  نتـسشن  ناوت  هحفـص 371 ] هدـش و [  ریگ  نیمز  يراـمیب ، اـپ و  درد  رثا  رب  هک  ناـحوص - » نب  ۀعـصعص   » ماـگنه نـیا 
شریذپ نمـض  زین  راوگرزب  نآ  تساوخ و  شزوپ  تفر و  ترـضح  نآ  يوس  هب  تساخرب و  دوب ، هدش  مورحم  ربمایپ  نادناخ  هب  ندـناسر 

نیز زوسناج  نانخس  نایاپ  زا  سپ  . تساوخ شیاشخب  شزرمآ و  ادخ  هاگراب  زا  شردپ  وا و  يارب  درک و  يرازگـساپس  شرهم  زا  وا ، رذع 
نابحاص زا  نآ  ياههناخ  ادخ و  ربمایپ  رهش  دندید  اما  دندش ، هنیدم  دراو  نارفسمه  ناهارمه و  رگید  ترضح و  نآ  مالسلاهیلع  نیدباعلا 

هدناراب و نیمزرـس  نآ  رب  ار  مغ  ناراب  ریدـقت  تسد  دـنکارپیم . هودـنا  مغ و  جوم  نآ ، یلاخ  ياههناخ  رهـش و  تسا و  یهت  شنانکاس  و 
ياهناوراک هدـش و  هریچ  راید  رهـش و  نآ  رب  هدنـشک  ياهجنر  درد و  هتفرگارف و  ار  اـجنآ  نیمز  نامـسآ و  راوید و  رد و  گرزب  یگوس 

شیوخ ناگتـسیاش  نادرم و  گرزب  نارورـس و  زوسناج  تداهـش  رطاخ  هب  نآ  ياههناخ  رهـش و  هدـنکفا و  هیاس  اجنآ  رب  هودـنا  گوس و 
يدازآ قوقح و  زا  عافد  هار  رد  هک  یناسک  ياهناج  ... حاحلا اهراثآ  وحم  یف  حایرلل  حایـص و  اهدـهاعم  یف  ماهلل  . دـیامنیم زیگنا  ساره 

روحم رد  اهدابدنت  دهدیم و  رـس  ماقتنا  یهاوخداد و  دایرف  هرامه  دـندش ، هتـشک  هتفرگ و  رارق  مجاهت  دروم  دوخ  يهعماج  نید و  دوخ و 
زا هک  تسا  ياهدـیدغاد  ردام  لاح  نابز  ناـسب  راـید ، رهـش و  نآ  لاـح  ناـبز  . دـنکیم يراـشفاپ  زیتسمتـس  زیخدرم و  نیمزرـس  نآ  راـثآ 

شیوخ شیدـنا  تسرد  هتـسیاش و  نادرم  زا  نیمزرـس  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .و  دراـبیمورف کـشا  ناراـب  شیوخ  رابکـشا  ناگدـید 
يا ناه  هک : دنکیم  همزمز  هدزمغ  رهـش  نآ  ییوگ  . دـناهدرک شوخ  اج  نآ ، ياهارـس  اهرـصق و  رد  امن  ناسنا  ياهناویح  تسا و  مورحم 

هک وا  نادـناخ  زا  ناکاپ  رب  زین  و  مرابب ، کشا  ناراب  دـش ، تراغ  زین  وا  كاپ  رکیپ  هک  يردـقنارگ  دیهـش  نآ  رب  ات  دـینک  يرای  ارم  مدرم ،
ناکاپ نآ  سنوم  رات ، بش  ياهتولخ  رد  نم  هک  ارچ  دنداهن ، تداهش  رتسب  رب  رس  تلادع  قح و  هار  رد  ترـضح  نآ  اب  هارمه  ماگمه و 

اب هـک  ماهلـال  لـگرپ و  هوـیمرپ و  ناتـسوب  نآ  زا  هآ  . مدینـشیم ادـخ  اـب  ار  ناـشیاهشیاین  زاـمن و  رد  ار  ناـشزاین  زار و  مدوـب و  ناـبوخ  و 
زا دنتسیایمن و  زاب  کشا  ناراب  زا  مناگدید  هک  یتسار  ! دیدرگ رات  هریت و  هک  منشور  هراتسرپ و  بش  و  دییارگ ، نازخ  هب  متس  ياهدابدنت 

نامیا یگدازآ و  نانامرهق  نآ  متـسناوتن  هک  یماگنه  شاک ، يا  هحفص 372 ] دوشیمن [ . هتـساک  اسرفناج  گوس  نیا  رد  مهودنا  درد و 
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كاپ ياهرکیپ  هاگمارآ  متـسناوتیم  شاک  مزاس ؛ فرطرب  نانآ  ربارب  زا  ار  اههنتف  جوم  نآ  و  مناسر ، يرای  متـس  اب  يهزرابم  نادـیم  رد  ار 
ياهراسهمشچ دش و  هدرمژپ  ادخ  نید  يهناشنمدازآ  رورپناسنا و  ياهتنس  نانآ  تداهش  اب  هک  یتسار  مریگرب . رد  ار  نانآ  مشاب و  نانآ 

میهافم ریـسفت  نآرق و  تایآ  يهناصلاخ  رادفده و  توالت  راثآ  دیکـشخ و  دنامزاب و  شـشوج  زا  نانآ  زوسناج  تداهـش  اب  اورپ  نامیا و 
يایند نید و  ناکرا  مادـهنا  زا  سپ  يدنکفارـس  ناـیز و  نیا  رب  ياو  يا  سپ  . دـش فقوتم  تسـسگ و  نآ  يهناتـسودرشب  فراـعم  دـنلب و 
مالعا نامیا و  زا  سپ  نآ  رادایند  رز و  بصعت  نارادفرط  تموکح و  دادـیب  ییارگـسپاو و  زا  تفگـش  و  مدرم ! يهنادنـسپادخ  هتـسیاش و 

ناگدید هنوگچ  و  منزن ؟ هلان  ترتع  نآرق و  ناشفارون  راثآ  ناشخرد و  يهریس  ندش  لامیاپ  نتخیـسگ و  مه  زا  يارب  هنوگچ  رخآ  ! مالـسا
نیـشنمه هدنلاب  هنادواج و  راید  رهـش و  نیا  هاوختلادع  رادرک و  هتـسیاش  نانکاس  هک  یلاح  رد  ؟ مزاسن رادـیب  هعجاف  نیا  زا  ار  دولآ  باوخ 
متفرگیم غورف  ناشرون  زا  نانآ  رانک  رد  نم  نم ! شخب  ینشور  ناشفارون و  ناگراتس  اههام و  اهدیـشروخ و  دندوب و  میاهزور  اهبش و 

زا متشاد و  راختفا  فارشا و  تیرـشب  رب  نانآ  دوجو  تکرب  هب  مدشیم و  روهرهب  نم  نیمز  رب  ناشندرپس  ماگ  نانآ و  شخبماهلا  راثآ  زا  و 
قیمع و هودـنا  مغ و  هنوگچ  فصو  نیا  اب  متخاسیم ؛ نیگآ  رطع  ار  اج  همه  نانآ  ناشخرد  درکلمع  گـنهرف و  زاـسناسنا و  دوجو  رطع 

نیرخآ هک  هدورـس -  نیا  اب  هدنراگن  کنیا  ؟و  هنوگچ یتسار  دهاکب ؟ نانآ  رابمغ  گوس  رد  مجنر  درد و  زا  دنک و  شکورف  نم  هاکناج 
نیا هنیدـم -  هب  البرک  ناوراک  تشگزاب ، زا  سپ  ربمایپ -  نادـناخ  زا  هدـنام  ياـجرب  راـثآ  اهارـس و  رب  تسا -  باـتک  نیا  رد  شاهدورس 

اهموص و اهنم  لطع  ئراق و  ةوالت  نم  ءالخ  تسمأ  واهتاصرع  ترفقا  دق  اهتیفلأف  دمحم  یبنلا  راد  یلع  تفقو  ! دنکیم ییارس  هیثرم  هنوگ 
یهت شنادنزرف  نابحاص و  زا  ار  رهش  ارس و  نآ  نارک  ات  نارک  ماهداتسیا و  یمارگ  ربمایپ  شخبماهلا  تکربرپ و  يارـس  ربارب  رد  ... اهتالص

تسین یسک  کنیا  نیتسار  نارگتوالت  نآ  اهنآرق و  توالت  نآ  زا  سپ  شخبماهلا  تکربرپ و  ياهارس  نیا  رد  يرآ ، . مرگنیم مباییم و 
تیونعمرپ و نارادهزور  نارازگزامن و  زوسناج  تداهـش  رطاخ  هب  کـنیا  هحفـص 373 ] هناصلاخ [  هنافراع و  ياهزامن  اـهيرادهزور و  و 

ياههتوب لگ  هاگـشیور  تخانـش و  ناتـسوب  گنهرف و  شناد و  هاگتـساخ  اهارـس  نیا  رهـش و  نیا  . تسا هدـش  لیطعت  اـهنآ  هاوختلادـع 
نادـناخ یناـسنا  قیمع و  دـنویپ  . تسا هدـنامزاب  ناـمورحم  ناـبلطشناد و  هب  شیوخ  شـشخب  هیدـه و  زا  کـنیا  دوب و  ناـمیا  یهاـگآ و 

نیـسح يهناعاجـش  زوسناـج و  تداهـش  زا  سپ  ناـنآ  یــشاپورف  یگدـنکارپ و  نـیا  ناربـج  هدـییارگ و  یگدـنکارپ  هـب  مشاـه  راـختفارپ 
نارای وا و  تداهـش  رد  میرارقیب  هودنا و  نازوس  هآ  وتـسا  رابکـشا  ربمایپ  دنمجرا  هداون  گوس  رد  مناگدید  ور  نیا  زا  . دیاشن مالـسلاهیلع 

يهماگنه ایآ  يزرویم ! ییابیکـش  اسرف  تقاط  گوس  نیا  رد  ردقچ  رگید  وت  نم ! رادغاد  هتخوس و  لد  يا  ناه  . ریذپان نایاپ  شراکادـف 
؟ يدرگ زاینیب  درد  غیرد و  نیا  زا  ییآرد و  اپ  زا  هک  تسا  هدیسرن  نآ 

ردپ گوس  رد 

يراـبدرب و همه  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  رون ، ماـما  نیمراـهچ  هک : تسا  هدـش  تیاور  داـب -  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  مردـپ -  زا 
هب یسک  هک  شریذپان  فصو  ییابیکـش  نآ  اب  و  دوب ، رترادیاپ  رتراوتـسا و  رادهشیر ، هدییاس و  نامـسآ  هب  رـس  ياههوک  زا  هک  شیرادیاپ 

تخس گرزب  يهعجاف  نیا  زا  دوب و  باتیب  نایرگ و  رایـسب  ردپ  تداهـش  نیگمهـس  تبیـصم  ربارب  رد  دیـسریمن ، ترـضح  نآ  بیکش 
رابمغ دادـیور  نیا  رب  رادـغاد  یبلق  رابکـشا و  یناگدـید  اب  لاس  لـهچ  ترـضح  نآ  ! دربیم تیاکـش  ادـخ  هاـگراب  هب  هراـمه  دـیلانیم و 

ردپ هاگتداهش  زا  دشیم ، رضاح  شراطفا  يارب  اذغ  هک  یماگنه  ! تشذگیم يرادهدنز  بش  يرادهزور و  هب  شزور  هنابش  تسیرگیم و 
تخیریم کشا  درکیم و  همزمز  !و  تبیصم نیا  رب  ياو  يا  ! هودنا مغ و  زا  هآ  : دومرفیم درکیم و  دای  البرک  يهتفخ  نوخ  هب  نادیهـش  و 

دنزرف !« اناشطع هللا  لوسرنبا  لتق  ! اعئاج هللا  لوسرنبا  لتق  [ » هحفـص 374 دومرفیم [ : زین  !و  هالبرکاو هک : دروآیم  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  و 
دولآ کشا  شاهماج  نابیرگ  هک  تسیرگیم  ردـقنآ  و  دنتـشک ! هنـشت  بل  اب  ار  ربمایپ  رـسپ  ! دیـسر تداهـش  هب  هنـسرگ  ربمایپ  يهیامنارگ 

! دیدرگیم
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ترضح نآ  يهنارگنشور  هیرگ 

هک مدیـسرپ  شاهیاـمنارگ  ردـپ  گوس  رد  داجـس  ماـما  رایـسب  يهیرگ  لـیلد  زا  يزور  هک : تسا  هدروآ  یلاـمث  يهزمحوبا  دروـم  نیا  رد 
مولعمان وا  رب  شاتشونرـس  دش و  دـیدپان  شناگدـید  ربارب  زا  نانآ  زا  یکی  هک  تشاد  رـسپ  هدزاود  بوقعی  ادـخ ، ربمایپ  هزمحابا ! دومرف :

زگره دوب و  هدنز  شدنزرف  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دیدرگ ، انیبان  دیپس و  شناگدید  هک  تسیرگیم  شدنزرف  رب  ياهنوگ  هب  وا  دیدرگ و 
، مناگدـید ربارب  رد  هشیپ ، تنوشخ  شیدـناکیرات و  میژر  نیا  هک  منک  هچ  نم  اما  تسا ؛ هتفگ  دوردـب  ار  ناـهج  وا  هک  تشادیمن  رواـب 

زیگنا ساره  دادبتـسا  یفن  یبلطحالـصا و  یهاوختلادع و  مرج  هب  اهنت  تعاس ، کی  رد  ار  منادناخ  نانامرهق  زا  نت  هدفه  ردقنارگ و  ردـپ 
زا نیگمهس  يهعجاف  نیا  هودنا  ایآ  امـش  رواب  هب  درک !! ماع  لتق  دیرب و  رـس  ادخ  نید  زا  جورخ  يرگـشروش و  كرام  نتخاون  اب  یبهذم ،

مربیم نایاپ  هب  نودیزنبا »  » بانج یبرع ، برغم  رادمان  يهدنیارس  زوسناج  يهدورس  نیا  اب  ار  دوخ  يهتشون  ماجنارس  ؟و  تسا ینتفر  دای 
الول یـسألا  انیلع  یـضقی  انرئامـض  مکیجانت  نیح  داکتانیقآم  تفج  ـال  مکیلا و  اـقوش  اـنحناوج  تلتبا  اـمف  اـنب  متنب و  : دیارـسیم نینچ  هک 

اوبـسحت ال  ... انیحایر الا  انحاورال  متنک  امف  رورـسلا  دهع  مکدهع  قسیلانیلالیل  اضیب  مکب  تناک  ادوس و  تدغف  انمایأ  مکدعبل  تلاحانیـسآت 
مکل ءافولا  الا  مکدعب  دقتعن  ملانینامأ  مکنع  تفرـصنا  مکنم و ال  الدـب  انؤاوهأ  تبلط  ام  هللاوانیبحملا  يأنلا  ریغ  ام  لاط  نا  انریغی  انع  مکیأن 
بلق يهرتسگ  هنامحریب  هناملاظ و  قارف  ییادج و  نیا  داتفا و  ییادج  ناراگزور  ياهنیرترب  امـش  ام و  نایم  ... انید هریغ  دـلقتن  مل  ایأر و 

کـشخ دـیرابورف و  هرامه  نامناگدـید  کشا  ناراـب  هحفـص 375 ] امـش [  هب  ریذـپان  فصو  قـشع  رطاـخ  هب  و  تخاـس ، روهلعـش  ار  اـم 
رگا میروآیم ، دای  هب  ار  ندوب  امـش  هارمه  تیونعم  تداعـس و  زا  هدـنکآ  ياههظحل  اهزور و  امـش و  تمظع  هوکـش و  هک  یماگنه  . دـشن

دوجو تکرب  هب  هک  یلاح  رد  . دروآرد اپ  زا  ار  ام  هودنا  مغ و  هک  تسا  هدـنامن  يزیچ  دـشابن -  يرادـیاپ  ییابیکـش و  رد  امـش  هب  يادـتقا 
، هعماج رد  ناتروضح  مدع  امـش و  يرود  رطاخ  هب  هک  درد  غیرد و  کنیا  دوب ، نارابرون  دـیپس و  ام  رات  هریت و  ياهبش  امـش  يهیامنارگ 

مدرم هعماج و  يارب  امـش  هک  داب ، تکربرپ  ناتراگزور  یمارگ و  ناتمان  هنادواج و  ناتدای  دـییارگ . یهابت  یهایـس و  هب  ام  راگزور  زور و 
يرود و هک  یناسک  هب  دیناسریم ؟ نانآ  هب  ار  ام  مایپ  یـسک  هچ  نم ، يادـخ  هآ ، . دـیدوب دـشر  یتخبکین و  ناحیر و  حور و  هرـسکی  ام ،

دناسرب نانآ  هب  ار  ام  رابمغ  مایپ  ات  تسا  یـسک  هچ  تسا . هدناشوپ  ام  رب  هدننکـش  ریذپان و  نایاپ  يراتفرگ  هودنا و  زا  یـششوپ  ناشنارجه 
امش روضح  تکرب  هب  هک  يراگزور  هنامز و  دنبرد ، مدرم  ناشخب  تاجن  هار و  نارگنشور  ناراگزور ، ناکاپ  نارای ، نازیزع ! يا  ناه  هک :

کنیا دوب ، هدومن  تداعس  هدنخ و  زا  راشرس  و  هتخاس ، نامداش  داش و  ار  ام  مدرم  هعماج و  امـش ، هب  ام  یـسرتسد  یکیدزن و  یهارمه و  و 
، ام قح  رد  امش  يراوگرزب  رهم و  امش و  هب  ام  نیشتآ  قشع  . تسا هتخاس  راتفرگ  تخـس  دنایرگیم و  ار  ام  هرابرگد  امـش  يرود  رطاخ  هب 

غیرد دنتخادرپ و  تنطیـش  نیرفن و  هب  قشع  رهم و  نیا  دض  رب  نانآ  تخیگنارب و  ار  ام  شیدنا  کیرات  نانمـشد  يزرودسح  يزوتهنیک و 
میدوب هتشر  دنویپ  یتسود و  نیا  هار  رد  هچنآ  ره  تسسگ و  ام  نامیپ  ور  نیا  زا  تفگ ، نیمآ  ام  دض  رب  نانآ  ياعد  هب  راگزور  هک  درد  و 

رد کنیا  هک  درد  غیرد و  اما  دوبن ، ام  یگدنکارپ  يهشیدنا  رد  یـشیدنا  تسرد  ناسنا  چـیه  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ام  دـنویپ  . تسـسگ مه  زا 
رادتـسود لد ، رای  ندـیدن  يرود و  ییادـج و  هک  تسا  تسرد  . تسب ناوتیمن  دـنویپ  رادـید و  هب  يدـیما  هک  میاهدـمآ  راـتفرگ  یطیارش 

هب تبسن  ار  ام  يادیش  هتفیش و  ياهلد  كاپ و  فطاوع  دناوتب  امـش  يرود  هک  دیرادم  رواب  زگره  اما  اما ... دزاسیم ، نوگرگد  ار  قشاع 
 ] دیوجیمن ار  اهلسن  اهرـصع و  ياهنیرترب  امـش  زج  ام  ياهلد  هک  دنگوس  يادخ  هب  . زگره دزاس ، بولطمان  ینوگرگد  شوختـسد  امش 

مـسر هار و  هب  يرادافو  هب  زج  امـش ، زا  سپ  . تسـسگ دـهاوخن  امـش  زا  ام  ياهنامرآ  اهدـیما و  اهوزرآ و  دـهاوخیمن و  و  هحفص 376 ]
يرواب و نید  رد  امـش  يالاو  ياههشیدـنا  زا  زج  میرادیمن و  رواـب  ار  امـش  هاگدـید  زج  میـشیدنایمن و  امـش  شخب  جوا  هناتـسودرشب و 

ققحت باتک  نیا  شراگن  زا  ام  فدـه  اـجنیا  اـت  هک  ساپـس  ار  يادـخ  ... درک مهاوخن  يوریپ  يزیچ  زا  هناـشنمدازآ  هناـصلاخ و  يرادـنید 
زا . تسوا يوس  هب  ام  تشگزاب  دـشابیم و  ام  هاگهانپ  هانپ و  ومه  تسا و  هنازرف  يادـخ  رب  راک  نیا  شاداپ  رد  ام  دامتعا  لـکوت و  تفاـی ،
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یگمه و  رشان ] مجرتم ،  ] هدنسیون دزاسن و  هرهبیب  شیوخ  فطل  رهم و  زا  ار  نآ  هدنونـش  باتک و  نیا  هدنناوخ  هک  میدنموزرآ  وا  هاگراب 
نآ گوس  رد  ار  اـم  هناـصلاخ  هودـنا  رهم و  و  هتخاـس ، دـنمهرهب  شیوخ  شیاـشخب  رهم و  زا  ار  يدازآ  ياوـشیپ  ناتـسآ  رب  نارازگتمدـخ 

یهارمه و و  نانآ ، رب  هآ  کشا و  راثن  يراوگوس و  يهدیدنـسپ  يهریـس  نیا  و  دزاس ، رادـیاپ  ام  ياهلد  رد  شراکادـف  نارای  ترـضح و 
گرزب نادناخ  قح  رد  ناراکمتس  زا  يرازیب  مالعا  گرزب و  گوس  نیا  رد  وا  نادناخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  یماگمه 

تلفغ و تفآ  هک  دنتسه  یناسک  ام  مدرم  ام و  نایم  رد  رگا  ایادخ ! راب  . درادب هدنیاپ  هدنز و  ام  يارب  ربمایپ  رادید  زیخاتـسر و  زور  ات  ار  وا 
هدیسر ییاج  هب  ناشراک  هتشادزاب و  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  رب  زومآسرد  هناصلاخ و  هناهاگآ و  يراوگوس  تمعن  زا  ار  نانآ  هانگ ،

هب ترـضح  نآ  نیتسار  ناراوگوس  شاداپ  زا  ایادخ ! راب  دناهتفر ، ایند  زا  وت  هاگراب  هب  دـیما  وت و  تیانع  رهم و  زا  یهت  یلد  تسد و  اب  هک 
رد زیگنارب و  ناگـشیپ  یتسار  ناقیدـص و  ناروآ و  مایپ  اب  ار  ام  و  یـشخب ، جوا  ناعـشاخ  ماقم  هب  ار  اهنآ  هک  زاس  ناـنآ  بیـصن  ياهزادـنا 

هحفص 379 ] [ . ] 120 . ] نیملاعلا بر  نیمآ  هد  رارق  اهلسن  اهرصع و  رادرک  هتسیاش  نیتسار و  نادیهش  يهرمز 

هدروخ ورف  مشخ  راجفنا 

نادجو هاگداد  ربارب  رد 

روضح ینوگانوگ  ياههاگداد  رد  دوز  ای  رید  هاوخان  هاوخ و  تسا و  لوئسم  شیوخ  درکلمع  راتفگ و  ربارب  رد  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا 
شهوکن ای  قیوشت و  دروم  ماجنارـس  شانتـسیز ، تسردان  ای  تسرد  رطاخ  هب  ارچ ، نوچ و  تساوخزاـب و  وج و  سرپ و  زا  سپ  و  هتفاـی ،

هاگداد : زا دنترابع  دـنراد ، رارق  ناسنا  هار  رـس  هک  ییاههاگداد  . ددرگیم نیگمهـس  يرفیک  ای  رابهوکـش و  یـشاداپ  روخرد  هتفرگ و  رارق 
زا نخـس  کـنیا  هک  نیباوت  هورگ  .و  زیخاتـسر هاـگداد  رگید  ،و  نادـجو هاـگداد  ، اـهدرکلمع یعیبط  راـثآ  هاـگداد  ، خـیرات هاـگداد  ، يرـشب
هب و  هتفرگ ، رارق  شیوخ  درکلمع  یعیبط  رثا  نادجو و  هاگداد  ربارب  رد  زیخاتسر ، هاگداد  رد  روضح  زا  شیپ  هک  دندوب  یمدرم  تساهنآ ،

ءایحا تما و  روما  حالصا  روظنم  هب  هک  ترضح -  نآ  زا  يرادربنامرف  رد  یهاتوک  هاگ  نآ  و  قارع ، هب  ناگتسیاش  رالاس  زا  توعد  رطاخ 
 - دوب هدمآ  يوما  عاجترا  میخدب  ناطرس  دادبتـسا و  راصحنا و  رابگرم  تفآ  اب  هزرابم  ربمایپ و  يهنالداع  هناتـسودرشب و  يهریـس  کبس و 
زا تاجن  يارب  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  تسرد  و  دندش . راتفرگ  نادـجو  كاندرد  يهجنکـش  زوسناج و  تمادـن  هب  هتفای و  موکحم  ار  دوخ 
هار نیا  رد  و  دننک ، ناربج  نکمم  تروص  رهب  ار ، دوخ  ریذپان  ناربج  ياهیهاتوک  تاهابتشا و  ات  دندش  نآ  رب  نادجو  رابگرم  يهجنکش 
هن هار ، نیا  رد  شیوـخ  تداهـش  اـی  ترـضح و  نآ  ناگدنـشک  يدوباـن  مالـسلاهیلع و  نیـسح  یهاوـخنوخ  اـب  زج  هک  دندیـسر  اـجنآ  هـب 
هن و  دنیادزب ، نآ  مدرم  هفوک و  هایـس  يهدـنورپ  زا  ار  گرزب  هانگ  نیا  راع  گنن و  هن  و  دـنیآ ، لیان  نادـجو  شمارآ  لحاس  هب  دـنناوتیم 

تـضهن تکرب  هب  هشیدـنا ، رد  شهج  نیا  بولطم و  يرکف  لوحت  نیا  اب  يرآ ، هحفص 380 ] دنروآ [ . مهارف  زیخاتـسر  زور  يارب  یباوج 
درــص نـب  نامیلــس  : نوـچ یگرزب  ياـههرهچ  هـک  دوـب  نآ  ینیرفآروـش  ینکــش و  تـسبنب  يرگنــشور و  اروشاــع و  يهنابلطحالــصا 
نارای زا  تلاسر و  نادناخ  نیرید  نارادتـسود  زا  یگمه  هک  دادش  نب  ۀعافر  ،و  لاو نب  هللادبع  ، دعـس نب  هللادـبع  ، هبجن نب  بیـسم  ، یعازخ

درگ تشاد -  زین  ار  ربمایپ  اب  یهارمه  راختفا  اهتلیـضف ، ریما  اب  یهارمه  راـختفا  رب  نوزفا  هک  نامیلـس - »  » يارـس رد  دـندوب  ناـنمؤمریما 
. دنتسشن یشیدناهراچ  هب  دندمآ و 

یخیرات تسشن  نآ 

شناگدید ماج  هک  یلاح  رد  وا ، هاگراب  زا  شزرمآ  بلط  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  تساخاپب و  بیـسم »  » تسخن نارای ، ندمآ  درگ  زا  سپ 
نارکفمه و يا  ناه  : تفگ نینچ  دوب ، رادـغاد  تخـس  شراکادـف  نارای  ناگتـسیاش و  رـالاس  تداهـش  رد  شبلق  دزیم و  جوم  کـشا  زا 
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داد رارق  نوگانوگ  ياههنتف  ضرعم  رد  رایسب ، رمع  نتشاد  ینازرا  اب  ار  ام  هنازرف  يادخ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ! نامرآ هدیقع و  رد  ناردارب 
زیخاتـسر يادرف  هک  میـشاب  یناسک  زا  هاگ  نآ  دـیاشخبن و  ام  رب  دابم  هک  میهاوخیم  شیوخ  راـگدرورپ  زا  هناعـضاخ  کـنیا  و  دومزآ ! و 

« ریـصن نم  نیملاظلل  امف  اوقوذف  ریذنلا  مکءاج  رکذت و  نم  هیف  رکذتی  ام  مکرمعن  ملوا  :» دـیامرفیم نآرق  هک  میـشاب  شهوکن  نیا  روخرد 
ایآ و  تفرگیم ؟ تربع  یگتـسیاش  هب  دریگ ، تربع  نآ  رد  تسیابیم  هک  سک  ره  هک  میدادـن  ینالوط  يرمع  ار  امـش  ایآ  ناـه ! [ . 121]

دیـشچب ار  شیوخ  تسیاشان  درکلمع  كاندرد  رفیک  دیتفریذپ ، رادشه  هن  دیتخومآ و  تربع  هن  هک  کنیا  دـماین ؟ هدـنهد  رادـشه  ناتیارب 
هحفـص نآ [  رد  ادـخ ، هک  يرمع  دومرف : داب -  شکانبات  ناور  هب  دورد  هک  نانمؤمریما -  نارای ! . تسین يروای  رای و  نارگدادـیب  يارب  هک 

ام يهمه  کنیا ، و  تسین ؛ هتفریذپ  يرذع  هانگ و  رگید  نآ  زا  سپ  و  تسا ؛ یگلاس  تصـش  ات  دریذپیم ، ار  ناسنا  نادنزرف  شزوپ  [ 381
صلاـخان و نوـمزآ ، يهزوـک  رد  ار  اـم  ادـخ  اـما  میدوتـسیم ، ار  نتـشیوخ  اـم  يهمه  هک  اتفگـش  و  میاهدیـسر ؛ یگلاـس  تصـش  زرم  هـب 
میتشاد و لیسگ  اهکیپ  و  میتشون ؛ توعد  ياههمان  ربمایپ  زارفرـس  تخد  هیامنارگ  دنزرف  هب  هک  میدوب  مدرم  ام  هک  ارچ  تفای ؛ فابغورد 
ات راک  زاغآ  زا  ترـضح  نآ  دندرک و  مامت  ام  رب  ار  تجح  دـندمآ و  ام  يوس  هب  وا  ياههداتـسرف  هدـنیامن و  اهرارـصا ؛ یپ  زا  هک  هاگ  نآ 

شیوخ يهنابلطحالـصا  هناهاوختلادع و  شبنج  اب  يراکمه  تلادـع و  قح و  يرای  هب  ار  ام  ناهن  راکـشآ و  شاتداهـش ، راختفارپ  ماجنا 
یمدق دنچ  تارف و  لحاس  رد  اهلـسن  اهرـصع و  درمنارگ  نآ  ات  میدمآ ، هاتوک  وا  هارمه  هب  يراکادـف  زا  ام  هک  درد  غیرد و  اما  دـناوخارف ،

اب هن  ام  و  دیـسر ؛ تداهـش  هب  شنارای  نازیزع و  زا  یهوبنا  هارمه  هب  ادـخ  نید  هعماج و  يدازآ  قوقح و  زا  عاـفد  مرج  هب  اـم  راـید  رهش و 
يهتخودنا ياهییاراد  اب  هن  میدیـشکیمرب ؛ ماین  زا  دیابیم  هک  ياهتخآ  ياهریـشمش  اب  هن  و  میدرک ، يرای  ار  وا  شیوخ  ییوگقح  نابز و 

هاگراب رد  ام  کنیا  . میتساوخ ددـم  وا  هب  یناسريرای  يارب  شیوخ  ناگتـسب  ریاشع و  زا  هن  و  میدـناسر ، کمک  ار  وا  مسر  هار و  شیوخ ،
وا و ردقنارگ  بوبحم و  دنزرف  هک  تسا  هتفریذپ  ام  زا  یـشزوپ  هچ  شربمایپ  هاگـشیپ  رد  تشاد و  میهاوخ  يرذـع  هچ  شیوخ  راگدرورپ 

يرذع چیه  دنگوس  يادخ  هب  هن ؛ ام ! رب  غیرد  . میدرکن يرای  ار  نانآ  ام  دنداهن و  تداهش  رتسب  رب  رـس  ام  رانک  رد  شاهزیکاپ  كاپ و  لسن 
رد ای  میزاس و  دوبان  ار  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  نآ  يهشیپ  تواقـش  شیکتنوشخ و  راکبیرف و  ناگدنـشک  ای  هک  تسین  نیا  زج  یـشزوپ  و 

دونـشخ ام  زا  يراکادـف  نیا  رطاـخ  هب  رهمرپ  يادـخ  هک  دـیما  تسین  یهار  رگید  يرآ  میوش ؛ هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هار 
هک ارچ  ، ددرگ ماگشیپ  ناگرزب  نارکفنشور و  امش  زا  یکی  هار  نیا  رد  دیاب  نارکفمه ! يا  ناه  . میشاب ناما  رد  وا  تخـس  رفیک  زا  ددرگ و 
رب دورد  دییآ . درگ  نآ  ریز  هک  دیاب  هتشارفارب  یمچرپ  دیرب و  هانپ  وا  هب  اهبیـشن  زارف و  رد  ات  دیـشاب  هتـشاد  يریما  دیاب  ریزگانب  هار  نیا  رد 

. داب امش 

نارنخس نیمود 

: تفگ نارنخـس  نیتسخن  هب  باطخ  شراکادـف ، نارای  ناگتـسیاش و  رالاس  رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  تساخاپب و  ۀـعافر »  » هاگ نآ 
هک اهراک  نیرترب  هب  وت  دوب و  راتفگ  نیرتتسرد  نم ، رواب  هب  تخاس ، يراج  وت  ناـبز  هحفص 382 ] رب [  ادخ  هک  ینانخـس  زیزع ! تسود 

هراشا تسا ، نآ  هب  لمع  تیلوئسم و  تخانش  قح و  يوس  هب  ناهانگ  زا  تشگزاب  هبوت و  ناراکهبت و  اب  داهج  نارگدادبتسا و  اب  يهزرابم 
تراتفگ رد  ریما  شنیزگ  دروم  رد  هچنآ  زین  .و  تسا هتفریذـپ  هرـسکی  تتوعد ، میرادـیرخ و  ناـج  هب  ار  تراـتفگ  ساـسا  نیا  رب  يدرک ؛

. میریذپیم ار  نآ  زین  ام  و  تسا ، یتسرد  هاگدید  مه  نیا  دنیآ ، درگ  نآ  ریز  هک  ياهتـشارفارب  مچرپ  دنرب و  هانپ  وا  يوس  هب  مدرم  ات  دمآ ،
تـسود شیدـنا و  نشور  ياهرهچ  ام  نایم  رد  هدیدنـسپ و  اـم  رظن  زا  یـشک ، شود  هب  ار  نارگ  تیلوئـسم  نیا  راـب  امـش  دوخ  رگا  کـنیا 

، تلاسر نادناخ  نارادتسود  گرزب  راید ، نیا  رد  هک  نامیلس - » ، » ناگرزب امش  نایم  زا  ات  دنـشاب  قفاوم  نارای  رگا  و  یبولطم ؛ ینتـشاد و 
نیا راب  تسا ، يراد  تناما  يرادـنید و  يرواـب و  نید  رد  هنیرید  ياهقباـس  ياراد  شیدـنارود و  عاجـش و  يدرم  ربماـیپ ، نیـشنمه  راـی و 

زا سپ  . تسا مدرم  دامتعا  نانیمطا و  دروم  زین  ناشیا  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخ  هدیدنـسپ  رایـسب  يراک  زین  نیا  دـشک -  شود  هب  ار  تیلوؤسم 
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« درـص نب  نامیلـس   » هک دـش  ررقم  درک و  دـییأت  ار  ود  ره  نانخـس  هاتوک  يراتفگ  رد  تساـخ و  اـپب  دعـس » نب  هللادـبع  «، » ۀـعافر  » ناـنخس
. دریگ فک  هب  ار  روما  ریبدت  تیلوؤسم 

نیباوت ریما 

منآ نارگن  نم  نارای ! : تفگ ادخ  شیاتس  زا  سپ  تفرگ و  فک  هب  ار  نخـس  هتـشر  نامیلـس ،»  » بانج نیباوت  ریما  هک  دوب  طیارـش  نیا  رد 
يزور هب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  هعیـش  ناـگرزب  نآ  دادـیب  هک  راـبمغ  راـت و  هریت و  ياـیند  نیا  زا  و  كاـندرد ، تخـس و  راـگزور  نیا  زا  هک 

راید رهش و  هب  دنهن و  تنم  ام  رب  تلاسر  یحو و  نادناخ  هک  میدیشک  ندرگ  میتخود و  هار  هب  مشچ  ام  همه  میـسرن ؛ شخبدیون  نشور و 
نآ ندـمآ  زا  سپ  هک  درد  غـیرد و  اـما  میدوـمن ؛ شیوـخ  توـعد  رد  رارـصا  و  میداد ؛ یهارمه  يراـی و  يهدـعو  ناـنآ  هب  و  دـنیایب ، اـم 
هک میدرک  اپ  هب  اپ  ردقنآ  هنادنمگوس  میدمآ و  راتفرگ  یگدنامرد  سرت و  تلفغ و  یتسـس و  رابگرم  تفآ  هب  ناراگزور ، ياهنیرتزیزع 
رب شکاپ  نوخ  داهن و  تداهـش  رتسب  رب  رـس  ام  یمدـق  دـنچ  رد  ترـضح ، نآ  نت  يهراپ  دوجو و  يهراـصع  ربماـیپ و  يهیاـمنارگ  دـنزرف 

يدازآ و يوـس  هـب  و  تخاـس ، نـکفانینط  ار  فاـصنا  تلادـع و  يادـن  هناعاجـش  وا  هحفـص 383 ] دـش [ . هتخیر  اونین  هدـیتفت  ياـهگیر 
يراکبیرف ینکش و  نوناق  زا  درک و  توعد  یلع  ربمایپ و  يهبذاجرپ  هناتسودرشب و  يهریس  کبس و  هب  ار  ناگمه  و  دناوخارف ، تاحالـصا 

میژر نافلاخم  ناـهاوخیدازآ و  ناـهاگآ و  هژیو  هب  مدرم -  تینما  يدازآ و  قوقح و  ندـش  لاـمیاپ  دادـیب و  تنوشخ و  ییوجيرترب و  و 
شخبتاجن هناهاوخریخ و  يادن  هب  اما  داد ؛ رـس  اهدایرف  دومن و  اهیرگنـشور  درک و  اهداقتنا  يوما  رادرک  تشز  رالاسماوع و  زیتسناسنا و 

تلاسر نادناخ  هب  یکانتـشحو  يرگدادیب  تواسق و  اب  دندرک و  اههزین  جامآ  اهریت و  فده  ار  وا  شنمدد  ناراکهبت  دشن و  هداد  خساپ  وا 
رب امـش  راگدرورپ  هک  دـیزیخ  اپب  نادرمناوج  يا  کنیا  ... دـندیرفآ شیوخ  يارب  یندـشن  كاپ  یگنن  كانلوه و  یتیانج  دـندرب و  شروی 

شیوخ ناهانگ  دیشوپب و  مشچ  يدام  ياهشزرا  دنزرف و  یگدنز ، نز و  زا  دیزیخاپب و  ! تسا هتفرگ  مشخ  امش  ياهیساپسان  اهیهاتوک و 
مالـسلاهیلع نیـسح  گنج  هب  هک  یناقـساف  نتـشک  اب  زج  منکیمن  رکف  نم  دنگوس  يادخ  هب  ددرگ ! دونـشخ  امـش  زا  يادخ  ات  دییوشب  ار 

تفخ و هب  دسرتب  گرم  زا  هک  ياهعماج  درف و  ره  هک  دیـسارهن ! تلادع  قح و  هار  رد  گرم  زا  سپ  ددرگ ! دونـشخ  امـش  زا  ادخ  دـنتفر ،
متملظ مکنا  موق  ای  :» دومرف نانآ  هب  شربماـیپ  هک  دـینیزگرب  ار  لیئارـساینب  هب  ادـخ  دومنهر  دـییایب و  هار ! ناراـی  . ددرگیم موکحم  ینوبز 

شنیزگ اب  امـش  نم ! موق  يا  ناـه  [ . 122 ...« ] مکئراب دـنع  مکل  ریخ  مکلذ  مکـسفنا  اولتقاف  مکئراب  یلا  اوبوتف  لجعلا  مکذاـختاب  مکـسفنا 
شتـسرپ نیا  رفیک  هب  و  دیدرگزاب ! شیوخ  راگدـیرفآ  هاگراب  هب  دـینک و  هبوت  کنیا  دـیدرک ؛ متـس  نتـشیوخ  هب  شتـسرپ ، يارب  هلاسوگ 

هبوت ندش  هتفریذپ  ادخ و  نامرف  ماجنا  رد  نانآ  و  تسا . رتهب  ناتراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  امـش  يارب  راک  نیا  دیـشکب ؛ ار  رگیدـکی  رابتلذ 
، رگیدکی تسد  هب  ناگدروخ  بیرف  ناراکهبت و  نوخ  ندش  هتخیر  اب  زج  هک  دنتفایرد  هک  ارچ  دندیـشک ؛ ار  اهندرگ  دندز و  وناز  شیوخ 

هعماـج دـننام  هب  ار  امـش  يهعماـج  رگا  ناتـسود ! يرآ  دـش . دـنهاوخن  اـهر  دـناهدیزای ، تـسد  نآ  هـب  هـک  یتـشز  هاـنگ  موـش  دروآهر  زا 
اهناکیپ و  دیزاس ! رتهتخآ  ار  اهریـشمش  کنیا  سپ  دوب ؟ دیهاوخ  هنوگچ  هحفص 384 ] و [  درک ؟ دیهاوخ  هچ  دنناوخ  هبوت  هب  لیئارـساینب 

مایق بسانم  تاظحل  ات  دیروآ  مهارف  گرب  زاس و  راکهبت  نمـشد  اب  ییورایور  يارب  دیراد  ناوت  رد  هچنآ  ره  و  دینک ! بصن  اهنانـس  رب  ار 
هب ریما ! هک  دـندروآرب  دایرف  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دوب  هدـیمد  ناگدنونـش  رد  یحور  دیـسر  اـجنیا  هب  هک  نیباوت  ریما  نانخـس  . دـسرارف

نامدوخ نتـشک  رد  مالـسلاهیلع ، نیـسح  هب  ندناسرن  يرای  رد  نامهانگ  شیاشخب  ادخ و  باذع  زا  تاجن  هک  مینادب  رگا  دنگوس  يادـخ 
دنتفرگ هاوگ  ار  نارضاح  يهمه  شیوخ و  يادخ  ترـسح  غیرد و  هآ و  کشا و  اب  هاگ  نآ  و  ... میرادیمن اور  گنرد  ياهظحل  دشابیم ،
نادــیم هـب  دــنهن و  صـالخا  قـبط  رد  ار  ناـج  دــنزاس و  فـقو  ماـیق ، يارب  تاـناکما  ندروآ  مـهارف  روـظنم  هـب  ار  شیوـخ  ییاراد  هـک 

. دیزیخ اپب  رادرک  يارب  کنیا  تسا  سب  راتفگ  رگید  نارای ! تفگ  نامیلس » .» دنیآ
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هدامآ میاهدامآ ،

دـنویپ و داجیا  اههدوت و  يرادـیب  تاناکما و  يروآدرگ  يرگنـشور و  يوس  هب  تکرح  دـش و  يزیریپ  نیباوت  تضهن  داـینب  ناـس  نیدـب 
هک ار -  هفیذح » نب  دعـس   » تشون و نئادم  هب  هنامرحم  ياهمان  نیباوت  ریما  . دنکفا نینط  یهاوخنوخ  يادـن  و  دـیدرگ ، زاغآ  یهدـنامزاس ،

يراذـگورف یـشالت  چـیه  زا  هار  نیا  رد  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  رارق  راک  نایرج  رد  دوب -  اجنآ  رد  تلاـسر  نادـناخ  نارادتـسود  گرزب 
لها نارادتسود  گرزب  هک  يدبع » ینثم   » هلیسو هب  تشون و  هرصب  هب  يرگید  يهمان  ... میاهدامآ ام  هک  دمآ  خساپ  يدنچ  زا  سپ  و  دنکن ؛
امـش میمـصت  هب  ار  يادخ  ام  هک  دنتـشون  دنداد و  تبثم  خساپ  هرواشم  زا  سپ  زین  نانآ  تساوخ و  يرای  مدرم  زا  دوب ، ناماس  نآ  رد  تیب 

. میدنویپب امش  هب  ات  دینک  شرازگ  ار  مایق  تعاس  هک  میاهدامآ  مییوگیم و  ساپس 

اهروحم نیا  رد  شالت 

يرکف و یگنهرف و  روحم  رد  ! دبای همادا  زاغآ و  نامایب  ریگیپ و  شالت  یـساسا  روحم  دنچ  رد  هک  دـش  ررقم  توعد ، ياههمان  رب  نوزفا 
راکیپ و هدامآ  ياـهورین  یهدـنامزاس  روحم  رد  و  هحفـص 385 ] هزرابم [ ، تاناکما  ندروآ  مهارف  یلاـم و  روحم  رد  ، یقـالخا یتدـیقع و 

رگدادـیب میژر  زا  ندروخ  بیرف  رطاـخ  هب  هعماـج ، يراوـخ  تفخ و  يروآداـی  نمـض  یگنهرف  يرکف و  تکرح  رد  - 1. نانآ یگدنزاس 
یناسر يراـی  رد  یهاـتوک  اـی  ناـمهیم ، نیرتهوکـشرپ  نیرتزیزع و  نتـشک  راـصحنا و  دادبتـسا و  زوس  یتسه  تفآ  هب  ندرپس  نت  يوما و 

، ار مالسلاهیلع  نیسح  یهاوخنوخ  رذب  دوب ، هدش  ناشریگنماد  هک  وا ، يهنابلطحالصا  شخبیدازآ و  زیتسمتـس و  يهمانرب  هب  رثؤم  يدج و 
تیمکاح موش  يهرمث  هک  یتکالف  رقف و  دوجو  اب  زین  يداصتقا  دعب  رد  - 2. دش زادنا  نینط  نیسحلا » تاراثل  ای   » راعش دندناشفا و  اج  همه 

هدـش و تیبرت  ياـهورین  زین  موـس  روـحم  رد  و  - 3. دـش مهارف  يرایـسب  گرب  زاس و  حالـس و  تسا ، يرـالاس  ماوع  قاـنتخا و  دادبتـسا و 
. دش هتشادرب  مایق  يوس  هب  يدنلب  ياهماگ  تفای و  نامزاس  ياهدامآ ،

يزارفرس يدار و  زازتها  رد  هرامه  مچرپ 

يرامـش هظحل  دـیزی  تکـاله  يارب  دوب و  لاـعف  يوـما  راکهایـس  ماـظن  دـض  رب  قارع  رد  زین  رگید  ناـیرج  ود  نیباوـت ، تکرح  رب  نوزفا 
هک دوب  بلاج  و  دبوک ، مه  رد  ار  ناماس  نآ  شنمدد  ناکلـسم  يوما  ماش ، هب  هتـسباو  دادبتـسا  يوراب  جرب و  ندـیبوک  مهرد  اب  ات  درکیم 

نیـسح زاـسنوگرگد  تداهـش  اروشاـع و  زا  ار  شیوـخ  تـکرح  يهـکرحم  يورین  مـه  هناـهاوخیدازآ  يدادبتــسا و  دـض  ناـیرج  ود  ره 
نآ يهنابلطحالـصا  تضهن  رادماو  دـندادیم و  رـس  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  راعـش  دـنتفرگیم و  ماهلا  شنارای ، مالـسلاهیلع و 

اب تعیب  هب  ار  مدرم  زاـجح  زا  هک  دوب  ریبزنبا »  » ناـیرج ود ، نآ  زا  یکی  . دـندوب ترـضح  نآ  زازتـها  رد  هراـمه  مچرپ  زارفرـس و  ياوـشیپ 
« ریبزنبا  » زا هزات  هک  دوب  راتخم »  » داینبون تکرح  يرگید  و  درک ؛ هضبق  قارع  رد  ار  تردـق  دـیزی »  » تکاله اـب  دـناوخیمارف و  هللادـبع » »
رس ار  وا  نالتاق  يدوبان  و  مالسلاهیلع ، نیـسح  یهاوخنوخ  راعـش  وا ، يوس  زا  تیرومأم  و  هیفنح » نب  دمحم   » یگدنیامن ناونع  اب  هدیرب و 

. دادیم

تکرح زاغآرس 

ناگتسیاش رالاس  زوسناج  تداهش  اروشاع و  زاسنوگرگد  دادیور  زا  لاس  راهچ  زا  سپ  ق ، لاس 65 ه . هب  لوالا  عیبر  زاغآ  رد  ماجنارس  و 
رد نیـسحلا » تاراثل  اـی   » راعـش اـب  نیباوت  زیتسمتـس  هورگ  ریبزنبا ،»  » و راـتخم »  » تکرح هحفـص 386 ] ود [  شکاـشک  ناـیم  رد  هک  دوـب 

يهدعو هب  همه  هک  دید  لک ، رتفد  هب  هعجارم  زا  سپ  دید و  ناس  شنایرکشل  زا  دیسر و  هار  زا  زین  نانآ  ریما  . دندمآ درگ  هلیخن »  » هاگودرا
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يدونـشخ يهشیدنا  اهنت  هتـشادن و  ددم  هب  زاین  هک  دندوب  یناگتـشذگ  ناج  زا  ناگدـمآ ، درگ  اما  دـناهدماین  یهوبنا  هدرکن و  افو  شیوخ 
. دنیشنن نارصنع  تسس  راظتنا  رد  دیامن و  زاغآ  ار  تکرح  هک  دنتساوخیم  شیوخ  ریما  زا  مه  لیلد  نیمه  هب  دوب . هدروآ  ار  نانآ  ادخ ،

درک زاغآ  اجک  زا  دیاب 

میژر هک  تیانج  یلـصا  لماع  يوس  هب  تسخن  دیاب  هک  دـندوب  نآ  رب  نیباوت  نارـس  زا  یهورگ  - 1: دوب هاگدید  ود  شـسرپ  نیا  خساپ  رد 
تلادع ياوشیپ  گرزب  هک  دندوب  نانآ  هک  ارچ  دنورب ؛ تسا ، دیبع »  » هک قارع  رد  نآ  ماشآنوخ  دالج  يوما و  زیتسناسنا  نکـشنوناق و 

تمارک و اهـشزرا و  نادـنبخی  رد  هک  ار -  نآ  نیگنـس  ياـهب  یگدازآ و  ترـضح  نآ  دـنداد و  رارق  تلذ  گرم و  ناـیم  رد  ار  يدازآ  و 
موش هاپس  ناگدرکرس  هک  دوب  نآ  رب  رگید  یهاگدید  اما  - 2 .« ۀلذلا انم  تاهیه  : » دومرف دیزگرب و  دوب -  راختفارپ  تداهش  ناسنا ، تمرح 
هفوک زا  ار  راک  دیاب  دنتسه و  اجنیا  رد  ریاشع  راکتیانج  نارس  و  ثبش و ... نانـس ، یلوخ ، رمـش ، دعـس ، نب  رمع  نوچمه : البرک  رد  يوما 
دیزی زا  سپ  تواقـش  یلـصا  لماع  هک  ارچ  تفر ... دیبع »  » يوس هب  دیاب  طیارـش  نآ  رد  هک  دش  نآ  رب  میمـصت  ماجنارـس ... .و  دننک عورش 

رهم هب  ! هار نارای  يا  ناه  هک : داد  ادن  نیباوت  ریما  میمصت ، زا  سپ  . ماقم هاج و  ناگتفیش  رگید  نارادایند و  ناتـسرپایند و  هاگ  نآ  تسوا و 
دهاوخن ناما  رد  درواین ، دورف  میلـست  رـس  نم  ربارب  رد  نیـسح  رگا  تفگ : هک  دـینک  تکرح  يراکهبت  ناـمه  يوس  هب  وا  هاـنپ  رد  ادـخ و 

، میتفای تسد  زین  يرهاظ  يزوریپ  هب  اجنآ  رد  رگا  «! هناجرم  » دیلپ دنزرف  دیبع ، يوما ، ماشآ  نوخ  دالج  قساف ، دـنزرف  قساف و  يوس  هب  ! دوب
! دینک تکرح  نیاربانب  هحفـص 387 ] تفای [ . دـنهاوخ  ار  نیا  تأرج  زین  نارگید  تسا و  رتناـسآ  رتکچوک  ياـههرهم  ندـناسر  رفیک  هب 
. تسین یهودنا  مغ و  مه  زاب  میدمآ ، لیان  تداهـش  هب  رگا  دنهد و  همادا  ار  امـش  هار  هک  دنوش  تفای  ینادـنمتریغ  راک ، زاغآ  اب  هک  دـیما 

. تسا رتهب  نارادرک  هتسیاش  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  هک  ارچ 

دیزیخاپب

مایق و لاح  رد  نیباوت  تسا و  شیپ  رد  گرزب  ییاهدادیور  هک  دندوب  هتفایرد  نمشد  تسود و  رگید  نیـسحلا ،» تاراثل  ای   » يادن نینط  اب 
نوچمه نانآ  زا  یخرب  هک  ییاج  ات  دندش ، ساره  تشحو و  رد  قرغ  البرک  كانلوه  تیانج  ناراکردـنا  تسد  تهج  نیمه  هب  شورخ .

نایرج ود  . دـندرب ورف  دوخ  كـال  رد  رـس  اـههنال  اهناتـسغاب و  تشد و  هوک و  رد  یخرب  دـش و  هدـنهانپ  يرادناتـسا  رـصق  هب  دعـس » رمع  »
بذج شیوخ  يوس  هب  ار  هورگ  نآ  ات  دندیـشوک  دندومن و  رادید  نآ ، ناگرزب  نیباوت و  ریما  اب  هناگادـج  مادـک  ره  ریبزنبا »  » و راتخم » »

دیسریم قارع  مدرم  یبوکرـس  يارب  نآ  تکرح  شرازگ  هک  يوما -  موش  هاپـس  اب  ییورایور  يارب  ياهچراپکی ، دحتم و  يورین  هدومن و 
ار رارق  باوخ و  هانگ ، ساسحا  نادجو و  قالش  تابرض  دندوب و  هتفرگ  ار  شیوخ  میمصت  رگید  شنارای  نامیلس و  اما  دنهد ، لیکـشت  - 

قارع رد  تردق  يهضبق  يارب  حانج ، ود  ياهرونام  یـسایس و  ياهیزاب  ماجرف  ندـش  نشور  راظتنا  رد  دنتـسناوتیمن  دوب و  هتفرگ  نانآ  زا 
. دننامب

يدازآ ریما  شخب  ماهلا  هاگتداهش  رد 

هاگتداهـش يوس  هب  ماگ  هاگ  نآ  و  دـندومن ، ترایز  تداهـش و  هبوت و  لسغ  دنتفاتـش و  تارف  لحاس  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  تکرح ، زا  سپ 
هیرگ و  دیدرونیم ، مهرد  ار  اضف  هک  دوب  نویش  دندیسر ، اهلـسن  اهرـصع و  درمریـش  هاگتداهـش  هب  هک  یماگنه  . دندرپس نادیهـش  ياوشیپ 

ار اـههوک  درکیم و  بوذ  ار  اههرخـص  هک  دوب  اههجـض  و  دیـشارخیم ، ار  اـهرگج  هک  دوـب  هانیـسحاو  و  دـیچیپیم ، اـهولگ  رد  هک  دوـب 
دوـب و هبوـت  ، داـیرف دوـب و  هلاـن  تعاـس   24 اـجنآ ، رد  . دـیرابیم ـالبرک  نادیهـش  رازم  رب  هـک  دوـب  کـشا  ناراـب  و  تخاـسیم ، یــشالتم 
زا دود  شتآ و  زا  ینوتس  ناسب  هک  هودنا  دوب و  ترـسح  هحفـص 388 ] سوسفا [ ، دوب و  غیرد  ، یبلطشزرمآ دوب و  یهاوخشزوپ  ، سامتلا
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ار دوخ  تمحر  رهم و  ناراب  اراگدرورپ ! : هک دیسریم  نوگلین  نامسآ  هب  اهدایرف  . دیچیپیم اونین  ياضف  رد  دیشکیم و  هنابز  اهناج  يافرژ 
! ایادخ راب  ! زاس راثن  هرامه  تما ، قیدص  دنزرف  تما و  قیدص  تیاده ، ياوشیپ  دنزرف  تیاده و  ياوشیپ  دیهـش ، دـنزرف  دیهـش ، نیـسح  رب 

دنزرف اـم  ادـنوادخ ! ! میناـنآ نارادتـسود  ناـنآ و  شنمدد  نانمـشد  دـض  رب  رگراـکیپ  ناـنآ و  مـسر  هار و  رب  اـم  هـک  شاـب  هاوـگ  تدوـخ 
صـالخارپ يادـن  میداـهن و  اـهنت  يوـما ، يهـشیپ  تنوـشخ  راکهایـس و  دادبتـسا  ربارب  رد  ار  شیوـخ  ربماـیپ  زارفرـس  تـخد  يهیاـمنارگ 

هک میهدیم  دـنگوس  تنارکیب  فـطل  رهم و  هب  ار  وـت  کـنیا  میتشاذـگ ، خـساپیب  ار  وا  شخبتاـجن  هناهاوختلادـع و  هناهاوخمالـسا و 
هک شراکادف  نارای  مالسلاهیلع و  نیسح  رب  ار  ترهم  ناراب  و  شاب ! اریذپ  ار  ام  يهبوت  ياشخبب و  ار  ام  رابترسح  دولآهانگ و  يهتـشذگ 
رب میناـنآ ، نییآ  نید و  رب  هک  میریگیم  یهاوگ  هب  ار  وت  اـم  اراـگدرورپ ! ! ناراـبب هراـمه  دـنرادرک ، تسرد  ناقیدـص  نیتسار و  نادـیهش 
ام وت  رگا  هک  میراد  نیقی  و  دنداهن ! تداهـش  رتسب  رب  رـس  دندرک و  يراکادف  نآ  رب  نانآ  هک  میتسه  یکاپ  يهدیقع  يدیحوت و  يهشیدنا 

شخبماهلا رونم و  ربق  درگ  رب  فاوط  تعاس  زا 24  سپ  هاگ  نآ  !و  دوب میهاوخ  خـیرات  ناراکنایز  زا  یتسرفن ، تمحر  ام  رب  يزرماین و  ار 
زا هدنکآ  ترسح و  دردرپ  یلد  اب  دنتساوخ و  شزوپ  زین  وا  گرزب  حور  زا  یبلطحالصا ، يدازآ و  يدار و  لبمس  نآ  مالسلاهیلع ، نیسح 

. دنتخاس نارابهسوب  عادو  مسر  هب  ار  شرونم  ربق  وا ، نانمشد  رب  مشخ 

نانطومه يا  ناه 

يا ناـه  : دوـب هنوـگ  نیا  هک  دروآ  ياهماـن  دیـسر و  هار  زا  هراـبرگد  رادناتـسا  کـیپ  هک  دـندوب  هدـشن  ادـج  تـسود  هاگتداهـش  زا  زوـنه 
نمشد رگا  ور  نیا  زا  دیشابیم ؛ شیوخ  رهش  ناگتسیاش  زا  همه  امش  دیراپسم ! نانمـشد  يهسوسو  هب  شوگ  دیربم و  ناتـسود  زانانطومه 
هحفـص رتزیت [  ار  زواجت  نادند  دتفایم و  عمط  هب  هک  تسا  هاگ  نآ  دـبای ، تسد  ام  نطو  ناگرزب  امـش  رب  ددرگ و  هریچ  امـش  رب  زوتهنیک 

هچراپکی يوما  رـسهریخ  نمـشد  ربارب  رد  رگا  تسا ! كرتشم  زین  ام  نمـشد  تسا و  یکی  امـش  ام و  تسود  نایرهـشمه ! !... دنکیم [ 389
هناضرغم ارم  ياهیهاوخریخ  مدرم ، ! تسکش دهاوخ  ام  تبالص  هوکش و  میوش ، یگدنکارپ  شوختسد  رگا  اما  دش ، میهاوخ  زوریپ  میشاب 

یهاوخریخ زا  نانآ  ریما  نیباوت و  هورگ  اماامـش  رب  دورد  دیدرگزاب . ماهمان  تفایرد  اب  دـییاین و  رد  تفلاخم  رد  زا  میاضاقت  اب  دـیرادنپم و 
وا هب  میتساخرب ، هلماعم  هب  ادخ  اب  هداهن و  صالخا  قبط  رب  ار  شیوخ  یتسه  ناج و  ام  : هک دنتشون  يو  خساپ  رد  دندرک و  يرازگـساپس  وا 
هب امش  یهاوخریخ  زا  ساپس  نمض  میدونـشخ و  وا  يدونـشخ  هب  هدرک و  هبوت  شیوخ  گرزب  هانگ  زا  میناور ، وا  يوس  هب  هدومن و  لکوت 

. دنتفاتش دیبع »  » یگدرکرس هب  يوما  كافس  هاپس  لابقتسا  هب  ماش  قارع و  زرم  يوس  هب  اجنآ  زا  هاگ  نآ  .و  تفر میهاوخ  شیوخ  هار 

ورین ود  ییورایور 

ییاپرب هب  نانآ  زا  یهوبنا  هاگ  نآ  دـمآ و  دورف  هدرولا » نیع   » مان هب  یبساـنم  يهقطنم  رد  دومیپ و  تعرـس  هب  ار  ینـالوط  هار  نیباوت  هاـپس 
نانآ اب  زین  نمـشد  هاپـس  هک  دـنتفایرد  و  نمـشد . تیعقوم  هقطنم و  ییاسانـش  هب  زین  یهورگ  و  دـنتخادرپ ، یماـظن  یعاـفد و  تاماکحتـسا 
نینچ ناراـی  زا  ندـید  ناـس  یماـظن و  شیارآ  زا  سپ  تساـخاپ و  هـب  رکـشل ، ود  يریگرد  زا  شیپ  نامیلـس » .» درادـن ینادـنچ  يهلــصاف 

هک مهاوخیم  امش  زا  تسامش . یمدق  دنچ  رد  کنیا  دیدوب ، شاهشیدنا  رد  زور  هنابش  هک  يراکهبت  رـسهریخ و  نمـشد  هار ! نارای  : تفگ
زج یسک  دابم  . تسا نایابیکش  اب  ادخ  هک  دینادب  و  دیزرو ! ییابیکش  يرادیاپ و  تخس  دینک و  راکیپ  هدیجنس  تسرد و  نانآ  اب  راکیپ  رد 

ار ناـیاپ  زیرگ  هـک  داـبم  ناتـشومارف  ! دـنک راـکیپ  نادـیم  هـب  تـشپ  یهدـنامرف ، داتـس  هـب  نتـسویپ  يارب  اـی  یتاـیلمع و  يهـشقن  ساـسارب 
کبس و لاح  ره  هب  و  هحفص 390 ] دروآ [ ، شروی  امش  هب  هکنآ  رگم  دیشکم ، ار  ناملسم  ریسا  ! دیربم رس  ار  نمشد  ياهیمخز  ! دیـشکم
داهج و يهماگنه  رد  نم  رگا  نم ! نارای  دوزفا : هاگ  نآ  . دـیربم دای  زا  ناتراکیپ  رد  ار  نانمؤمریما  يهناشنمدازآ  رهمرپ و  یناسنا و  يهریس 

هاگ نآ  و  لاو » نب  هللادبع   » وا یپ  زا  و  دعس » نب  هللادبع  ، » دیسر تداهش  هب  زین  وا  رگا  دوب و  دهاوخ  بیسم »  » امش ریما  مدش ، هتـشک  راکیپ 
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هـشیپ يدرمیاپ  دنـشاب و  راوتـسا  قلخ  ادخ و  اب  شیوخ  نامیپ  دهع و  هب  هرامه  یگدنز  رد  هک  داب  یمدرم  رب  ادخ  دورد  «. دادش نب  ۀعافر  »
! دنزاس

رباربان تخس و  يراکیپ 

زا یکی  تارقف  نوتس  نیباوت ، يوس  زا  اسآقرب  هدننکریگلفاغ و  شروی  کی  اب  دیشک و  هنابز  رباربان  تخـس و  يراکیپ  ياههلعـش  رگید  و 
بقع میانغ  یمخز و  هتـشک و  یهوبنا  نداهن  ياجب  اب  نانآ  تسکـش و  مهرد  لیبحرـش »  » یگدرکرـس هب  ماش  شیدـناکیرات  ياهرکـشل 

هب ار ، سفن  هزات  هریخذ و  ياهورین  زا  رفن  رازه  هد  دیدرگ و  ناساره  وا  دیسر . دایزنبا »  » هب ماش  هاپـس  نالوارقـشیپ  تسکـش  ربخ  . دنتـسشن
روم و ناسب  نمشد  دندیمزریم و  هناریلد  هتشذگ و  ناج  زا  نامیلس »  » نارای . تشاد لیسگ  رازراک  نادیم  هب  ریمن ،» نب  نیصح   » یهدنامرف

ماش هاپس  رد  تسکـش  ياههناشن  هرابرگد  هک  دوب  هتـشذگنراکیپ  زاغآ  زا  زور  هس  زونه  ... دشیم هدنکارپ  نانآ  ياهریـشمش  ربارب  رد  خلم 
اما . دـش رادـیدپ  قفا  زا  يرگید  يزوریپ  درک و  طوقـس  نمـشد  هاگرکـشل  نامیلـس »  » ناـمایب یمومع و  شروی  ناـمرف  اـب  دـش و  رادوـمن 

رگید رفن  رازه  هد  مراهچ  زور  دمآ و  هدروخ  تسکش  نمشد  يرای  هب  دیسریم  رازه  تشه  هب  ناشرامش  هک  سفن  هزات  يرکشل  هرابرگد 
یمخز هتشک و  نارازه  تفای و  همادا  تدشب  ماش  هاپس  اب  نیباوت  رباربان  گنج  اهنیا  يهمه  اب  دیـسر و  هار  زا  یلهاب » مهدا   » یگدرکرـس هب 

هب لد  تشگ و  دـیماان  يرهاظ  يزوریپ  زا  دـید و  رتتخـس  تخـس و  ار  طیارـش  نامیلـس  هک  یماـگنه  . داـهن ياـج  رب  نمـشد  زا  يرارف  و 
شراگدرورپ يوس  هب  رتدوز  دهاوخیم  سکره  ادخ ! ناگدنب  يا  ناه  هک  دروآرب  دایرف  دـمآ و  ریز  هب  شیوخ  بکرم  زا  درپس ، تداهش 

ادتقا وا  هب  هک  یهورگ  اب  تسکش و  ار  شریشمش  فالغ  هاگ  نآ  و  دباتشب ! نم  يوس  هب  دوش ، هدیزرمآ  هحفص 391 ] شناهانگ [  دسرب و 
تسد زا  ار  ییورایور  يارای  هک  نمشد  دنکفا و  كاخ  هب  نانآ  هارمه  هب  ار  ماش  هاپـس  زا  یهوبنا  تخادنا و  هار  هب  ینایامن  گنج  دندرک ،
نیمود وا  یپ  زا  و  دیسر ... تداهش  هب  نیباوت  صالخااب  شیدنا و  نشور  ریما  نیتسخن  ماجنارس  ... تخاس نارابریت  رود  زا  ار  نانآ  دادیم ،

« دعـس نب  هللادـبع   » هب ار  مچرپ  درک و  عادو  ار  نارای  رایـسب ، ياـهیروالد  زا  سپ  زین  وا  و  تشارفارب ، ار  مچرپ  بیـسم » ، » ناـنآ تیـصخش 
ام رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  :» هک تخادرپ  هفیرـش  يهیآ  نیا  توالت  هب  زیگنارب  نیـسحت  يراکیپ  زا  سپ  موس ، ریما  . درپس

کیرات هاپـس  اما  تفرگ ، ياهزات  ناج  نیباوت  هاپـس  دندیـسر و  نئادـم  هرـصب و  زا  ینارای  هک  دوب  طیارـش  نیا  رد  و  [ . 123 « ] الیدبت اولدب 
نیباوت سانـشرس  يهرهچ  نیمراهچ  نیموس و  . درکیم نادیم  دراو  ار  يدیدج  ياهورین  تسکـش ، ره  زا  سپ  دوب و  رامـشیب  ماش  شیدنا 

وا ... دش هدرپس  هعافر »  » تسد هب  راکیپ  مچرپ  .و  دـنداهن تداهـش  رتسب  رب  رـس  هنادنمتماهـش  دـندرک و  هرادا  ار  گنج  نادـیم  هنانامرهق  زین 
شیاسآ و ناهاوخ  ،و  درادـن یپ  رد  یگرم  هک  تسا  ياهنادواج  یگدـنز  ناهاوخ  یتسارب  سک  ره  ! ادـخ ناگدـنب  يا  ناـه  هک  دیـشورخ 

راکیپ اب  دزیخاپب و  دوب  دهاوخن  نآ  زا  سپ  یهودنا  هک  تسا  يرورس  يداش و  يهشیدنا  رد  ،و  تسین شلابند  هب  یجنر  هک  تسا  یشمارآ 
نـالدهداس و تاـساسحا  اـب  يزاـب  بیرف و  روز و  اـب  ناشناگدرکرـس  هک  ناـنیا  اـب  دـیوج . برقت  ادـخ  هب  تناـیخ ، متـس و  ناـنابهگن  نیا 

زاب ناتخبهریت  نیا  و  دنزاسیم ، لالح  ار  شمارح  دننکیم و  مارح  ار  ادخ  لالح  نید ، نتخاس  بوکرـس  هطلـس و  رازبا  اب  ناشیدناهداس و 
و دیـشاب ! ادـخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  ار  بش  دـینک و  راکیپ  نانیا  اب  يرآ  دـنزاسیم . نانآ  نادرگالب  ار  شیوخ  ندرگ  رـس و  مه 

هللا لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  :» هک دـناوخیم  ار  هیآ  نیا  دـیمزریم و  یمه  وا  دوب . ییاشامت  هک  تخادـنا  هار  هب  ینافوط  هاگ  نآ 
دناهدنز و نانآ  هک  رادنپم  هدرم  دندش ، هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  هحفص 392 ] [ . ] 124 « ] نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما 

. دنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن 

ارحص ياروش 

لیکشت ارحص  ياروش  داد ، تسد  هک  یتکرح  كدنا  رد  . ناوارف ناشگرب  زاس و  تاناکما و  رایسب و  نمـشد  رامـش  دوب و  یتخـس  يزور 
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هک دابم  تخادرپ ، تاناکما  ندروآ  مهارف  ورین و  دیدجت  هب  هرابرگد  درک و  ینیـشنبقع  دـیاب  رگید  هک  دـندرک  داهنـشیپ  یهورگ  دـش و 
نوزفا شايرـسهریخ  ات  تسـشن ، بقع  نمـشد  ربارب  زا  دیابن  دنتفگ : هکنیا  زج  دـش ، هتفریذـپ  هاگدـید  نیا  . ددرگ شوماخ  هزرابم  لعـشم 

ات هنانامرهق  ار  زور  تسا  یتمیق  ره  هب  دیاب  درب . دهاوخن  رد  هب  ملاس  ناج  رفن  کی  تخاس و  دهاوخن  اهر  ار  ام  تروص ، نیا  رد  هک  ددرگ 
بش و یکیرات  ندیسرارف  اب  ناس  نیدب  .و  تسشن بقع  دنتفر ، شیوخ  هاگرارق  هب  ورین  ود  هک  هاگ  نآ  دیگنج و  بش  یکیرات  ندیسرارف 

هفوـک يوـس  هب  هزراـبم  همادا  يارب  هعاـفر »  » يربـهر هـب  نیباوـت  يورین  يهدـنامزاب  ادرف ، يارب  شیوـخ ، هاگرکـشل  هـب  ورین  ود  تشگزاـب 
شنمدد دادبتسا  اب  راکیپ  لعشم  دادن و  هار  لد  هب  ار  نانآ  بیقعت  تئرج  هک  دوب  هدنکفا  نمشد  لد  رب  یساره  بعر و  نانچ  اما  . تشگزاب

دیدـش رفیک  بیقعت و  هب  راتخم  هب  ندرپس  يراکمه  تسد  شیوخ و  راید  رهـش و  هب  تشگزاب  زا  سپ  ناـنآ  و  تخاـس . رتنوزفا  ار  يوما 
هحفص 395 ] [ . ] 125 . ] دنتخادرپ ماش  قارع و  رد  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  نالتاق 

راتخم يدادبتسا  دض  شبنج  رب  یشرگن 

ماقتنا تسد 

ترجه زا  لاس  نیتسخن  رد  وا  . تسا یفقث » هدیبعوبا   » دنزرف راتخم »  » مه یکی  مالـسا ، برع و  خیرات  زمر  زار و  رپ  رادمان و  ياههرهچ  زا 
، ردپ گرم  اب  هاگ  نآ  درک ؛ يرپس  شردپ  رانک  رد  ار  شیوخ  يارجامرپ  یگدنز  زا  یـشخب  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  ربمایپ  زاسنوگرگد 
«، دوعسم نب  دعس  «، » راتخم  » يومع . دیدرگ زاغآ  اجنآ  زا  وا  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف و  یگدنز  تفاتش و  نئادم  رد  شیومع  يوس  هب 

نیمه رطاخ  هب  و  تشاد ؛ ياهناتـسود  طاـبترا  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  اـب  و  دوب ؛ دوخ  راـگزور  شیدـنا  تسرد  ذوفناـب و  ياـههرهچ  زا 
تداهـش زا  سپ  و  دش ؛ هدـیزگرب  نئادـم  رد  مدرم ، نوئـش  میظنت  روما و  ریبدـت  هب  نانمؤمریما  يوس  زا  هک  دوب  شايراکتـسرد  یهاگآ و 

نیا تخاس ، رات  هریت و  ار  اج  همه  نایوما  زابماوع  رگهارمگ و  روک و  يهنتف  هدـمآ و  دـیدپ  هک  يرایـسب  ياهبیـشن  زارف و  نانمؤمریما و 
روما هب  ندیـشخب  ناماس  هب  تفرگ و  یپ  ار  شیوخ  راک  رون  ماما  نیمود  روتـسد  هب  دـیربن و  ربمایپ  نادـناخ  زا  وپقح  رکفنـشور و  يهرهچ 

هتشادرب زین  یمخز  هک  نئادم  طاباس  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ترـضح  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  داد . همادا  نئادم  مدرم 
، دـندرکیم هسوسو  زایتما ، نتفرگ  و  هیواـعم ، هب  ترـضح  نآ  ندومن  میلـست  هب  ار  وا  هک  یخرب  ربارب  رد  دـمآ و  دورف  وا  يهناـخ  رد  دوب ،

دنزرف میلـست  ار  ادـخ  ربماـیپ  بلطحالـصا  شنمدازآ و  دـنزرف  اـیآ  ناـتیأر !! امـش و  زور  داـب  تشز  تفگ : داتـسیا و  هناـبلطقح  هناریلد و 
[ . 126 [ ؟ منادرگ هابت  ار  شیوخ  ترخآ  و  هحفص 396 ] تمارک [  هتخاس و  هراوخرگج  هدنه  راکهبت  شیدناکیرات و 

راتخم یسایس  تایح  زاغآ 

رادـنامرف هک  دوعـسم » نب  دعـس   » شیومع هک  دوب  لاس  نیا  رد  . دـیدرگ زاغآ  لاس 37  زا  راتخم  یعامتجا  یـسایس -  يارجاـمرپ  یگدـنز 
قارع رب  يوما  هایس  يهطلس  شرتسگ  رصع  رد  . دوب اجنآ  رد  ترجه  زا  ملهچ  لاس  ات  يو  دیزگرب و  شیوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  دوب ، نئادم 

وا زا  يوما  ماـشآ  نوخ  دـالج  داـیز ،»  » دوب و هفوک  رد  يو  تلاـسر ، نادـناخ  بلطحالـصا  هاوخیدازآ و  نارادتـسود  نادـنز  راتـشک و  و 
بیرف و هاگتسد  يزاسهدنورپ  رد  دهد و  یهاوگ  شاهشیپاورپ  راکادف و  زرابم و  رکفنشور و  نارای  و  يدع » نب  رجح   » دض رب  ات  تساوخ 
دیـشک و رانک  هصمخم  نآ  زا  ار  دوخ  فیرظ  هنادنمـشوه و  ياهنوگ  هب  تفریذپن و  وا  اما  دیوج ، تکرـش  نانآ  دض  رب  هیواعم  زیتسناسنا 

ياهنوگ هب  دوب ؛ تلاسر  نادناخ  روشرپ  نارادفرط  زا  زین  وا  مالسلاهیلع ، نیسح  زا  هفوک  مدرم  توعد  يوما و  لاجد  گرم  اب  . درکن ءاضما 
هناخ هب  طیارـش  حلاصم و  ساسارب  هک  يزور  ات  دـمآ و  دورف  وا  يهناخ  رد  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  ناگتـسیاش  رالاس  دنمـشیدنا  ریفـس  هک 

هب نتـسویپ  هب  نانآ  صیرحت  قیوشت و  و  ملـسم ، اب  تعیب  هب  مدرم  توعد  نمـض  زین  دوخ  و  دوب ؛ ملـسم  هاـگتماقا  وا  يارـس  تفر ، یناـه » »
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دوجو يهمه  اب  طیارش ، لحارم و  يهمه  رد  ات  دوب  نآ  رب  داد و  تعیب  تسد  مالسلاهیلع  نیسح  يهدنیامن  اب  تلاسر ، نادناخ  نارادتـسود 
زا شیپ  دش ، هاگآ  دیبع »  » يهلیسوب یناه »  » يریگتسد زا  هک  یماگنه  دوب و  وا  نارای  نارادمچرپ  زا  ملـسم  مایق  رد  راتخم  . دنک يرای  ار  وا 

اجنآ رد  دوب و  هفوک  یکیدزن  رد  هک  ییاتـسور  زا  دزاس ، ربخاب  ار  شیوخ  هحفص 397 ] نارای [  هکنآیب  دهد و  مایق  نامرف  ملـسم »  » هکنآ
شیدـنا و نشور  نارکفمه  ناهارمه و  اـب  تفرگ و  شود  هب  ار  دـیبع » ، » يوما ماـشآنوخ  دـالج  دـض  رب  راـکیپ  مچرپ  تشاد ، ياهعرزم 

رهش يهتفشآ  طیارش  اب  دروخرب  هفوک و  هب  ندیسر  زا  سپ  اما  درک ، تکرح  ملسم  هب  یناسر  يرای  يارب  هفوک و  يوس  هب  شیوخ  نامالغ 
فارـشا ناکیدزن و  زا  یخرب  يهسوسو  اب  ماجنارـس  و  دش ، یمگردرـس  تریح و  راچد  دیبع ،»  » يوس زا  یماظن  تموکح  اهنادـنب و  هار  و 

نب ورمع   » ناما مچرپ  ریز  هب  نارای ، هب  یبایتسد  عاـضوا و  ندـش  نشور  دـیما  هب  دـش و  هتفرگ  ناـما  شیارب  کلـسم ، يوما  راـکتنایخ و 
. دش هدرب  ثیرح »

نادنز يوس  هب 

و عاضوا ، رب  يوما  شیکتنوشخ  شیدناکیرات و  دناب  لماک  طلـست  زا  سپ  هایـس ، زور  نآ  رتهریت  دادماب  دـمآ و  رحـس  هب  هریت  بش  نآ 
يارب ار  هنیمز  هک  راتخم »  » نایانـشآ یخرب  داد و  ماع  راب  دیبع » ، » دـنمتریغ نابزیم  نآ  ردـقنارگ و  نامهیم  نآ  یناه ،»  » و ملـسم »  » تداهش
يوـما دـالج  رادـید  هب  هک  راـسنوگن  تسرپاـیند و  مدرم  هارمه  هب  ار  وا  دـندوب ، هدروآ  مهارف  داـیزنبا »  » ترارـش رـسدرد و  زا  وا  تاـجن 

یگدروخ بیرف  رثا  رب  يرایسب  دندادیم و  روبع  شربارب  زا  هوبنا  هوبنا  ار  مدرم  دوب و  هدیمل  شتخت  رب  دایزنبا  . دندرب وا  خاک  هب  دنتفریم ،
هب قفرم  ات  هک  شدیلپ -  تسد  رب  هنالیلذ  دنتفگیم و  دازیرم  تسد  دوب  هدش  بکترم  هک  یتواقـش  رب  و  کیربت ، ار  وا  يزوریپ  سرت ، ای  و 

مـشچ هاگانب  هک  دوب  طیارـش  نیا  رد  . دـندزیم هسوب  دوب  هتـشغآ  قانتخا  دادبتـسا و  فلاخم  هاوختلادـع و  وجادـخ و  ناهاوخیدازآ  نوخ 
وج و سرپ و  همدقم و  چیهیب  دندرب ، کیدزن  ار  وا  هک  یماگنه  دیروایب ! ار  وا  هک  درک  هراشا  دـیبنج و  شیاج  زا  داتفا ، راتخم  هب  دـیبع » »

نیرتمک وا  هب  هکنآیب  داد و  رارق  شیوخ  رابگرم  هنایـشحو و  تابرـض  جاـمآ  ار  وا  تروص  رـس و  درب و  بوچ  هب  تسد  یهاوگ  لـیلد و 
وا اب  و  يداد ! ياج  تاهناخ  رد  ار  ملـسم  هک  يدوب  وت  ناه ! هک : دروآرب  هرعن  لاح  نامه  رد  دهد ، شیوخ  زا  عافد  باوج و  يارب  یتصرف 

یلم و تینما  يوما و  ماظن  دـض  رب  و  يدوب ، تاناکما  ورین و  يروآدرگ  هشیدـنا  رد  لـیقع ... رگبوشآ  رـسپ  يزوریپ  يارب  يدرک و  تعیب 
تفرگ ار  وا  ياپ  ات  رـس  نوخ  هک  تخاون  وا  هرهچ  رب  شاتسد  بوچ  اب  ردقنآ  ؟و  يدرک مادقا  هحفص 398 ] هعماج [  شیاسآ  شمارآ و 
هدناشک اجنآ  هب  ار  وا  هک  یـشورف  نید  نالدزب  ثیرح و  نب  ورمع  تطاسو  اب  هاگ  نآ  دید و  بیـسآ  شنامـشچ  تسکـش و  شایناشیپ  و 

نارای ناگتـسیاش و  رالاس  تداهـش  اروشاع و  رابمغ  دادیور  زا  سپ  ات  تخاس و  شنادـنز  هناور  تشذـگ و  وا  مادـعا  زا  دایزنبا  دـندوب ،
. دوب نادنز  رد  شراکادف 

هکم يوس  هب 

وا زا  دنورب و  دوب  هیفـص »  » شرهاوخ رهوش  هک  رمع » نب  هللادبع   » يوس هب  ات  تساوخ  نانآ  زا  داتـسرف و  شناگتـسب  هب  یمایپ  نادنز ، زا  وا 
يارب ات  دنتـساوخ  هللادبع »  » زا دنتـشاد و  لیـسگ  زاجح  هب  ار  ۀمادق » نب  ةدئاز   » زین نانآ  و  دروآ ؛ مهارف  ار  شايدازآ  يهلیـسو  ات  دنهاوخب 
کیپ يدنچ  زا  سپ  و  دومن ، ار  راتخم  يدازآ  ياضاقت  وا  زا  تشون و  دیزی  هب  ياهمان  زین  يو  و  دنکن ؛ راذگورف  یشالت  چیه  زا  وا  يدازآ 

هکم هب  وا  دومن . دـیعبت  زاجح  هب  اما  تخاس ، دازآ  نادـنز  زا  ار  راتخم  دایزنبا ، . تساوخ ار  يو  يدازآ  داـیزنبا  زا  دـمآ و  هفوک  هب  دـیزی 
 - يوما هاپـس  اب  وا  دوس  هب  دش و  نامیپ  مه  دوب  هتـشارفارب  يوما  دیلپ  ماظن  دض  رب  تفلاخم  مچرپ  هک  ریبز » نب  هللادبع   » اب اجنآ  رد  تفر و 

هفوک يوس  هب  يدـیدج  راعـش  هشقن و  اب  دـیرب و  ریبز  نب  هللادـبع  زا  دـیزی ،»  » گرم زا  سپ  درک و  راکیپ  تخـس  دوب -  هدـمآ  ماـش  زا  هک 
. درک تکرح 
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یهاوخداد راعش 

لرتنک هدش و  اوسر  یمومع  راکفا  رد  البرک  زوسناج  يهعجاف  نتخادنا  هار  هب  رطاخ  هب  يوما  راکهایـس  میژر  هفوک ، هب  وا  دورو  ماگنه  هب 
تردـق و نتفرگ  تسد  هب  يهـشقن  اـب  راـتخم  . دـشیم هرادا  ریبز » نـب  هللادـبع   » نارازگراـک هلیـسوب  اـجنآ  و  دوـب ؛ هداد  تـسد  زا  ار  قارع 
ره دناوخیمارف و  شیوخ  ياهنامرآ  اهفده و  يوس  هب  ار  مدرم  دیـسریم ، هک  اج  ره  هب  مه  تهج  نیمه  هب  دـش ؛ هفوک  دراو  تاناکما ،
هب لمع  زین  شراعش  دادیم و  يزوریپ  هحفص 399 ] تاجن و [  دیون  ینیرفآقوش  يزیگناروش و  کبس  هب  تفاییم ، ییاونـش  شوگ  اجک 
زا ماقتنا  نتفرگ  رگید  هعماج و  رد  ربماـیپ  يهبذاـجرپ  يهریـس  کبـس و  نتخاـس  هدـنز  نآرق و  يهناتـسود  ناـسنا  هناـشنمدازآ و  تاررقم 
ات دیـشوکیم  و  دوـب . هـیفنح » دـمحم  ، » مشاـهینب درم  نیرتلاـسنهک  روتـسد  هـب  ناـنآ  هاوختلادـع  ناراـی  تلاـسر و  نادـناخ  ناگدنـشک 

يوما يوربآیب  اوسر و  قاـنتخا  دادبتـسا و  ناـفلاخم  رگید  مه  دروآ و  درگ  شیوـخ  مچرپ  ریز  ار  تیب  لـها  نارادتـسود  مه  هلیـسونیدب 
نیا رد  هدش و  لکشتم  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  هک  نیباوت  هورگ  یکی  تسیرگنیم : دنمورین  بیقر  ود  شیوخ  ربارب  رد  وا  . ار

يروتاتکید و  دنور ،، شیپ  ماش  ات  دنرب و  شروی  نانآ  هنادنـسپادخ  یقرتم و  هار  نافلاخم  تلاسر و  نادناخ  نالتاق  رب  هک  دـندوب  هشیدـنا 
هب ار  نیباوت  هورگ  هک  دیـشوک  رایـسب  وا  . ار ریبزنبا  نارای  نارازگراـک و  رگید  دـنزاس و ؛ نوگژاو  ار  مکاـح  رـالاسماوع  شیکتنوشخ و 
اب راکیپ  يارب  هفوک ، زا  نانآ  نتفر  نوریب  اب  دـندرک و  زاغآ  ار  شیوخ  مایق  نانآ  دـشن و  قفوم  هلحرم  نآ  رد  اـما  دروآرد ، شیوخ  لرتنک 

يراکیپ زا  سپ  نیباوت  هک  دوب  مایق  يهشیدـنا  رد  زور  بش و  نادـنز ، رد  وا  . دـندنکفا نادـنز  هب  ار  راتخم  ریبزنبا ، نارازگراک  ماش ، هاپس 
زا شیپ  هک  وا  .و  دنتـشگزاب هفوک  هب  ناشناهارمه  زا  یهورگ  نامیلـس و  دوخ  ياوشیپ  تداهـش  ماش و  قارع و  زرم  رد  هناعاجـش  تخس و 

شیاوقت نامیا و  توق و  طاقن  اهیبوخ و  يهمه  اب  نامیلـس  هک  دوب  هتفگ  و  هدناوخارف -  شیوخ  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  اهراب  نیباوت  تکرح 
فطاوع و نایلغ  تصرف و  زا  هدافتسا  اب  کنیا  داد -  دهاوخ  نتـشک  هب  ار  شنارای  درادن و  يرایـسب  یهاگآ  یـسایس ، یماظن و  لئاسم  زا 
نامرهق و نارای  درص و  نب  نامیلس  كانبات  حور  رب  مرگ  یمالس  دورد و  راثن  نمض  نآ  رد  تشون و  نانآ  هب  نادنز  زا  ياهمان  تاساسحا ،

بلطحالصا صالخارپ و  راکادف و  نارای  مالسلاهیلع و  نیسح  ناگدنشک  يوما و  ناراکهایس  رب  رایسب  نیرفن  تنعل و  زا  سپ  و  شدیهش ،
دمحم  » يوس زا  وا  هک ؛ تخاس  ناـشنرطاخ  داد و  کـیدزن  يزوریپ  دـیون  ناـنآ  هب  تفگ و  تیلـست  نیباوت  ناگدـنامزاب  هب  ترـضح ، نآ 
يهمان . دریگب نانآ  ناگدنـشک  زا  ار  البرک  نادیهـش  نوخ  ماقتنا  مزال ، تاناکما  ورین و  ندروآ  مهارف  زا  سپ  ات  تسا  هتفای  روتـسد  هیفنح »

نب هللادبع  ، لماک نب  هللادبع  ، دادش نب  ۀـعافر  هحفص 400 ] نوچمه [ : نانآ ، سانـشرس  ياههرهچ  دیـسر و  نیباوت  ناگرزب  نارـس و  هب  وا ،
، شاهمان وا و  دروم  رد  تروشم  راتخم و  يهمان  ندناوخ  زا  سپ  هبرخم ، نب  ینثم  ،و  طیمش نب  رمحا  ، سنا نب  دیزی  ، هفیذح نب  دعس  ، دادش

يارب درک و  دـنهاوخ  راکیپ  وا  شوداشود  هار  نیا  رد  هک  دنداتـسرف  شیارب  ياهنامرحم  مایپ  دـنداد و  يرایمه  يراـکمه و  يهدـعو  وا  هب 
، وا لیامت  تروص  رد  يوما  راکهایس  ماظن  يایاقب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ناگدنـشک  اب  راکیپ  هار  رد  يراکمه  هب  شیوخ  مزع  نداد  ناشن 
هب هنامرحم  روطب  نانآ ، مایپ  زا  مرگ  ینادردق  ساپـس و  نمـض  راتخم  اما  . دنزاس راومه  ار  وا  تاجن  هار  دنرب و  شروی  نادـنز  هب  دنرـضاح 
زا اهزور  نیمه  دزاس و  مهارف  ار  شاییاهر  يهلیـسو  اـت  تسا  هتـساوخ  وا  زا  هتـشون و  رمع » نب  هللادـبع   » هب ياهماـن  هک  داد  عـالطا  ناـنآ 

. دنوش رازراک  هدامآ  ات  تساوخ  نانآ  زا  دریگیم و  یپ  ار  مایق  راک  دوشیم و  دازآ  نادنز 

يدازآ يارب  شالت 

وا نارازگراک  هب  زین  ياهمان  تفرگ و  یپ  ریبزنبا »  » دزن وا  يدازآ  يارب  ار  دوخ  شالت  دوب  راتخم  رـسمه  ناگتـسب  زا  هک  رمع » نب  هللادبع  »
، هحلط نب  میهاربا  و  دیزی » نب  هللادبع  ، » هفوک تموکح  یلـصا  رازگراک  ود  . دنزاس دازآ  ار  يو  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تشون و  هفوک  رد 
رد شیوخ  راک  رتفد  هب  نادـنز  زا  ار  وا  راتخم ، ییاهر  دروم  رد  زاجح »  » زا ریبزنبا »  » شرافـس و  رمع » نب  هللادـبع   » هماـن تفاـیرد  زا  سپ 
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طرــش ود  نآ  دیــسرپ  وا  . دـننک شدازآ  دنرــضاح  طرــش  ود  اـب  هـک  دــنتخاس  ناـشنرطاخ  وـگتفگ  نمــض  دــندناوخارف و  يرادناتــسا 
تموکح ریبزنبا »  » يوس زا  نانآ  ات  هک  عوضوم  نیا  رب  ینید  یقالخا و  دهعت  رگید  و  ربتعم ، نماض  کی  ندرپس  تسخن  دنتفگ : ؟ دـنمادک

هب رگا  هک  درک  دای  دنگوس  نانآ  رارـصا  هب  تفریذپ و  راتخم  . دزاسن مهارف  يرـسدرد  هحفـص 401 ] يراتفرگ و [  ناشیارب  دنراد  ار  هفوک 
زا سپ  دزاس و  دازآ  ار  شناگدرب  یمامت  دـنک و  ینابرق  هبعک  رد  رتش  رازه  هک  دـشاب  فظوم  ادـخ  هاگراب  رد  درکن  لـمع  شیوخ  دـهعت 
هار نیا  رد  ارم  هک  يراـک  ره  تسـش و  مهاوـخن  تسد  شیوـخ  يوزرآ  هب  نتفاـی  تسد  ماـیق و  يهشیدـنا  زا  ياهظحل  نم  تفگ : يدازآ 
مه مرـضاح ، مسرب  ماهتـساوخ  هب  هک  یتروص  رد  دومن و  مهاوخن  لمع  نانآ  اب  شیوخ  تادهعت  هب  دز و  مهاوخ  تسد  نآ  هب  دـنک  يرای 

. منک دازآ  ار  مناگدرب  مه  منک و  ینابرق  ار  رتش  رازه 

وا هب  تیب  لها  نارادتسود  نتسویپ 

وا يوس  هب  دمآ  تفر و  وس  ره  زا  و  دیـشخب ، شرتسگ  روای  رای و  ندروآ  مهارف  يارب  ار ، شیوخ  شالت  نادنز ، زا  يدازآ  زا  سپ  راتخم ،
؛ دندمآ درگ  وا  درگ  رب  هفوک  محریب  شیدنا و  کیرات  ناکلسم  يوما  زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  زین  تلاسر  نادناخ  نارادتـسود  دش و  رایـسب 

نیا رد  . درکیم حرط  ار  هیفنح  دمحم  يوس  زا  یگدنیامن  تباین و  یعدم  وس  رگد  زا  دادیم و  رس  یهاوخنوخ  راعـش  ییوس  زا  وا  هک  ارچ 
يارب تیب  لـها  نارادتـسود  ناـهن  راکـشآ و  ناوخارف  راـتخم و  يوس  زا  هیفنح » دـمحم   » یگدـنیامن ياـعدا  زا  سپ  هک  دـناهدروآ  دروم :

شناتسود زا  یخرب  دوب ، شیدنا  تسرد  دنمتفارش و  يدرم  تشاد و  نادمه »  » يهلیبق زا  هشیر  هک  حیرش » نب  نمحرلادبع  ، » وا هب  نتسویپ 
: تفگ ینانخس  نمض  اجنآ  دناوخارف و  هنامرحم  یتسشن  رد  ار  یمـشج » همادق  و« يدنک » دوسا  «، » یفنح دعـس  «، » يروث دیعـس  : » هلمج زا 

هار نیا  رد  دزای ، تسد  شیوخ  ياهفده  هب  دشک و  شروش  هب  دوجوم  تیعضو  دض  رب  ار  ام  هک  تسا  هشیدنا  نیا  رد  راتخم » !» ناتـسود
یخرب کنیا  ام  رواب  هب  هن ! ای  دیوگیم  تسرد  مینادیمن  ام  اما  دراد ، ار  نانمؤمریما  يهیامنارگ  دنزرف  هیفنح ،» دمحم   » یگدـنیامن ياعدا 
یـسک یپ  زا  هناروکروک  ات  میراذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  نایرج  دمحم ،»  » اب رادـید  نمـض  میباتـشب و  هنیدـم  هب  ات  دـیایب  نم  هارمه  هب  امـش  زا 

دومن و حرط  ار  راتخم  نایرج  هیفنح  دمحم  اب  رادید  نمـض  دیدرگ و  هنیدم  دراو  نانآ  هارمه  هب  وا  دش و  هتفریذپ  وا  داهنـشیپ  . میـشاب هتفرن 
نایاپ هب  نانآ  نانخـس  هک  یماگنه  هحفـص 402 ] دنوش [ . لمع  دراو  راتخم  يرای  هب  تلاسر  نادـناخ  نارادتـسود  ات  تساوخ  هزاجا  وا  زا 

تخادرپ و نانآ  تازایتما  تلاسر و  یحو و  نادناخ  تمظع  هوکش و  ندرمشرب  وا  هاگراب  هب  ساپس  ادخ و  شیاتس  زا  سپ  دمحم »  » دیسر
تشاد و یمارگ  ار  نانآ  تفگ و  نخس  نآرق  مالسا و  زا  عافد  رد  شراکادف  بلطحالصا و  نارای  رون و  ماما  نیموس  زوسناج  تداهـش  زا 
زا ار  ام  نادناخ  ماقتنا  هک  مهاوخیم  رهمرپ  يادخ  زا  هک  دومن  هدنـسب  نیا  هب  اهنت  دادـن و  خـساپ  نشور  حیرـص و  نانآ  شـسرپ  دروم  رد 
زا ار  نانآ  درمـش و  یبلق  ياهوزرآ  زا  یکی  ار  نیا  دریگب و  تساوخ  دوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  تسد  هب  ام ، رـسهریخ  راـکهبت و  نانمـشد 
زا هک  راتخم  . دنتفایرد راک  لصا  رد  ار  وا  يدونـشخ  تیاضر و  نانآ  هک  تفگ  نخـس  ياهنوگ  هب  تشادـنزاب و  زین  راتخم  هب  یناسر  يرای 

ار اهنآ  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رب  درکیم و  يرامـش  هظحل  نانآ  تشگزاب  راظتنا  رد  هرامه  دوب ، نارگن  تخـس  دـمحم »  » يوس هب  نانآ  نتفر 
دنتفگ دندمآ و  راتخم  دزن  دنور  شیوخ  يهناخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  نانآ  اما  دنک ، رادـید  مدرم  اب  ییورایور  زا  شیپ 

درگ ار  تلاسر  نادناخ  ناتـسود  تصرف ، زا  هدافتـسا  اب  داد و  رـس  ربکا » هللا   » دایرف وا  مینک و  يرای  هار  نیا  رد  ار  امـش  ات  میاهدامآ  کنیا 
تاـساسحا و نتخیگنارب  يارب  عوضوم  يدـنبعمج  رد  دوخ  دـناسر و  مدرم  شوگ  هب  ناـنآ  ناـبز  زا  ار  هیفنح  دـمحم  قـفاوم  رظن  دروآ و 
، وا يوس  زا  ار  شیوخ  تیرومأـم  و  داد . ناونع  وا  ریزو  هدـنیامن و  ار  دوخ  رگتیادـه و  ماـما  ار ، هیفنح  دـمحم  شیوخ ، دوـس  هب  فـطاوع 

عمج هب  ار  نانآ  نارادتسود  زا  يرایسب  درک و  زاس  تیب  لها  یهاوخنوخ  تلاسر و  نادناخ  نانمشد  اب  راکیپ  تنس و  باتک و  ءایحا  يارب 
: نانآ يهلمج  زا  هک  دنتشاد ، دیدرت  وا  هب  نتـسویپ  رد  هدشن و  عناق  ینانخـس  نینچ  اب  هک  دندوب  یناسک  نانآ  نایم  رد  . دوزفا شیوخ  نارای 

يور راتخم » ، » تفریم رامـش  هب  شیوخ  يهریـشع  گرزب  هدازگرزب و  دنمـشیدنا و  یناوج  يو  هک  ییاجنآ  زا  دوب و  رتشا » نب  میهاربا  »
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رد اهنت  هک  تخاس  ناشنرطاخ  وا  اـما  دـناوخارف ، شیوخ  يراـی  هب  ار  وا  داتـسرف و  وا  دزن  ار  یناـسک  ور  نیا  زا  . درکیم باـسح  رایـسب  وا 
يدج ار  دمحم »  » يوس زا  وا  یگدنیامن  هک  راتخم  ناگداتسرف  . دشاب وا  تسد  هب  رکـشل  یهدنامرف  هک  تسا  يراکمه  هب  رـضاح  یتروص 

يرایتخا دروم  نیا  رد  وا  اـما  يراد ، ار  یهدـنامرف  یگتـسیاش  ییاراـک و  امـش  هک  تسا  نیا  تقیقح  هحفص 403 ] دنتفگ [ : دنتـشادنپیم 
دنک و راکیپ  تلاسر  نادناخ  نانمشد  اب  هک  دراد  روتسد  وا  يوس  زا  راتخم  تسا و  هیفنح  دمحم  رـصع ، ياوشیپ  تسد  هب  اهراک  درادن و 
تفریذپن و ار  نانآ  هاگدید  میهاربا  . دنیزگرب یهدنامرف  ای  ریزو و  دناوتیمن  دوخ  يوس  زا  دناسرب و  رفیک  هب  ار  البرک  نادیهش  ناگدنشک 

دمحم زا  ياهمان  وگتفگ ، نمـض  تفاتـش و  وا  رادـید  هب  شیوخ  نارای  نارـس  زا  یهورگ  هارمه  هب  راتخم  . دنتـشگزاب یلاخ  تسد  اب  ناـنآ 
نآ تحـص  رد  همان ، ندناوخ  زا  سپ  وا  . دوب هداد  نامرف  راتخم  اب  یهارمه  مایق و  هب  ار  شاهریـشع  وا و  تروصنیدب  هک  داد  وا  هب  ار  هیفنح 

نـالعا هیفنح » دـمحم   » يوس زا  ار  هماـن  دـندوب ، هفوک  ناـگرزب  ناروشناد و  زا  یگمه  هک  راـتخم  ناـهارمه  زا  یهورگ  اـما  درک ، دـیدرت 
ار مایق  يهشقن  اـت  دـنتفر  تفرگ و  فک  هب  ار  وا  ياـهورین  یهدـنامرف  داد و  تعیب  تسد  وا  هب  رتشا  نب  میهاربا  هک  دوب  هاـگ  نآ  دـندرک و 

. دننک لماک 

مایق ياههقرج 

لیـسگ هفوک  يرادناتـسا  هب  ار  عیطم » نب  هللادـبع   » تخاس و رانکرب  هفوک  رد  ار  شنارازگراـک  ریبز ،» نب  هللادـبع   » هک دوب  طیارـش  نیا  رد 
هب ریبزنبا ... ناـنمؤمریما ، ارم  مدرم ... يا  ناـه  تفگ : مدرم  هب  رادـشه  نمـض  تفر و  ربـنم  رب  هفوـک  هـب  دورو  زا  سپ  عـیطمنبا » .» تـشاد

، امـش تیاضر  يراکمه و  اب  روما  ریبدـت  و  جارخ ... تفاـیرد  رهـش و  يهرادا  نمـض  هک  تسا  هداد  روتـسد  هدـیزگرب و  هفوک  يرادناتـسا 
وت زا  ام  تفگ ...: تساخاپب و  يرعـشا » بئاس  .» مریگب تخـس  تموکح  هب  ناشیدـنادب  رب  منک و  راتفر  ناـمثع  رمع و  مسر  هار و  ساـسارب 

راتفر نانمؤمریما  شور  ساسارب  اـم ، راـید  رهـش و  رد  يربن و  رگید  ياـجب  ینک و  هنیزه  اـج  نیمه  رد  ار  رهـش  نیا  جارخ  هک  میهاوخیم 
نارادرـس زا  کلام » نب  بئاس  :» دنتفگ دنتفر و  دـیدج  رادناتـسا  دزن  وا  نافلاخم  زا  یخرب  بئاس »  » نانخـس زا  سپ  . نامثع رمع و  هن  ینک ،

شمارآ مظن و  رارقتسا  يهشیدنا  رد  یتسارب  امش  رگا  دنشابیم . تردق  هحفص 404 ] يهضبق [  يارب  مایق  كرادت  رد  نانآ  تسا و  راتخم 
هن هک  دییاپ  دهاوخن  يرید  هنرگ  ینک و  شنادنز  یهاوخب و  ار  راتخم  نونکا  مه  دیاب  دهاوخیم ، ار  قارع  ریبزنبا »  » یتسارب رگا  یتسه و 

يوس هب  دوب  راتخم  ناگتـسب  زا  هک  ار  همادق » نب  ةدئاز  : » هلمج زا  یهورگ  نانآ  رادشه  زا  سپ  وا  . ناشن كات  هن  دنامیم و  كات  زا  یناشن 
دجـسم رد  هچنآ  زا  یهاگآ  نودب  راتخم  . دندناسر وا  هب  ار  رادناتـسا  مایپ  زین  نانآ  دننک و  توعد  يرادناتـسا  هب  ار  وا  ات  تشاد  لیـسگ  وا 

وا كوتبثیل  اورفک  نیذلا  کب  رکمی  ذا  و  :» تخادرپ يهیآ  نیا  توالت  هب  وا  هب  رادشه  يارب  ةدئاز »  » اما دش ، رادید  يهدامآ  تسا  هتـشذگ 
ناوت رگید  تفگ : نانکهلان  دیشک و  رـس  رب  ياهفالم  دنکفا و  نیمز  هب  ار  دوخ  هیآ ، نیا  ندینـش  اب  وا  و  [ . 127 ...« ] كوجرخی وا  كولتقی 
ینامز ات  کنیا  تفگ : وا  دندرک و  شرازگ  رادناتـسا  هب  ار  وا  نایرج  نانآ  تفر و  يرامیب  رتسب  هب  بت  تدش  يهناهب  هب  درادـن و  تکرح 

. دینک شیاهر  رگید 

نارای ناوخارف 

دناوخارف ار  نارای  وا  کمک  هب  تشاد و  لیسگ  شیوخ  نارادرـس  يوس  هب  ییاهکیپ  گنردیب  تفر و  رتسب  هب  يرامیب  يهناهب  هب  راتخم 
هک دش  نآ  رب  رتشا » نب  میهاربا   » هژیوب شیوخ  نارادرس  اب  هرواشم  زا  سپ  داد و  ياج  دوعوم  تعاس  يارب  فارطا  ياههناخ  رد  ار  نانآ  و 

سابل رتشا  نب  میهاربا  هک  دوعوم  بش  زا  شیپ  بش  کی  . دـیامن زاغآ  ار  مایق  ق  لاس 66 ه . هب  لوالا  عیبر  مراهچ  اـب  ربارب  هعمج ، بش  رد 
رادناتسا ياهورین  اب  شیوخ  هار  رـس  رب  درک و  تکرح  راتخم  رقم  يوس  هب  شیوخ  يهلیبق  نارواگنج  زا  یهورگ  هارمه  هب  دیـشوپ و  مزر 

نب هللادبع   » هاپـس ناگدرکرـس  زا  یکی  ندـش  هتـشک  يریگرد و  ندـمآ  شیپ  اب  درک و  دروخرب  دـندوب ، هدرک  نالعا  یماظن  تموکح  هک 
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هحفص نکفا [  نینط  اب  ات  داد  روتسد  شیوخ  نارادفرط  هب  دیـشوپ و  مزر  سابل  زین  دوخ  راتخم  . داتفا شیپ  هب  بش  کی  مایق ، زاغآ  عیطم ،»
هب و  ناکلـسم ، يوما  اب  هزرابم  ار  شیوخ  فده  وا  . دنناسرب شنارادـفرط  شوگ  هب  ار  مایق  زاغآ  نیـسحلا » تاراثل  ای   » يادـن نتخاس  [ 405

نانآ يهدـنامرف  شیوخ و  ياهورین  هب  درک و  نالعا  شناراـی  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ناگدنـشک  ندـناسر  رفیک  هب  تردـق و  نتفرگ  فک 
راـکیپ ناـنآ  اـب  شیوـخ  زا  عاـفد  يارب  اـهنت  دـنوشن و  ریگرد  ریبزنبا »  » ياـهورین اـب  ناـکما  دحرـس  اـت  هک  درک  هیـصوت  رتـشا  نب  میهاربا 
نادناخ تمرح  قوقح و  زا  عافد  هار  رد  ام  هک  ینادیم  دوخ  وت  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  ادخ  هاگراب  هب  ور  زین  رتشا » نب  میهاربا  .» دـننک
نیاربانب میتسه ، نانآ  راکهبت  ناگدنشک  ندیناسر  رفیک  هب  نانآ و  نادیهـش  زا  یهاوخنوخ  يهشیدنا  رد  کنیا  میدمآ و  مشخ  هب  تربمایپ 

. داتفا راتخم  نارادفرط  تسد  هب  هفوک  تخس ... يراکیپ  زا  سپ  دش و  زاغآ  يریگرد  ناس  نیدب  .و  زاس زوریپ  نانآ  نانمشد  رب  ار  ام 

يزوریپ زا  سپ 

نیتـسخن دـندروآ ، درگ  دجـسم  رد  ار  مدرم  هـک  یماـگنه  يزوریپ ، يادرف  دوـمن و  يرپـس  اـجنآ  رد  ار  بـش  دـش و  هفوـک  رـصق  دراو  وا 
، يزارفرس يزوریپ و  دیون  شناتسود  هب  هک  تسا  ییاناوت  راگدرورپ  نآ  زا  ساپس  شیاتـس و  . درک داریا  تروصنیدب  ار  شیوخ  ینارنخس 
اهرصع و يارب  یلومش  ناهج  نوناق  تخاس و  هرامه  هنادواج و  ار  هدعو  دیون و  نیا  داد و  یگدنکفارس  نایز و  يهدعو  شنانمـشد  هب  و 
دید و دهاوخ  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ار  نآ  نیریـش  يهرمث  دنک ، لمع  وا  تاررقم  اب  گنهامه  سک  ره  ور  نیا  زا  داد . رارق  اهلـسن 

هدنکفارـس دیمون و  دیـشچ و  دهاوخ  ار  شیوخ  نایـصع  تواقـش و  خـلت  معط  دزرو ، تفلاخم  وا  زاسناسنا  هنالداع و  تاررقم  اب  سک  ره 
نامرف ام  هب  و  دیدرگ ؛ ررقم  یتقو  دـش و  هتـشارفارب  یمچرپ  ام  يارب  مدرم ! يا  ناه  ! دـمآ دـهاوخرد  روهلعـش  شتآ  هب  مه  دـش و  دـهاوخ 
زواجت تاررقم  ياهزرم  زا  دیورب و  راک  یپ  زا  مظنم ، طیارش  نآ  قبط  ررقم و  يهماگنه  نآ  رد  دیروآرد و  زازتها  هب  ار  مچرپ  هک  دیـسر 

لمع نادـیم  هـب  ماـگ  مدینــش و  ار  راـگزور  رگادـن  يادـن  میدرپـس و  شوـگ  هحفـص 406 ] تیادـه [  ياوـشیپ  توـعد  هـب  اـم  و  دـینکن ،
ار نامسآ  هک  یتردق  نآ  هب  ! دیهد تعیب  تسد  تیاده  دشر و  ساسارب  دییآرد و  ام  مسر  هار و  هب  کنیا  ادخ ! ناگدنب  يا  ياه  ... میدرپس

چیه وا  راختفارپ  نامدود  نانمؤمریما و  اب  تعیب  زا  سپ  هک  دنگوس  دروآ  دـیدپ  اههار  اههرد و  نیمز  رد  دـیرفآ و  هتـشارفارب  یفقـس  ناسب 
لیابق و ناگدرکرـس  تسخن  هاگ  نآ  .و  تسین رتکیدزن  ادخ  يدونـشخ  يزارفرـس و  یگدنلاب و  تیادـه و  دـشر و  هب  ام  اب  تعیب  زا  یتعیب 

باتک يهناتـسودرشب  تاررقم  هب  یعقاو  لمع  : ساسارب راتخم  اـب  دـنداهن و  شیپ  هب  ماـگ  هوبنا  هوبنا  مدرم ، يهدوت  ناـنآ  یپ  زا  و  فارـشا ،
اب یتـسود  ، ناگدـش لاـمیاپ  ناـمورحم و  هب  یگدیـسر  ، تلاـسر نادـناخ  یهاوخنوخ  ، ربماـیپ يهنـالداع  هبذاـجرپ و  شور  کبـس و  ، ادـخ

. دنداد تعیب  تسد  ناراکزواجت  ناشیدنا و  کیرات  اب  راکیپ  ،و  نابلطحالصا

ناشیدنا کیرات  رفیک  کنیا  و 

هراشا

هرادا ار  هعماـج  ناـنمؤمریما  يهنـالداع  مسر  هار و  ربماـیپ و  تنـس  نآرق و  ساـسارب  هک  دوـب  هداد  هدـعو  مدرم  هب  يزوریپ  زا  شیپ  راـتخم 
نادیهـش و رالاس  ناگدنـشک  دیامن و  هنیزه  مدرم  شیاسآ  هافر و  نیمزرـس و  ینادابآ  هعماج و  تفرـشیپ  هار  رد  ار  قارع  لاملا  تیب  . دـنک

رفیک هـب  دـندوب ، هدـش  بذـج  یتـلود  ياههاگتـسد  هـب  زین  یخرب  و  دنتـشگیم ، دازآ  ریبزنـبا »  » تموـکح رد  هـک  ار ، شراکادـف  ناراـی 
يوما نادـیلپ  يریگتـسد  بیقعت و  نامرف  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  . دوب اههدـعو  هب  لمع  تبون  يزوریپ  زا  سپ  کنیا  .و  دـناسرب ناـشتیانج 

میـشاب و هدـنز  هک  تسین  ام  مسر  هار و  نیا  : تفگ مدرم  تاساسحا  نتخیگنارب  اب  یخیرات  ینارنخـس  کـی  رد  راـتخم  . دـش زاـغآ  کلـسم 
دوب میهاوخ  ربمایپ  نادناخ  يارب  ینارادتسود  نارای و  دب  مینک ، نینچ  رگا  هحفص 407 ] میراذگب [ . هدنز  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ناگدنشک 
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مچرپ ریز  ربمایپ  رـسپ  اب  گنج  يارب  هک  ار  یناراکهایـس  ناشیدـنا و  کیرات  تسیل  ات  تساوخ  یتلود  ياههاگتـسد  يهمه  زا  هاـگ  نآ  و 
دروم نیا  رد  یهاگآ  عون  ره  هدومن و  يرای  ناگـشیپ  تواقـش  نآ  يریگتـسد  رد  ار  وا  ناراـی  دـنراد و  میلـست  وا  هب  دـندوب ، هتفر  دـیبع » »

اپ زا  تسا ، هتـشاد  تسد  ربمایپ  دنزرف  نتـشک  رد  هک  ار  شیوخ  بحاص  سک  ره  هک  داد  مایپ  هعماج  ناگدرب  هب  .و  دننکن یهاتوک  دنراد ،
نیمز رگا  دابم  نامیاراوگ  درس ، بآ  ندیـشون  اذغ و  ندروخ  هک : دیـشورخ  هاگ  نآ  .و  دش دهاوخ  دازآ  هزیاج ، تفایرد  نمـض  دروآرد ،

دش و زاغآ  ناگشیپ  تواقـش  رفیک  يریگتـسد و  جوم  روتـسد ، نیا  یپ  زا  .و  میزاسن هزیکاپ  كاپ و  دیلپ  ناگیامورف  نیا  دوجو  ثول  زا  ار 
يارب هک  دش ، ناریو  ناشیاههناخ  دنتخیرگ و  هفوک  زا  زین  یهورگ  دندش و  هدیشک  شتآ  هب  هتشک و  نانآ  زا  یهورگ  هک  تشذگن  يزیچ 

. دوریم هراشا  دندیسر  شیوخ  تواقش  رفیک  زا  ياهرذ  هب  هک  دیزی  هاپس  ناگدرکرس  زا  یخرب  هب  هنومن 

دایز نبا 

ندـیرب و نتـسب و  يرگدادـیب و  تواسق و  رد  زین  دایز »  » شردـپ هک  هنوگنامه  دوب . قارع  رد  يوما  يهرهم  نیرتکافـس  دـیلپ ، رـصنع  نیا 
رابتبکن رـسارس  وا  یگدنز  خـیرات  . دوب قافآ  يهرهـش  یگیامورف  یمحریب و  فوخم و  ياهنادـنز  ییاپرب  راتـشک و  مادـعا و  ندـیرد و 

تکرح ات  تفای  نامرف  دش و  لیـسگ  هفوک  يرادناتـسا  هب  هرـصب  زا  دیزی  يوس  زا  هک  دروخ  مقر  ینامز  وا  تیانج  نیرتنیگمهـس  تسا و 
تیاـنج نآ  هـک  دوـب  هاـگ  نآ  دزاـس و  بوکرـس  هناـمحریب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهناهاوختلادـع  یگنهرف و  یتدـیقع و  یحالـصا و 

مهرد ار  نیباوت  تضهن  نارگ  یهاپـس  اب  تخیرگ و  ماش  هب  قارع ، رد  شایخزود  تردـق  یـشاپورف  زا  سپ  وا  . دـش بکترم  ار  نیگمهس 
دوخ تواقـش  زا  ياهرذ  هب  دندوب ، هدرک  تکرح  راتخم  مایق  ندیبوک  مهرد  يارب  هک  شنارودزم  زا  یهوبنا  دوخ و  ماجنارـس  اما  تسکش .

[ . 128 . ] داتسرف هنیدم  هب  ار  وا  دیلپ  رس  راتخم  هحفص 408 ] دندیسر و [ 

دعس رمع 

رد تشون ؛ شاهمانناما  رد  راتخم  و  تفرگ . همان  ناما  وا  زا  راتخم  تموکح  نیزاغآ  ياهزور  رد  يرایسب ، ياههطـساو  اب  دیلپ  رـصنع  نیا 
يزور ور  نیا  زا  دوب . هتـشاذگ  زاب  وا  رفیک  يارب  ار  هار  هلیـسونیدب  تسا و  ناما  رد  دورن ، نوریب  هفوک  زا  دنزن و  رـس  يراک  وا  زا  یتروص 
نامداش ناگتشرف  داشلد و  ناگدروآ  نامیا  وا  نتشک  زا  هک  تشک  میهاوخ  ار  ییاپزارد  مشچدوگ و  يرـصنع  ادرف  تفگ : نارای  نایم  رد 

دش دراو  وا  رب  راتخم  يهداتسرف  تشاد . لیسگ  وا  يریگتسد  يارب  ار  شیوخ  نارای  زا  یکی  هرمعوبا ،» ، » راتخم زور  نآ  يادرف  . دندرگیم
هرمعوبا داتفا و  نیمز  رب  دیچیپ و  شیاپ  هب  شاهبج  اما  دنک ، تکرح  ات  تساخرب  وا  تسا . هدرک  راضحا  ار  وت  هک  بایرد  ار  ریما  تفگ : و 

هک دوب  هتفر  وا  تاجن  يارب  صفح »  » شرسپ درب ، راتخم  دزن  تفرگرب و  ار  وا  رس  دروآرد . اپ  زا  تفرگ و  فده  ار  وا  شاهتخآ  ریـشمش  اب 
: تفگ دشابیم . شردپ  رس  دید  درک ، هاگن  یتقو  سأرلا ،»؟ اذه  فرعتأ  « ؟ یـسانشیم ار  رـس  نیا  تفگ : شردپ  رـس  هب  هراشا  اب  راتخم » »

هاگ نآ  و  دـیتسرفب ! شردـپ  دزن  خزود  رد  زین  ار  وا  دـیوگیم ، تسار  تفگ : راتخم  . تسین اراوگ  میارب  وا  زا  سپ  یگدـنز  رگید  يرآ و 
رد يرگید  مالسلاهیلع و  نیسح  ندش  هتشک  ماقتنا  هب  یکی  تفگ : داتسرف و  هیفنح  دمحم  هب  ار  دعـسنبا  رـس  ود ، نآ  ندش  هتـشک  زا  سپ 

و ... دنکیمن يربارب  نانآ  ناتشگنا  دنب  کی  اب  مشکب  ار  شیرق  عبر  هس  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دوزفا ، و  ربکا . یلع  وا ، دنمـشیدنا  ناوج  ربارب 
يارب دومرف : دعسرمع  هب  تجح  مامتا  رایـسب و  يرگنـشور  زا  سپ  هک  تفای  ققحت  وا ، ییوگـشیپ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نیرفن  هنوگ  نیا 

هب تسرپایند  دیلپ  نآ  و  ... دروخ یهاوخن  ير  مدنگ  زا  هک  شاب  شوه  هب  اما  ياهتسب ، رمک  نم  نتشک  هب  لد ، ياوه  تسایر و  هب  ندیـسر 
هب زین ، نآ  وج  ندروخ  نودـب  هنوگنیا  و  هحفـص 409 ] تسا [ ... هدنـسب  ارم  بوخ و  زین  نآ  وج  مروخن  نآ  مدنگ  زا  رگا  تفگ : رخـسمت 

. دش هتشک  راتخم  تسد 
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دیزی هاپس  يهرهم  نیمود  ای  رمش 

شاتلاذر روک و  بصعت  یلدگنـس ، تحاقو ، یگیاـمورف ، ینابزدـب ، و  دوب . يوما  هاپـس  ياـههرهم  نیرتتخبهریت  نیرتراکهایـس و  زا  وا 
هب دیزی  هاپـس  و  دعـسنبا »  » و دیبع ،»  » کیرحت ، دیهـش رجح  دـض  رب  يزاسهدـنورپ  رد  کیرـش  ... دراد ینیگنن  يهدـنورپ  وا  . ناگمه دزنابز 

میمصت ، نیسح زا  شايردام  ناردارب  سابع و  نتخاس  ادج  رد  هنامرشیب  ششوک  ، عفان نب  لاله  نوخ  نتخیر  ، مالـسلاهیلع نیـسح  نتـشک 
ار یهورگ  راتخم  هک  دوب  يراوتم  اهنابایب  رد  تخیرگ و  هفوک  زا  وا  . رگید كانلوه  تایانج  ،و  ربمایپ مرح  ناوناب  يهدرپارس  ندز  شتآ  هب 

نورد هب  ار  يو  داد  روتسد  وا  دندروآ و  راتخم  دزن  دنتخاس و  ریگتسد  ار  وا  رایسب  ییوجیپ  زا  سپ  نانآ  . تشاد لیسگ  شیریگتسد  يارب 
. دیسر شیاهتواقش  رفیک  زا  ياهرذ  هب  هلیسونیدب  .و  دندنکفا ناشوج  نغور  زا  یگید 

میجر ناطیش  ای  سنا  نب  نانس 

لیـسگ وا  یپ  زا  ار  یناسک  هاگ  نآ  دنتخاس و  ناریو  ار  شاهناخ  تسخن  داد  روتـسد  راتخم  تخیرگ و  هرـصب  هب  هفوک  زا  دیلپ  رـصنع  نیا 
ار وا  رایـسب  ییوجیپ  رثا  رب  راتخم  نارومأم  اما  دـش  یفخم  اهاتـسور  اهنابایب و  رد  تخیرگ و  هیـسداق  هب  عوضوم ، زا  یهاگآ  اـب  وا  . تشاد
نآ زا  سپ  دندرک و  عطق  ار  شیاهاپ  تسد و  هاگ  نآ  دندیرب ، ار  وا  ياهتشگنا  تسخن  داد  روتـسد  وا  . دندروآ ریما  دزن  دندرک و  ریگتـسد 

هحفص 410 ] [ . ] 129 . ] دش هدنکفا  ناشوج  نغور  زا  یگید  رد 

یلوخ

لیـسگ وا  يریگتـسد  يارب  ار  شنارای  زا  نت  ود  راتخم  دوب . دـیزی » نب  یلوخ  ، » دیـشچ ار  شیوخ  تواقـش  رفیک  زا  ياهرذ  هک  یناـسک  زا 
هب هراـشا  هک  یلاـح  رد  وا  ؟ تساـجک یلوخ  دندیـسرپ : وا  زا  . دوشگ ار  رد  شرـسمه  دـندز ، رد  دـنتفر و  وا  يهناـخ  رد  هب  ناـنآ  و  تشاد .

یگرزب دبـس  ریز  حارتسم ، نایم  رد  وا  دـندید  وجتـسج  زا  سپ  دـندرک و  هرـصاحم  ار  هناخ  نانآ  ! منادیمن تفگ : درکیم ، هناـخ  حارتسم 
. دندیشک شتآ  هب  ار  شدیلپ  مسج  دنتشک و  شاهناخ  رد  ار  وا  راتخم  روتسد  هب  . تسا هدش  ناهن 

يدسا هلمرح 

نداد رارق  فده  ؛» دیبع  » هب مالسلاهیلع  نیـسح  سدقم  رـس  ندرب  : شیاهتیانج هلمج  زا  دوب و  دیزی  هاپـس  ناگدرکرـس  زا  دیلپ  رـصنع  نیا 
تواقـش رفیک  زا  یکدنا  هب  راتخم  تسد  هب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  . دوب رگید  تایانج  رد  تکرـش  ؛و  مالـسلاهیلع نیـسح  راوخریـش  زابرس 

ماجنا زا  سپ  هک  تسا  هدروآ  لاهنم » .» ار شتآ  شزوس  ترارح  مه  دیشچ و  ار  ریـشمش  معط  مه  یکاندرد ، تروص  هب  دیـسر و  شیوخ 
ایوج يدسا  هلمرح  لاح  زا  هلمج  زا  دیـسرپ و  هفوک  زا  ترـضح  نآ  مدش . بایفرـش  رون  ماما  نیمراهچ  رـضحم  هب  هتفر و  هنیدـم  هب  جـح ،

هب ار  شتآ  ترارح  نهآ و  یمرگ  ایادخ ! راب  دومرف : دوشگ و  نامسآ  هب  ار  اهتـسد  ترـضح  نآ  . دوب هدنز  مدمآ  هک  یماگنه  متفگ : دش ،
يهقباس وا  اـب  نوچ  تسا . هتفرگ  تسد  هب  ار  تردـق  هدرک و  ماـیق  راـتخم  مدـید  متـشگزاب و  هفوک  هب  يزور  دـنچ  زا  سپ  نم  ! ناـشچب وا 

تفگ و ادخ  ساپـس  وا  . دناهتفرگ ار  هلمرح  هک  دندروآ  دیون  شنارای  زا  یخرب  هک  دوب  طیارـش  نامه  رد  متفر و  شدزن  هب  میتشاد  یتسود 
. دندنکفا شتآ  زا  یهوبنا  نایم  رد  دـندیرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  هحفص 411 ] داد [  نامرف  دنروآ ، هکیماگنه  دندروآ . ار  يو  داد  روتـسد 

ساپس يهماگنه  هچ  نیا  دیـسرپ  راتخم  . متفگ ساپـس  ار  يادخ  مداتفا و  وا  قح  رد  رون  ماما  نیمراهچ  نیرفن  دای  هب  هرظنم  نآ  ندید  اب  نم 
راتخم ! دش ماجنا  دوب  هدرک  نیرفن  هک  هنوگ  نامه  اتفگش ! درک و  نیرفن  ار  هلمرح  هک  مدوب  مراهچ  ماما  رـضحم  رد  هنیدم  رد  متفگ : ؟ تسا

دش و هدایپ  بکرم  زا  راتخم  ! ناشچب وا  هب  ار  نهآ  یمرگ  شتآ و  ترارح  ایادخ ! راب  دومرف : متفگ : ؟ دوب هدرک  نیرفن  هنوگچ  رگم  تفگ :
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[ . 130 . ] دناوخ ساپس  زامن  تعکر  ود 

يدب کلام 

تکرـش تلاسر  نادـناخ  نوخ  نتخیر  رد  نانیا  دـنتفگ : دـندروآ و  راتخم  دزن  ریگتـسد و  هیـسداق  رد  شناراـی  زا  نت  دـنچ  هارمه  هب  ار  وا 
راتخم . دوب هدوبر  ار  ترـضح  نآ  هالک  تشاد و  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ياهـسابل  تراغ  رد  هک  تسا  یـسک  يدب » کلام   » و دنتـشاد .

ارچ دیتسرفب ، مالس  دورد و  نانآ  رب  هرامه  دیاب  هک  دیتشک  ار  یناسک  امش  دیزادرپب ؟ ار  دوخ  یهدب  کنیا  ادخ ! نانمـشد  يا  ناه  تفگ :
محر شنادناخ  ربمایپ و  رـسپ  رب  امـش  ارچ  دیـسرپ : . نک محر  راذگ و  تنم  ام  رب  کنیا  دندرب ! روز  هب  ار  ام  ریما  يا  دنتفگ : ؟ دـیدرک نینچ 

[ . 131 . ] دنداد ناج  تواقش  اب  ات  دندیرب  ار  نانآ  ياپ  تسد و  داد : روتسد  ؟و  دیتشذگن نانآ  دروم  رد  زین  تارف  بآ  زا  دیدرکن و 

داقر نب  دیز 

هرامه تواقـش  نیا  رب  شدوخ  . دـناسر تداهـش  هب  داد و  رارق  ریت  فدـه  ار  ملـسم » نب  هللادـبع   » هک تسا  یـسک  زغم ، کبـس  رـصنع  نیا 
، ] متخود شایناشیپ  رب  ار  وا  تسد  فک  هلولگ  اب  نم  هک  دروآ  شایناشیپ  هب  ار  شتـسد  مشاهینب  ناناوج  زا  یکی  تفگیم : دیلابیم و 

اپ زا  ار  يو  يرگید  ریت  اـب  وا  بلق  نداد  رارق  فدـه  اـب  هاـگ  نآ  و  درادرب . ار  شیوخ  تسد  تسناوتن  رگید  هک  ياهنوگ  هب  هحفص 412 ]
ار وا  تفگ : دوب  راتخم  رکشل  ناهدنامرف  زا  هک  لماک ، . دندومن هرـصاحم  ار  يو  دندش و  مازعا  وا  يریگتـسد  يارب  راتخم  نارای  . مدروآرد

یناراب ندیراب  زا  سپ  هاگ  نآ  .و  دشچب ار  نارگید  نتخاس  نارابریت  معط  ات  دیزاس ، ریت  گنس و  ناراب  فده  هکلب  دینزن ! هزین  ریشمش و  اب 
[ . 132 . ] دندنازوس شتآ  رد  ار  شناجیب  رکیپ  وا ، رب  ریشمش  گنس و  زا 

میلس نب  لدجب 

زین ار  شکراـبم  تشگنا  ترـضح  نآ  رتشگنا  ندرب  يارب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  نیا  راـسنوگن ، نیا  ياهترارـش  زا 
هنوگنامه دـندیرب و  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  داد  روتـسد  دـنتخاس ، ناشنرطاخ  وا  هب  ار  نایرج  دـندروآ و  راتخم  دزن  ار  وا  هک  یماگنه  ، دـیرب

[ . 133 . ] تفر منهج  هب  ات  دنتخاس  شیاهر 

لیفط نب  میکح 

زا سپ  ار  نادیهش  هاپس  رادرـس  سابل  شیوخ ، یعمج  هتـسد  ياهتیانج  رب  نوزفا  هک  دنتفای  تسد  يرگید  راکتیانج  هب  راتخم  ناگداتـسرف 
يوسب ار  متاح » نب  يدع   » شناگتسب دندرک ، تشادزاب  ار  وا  هک  یماگنه  دوب ! هدنکفا  مالسلاهیلع  نیـسح  رب  زین  يریت  و  هدوبر ، شتداهش 

دنداد رادشه  راتخم  هب  تلاسر ، نادناخ  نارادتسود  دنـسرب ، نانآ  هکنآ  زا  شیپ  اما  ... دهد فیفخت  وا  رفیک  رد  ات  دنتـشاد ، لیـسگ  راتخم 
وا اب  ياهناتـسود  هطبار  هک  يدـع »  » هب راتخم  تهج  نیمه  هب  ... درذـگب نانآ  تواقـش  رفیک  زا  دریگ و  مرن  تیب  لـها  نـالتاق  اـب  دـیابن  هک 

« لماک  » هب لاحنامه  رد  و  ددرگ ؟ اـهر  يراـکتیانج  نینچ  هک  يدنـسپیم  وت  اـیآ  نم ! تسود  تفگ : يدرـسنوخ  اـب  درک و  مارتحا  تشاد 
هحفص 413 ] دندیشک [ . شتآ  هب  دنتخاس و  هعطق  هعطق  ار  وا  زین  نانآ  و  دیزاسب ! ار  وا  راک  هک  درک  هراشا 

لدگنس ناتخب  هریت 

یپ زا  و  دنزاس . ریگتـسد  ییاسانـش و  دنتخات ، نیـسح  سدقم  رکیپ  رب  بسا  هک  ار  یناسک  داد  روتـسد  راتخم  ناراکهبت ، رفیک  يهمادا  رد 
دندنکفا و هرهچ  رب  ار  نانآ  داد ؛ روتـسد  وا  . دندوب یمرـضح  شبحا  یمرـضح و  قاحـسا  نانآ : يهلمج  زا  هک  دـندروآ  ار  نت  هد  وا  نامرف 
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نیمز هب  هک  دـنتخات  نانآ  رکیپ  رب  ردـقنآ  شیوخ  ياهبسا  اـب  ناراوس  هاـگ  نآ  دـنتخود و  نیمز  رب  خـیم  اـب  ار  ناـنآ  ياـهاپ  اـهتسد و 
. دنتخاس روهلعش  ار  نانآ  سپس  دندیبسچ ،

نیسح يهدرپارس  نارگتراغ 

يزیگنا ترفن  ياههرهچ  نانآ  نایم  رد  . دنتـشاد تکرـش  ربمایپ  نادـنزرف  يهدرپارـس  تراغ  رد  هک  دـندروآ  ار  يرامـش  هورگ ، نیا  یپ  زا 
يا ناه  هک : دروآرب  دایرف  داتفا ، نانآ  هب  شمـشچ  هک  یماگنه  راتخم  . دندوب سیق  نب  هللادبع  ،و  یلجب نمحرلادبع  ، دـلاخ نب  نارمع  : نوچ

ثاثا دیدرک و  تراغ  ار  تیب  لها  ياههمیخ  هک  دیدوب  امش  ! تشهب لها  ناناوج  رالاس  نالتاق  يا  ! نارادرک هتسیاش  ناحلاص و  ناگدنشک 
. درک رداص  ار  نانآ  نتشک  روتسد  هاگ  نآ  و  دریگیم ! ماقتنا  امش  زا  ادخ  زورما  ؟ دیدومن میسقت  دوخ  نایم  ار  نانآ  ياهرطع  و 

ملسم نب  هللادبع  لتاق 

مابتشپ رب  هک  دنتفگ  دندرک و  شرازگ  راتخم  هب  ار  وا  تیانج  نایرج  دندروآ و  ار  ملسم » نب  هللادبع   » لتاق حیبص ،» نب  ورمع   » هاگ نآ  و 
مالسلاهیلع نیسح  هحفـص 414 ] نارای [  نتخاس  یمخز  زج  دندرب و  البرک  هب  روز  هب  ارم  هک  دیـشکیم  دایرف  وا  . دوب هدش  یفخم  شاهناخ 

نارای نتخاس  یمخز  رفیک  ناسنیدـب  و  دـش . هراپ  هراپ  شرکیپ  ات  دـنتخاس  شایمخز  ردـقنآ  هزین  اب  داد : روتـسد  راتخم  .و  ماهدرکن يراک 
[ . 135  ] و [ 134 . ] دیشچ ار  مالسلاهیلع  نیسح 

راتخم تیصخش  یبایزرا 

ار وا  یخرب  - 1. تسین ناسکی  وا  دروم  رد  اههاگدـید  لـیلد  نیمه  هب  تسا . خـیرات  يارجاـمرپ  هتخانـشان و  اـما  رادـمان ، ياـههرهچ  زا  وا 
نیسح نالتاق  هک  هژیوب  دوب . هنالداع  شفده  یناسنا و  شاهزیگنا  هک  دننآرب  دننادیم و  هنادنسپادخ  تسرد و  ار ، شیاهراک  دنیاتسیم و 

زین تایاور  یخرب  رد  و  تسوا . يرادرک  تسرد  یشیدنا و  تسرد  زا  ياهناشن  نیا  دیناسر و  ناشتواقش  رفیک  هب  ار  شنارای  مالسلاهیلع و 
نیمراهچ يوس  هب  ار  دعـس » رمع   » و دیبع »  » رـس هک  یماگنه  : هنومن يارب  . تسا هدش  اعد  وا  قح  رد  هدـش و  دای  یکین  هب  شیاهراک  وا و  زا 

ترضح و  [ . 136 . ] دهد ریخ  شاداپ  راتخم  هب  ادخ  دومرف : تفگ و  ادخ  ساپس  دیلپ ، ياهرس  نآ  ندید  اب  ترـضح  نآ  داتـسرف ، رون  ماما 
، ار ام  يهدـش  هتخیر  قحانب  ياهنوخ  هک  دـنک  تمحر  ار  تردـپ  يادـخ  دومرف : تشاد ، مان  مکح »  » هک راتخم »  » رـسپ هب  مالـسلاهیلع  رقاب 

مالسلاهیلع نیسح  تداهش  زا  سپ  یمشاه  ناوناب  هک : دناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  و  [ . 137 . ] تشک ار  ام  نازیزع  نـالتاق  درک و  بلط 
هنیدم هب  ار  نادـیلپ  زا  هحفـص 415 ] رگید [  یخرب  دعـس و  رمع  دـیبع و  رـس  راتخم  هک  هاگ  نآ  ات  دـندرکن  باـضخ  دنتـساراین و  ار  دوخ 
ندروآ تسد  هب  هار  رد  دوب و  تردـق  يهتفیـش  بلطهاج و  يرـصنع  راتخم  هک  دـنرواب  نیا  رب  یهورگ  نانآ  ربارب  رد  - 2 [ . 138 . ] داتسرف
ياعدا غورد  هب  هک : تسا  لیلد  نیمه  هب  و  درکیم . هیجوت  ار  هلیسو  وا  يارب  فده  نابلطایند  ناسب  تفرگیم و  هرهب  ياهلیسو  ره  زا  نآ ،

اب وا  راـکیپ  . دروآ دـیدپ  یتعدـب  و  يدـهم ، يهدـنیامن  ار  دوـخ  دـناوخ و  يدـهم  ار  وا  نآ ، یپ  زا  دوـمن . ار  هیفنح  نب  دـمحم  یگدـنیامن 
وا هک  هژیوب  تلادع . يارجا  ادخ و  يارب  هن  دوب ، تردق  میکحت  نانآ و  نارادتـسود  راکفا  بلج  يارب  رتشیب  زین  تلاسر  نادـناخ  نانمـشد 

شیوـخ تفاـیرد  رب  یتاـیاور  زین  هاگدـید  نـیا  .و  دـش هدیـشک  یگماـکدوخ  يراـکبیرف و  هـب  جـیردتب  يزوریپ  نیتـسخن  لـحارم  زا  سپ 
نانآ رب  ار  یملاظ  هاگ  دشکب ، ماقتنا  نارگدادیب  زا  دهاوخب  ادـخ  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  : هنومن يارب  . دراد

راتخم دروم  رد  رگید  هاگدـید  - 3 [ . 139 . ] تخاس طلسم  ایرکز  ییحی و  ناگدنـشک  رب  ار  رـصنلا » تخب   » هک هنوگنامه  دزاسیم . طلـسم 
تسرد و يهمانرب  هشقن و  ساسارب  تماهشرپ  هاگآ و  يدرم  رگا  هک  مسانشیم  ار  یمدرم  نم  تفگ : ریبز » نب  هللادبع   » هب وا  : هک تسا  نیا 
یبوک و مهرد  ار  يوما  ماـظن  نآ  يهلیـسوب  یناوـتیم  هک  دروآیم  درگ  تیارب  ناـنآ  زا  نارگ  یهاپـس  دور ، ناـنآ  يوـسب  هدـش  باـسح 
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هللادـبع . زورما يهفوک  رد  نانمؤمریما  نارادتـسود  داد : خـساپ  ؟ دنتـسه اجک  دـننایک و  مدرم  نآ  دیـسرپ  هللادـبع  . يریگ تسدـب  ار  تردـق 
زا راک  نم و  زا  تاناکما  هک  ورب  يروآ ! ناماس  هب  ار  راک  نیا  يورب و  دیاب  هک  یتسه  ياهمانرباب  هاگآ و  عاجـش و  درم  نامه  وت  و  تفگ :
زا هاـگ  نآ  دروآ و  درگ  ار  یهوبنا  هحفص 416 ] وا [  راکادف  نارای  رب  هیرگ  نادیهش و  رالاس  یهاوخنوخ  راعـش  نداد  رـس  اب  دمآ و  وا  ! وت

يهتـسیاش ياهراک  مه  دراد و  يرایـسب  تاهابتـشا  مه  راتخم  هک  دـننآرب  زین  یهورگ  و  - 4. درک لالقتـسا  نالعا  دیرب و  ریبز  نب  هللادـبع 
هنع نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا  :» دـیامرفیم نآرق  هکنیا  هن  رگم  . دـشخبب شاهتـسیاش  ياهراک  رطاخب  ار  شناـهانگ  ادـخ  هک  دـیما  یناوارف ،

يهدنورپ زا  ار  امـش  کچوک  ناهانگ  دینیزگ ، يرود  دیاهدش  هداد  رادشه  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  [ . 140 ...« ] مکتائیس و مکنع  رفکن 
. دروآ میهاوخرد  يدنمجرا  هاگیاج  رد  ار  امش  مییادزیم و  امش  لمع 

وا راک  ماجرف 

هب ماش  هاپـس  اب  راکیپ  يارب  ار  رتشا » نب  میهاربا   » یهدـنامرف هب  شیوخ  ياهورین  شنارای ، مالـسلاهیلع و  نیـسح  نـالتاق  نتـشک  زا  سپ  وا 
یعدم هک  ریبز » نب  بعصم   » هاگ نآ  . داتسرف هنیدم  هب  ار  دایزنبا »  » دیلپ رس  داد و  تسکش  زین  ار  نانآ  تشاد و  لیسگ  دیبع »  » یگدرکرس

هب لاس 67 ه.ق  رد  دروخ و  تسکـش  یـشیاسرف ، ینالوط و  گنج  کی  زا  سپ  يو  تخادرپ و  راتخم  اب  گنج  هب  دوب  قارع  رد  تفـالخ 
وا نارای  يایاقب  زا  یکی  تسد  هب  زین  بعصم  یتدم  زا  سپ  دندرک و  بصن  راوید  هب  خیم  راهچ  اب  ار  شرکیپ  دش ... هتشک  بعصم  روتسد 

ناتسبات 1378 یمرک -  یلعیمالسا  يهشیدنا  گنهرف و  رتفد  مق -  [ . 142 [ ] 141 . ] دمآرد اپ  زا 

یقرواپ

خ 16. هغالبلاجهن ، [ 1]
ص 92. ةداهشلا : جهن  [ 2]

ص 248. لوقعلا ، فحت  [ 3]
ص 12. فوهل ، [ 4]

ص 15. فنخمیبأ ، لتقم  [ 5]
ص 239. مرقم ، نیسحلا ، لتقم  [ 6]

ص 188. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  [ 7]

ص 186. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  [ 8]
ص 102. ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  [ 9]

ص 185. مرقم ، نیسحلا ، لتقم  [ 10]
يهیآ 2. يهروس 5 ، [ 11]

.... رضاحلا روضح  ول ال  دیامرفیم : هک  دیرگنب  خ 3 ، هغالبلاجهن ، هب  دروم  نیا  رد  [ 12]
خ 3. هغالبلاجهن ، [ 13]

ص 265. ج 3 ، ریثانبا ، لماک  [ 14]
ص 57. فوهل ، [ 15]

. دمآ دهاوخ  مهن  شخب  رد  هک  تسا ؛ نیسح  ماما  شنمدازآ  دنمشیدنا و  رهاوخ  بنیز ، يهنارگنشور  هناعاجش و  يهبطخ  زا  يزارف  [ 16]
يهیآ 57. يهروس 7 ، [ 17]
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يهمان 31. هغالبلاجهن ، [ 18]
ص 30. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 19]

ص 250. لوقعلا ، فحت  [ 20]
تردق و يهمـشچرس  نآ  هب  هک  یـسک  نآ  ره  تساناوت و  ریذپان و  تسکـش  و  زیزع »  » هک تسادـخ  نیا  مالـسا ، یناسنا  شرگن  رد  [ 21]
ار شیوخ  تراقح  تراسا و  هار  اـت  دراد  هزاـجا  هن  دـنک و  لـیمحت  نارگید  هب  هن  دریذـپب و  ار  متـس  تلذ و  دـیاب  هن  دروآ ، ناـمیا  تزع ،

نم زعا  نمؤملا  الیلذ ... نوکی  ازیزع و ال  نوکی  نمؤملاف  : » دومرف ةزعلا »... و هللا   » يهیآ ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دزاـس . راومه 
دهاوخن ریذـپ  تلذ  تسا و  هدازآ  دـنمتزع و  نامیااب  ناسنا  ءیـش ». هنید  نم  لفتـسی  نمؤملا ال  و  لواعملاب ، هنم  لفتـسی  لبجلا  نا  لبجلا ،

دـنک و گـنلک  ریظن  يرازبا  اـب  ناوتیم  ار  هوک  هک  ارچ  تسا ، رتراوتـسا  رترادـیاپ و  زین  راوتـسا  هدـییاس و  نامـسآ  هب  رـس  هوک  زا  وا  دوب .
رادشه و  ص 332 . ج 5 ، نیلقثلا ، رون  زگره . ار  نامیااب  ارگدـیحوت و  شنمدازآ و  ناسنا  ریذپانتسکـش  ناـمیا  هدارا و  اـما  درک  خاروس 

ادـخ نینمؤملل .». هلوسرل و  ةزعلا و  و هللا  لوقی : هللا  نـال  هسفن ، لذـی  نا  هیلا  ضوفی  مل  اـهلک و  هروـما  نمؤـملا  یلا  ضوـف  هللا  نا  : » هک داد 
دریذپ تلذ  هک  تسا  هدادـن  هزاجا  وا  هب  هکنیا  زج  تسا  هداهن  او  شدوخ  هب  ار  وا  ياهراک  هتخاس و  مکاح  شیوخ  تشونرـس  رب  ار  ناسنا 
نامیااب مدرم  ربماـیپ و  ادـخ و  نآ  زا  يریذـپان  تسکـش  تزع و  دومرف : شنآرق  رد  هک  ارچ  دزاـس ؛ لاـمیاپ  ار  شیوخ  تمارک  تزع و  و 

ص 333. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  تسا .
ص 170. لوقعلا ، فحت  [ 22]

ص 188. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 23]
ص 23. فوهل ، [ 24]

ص 58. ج 2 ، راحب ، [ 25]
ص 308. ج 2 ، تایحلا ، ص 58 ؛ ج 2 ، راحب ، [ 26]

همان 53. هغالبلاجهن ، [ 27]
ص 242. لوقعلا ، فحت  [ 28]

ص 49. ج 2 ، راحب ، [ 29]
راصق 73. هغالبلاجهن ، [ 30]

خ 175. هغالبلاجهن ، [ 31]
ص 295. ج 7 ، يربط ، خیرات  [ 32]

هـشیر اـجنآ  زا  تفریم و  رامـش  هب  ماـش  ناـهاش  زا  هک  تسا  نادـمح ،»  » رـسپ هلودـلا ،» فیـس   » زا ریغ  باـنج  نیا  هک  تسا  ینتفگ  [ 33]
. تفرگیم

ح 8. ص 103 ، تارایزلا ، لماک  ح 110 ؛ ص 63 ، ج 1 ، نساحم ، ص 391 ؛ ج 10 ، لئاسو ، ص 289 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، [ 34]
ص 5. فوهل ، ص 100 ؛ تارایزلا ، لماک  ص 47 ؛ لامعالا ، باوث  ص 616 ؛ یمق ، ریسفت  ص 281 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 35]

ص 5. فوهل ، [ 36]
ح 46. ص 246 ، ج 44 ، راحب ، [ 37]

ص 226. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 296 ؛ راحب ج 43 ، [ 38]
ص 247. ج 44 ، راحب ، [ 39]

ص 259. زجاعملا ، ۀنیدم  ص 361 ؛ ج 43 ، راحب ، ص 202 ؛ فئارط ، ص 234 ؛ ج 3 ، بقانم ، ص 153 ؛ ج 22 ، راحب ، [ 40]
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ص 254. زجاعملا ، ۀنیدم  ص 316 ؛ ج 43 ، راحب ، [ 41]
ح 24. ص 266 ، ج 44 ، راحب ، [ 42]

ص 197. یفطصملا ، ةراشب  ص 148 ؛ ج 44 ، راحب ، ص 99 ، قودص ، یلاما  ص 37 ؛ ج 28 ، راحب ، [ 43]
ص 228. زجاعملا ، ۀنیدم  ص 218 ؛ ج 45 ، راحب ، [ 44]

نم کنکمی  هللا ال  ال و  ینتیـصع ! : » تفگ دـیلو »  » هب ناورم » : » تسا هنوگ  نیا  لـماک  روطب  تیاور  دوجوم ، عباـنم  رگید  هاگدـید  زا  [ 45]
. داد دـهاوخن  وت  هب  یتصرف  نینچ  زگره  رگید  وا  دـنگوس  يادـخ  هب  نادـب ! اما  يدـیزرو ، تفلاخم  نم  هاگدـید  اب  ادـبا ». هسفن  نم  اـهلثم 

ینا ایندـلا و  لام  نم  هنع  تبرغ  سمـشلا و  هیلع  تعلط  ام  یل  نا  بحأ  ام  هللا  و  ینید ! كاله  اهیف  یتلا  یل  ترتخا  کـنا  : » تفگ دـیلو » »
يادـخ هب  تسا . نآ  رد  نم  نید  یهاـبت  هک  ینکیم  داهنـشیپ  نم  هب  ار  يزیچ  وـت  نـک ! شنزرـس  ار  يرگید  هللا »! ناحبـس  انیـسح ! تـلتق 

نم نآ  زا  همه  دنکیم -  بورغ  دباتیم و  اهنآ  رب  دیـشروخ  هک  ایند -  ياههنیجنگ  اهتورث و  مامت  هک  مرادیمن  تسود  زگره  دـنگوس 
، درک دهاوخن  تعیب  دیزی  اب  دـیوگیم  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  نیـسح  نم  ایآ  هللا ! ناحبـس  مشکب ! ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شربارب  رد  دـشاب و 

ادـخ هاگراب  رد  زیخاتـسر و  زور  رد  دوش ، هبـساحم  وا  كاپ  نوخ  نتخیر  رفیک  هب  سک  ره  هک  مرواـب  نیا  رب  دـنگوس  يادـخ  هب  مشکب !؟
رد اما  تفگ  نینچ  رهاظب  وا  يدرک . لمع  تسرد  سپ  يرواب ، نیا  رب  وت  رگا  داد : خساپ  ناورم  دوب . دهاوخ  کبـس  رایـسب  وا  لمع  نازیم 

نیا هب  ار  دیلو  نخس  رد ص 226  ةرکذت  ص 184 . یمزراوخ ، لتقم  ص 201 ؛ دیفم ، داشرا  تسنادیمن . تسرد  ار  دیلو »  » هاگدـید لد ،
نازیملا فیفخ  مالسلاهیلع  نیسحلا  مدب  بساحی  اءرما  نظءال  ینا  هللاو  عیابا !؟ ال  لاق : نا  انیـسح  لتقأ  هللا ! ناحبـس  : » تسا هدروآ  تروص 

«. ۀمایقلا موی  هللا  دنع 
ص 325. ج 44 ، راحب ، توافت ؛ كدنا  اب  ص 10 ، فوهل ، [ 46]

میژر ياـههرهم  زا  مـکح » نـب  ناورم   » دوـخ دــشابیم و  دوـب -  هیاـمورف  ناـنز  زا  هـک  ناورم - »  » گرزبرداـم ماـن  ءاـقرز »  » يهژاو [ 47]
تعیب يارب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هک  هنیدم  رادنامرف  لفحم  رد  وا  زابگنرین . نشخ و  شیدنا و  جک  يرصنع  دوخ  دوب و  يوما  يهماکدوخ 

ای دریگب  تعیب  وا  زا  ای  لفحم ، نامه  رد  دنکن و  اهر  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  درکیم  کیرحت  ار  وا  تشاد و  روضح  دوب ، هدرک  توعد 
نآ دنزرف  يا  تمثا ... تبذک و  وه ؟ ما  ینلتقت  تنأ  ءاقرزلا ! نبای  هک : دیـشورخ  وا  رب  ناگتـسیاش  رالاس  دنزب . ار  وا  ندرگ  ادـص  رـسیب و 

شیوخ تنطیـش  تواقـش و  هب  مه  زاب  نآ  زا  سپ  اما  تسب ، ورف  مد  وا  و  يدرک ! هانگ  یتفاب و  غورد  وا ؟ ای  یـشکیم  ارم  وت  هیاـمورف ! نز 
. داد همادا 

ص 11. فوهل ، ص 222 ؛ دیفم ، داشرا  ص 325 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 48]
. تسا مجرتم  زا  دراد ، رارق  بالق  ود  نایم  رد  هچنآ  [ 49]

ص 20. فوهل ، [ 50]
ص 186. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 51]
ص 186. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 52]

ص 15. فنخمیبا ، لتقم  [ 53]
ص 14. فوهل ، ص 223 ؛ دیفم ، داشرا  ص 332 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 54]

ص 15. فوهل ، ص 224 ؛ دیفم ، داشرا  ص 333 ؛ ج 44 ، راحب ، دیرگنب : عبانم  نیا  هب  دروم  نیا  رد  [ 55]
ص 196. ةرکذت ، ص 204 ؛ دیفم ، داشرا  ص 353 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 56]

ص 196. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  [ 57]
ص 19. فوهل ، ص 339 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 58]
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يهیآ 60. يهروس 30 ، [ 59]
رـصنع یتح  دشن  رـضاح  و  دزن ، دیبع  رورت  هب  تسد  لیلد  دنچ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هشیپاورپ  دنمـشیدنا و  ریفـس  هدنراگن  رواب  هب  [ 60]

هب ربمایپ  نادناخ  هناشنمدازآ  هنادرمناوج و  يهریس  کبـس و  زا  رود  یکبـس  هب  اهتسیرورت و  هویـش  هب  زین  ار  وا  ناسب  یـشنمدد  راکهبت و 
يدرمناوجان اب  رتفد  نید و  نیا  تسا و  یشنمدازآ  يدرمناوج و  نید  مالـسا  هک  لیلد  نادب  فلا ) دروآرد : اپ  زا  دناسرب و  شرادرک  رفیک 

يرواب و نید  نمؤم ». کتفی  الف  کتفلا  دیق  نامیالا  نا  : » دومرف هک  دـناهدروآ  یمارگ  ربمایپ  زا  تسا . راگزاسان  تخـس  رورت  گنرین و  و 
رورت و هنادرمناوجاـن و  يهلمح  يرگلاـجد و  هزاـجا  ناـسنا  هب  دـنکیم و  راـهم  ار  يراـکبیرف  يزاـبگنرین و  نیتـسار ، ناـمیا  يرادـنید و 

رادهشیر نایرج  کی  يهدنیامن  ریفس و  ملسم  ب ) ص 244 . مرقم ، نیسحلا ، لتقم  ص 270 ؛ ج 3 ، ریثانبا ، لماک  دهدیمن . ار  یشکمدآ 
اب ار  فده  نیرتابیز  نیرتسدقم و  هناتسودرشب  هنادنسپادخ و  نایرج  نیا  تسا و  ناسنا  خیرات  يهناشنمدازآ  شخب و  ماهلا  راگدنام و  و 

دیحوت و يدازآ و  تلادع و  هب  هک  ارچ  اهب ؛ هویـش و  ره  هلیـسو و  ره  اب  هن  دهاوخیم ، دریگیم و  یپ  لیاسو  نیرتهتـسیاش  نیرتسدـقم و 
دیسر و ناوتیم  یناسنا  هنالداع و  بسانتم و  لیاسو  اب  اهنت  هناتـسودرشب ، هنادنـسپادخ و  یگدنز  اهناسنا و  قوقح  نیمأت  تینما و  اوقت و 
، نیا رب  نوزفا  ج ) زیگنا . ساره  نیغورد و  يرالاس  بهذـم  ای  قانتخا و  رابجا و  يزیرنوخ و  يرگلاجد و  رورت و  تیانج و  بیرف و  اـب  هن 

یمالـسا یناسنا و  هویـش  اب  نیا  و  دندوب ، ساره  تشحو و  رد  تخـس  نآ  ياهدمایپ  زا  دـندادیمن و  تیاضر  راک  نیا  رب  نابزیم  نادـناخ 
. دشابن مه  دنسپان  راک  نآ  هچرگ  دزاس  راتفرگ  ار  يو  هک  دهد  ماجنا  يراک  وا  تیاضر  نودب  رگید ، يارس  رد  ناسنا  هک  دزاسیمن 

هللا دمحنف  بحن  امب  ءاضقلا  لزن  نا  نأش ، یف  انبر  موی  لک  ءاشی و  ام  لعفی  هللا  رمألا و  تقدـص هللا  : » دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  [ 61]
مالـسلا هتریرـس و  يوقتلا  هتین و  قحلا  ناک  نم  دـتعی  ملف  ءاـجرلا  نود  ءاـضقلا  لاـح  نا  و  رکـشلا ، ءادا  یلع  ناعتـسملا  وه  هئاـمعن و  یلع 
ياهزات نامرف  ریبدت و  زور  ره  دهدیم و  ماجنا  دنادب ، تحلصم  دهاوخب و  هچنآ  ره  وا  تسادخ و  تسد  رد  راک  یتفگ ، تسرد  کیلع ».
شنارگ ياهتمعن  رب  ار  هنازرف  يادخ  دمآ ، دورف  میتسه  نآ  يهشیدـنا  رد  میراد و  تسود  ام  هک  هنوگ  نآ  ردـق  اضق و  رگا  نیاربانب  دراد ؛

دوبن ام  يهتساوخ  اب  گنهامه  ردق  اضق و  رگا  اما  تسا ؛ یسانشقح  ساپـس و  يادا  رب  ناسر  يرای  هدنهد و  يرای  وا  میراذگیم و  ساپس 
ياورپ هب  شایگدـنز  نورب  نورد و  نارک  ات  نارک  تلادـع و  قح و  شفدـه  تین و  هک  یـسک  نآ  مه  زاـب  دوب  يرگید  زیچ  تحلـصم  و 

ص دیفم ، داشرا  ص 378 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  تسا . هتفرن  ههاریب  هب  تلیـضف  قح و  هارهاش  زا  تسا ، هتـسارآ  یناسنا  ياهـشزرا  ادـخ و 
ص 276. ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ص 233 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  توافت ؛ كدنا  اب  228 ؛

. مجرتم زا  [ 62]
ص 29. ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 25 ؛ فوهل ، ص 366 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 63]

ص ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 25 ؛ سوواط ، نب  دیـس  فوهل  تسا : هدـمآ  عبانم  نیا  رد  هلمج  زا  هنادواج  نخـس  نیا  هک  تسا  ینتفگ  [ 64]
. ملق نیمه  زا  البرک ، خیرات  نیلوا  ص 63 ؛ نیما ، نیسحلا ، لتقم  ص 366 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، 26 ؛

ص 29. فوهل ، ص 367 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 65]
. مجرتم زا  [ 66]

تداهش ربخ  تفایرد  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دناهدروآ  ناخروم  ناثدحم و  زا  ياهراپ  ص 32 . فوهل ، ص 374 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 67]
هیلا اـنا  اـنا هللا و  : » هک دـناوخ  ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  تسخن  دوـب -  هفوـک  هار  رد  رابهودـنا  ربـخ  نیتـسخن  تفاـیرد  هـک  سیق - »  » زوسناـج
درک همزمز  ار  هیآ  نیا  سیق »  » گوس رد  هاگ  نآ  میدرگیمزاب . وا  يوس  هب  ناـمگیب  میتسه و  وا  يهدـیرفآ  ادـخ و  نآ  زا  اـم  نوعجار .»

رد زین  یخرب  هداهن و  تداهش  رتسب  رب  رس  یخرب  نارادرک ، هتسیاش  نآ  زا  الیدبت »... اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  یـضق و  نم  مهنمف  هک ...« :
هنارگـشیاین تشادرب و  اعد  هب  تسد  سپـس  دـناهتخاسن . نوگرگد  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  زگره  دـناهفیظو و  ماجنا  تلاسر و  يادا  راـظتنا 

روحذـم بئاغر  کتمحر و  نم  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  امیرک و  الزنم  انتعیـشل  انل و  لـعجا  مهللا  اـباوث . ۀـنجلا  هل  هللا  لـعج  : » تفگ
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ام و يارب  ایادخ ! راب  دهد . رارق  وا  يارب  یهوکشرپ  شاداپ  ار  ابیز  توارطرپ و  تشهب  رهمرپ  يادخ  ریدق ». ءیـش  لک  یلع  کنا  کباوث ،
هریخذ ياهشاداپ  نیرتهب  نیرتهبذاجرپ و  هب  تتمحر ، رهم و  هاگرارق  رد  ار  نانآ  ام و  هد و  رارق  هبترم  دنلب  دنمجرا و  یهاگیاج  نامنایعیش 

.71 ص 70 -  نیسحلا ، لتقم  ییاناوت . يزیچ  ره  راک و  ره  رب  وت  هک  نادرگ  لئان  تاهدش 
. دناهدروآ نانمؤمریما  زا  ار  راعشا  نیا  زین  ياهراپ  [ 68]

ص 226. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 29 ؛ فوهل ، ص 368 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 69]
ص 30. فوهل ، ص 246 ؛ دیفم ، داشرا  ص 371 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 70]

ص 364؛ ج 4 ، نادـلبلا ، مجعم  دناهتـشون . لتاقمینب » رـصق   » زین یخرب  و  لتاقمیبأ » رـصق   » رگید ياهراپ  و  لـتاقم » رـصق   » ياهراـپ [ 71]
ص 1100. ج 3 ، عالطالا ، دصارم 

ص 51. ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 72]
زین رح »  » مییوگب تسا  نکمم  و  دشابیم ؛ حامرط »  » نآ زا  هک  تسا  نیا  روهـشم  اما  دـناهداد ، تبـسن  رح »  » هب ياهراپ  ار  هدورـس  نیا  [ 73]

هدهع هب  ار  دادبتـسا  هاپـس  زا  ینوتـس  یهدـنامرف  زونه  هک  وا -  هاگیاج  تیعقوم و  اب  زین  نیا  هک  تسا ، هدرک  همزمز  ار  حامرط »  » يهدورس
. دزاسیمن دوب -  هتسویپن  يدازآ  هاگودرا  هب  تشاد و 

طیارـش اب  زین  نآ  موهفم  هدـش و  تیاور  حامرط  برع ، رکفنـشور  رعاش و  زا  فلتخم  عبانم  رد  رعـش  نیا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  [ 74]
. تسین راگزاس  رح » »

[75]
ص 141. صاوخلا ، ةرکذت  ص 211 ؛ مومهملا ، سفن  [ 76]

هدیجنـس و قیقد و  ياهيریگعـضوم  ناگتـسیاش و  رالاس  رگنـشور  نشور و  هاگدـید  اب  هناـگهس  ياهداهنـشیپ  نیا  هک  تسا  ینتفگ  [ 77]
. تسا راگزاس  نادنچ  دیدرگ -  ریسفت  هک  ياهنوگ  هب  زج  وا -  يهناشنم  دازآ  يهریس  کبس و  يهناتسودرشب و  هنادنسپادخ و  ياهفده 

. دیرگنب باتک  زاغآرس  هب  دروم  نیا  رد 
يهیآ 20. يهروس 44 ، [ 78]
يهیآ 27. يهروس 40 ، [ 79]

هوعدن و ۀـلیللا و  انبرل  یلـصن  انلعل  ۀیـشعلا ، مهعفدـت  و  دـغ ، یلا  مهرخؤت  نأ  تعطتـسا  ناف  مهیلا  عجرا  مالـسلاهیلع : نیـسحلا  لاقف  [ » 80]
ياهفص يوس  هب  شرالاس  روتسد  هب  سابع  ص 240 . دیفم ، داشرا  هباتک ».... ةوالت  هل و  ةولصلا  بحا  تنک  دق  ینأ  ملعی  وهف  هرفغتـسن ،

یطارفا حانج  اما  دـننکفا . ریخأت  هب  ار  شیوخ  يهناراکزواجت  گنج  دـنهد و  تلهم  ار  بش  نآ  ات  تساوخ  ناـنآ  زا  تشگزاـب و  نمـشد 
رب ياو  : » تفگ نمشد  ناهدنامرف  زا  یکی  جاجح ،» نب  ورمع   » هک دزیم  زابرـس  یناسنا  یقطنم و  يهتـساوخ  نیا  شریذپ  زا  نمـشد  هاپس 
اب میتفریذـپیم و  دـیاب  دـیدرتیب  دنتـشاد ، اـم  زا  ياهداـس  يهتـساوخ  تلهم و  نینچ  دـندوب و  مه  مـلید  كرت و  مدرم  زا  ناـنیا  رگا  اـمش !

دینزیم زابرس  نانآ  یناسنا  یقطنم و  يهتساوخ  زا  هنوگچ  سپ  دنربمایپ . نادنزرف  اهنیا  هک  یلاح  رد  میدرکیم ، تقفاوم  نانآ  يهتـساوخ 
.»؟ دیریگیم باتش  شیوخ  ترارش  رد  و 

. مجرتم [ 81]
ص 394. ج 44 ، راحب ، [ 82]

. مجرتم [ 83]
ص 239. مرقملا ، قازرلادبع  مالسلاهیلع ، نیسحلا  لتقم  [ 84]

تیعقوم نیمه  رطاـخ  هب  دوب و  هفوـک  رد  شیوـخ  هلیبـق  گرزب  برع و  فیرـش  ياهنادـناخ  زا  ارگقح و  دنمـشوه و  ياهرهچ  رح » [ » 85]
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هدیزگرب يوما  ياهورین  زا  يرفن  رازه  نوتس  کی  یهدنامرف  هب  يوما  رادناتسا  يوس  زا  هک  دوب  وا  ینید  یگنهرف و  یسایس و  یعامتجا و 
. دش

. مجرتم [ 86]
سلجم 30. قودص ، یلامأ  ص 355 ؛ ج 7 ، يربط ، [ 87]

ص 137. قودص ، یلاما  ص 320 ؛ ج 44 ، راحب ، [ 88]
يهیآ 23. يهروس 33 ، [ 89]

ص 88. نیمالا ، لتقم  [ 90]
اب نمـشد  اب  ییورایور  ماگنه  هب  راکیپ و  نادیم  رد  هتخابکاپ  ریلد و  ناگدنمزر  نادهاجم و  هک  ار  يزیگناروش  یـسامح و  يراعـشا  [ 91]

مدق و تابث  بلق و  توق  ار  نانآ  دوب و  نمشد  اب  ییورایور  رد  نانآ  ییاناوت  تعاجش و  تماهـش و  رگناشن  مه  دندناوخیم ، دنلب  يادص 
هدنـسیون و ور  نیا  زا  دوب . ناـنآ  يرکف  طـخ  مسر و  هار و  هدـیقع و  هشیدـنا و  رگناـشن  مه  دیـشخبیم و  يرتشیب  یگداتـسیا  يراوتـسا و 
« زجر  » هب هک  راعشا  عون  نیا  زا  دناوتیم  مه  مالسلاهیلع ، نیـسح  ینامـسآ  زاسنوگرگد و  تضهن  هدننک  هعلاطم  رگـشهوژپ و  زین  ققحم و 

يهناهاوختلادـع تضهن  لـماوع  لـلع و  زین  اـههزیگنا و  نوـماریپ  شیوـخ  قـیقحت  شهوژپ و  رد  مه  دریگ و  اهـسرد  دـنفورعم  روهـشم و 
زیگناروش و راعـشا  نیا  زا  دـشک . نوریب  اهبلاق  نیا  قیاقح و  نیا  لد  زا  ار  یخیرات  قیاـقح  دـیوج و  هار  نآ  نوگاـنوگ  داـعبا  اروشاـع و 
جارختسا و لماک  عماج و  روطب  رگا  یمارگ ، نآ  دوخ  مه  شنادناخ و  مه  دنراد و  مالـسلاهیلع  نیـسح  بلطحالـصا  نارای  مه  یـسامح ،

. هدنزومآ رایسب  دوب و  دهاوخ  یبلاج  يهعومجم  ددرگ  هئارا  يدنبهتسد و 
ص 418. هرس ،» سدق   » ردص هللا  تیآ  نادیهش ، ياوشیپ  [ 92]

ص 152. نیما ، نیسحلا ، لتقم  [ 93]

ص 154. نیما ، نیسحلا ، لتقم  [ 94]

ص 153. نیما ، نیسحلا ، لتقم  [ 95]
ص 30. نیعلا ، راصبا  [ 96]

ص 216. ج 3 ، بقانم ، ص 57 ؛ فوهل ، ح 5 ؛ ص 306 ، ج 45 ، راحب ، [ 97]
ص 221. ج 43 ، راحب ، [ 98]
ص 222. ج 43 ، راحب ، [ 99]

ص 10. رهاطیبأ ، نب  دمحا  ءاسنلا ، تاغالب  ص 109 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، [ 100]
هدورـس ابیز  هچ  ناگدنیارـس  زا  یکی  امن ، یلع  يهنییآ  نیا  مالـسلااهیلع و  همطاـف  يهدازآ  هاوختلادـع و  تخد  نیا  فصو  رد  و  [ 101]

رد مشچ  وت  نافوت  هب  دزودیم  حون  مشخ  نافوت  رـس  هب  رـس  تناـیب  يا  بارتوب  ناـبز  وت  ماـک  هب  يا  باـتکلاما  يهزاریـش  يا  بنیز  تسا :
زا ياهدرب  اهنت  ناج ز  یلع  ریـشمش  راک  ار  یتسار  یلو  تخا  يا  درک  تیاههبطخ  یـضترم  راقفلاوذ  تنابز  رد  ادخ  ریـش  تبیه  تمالک 

یلع نیریش  ناج  يا  وگزاب  سفن  زا  داتفا  شیوخ و  زا  یهت  دش  سرج  ار  تمشخ  ياوآ  دینـش  نوچ  اوطنقت  يهیآ ال  حور  وت  يا  اوتکـسا 
هب ار  شیاهدرد  تفگ  هآ  نابز  اب  ار  لد  زار  داد  بآ  ار  نید  لخن  شکاپ  نوخ  داـتفوا  اـپ  زا  هک  یلخن  ناـمه  زا  یلع  نیرید  درد  ناتـساد 
يا بنیز  وگب  وا  ناشنیب  رازم  زا  وگب  وا  نازخ  زا  راـهب و  زا  ار  راوید  رد و  نآ  يارجاـم  ار  رامـسم  يهصق  نک  وگزاـب  تفگ  هاـچ  شوگ 
رـس ياهلخن  هتخوس  ياهلخن  زا  وگزاب  اهدرم  اهدرمان و  يهصق  اهدرد  يالبرک  زا  وگزاب  هتخوس  ياههمیخ  راگدای  هتخورفا  ماـمت  عمش 
بآ ياهيرابکـشا  دور و  دور  بآ  ياهيرارقیب  تارف و  زا  اهکشا  اههلان و  اههیرگ و  اهکشم  کشخ  ماک  زا  وگزاب  هتخورفا  رـس  هب 

نآ يارجام  نوگهلال  مافهلال و  گنرهلال و  نوخ  كاخ و  رپ  رـس  نآ  زا  وگزاب  دیجم  نآرق  ياهتوالت  نآو  دیزی  موش  سلجم  زا  وگزاب 
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وت رگ  همطاف  درک  هچ  اـهمتام  غاد و  اـهدرد و  درک  هچ  اـهمغ  نیا  وت  گـنت  لد  اـب  نارزیخ  بوچ  هب  نوخرپ  بل  نآ  ناـهد و  نینوخ  رس 
هک ناماد  رد  وت  نوچ  يرداـم  ردارب  قح  رد  درک  يرهاوخ  زا  تشذـگ  مه  بنیز  راـک  يرداـم  ار  یفطـصم  تفارـش  زو  يرـسمه  ار  یلع 

. درورپ رهوگ  هنوگ  نیا  فدص  یک  درورپ  رتخد 
يهیآ 4. يهروس 62 ، [ 102]

يهیآ 40. يهروس 24 ، [ 103]

ص 116. ج 45 ، راحب ، [ 104]

ص 118. ج 45 ، راحب ، [ 105]

ص 119. ج 45 ، راحب ، [ 106]

ص 121. ج 45 ، راحب ، [ 107]
. دندروآ هنیدم  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  سدقم  رس  ياهراپ  هاگدید  زا  [ 108]

ص 126. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  [ 109]
ص 224. ج 44 ، راحب ، [ 110]

هچ دیـسریم -  نت  هدزاود  هب  ناشرامـش  هک  كدوک  ناوجون و  دـنچ  و  دوب ، ناوج  هک  داجـس -  ماما  اـب  هک  دوب  نیا  دـیزی  روظنم  [ 111]
نارادـمروز و داز  هناـخ  نارکاـچ  نانیـشنهیشاح و  يهمه  ناـسب  يوـما -  راـبرد  شیدـنا  کـیرات  تخبهریت و  قـلمتم و  ناـیرابرد  دـنک ؟

ملظ شیاتـس  هب  نابز  خیرات ، هاگداد  رد  ییاوسر  زیخاتـسر و  زور  رفیک  شاداپ و  ادخ و  زا  ییاورپ  هشیدنا و  چیهیب  خیرات ، ناگماکدوخ 
لاسدرخ دنزرف  دمحم ،» !! » یشاب رطاخ  هدوسآ  نانآ  يهدنیآ  ماقتنا  رطخ و  زا  ات  نزب  ندرگ  ار  همه  دنتفگ : دندوشگ و  مولظم  شهوکن  و 

رتنشخ و نوعرف ، نارواشم  نایرابرد و  زا  وت  نایرابرد  نارواشم و  دـیزی ! يا  ناه  دومرف : دـیزی  نایرابرد  نانخـس  ندینـش  اب  داجـس ، ماما 
زاس و هشیپ  ییابیکـش  تسایـس  دـنتفگ : نانآ  دیـسرپ ، نوراه  یـسوم و  تشونرـس  يهرابرد  نانآ  زا  نوعرف  یتقو  هک  ارچ  دـنرتراکهایس ؛

دننکیمن رکف  چیه  دننکیم و  داهنشیپ  ار  ام  نتـشک  هرـسکی  ترطاخ ، دنیاشوخ  يارب  وت  نارواشم  اما  امن ؛ قیقحت  کین  ود ، نآ  يهرابرد 
يزیچ شناراـکمه  نارواـشم و  راـبرد و  رتفد و  شیوخ و  ییاوسر  زا  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  دـیزی  و  هاـنگ ؟ مرج و  نیمادـک  هب  و  ارچ ؟ هک 

. تفگن
يهیآ 22. يهروس 57 ، [ 112]

! تسا نیـسح  رتخد  تفگ : دیزی  تسیک ؟ رتخد  نیا  رگم  دیـسرپ : دش و  هدزتفگـش  بنیز  نانخـس  دـیزی و  شنکاو  زا  یماش  درم  [ 113]
رفک و ناریـسا  ار  نانیا  نم  یتفرگ !؟ تراسا  هب  ار  شنارتخد  یتشک و  ار  ربمایپ  نارـسپ  دیزی ! يا  دنک  تنعل  ار  وت  ادـخ  تفگ : یماش  درم 

مهاوخ قحلم  نانآ  هب  زین  ار  وت  تسا  نینچ  هک  کـنیا  تفگ : تفـشآرب و  دـیزی  بلطحالـصا . ناملـسم و  هن  متـشادنپیم  دادـیب  كرش و 
ص 75. فوهل ، درک .

ص 75. فوهل ، ص 137 ؛ ج 45 ، راحب ، [ 114]
يهیآ 10. مور ، يهروس  [ 115]

.178 هیآ نارمع ، لآ  يهروس  [ 116]
ص 158. ج 45 ، راحب ، [ 117]
يهیآ 169. يهروس 3 ، [ 118]

ص 308. یسربط ، جاجتحا  ص 76 ؛ فوهل ، ص 134 ؛ ج 45 ، راحب ، [ 119]
ار داجس  ماما  بنیز و  زاسنوگرگد  هنارگنشور و  هناعاجش و  يهبطخ  زا  ییاهزارف  اهنت  راصتخا ، تیاعر  رطاخ  هب  راوگرزب  فلؤم  [ 120]
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. ددرگ لماک  نخس  ات  درک  همجرت  دروآ و  لماک  روطب  ار  اهنآ  مجرتم  هک  تسا  هدروآ 
ص 140. ج 45 ، راحب ، [ 121]

ص 81. فوهل ، ص 143 ؛ ج 45 ، راحب ، [ 122]
ص 255. ج 45 ، راحب ، [ 123]

ح 7. ص 307 ، ج 45 ، راحب ، [ 124]
ص 118. ج 45 ، راحب ، [ 125]

. نازحالاریثم يهمجرت  نایاپ  [ 126]
يهیآ 37. يهروس 35 ، [ 127]

يهیآ 54. يهروس 2 ، [ 128]
يهیآ 23. يهروس 33 ، [ 129]
يهیآ 169. يهروس 3 ، [ 130]

ج 6، يربط ، خیرات  ب : 551 ؛ ص 600 -  ج 5 ، يربط ، خـیرات  فلا : میاهدوب : روهرهب  اهباتک  نیا  زا  رتشیب  شخب  نیا  نتـشون  رد  [ 131]
خیرات نیلوا  ز : ص 452 . ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  و : ص 350 . ج 45 ، راونالاراحب ، ه : 158 ؛ ص 200 -  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  د : 5 ؛ ص 80 - 

. ملق نیمه  هب  البرک ،
يایاقب يهلیـسوب  یبتجم  ترـضح  قفومان  رورت  دییأت  رب  نوزفا  وا  دوب و  راتخم  دوخ  هدنهد ، داهنـشیپ  هک  دننآرب  ناخروم  زا  یخرب  [ 132]
هـسوسو ار  شیومع  هدربمان  دـمآ ، دورف  يو  يومع  يهناـخ  رد  نئادـم و  رد  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه  جراوخ ، شیکتنوشخ  هارمگ و 

نارادتـسود زا  یخرب  مه  تهج  نیمه  هب  دـنریگب . ار  هفوک  تموکح  دـننک و  میلـست  هیواـعم  هب  لاـح  ناـمه  رد  ار  یبـتجم  ماـما  هک  درک 
. دندادیم مانشد  ار  وا  دندوبن و  نیبشوخ  وا  هب  تلاسر  نادناخ 

يهیآ 30. يهروس 8 ، [ 133]
ص 87. ج 6 ، يربط ، خیرات  [ 134]

ص 75. نازحالا ، ریثم  [ 135]
ص 238. یسوط ، یلاما  [ 136]

ص 57. ج 6 ، يربط ، خیرات  [ 137]

ص 64. ج 6 ، يربط ، خیرات  [ 138]
ص 374. ج 45 ، راحب ، [ 139]

ص 65. ج 6 ، يربط ، خیرات  [ 140]
ج 45. راونالاراحب ، نازحالا ؛ ریثم  یسوط ؛ یلاما  ج 5 و 6 ؛ يربط ، خیرات  تسا : : هدش  هدافتسا  عبانم  نیا  زا  شخب  نیا  نتشون  رد  [ 141]

ص 341. ج 1 ، یشک ، لاجر  [ 142]
. كردم نامه  [ 143]
. كردم نامه  [ 144]

ص 228. يدنوار ، ءایبنألا  صصق  340 ؛ ص 343 -  ج 1 ، یشک ، لاجر  [ 145]
يهیآ 31. هروس 4 ، [ 146]

ص 107 و 110 و 159. ج 6 ، يربط ، خیرات  [ 147]
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