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برغ تحایس 

باتک تاصخشم 

موحرم یناگدنز  زا  ياهصالخ  همیمض  هب  برغ  تحایس  روآدیدپ :  مان  ناونع و  . 1322 نسحدمحم 1256 -  یناچوق  یفجن  هسانشرس : 
 [. تـساریو 2 تـساریو [ :  تیعـضو  نارکمج  سدـقم  دجــسم  تاراـشتنا  شهوژپ  دـحاو  قـیقحت  شیاریو و  هر /   ) یناـچوق یفجن  اـقآ 
؛ :  لایر 6-23-8484-964-978  75000 کباش :  149 ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1385 . سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم 

 ( موس پاچ  اپاف (  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مشـش ) پاچ   ) لایر  15000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لاـیر  10000 مراهچ ؛  پاچ   ) لاـیر  10000
1383 لوا :  پاچ  تشاددای :  تسا  هدش  رشتنم  توافتم  نیرشان  طسوت  فلتخم  نیوانع  تحت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای : 

ناونع تشاددای :  . 1389 مشـش : پاچ  تشاددای :  ناتـسمز 1386 . مجنپ : مراهچ و  پاچ  تشاددای :  موس .  پاـچ  تشادداـی :  اـپیف .)  ) 
سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  فلوم  یگدنز  زا  ياهصالخ  همیمـض  هب  یناچوق  یفجن  اقآ  موحرم  برغ  تحایـس  دـلج : يور 
یناـچوق یفجن  عوـضوم :  فـلوم  یگدـنز  زا  ياهصـالخ  همیمــض  هـب  یناـچوق  یفجن  اـقآ  موـحرم  برغ  تحایــس  دـلج :  يور  ناوـنع 

هدر مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  گرم  زا  سپ  یگدنز  عوضوم :  داعم  عوضوم :  همانتشذگرس  . -- 1322 نسحدمحم 1256 - 
م19240-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/44 ییوید :  يدنب  هدر  BP222/22/ن3س9 1385ب  هرگنک :  يدنب 

یفجن اقآ  یکدوک  نارود  بسن و  مان و 

رد اب 1257 ه.ش  قباطم  لاس 1295 ه.ق  رد  دمحم  دیس  دنزرف  یناچوق  یفجن  اقآ  هب  فورعم  یفجن  نسح  دمحم  دیس  اقآ  مالـسالا  ۀّجح 
باـتک رد  یفجن  اـقآ  موحرم  تسا . هتفر  هناـخبتکم  هب  هد  ناـمه  رد  هدـش و  دـلوتم  ناـچوق  عباوت  زا  ( 1) هیورـسخ يافـص  اب  ابیز و  هیرق 
یسراف بتک  مامت  مدوب ، هلاس  هد  هک  یناتسمز  رد  میناوخیم : نآ  رد  هک  هتـشون  دوخ  طخ  هب  ار  دوخ  رمع  لاوحا و  حرـش  قرـش  تحایس 

مک طخلا  مسر  دایز و  يامعم  باصن و  هتـسکش و  ياهطخ  يراگنهمان ،)  ) لّسرت یتح  مدـناوخ . دوش ، هدـناوخ  بتکم  رد  دوب  موسرم  هک 
يارب شدنزرف  هک  هتـشاد  رارـصا  هدوبن ، ملع  لها  هکنیا  اب  شردپ  متفرگ …  ارف  ار  یـسدنه  دادعا  لمج و  باسح  يرجـش و  طخ  الص و 

( متفه جرب   ) نازیم لیاوا  دسیونیم : هکنانچ  هدادیمن ، ناشن  تبغر  سرد  همادا  هرابرد  دوخ  یلو  دورب ، بتکم  هب  نانچمه  لیصحت  همادا 
نتفر بتکم  دشاب . بتکم  زا  رتهب  هک  منکیم  راک  رازه  وت  يارب  نم  درادـن ، ياهدـیاف  بتکم  متفگ : بتکم . هب  ورب  تفگ : مردـپ  هک  دوب 

هناد هاک و  نتفوک و  نمرخ  نآ  زا  دـعب  یـشک و  هتـسد  ورد و  هب  نآ  زا  دـعب  يراـک ، لاـهن  یجراـخ ، ياـهراک  هب  دوب و  تخـس  نم  يارب 
ندناوخ و یسراف  متفگ : مردپ  هب  مدوب . رت  قیاش  دوب ، هقاطلا  قوف  هکنآ  اب  هدنیآ  مخـش  تهج  قسن  رد  یـضارا  ندرک  يرایبآ  ندیـشک و 
: تفگ ییاهنت . تعارز  راک  رد  مه  وت  درادن و  هدیاف  نیا  زا  شیب  تاهد  رد  هک  رگید  ییاهزیچ  اب  ماهتفرگ  دای  تیافک  ردـق  هب  ار  نتـشون 

الـضف املع و  همه  ياهدش ، روسج  ایحیب و  یلیخ  تدوخ  لوق  هب  مهدیمن ، شوگ  وت  ياهفرح  هب  چیه  نم  هک  نزم  فرح  نیا  زا  شیب 
نوـچ مورب ، بتکم  مادـک  هب  متفگ : ياهدرک . یـشوگ  يزاـب  هب  تداـع  يورب ، بتکم  هب  دـیاب  هتبلا  يا !؟ هدـیمهف  اـهنت  وـت  دـناهدیمهفن و 
ًامامت ار  باتک  نیا  هسردم و  يورب  دیاب  تفگ : یتّدم  زا  سپ   … منادیمن !  هدـش ، هدـناوخ  هک  يرادـقم  نیا  زا  دـعب  نم  تفگ : دـنوخآ 
هتخپ يدرم  هدوب  مولعم  یلو  هدوب ، مورحم  یفاک  داوس  زا  دوخ  هچرگ  دهدیم ، حرش  شرـسپ  يارب  ار  ملع  دیاوف  ایازم و  ردپ ، یناوخب … 

هب تلد  متفگ : دسیونیم : دروم  نیا  رد  یفجن  اقآ  دنک . ملع  لیصحت  دورب و  هسردم  هب  شدنزرف  تسا  لیام  رایـسب  هک  هتخودنا ، هبرجت  و 
موشیم ّرثأتم  ًاحور  یمیالمان  كدـنا  هبو  هیُنب  مک  جازملا و  لیلع  هک  ینادیم  دوخ  وت  نوچ  دزوسب . نم  لاح  هب  دزوسیمن ، تدوخ  لاح 

نابایب هب  هک  ینان  هّکت  مایا  بلاغ  هک  نادـب  ینادیمن  مه  رگا  متـسه ، ذـیذل  ياهیندروخ  تالوکأم و  هب  تبغریب  كاروخ و  مک  ًاـتاذ  و 
فیطل ياهاوه  اهشزرو و  هچنانچ  ما ، هدیشچن  دایز  تامحز  نآ  اب  ياهمقل  نآ  زا  هک  ماهداد ، مردام  هب  ماهدروآ  بش  هدیکـشخ و  ماهدرب ،
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اهنمچ اههوک و  ندید  اوه و  بآ و  نیا  هب  طونم  ار  دوخ  تّحص  تایح و  ینعم  طقفو  هتشاد  هگن  ملاس  يردق  ارم  راوگشوخ  ياهبآ  و 
اب هناخ  هب  اهنآ  ندمآ  ندینارچ و  دنفـسوگ  زا  ردـقچ  نم  هک  ینادیم  وت  منادیم و  نالبلب  اهنآ و  ياه  زاوآ  ندینـش  نادنفـسوگ و  نیا  و 

ملعلا لـهأو  یتوم  ساـنلاو   » تسا یناگدـنز  همـشچرس  هسردـم  ياهدرم و  نـآلا  دوخ  وت  تفگ : مربیم …  تذـل  اـهنآ  فـلتخم  يادـص 
«. ءآیحأ

لیصحت همادا  يارب  ناچوق  هب  نتفر 

زا یکی  لزنم  هب  ناچوق . رهـش  هب  دروآ  يرـصتخم  هیثاثا  اب  هدومن  راوس  یغالا  هب  متـشاد ، رمع  لاـس  هدزیـس  بیرق  هک  ارم  مردـپ  هرخـالاب 
هد زا  هک  نامه  هرجح  هب  هسردم  هب  میدـمآ  مه  زور  دوب و  هدـمآ  رهـش  هب  هعلق  زا  هزات  هک  ییانـشآ  نامه  لزنم  هب  میدـش ، دراو  نایانـشآ 

بوخ هک  دوش  هجوتم  ار  نم  ثحب  سرد و  تفگ  وا  هب  مردـپ  دومن . تشاـشب  راـهظا  تفگ و  دـمآ  شوـخ  یلیخ  مه  نآ  دوـب ، ناـمدوخ 
نامه اب  ناچوق  ینید  مولع  هسردم  رد  ار  لماک  تامدـقم  یفجن  اقآ  دومن . دـهاوخ  مه  ار  تامدـخ  عون  همه  دوشب و  اّلم  دـناوخب و  سرد 
راوزبس هار  زا  هدایپ  باّلط  زا  رفن  کی  اب  فقوت  لاس  هس  زا  سپ  دزومآیم . هتشون ، قرش ) تحایس   ) دوخ تشذگرـس  رد  دوخ  هک  یتیفیک 
يروط هب  دزومآیم ، دهشم  رد  نیناوق  ات  ار  حطـس  تایبدا و  ددرگیم . نکاس  دهـشم  برد  ود  هسردم  رد  هدش و  دهـشم  مزاع  روباشین  و 

ناتسبات مایا  تسا ، هدوب  لیصحت  لوغشم  هرادا و  ار  دوخ  یگدنز  روما  ناموت  کی  یهام  اب  دهـشم  رد  لاس  نآ  رد  دسیونیم : شدوخ  هک 
دعب تسا . هدرکیم  نیمأت  ار  دوخ  لیصحت  جراخم  يرگراک  هار  زا  هدومن و  راک  عرازم  رد  رهـش  زا  جراخ  رد  دشیم ، لیطعت  هسردم  هک 

لیـصحت همادا  زا  دـنکیم ، ادـیپ  دوخ  ناسردـمه  اب  شلیـصحت  نایرج  رد  هک  یفـالتخا  يور  دهـشم ، رد  فقوت  هاـم  دـنچ  لاـس و  هس  زا 
ترفاـسم درونجب  هب  شاهلاـخ  رادـید  يارب  اـجنآ  زا  دوریم و  دوـخ  هیرق  هب  هلـصافالب  دـیامنیم و  تعجارم  ناـچوق  هب  هدـش و  فرـصنم 
یلیصحت مزاول  رصتخم و  هیثاثا  دهـشم و  دنورب  هک  دنوشیم  ممـصم  شـسرد  مه  ناتـسود  زا  رفن  کی  يرکفمه  اب  درونجب  رد  دنکیم و 

. دننک ترفاسم  ناهفصا  هب  لیصحت  همادا  يارب  دنرادرب و  ار  دوخ 

ناهفصا هب  دهشم  زا 

تسود نامه  یهارمه  اب  یگلاس  ای 20  نس 19  رد  شدوخ  هتـشون  هب  انب  هاش ، نیدـلا  رفظم  سولج  لیاوا  لاس 1313 ه.ق ، رد  یفجن  اقآ 
هیردیح و تبرت  ياهرهش  زا  روبع  زا  سپ  هدومن و  قیرط  ّیط  هدایپ  دناهدرک ، راب  ار  ناش  رـصتخم  هیثاثا  هک  ریپ  غالا  کی  اب  شا  یلیـصحت 

ناهفـصا هب  اجنآ  زا  دزی و  دراو  اسرفتقاط  ياـه  ترارم  تاّقـشم و  ندـید  اـب  ریوک  تشد و  گـیر و  هار  زا  سبط ، تخدـیب و  داـبانگ و 
دنوخآ دزن  دندرگیم . نکاس  نوبرع  دجـسم  رد  دعب  يدـنچ  هاش و  دجـسم  تارجح  زا  یکی  رد  ناهفـصا ، هب  دورو  ضحم  هب  دنـسریم .

ازریم دزن  ار  تمکح  يزگ و  میرکلا  دـبع  خیـش  زا  ار  لـیاسر  باـتک  دـناوخیم و  ار  يراوزبـس  يداـه  اـّلم  جاـح  هموظنم  باـتک  یـشاک 
هدرکیم ذّملت  اباب  یلع  خیش  دزن  ار  نیناوق  مالسالا و  ۀقث  ردارب  یناهفـصا  یفجن  اقآ  دزن  ار  هقف  مه  یهاگ  هاگ  دزومآیم و  ناخ  ریگناهج 

هام شش  رد  هک  يروط  هب  تشذگ  تخس  رایـسب  ناهفـصا  لیـصحت  لیاوا  رد  متفر ، رقاب  دیـس  دزن  ار  جراخ  سرد  دسیونیم : دوخ  تسا .
 … میامن عوج  ّدس  هتخورف و  نارق  ود  هب  یلاعم  باتک  مان  هب  ار  دوخ  ياهباتک  زا  یکی  هدـش  راچان  هدرب و  رـس  هب  هنـسرگ  زور  هس  لوا ،

هسردم هب  لیصحت  يادتبا  رد  هک  یتبغریب  همه  اب  مینیبیم  اجنیا  رد  تسا ، هتشاد  هراومه  لیصحت  هار  رد  ار  تّقشم  یگنسرگ و  عون  نیا 
حیجرت هسردـم  کـیرات  گـنت و  ياـج  رب  ار  نـالبلب  زاوآ  ندینـش  دنفـسوگ و  ندـینارچ  ارحـص و  یمّرخ  ناـبایب و  كاـپ  ياوه  هتـشاد و 

هب دوشیم و  لمحتم  ار  تبرغ  یگنسرگ و  یگدنز و  تاّقـشم  همه  هک  ددرگیم  نآ  لیـصحت  ملع و  هتفیـش  نانچ  عقوم  نیا  رد  هدادیم ،
مّمـصم يزور  تسا . هداتفایم  تضاـیر  رکف  هب  تاـقوا  یهاـگ  یّتح  دـیامن ، لیـصحت  یگتـسراو  يزاـینیب و  رد  هک  دراد  رارـصا  هوـالع 

زا دهاوخب  رگا  ار  اهبش  دـشاب و  رادهزور  ار  اهزور  دورب و  ییاهب » خیـش  هناخ  تضایر   » ناهفـصا دالوف  تخت  رد  زور  لهچ  هک  دوشیم 
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باـبک ساـت  کـی  اـب  دـیامن و  ریهطت  دور  هدـنیاز  بآ  رد  ًـالّوا  هدرک ، هیهت  جـنرب  نم  کـی  طـقف  یکاروـخ  دوـش ، جراـخ  ینیمزریز  نآ 
، هدش فرـصنم  دعب  یلو  دشاب . يرحـس  ياج  هب  مه  دیامن و  راطفا  تشوگ  نغور و  نودب  دزپب  ار  جـنرب  نآ  زا  ریـس  کی  یبش  کچوک ،

دیقم تخس  سفن ، هیکزت  تبقارم و  هب  تبسن  لاح  نیع  رد  تسا . هدش  یهن  ینیشن  هشوگ  تینابهر و  مالـسا  رد  هک  ددرگیم  هّجوتم  اریز 
مدیمهف هچنآ  بسحرب  دنک ، مهف  زیچ  ار  هبلط  درآ و  نطاب  يافص  دنک و  یقیقح  ناسنا  ار ، ناسنا  هک  يزیچ  هدمع  دسیونیم : دوخ  هدوب ،

تایهتـشم زا  قارف  رگید : ترابع  هب  ینطاب ؛ یحور و  تائالتبا  رگید  یناویح ، یندب و  تائالتبا  یکی  تسا : زیچ  ود  هدـش  لصاح  هبرجت  و 
زا ندوب و  ادـخ  اب  ندوبن و  اهنآ  زا  ندوب و  تعامج  گـنر  هب  نآ ، ناـمتک  اـفخا و  رب  ّدـج  نآ و  رب  ربص  یحور و  تایهتـشم  زا  یناویح و 

مسانشیم ندش . يوگ  قح  ناگوچ  لباقم  رد  نتشاد و  شیپ  میلست  رس  نتساوخن و  مه  ادخ  زا  هکلب  نتـساوخ ، ادخ  زا  نتـساوخن و  مدرم 
بولـسم ار  دوخ  رایتخا  شهاوخ و  نتـسناد و  نیملاعلا  ّبر  دوخ و  ّیبرم  ار  وا  ینعی  اعد  زا  دـشاب  هتـسب  ناشناهد  هک  اـیلوا  یهورگ ز  نم 

تازاکترا و ندرک و  ادیپ  بش  ياههمین  هب  سنا  نتـشادنپ و  مرحمان  ار  همه  نتخادـنین و  رظن  تایّدام  هب  ندوب و  تادراو  رظتنم  نتخاس و 
راتفر بادآ و  هرابرد  سپـس  ددرگ . یکی  نیوکت  رایتخا و  اـت  ندومن ، لـخاد  فّرـصت  هطیح  هب  ندروآرد و  تاـفتلا  تحت  ار  اـیند  ههجو 

هکنانچ و  دروخن ، هدایز  ظیلغ و  ياذغ  دهاوخ ، وا  زا  مهف  قیفوت  دشاب و  ادـخ  دای  هب  هشیمه  دـیاب  هبلط  دـسیونیم … : ینید  مولع  بالط 
كاروخ دوش و  زاب  حور  ناهد  دوش ، هتسب  رگا  ناهد  نیا  هک  درادنپ  قح  قیفوت  دناد و  یتمعن  ار  یکاروخیب  دیامن و  ربص  دنامب ، هنسرگ 

ناـهنپ اـقفر  زا  میتـشادیم و  زیزع  ار  وا  دـشیم ، اـم  بیـصن  یکاروـخیب  رگا  دـنازیرب . قحتـسم  نیا  رب  ار  دوـخ  ضیف  ضاـّیف ، دـهاوخ و 
ضارقتسا اقفر  یضعب  زا  دیسریم ، بوجو  ّدحرس  هب  یتقو  دیسریم و  ناوختسا  هب  دراک  هکنآ  رگم  میدرکیمن ، ضارقتـسا  میتشادیم و 

تریغ گر  تسا …  یقاب  یگنـسرگ  طقاس و  فیلکت  هک  میدشیم  رتلاحـشوخ  دندادیمن ، دندروآیم و  يرذع  اهنآ  رگا  میدرکیم و 
مدـنام و خیـش  لیاسر  ترابع  رطـس  کی  رد  یتقو  میتشاد …  تسود  ار  اه  خآ  میدربیم و  کشر  اهمهف  زیچ  هب  میتشاد و  ار  یمهف  زیچ 
هب اهکشا  داد و  تسد  هیرگ  ارم  مدـیمهفن  رخآ  متفر  ورف  رکف  رد  بش ) رـس  زا  دـعب  تعاس  راهچ   ) بش زا  راهچ  تعاس  اـت  بش  رـس  زا 

مزیخرب هکنیا  زا  لبق  مدش ، رادیب  رحـس  مدیباوخ . ندـیمهف  زا  سویأم  کشا  ُرپ  مشچ  اب  متـشاذگ و  مه  ار  باتک  دـش ، نازیر  باتک  يور 
. دش هدیمهف  راکشآ  حوضو و  روط  هب  بلطم  یلوا  رظن  نامه  هب  مدومن و  هعلاطم  ار  رطس  نآ  مدومن ، زاب  ار  باتک  هدومن ، نشور  ار  غارچ 

يارب ینعی  دـناوخب ، ار  سرد  دـیاب  هبلط  دوـب . هدـیدرگ  گـنل  نم  رکف  تیّمک  هراوـمه  هار  نیا  رد  دـش و  روـطچ  بشرـس  مدوـمن  بّجعت 
تـسود ار  ياهبلط  نینچ  ادخ  هک  دناهرب  تلالـض  تلاهج و  هطرو  زا  ار  ناگدنب  هک  دناوخب  سرد  لاهج  داشرا  تیادـه و  يریگتسد و 
تمحز هب  نت  دـناوخب ، سرد  نارقا  لاثما و  رب  هبلغ  ایند و  تسایر  لاـم و  ّتین  هب  رگا  ددرگ . مهف  زیچ  ملاـع و  هرخـالاب  تشاد و  دـهاوخ 

اذـل و  دـنک . تعانق  درک ، ناوت  عناـق  وا  هب  ار  لاّـهج  هک  یعانـص  یظاّـفل و  هملک  راـهچ  هب  هکلب  دـشابن ، نآ  ددـصرد  دـهدن و  یمهف  زیچ 
لّوأ  » هکنآ لاح  تسین و  اهنآ  رد  ینیقی  فراـعم  دـنرادن و  یملع  تاـکاردا  دـنریگ ، هشیپ  سیلدـت  دـنهد و  جرخ  هب  سّدـقت  هک  یناـسک 

رد نوفرعیل . يأ  ( 2 « ) ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  امَو  «، » هَّللا ۀفرعم  نیدـلا  طسو  هَّللا ، ۀـفرعم  نیدـلا  رخآ   » هکلب هَّللا » ۀـفرعم  نیدـلا 
نید صاخـشا ، روطنیا  دـسیونیم : هدرک و  ناـنزهار  ناـشورف و  نید  هب  ریبعت  بیرف  ماوع  رهاـظتم و  ياـملع  زا  یفجن  اـقآ  موحرم  اـجنیا 

نمـشد دزد و  تسد  هب  حالـس  هک  تخومآ  زیچ  دیابن  هفیاط  نیا  هب  درک و  هاتوک  ار  اهنآ  تسد  ناکمالا  یتح  دـیاب  دـننانز ، هار  شورف و 
رب ناج و  رب  دـب  رای  دـنز  ناج  رب  یمه  اهنت  دـب  رام  یبرح . رفاک  اب  تسا  هحلـسا  عیب  زا  رتدـب  صاخـشا  روطنیا  میلعت  تسا …  نداد  نید 

فّقوت و ماگنه  یفجن  اقآ  تسا . هدـیدش  تامّرحم  زا  رتدـب  دنـشاب ، هدـش  مه  دـهتجم  ول  و  نداد ، اهنیا  هب  داهتجا  هزاجا  هکلب  دـنز  ناـمیا 
نودب نیریـش و  دوخ ، رمع  حـناوس  باتک  رد  ار  دوخ  يرامیب  زا  ياهّمـش  دوشیم ، التبم  هبـصح  يرامیب  هب  یتاقوا  ناهفـصا ، رد  لیـصحت 

زا سأی  لاح  ندومن ، قرع  ندروخ و  اود  زور  هدزناپ  هد  زا  دـعب  هتفرگ ، ارم  هبـصح  یـشوخان  هکنآ  ات  دـسیونیم : نینچ  یعیبط  فیلکت و 
، تخاس یغاد  يابروش  قیفر  دوشیم . لکـشم  راک  دـنکن ، قرع  بشما  زورما و  رگا  تفگ : افواب  قیفر  هب  بیبط  دـیدرگ . لـصاح  تاـیح 
، دوب شدوخ  زا  فاحل  کی  مدـیباوخ ، مدروخ و  قشاـق  دـنچ  ینک . قرع  هکلب  روخب ، داـیز  یناوتیم  اـت  یـشاب ، مه  لـیم  یب  ول  و  تفگ :
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یگنت مسفن  متفگ : تخادـنا . ار  ود  ره  متـشاد  هقرخ  ود  تخادـنا ، مه  ار  وا  دروآ ، يرگید  فاـحل  تخادـنا و  نم  يور  مه  ار  یـسابرک 
هبترم کی  موشیم ، هفخ  الاح  هک  دوب  دنلب  نم  داد  هکنآ  نیب  رد  تخادنا . مه  ار  نآ  هدرک ، ّالود  يدمن  مدید  زاب  موشیم . هفخ  دـنکیم ،

، نم فارطا  هب  هدومن  زاب  ار  دوخ  ياپ  تسد و  تخادـنا ، نم  يور  رب  نیگنـس ) ياهراب   ) لاقثا همه  نیا  يور  زا  هغاـبروق  لـثم  ار  شدوخ 
، دوب بلاغ  فعض  منک ، رود  ار  مقیفر  مدرک  شالت  مدز و  روز  هچنآ  دیچیپ . هنیس  هب  سفن  مروخب . ناکت  مناوتیمن  هک  هتفرگ  مکحم  ارم 
، مریمیم نم  هک  ندروخ  مسق  يرازو و  سامتلا  هچنآ  تفرگ ، ماهیرگ  دینشن . جوجل  قمحا  نیا  متفگ ، ازسان  شحف و  هچنآ  دیـسرن . مروز 

مدرپس یجالع  هب ال  يدزی  لییارزع  نیا  هب  میلست  رس  داتفا ، هرامـش  هب  سفن  مداتفا و  ادص  زا  درکن و  رمث  مهدب ، ناج  یگدوسآ  هب  راذگب 
هدرُخ هدرُخ  دـیدرگ ، رت  نیریز  فاحل  سابل و  اـت  دـمآ  دـمآ و  دـمآ و  قرع  توملا .» یلع  ًاـفراعو  ةویحلا  نم  ًاـسیآ  . » متـشذگ دوخ  زا  و 
هکنآ طرـش  هب  مزیخیمرب  تفگ : متـشگرب . ندرم  زا  مدرک و  قرع  نم  هک  زیخرب  الاح  قیفر  متفگ : دـش ، فرطرب  هنیـس  یگنت  یگتفرگ و 

 … مدش بوخ  صالخ و  یشوخان  زا  هرخالاب  ًۀعاطو ، ًاعمس  متفگ : يرادن . رب  ار  رگید  ياهزیچ 

قارع تابتع  یهار 

شورف زاسپ  دوشیم ، لولم  ناهفـصا  رد  هلاـسراهچ  فقوت  زا  نوچ  دوـب . ناهفـصا  رد  یفجن  اـقآ  فـقوت  مراـهچ  لاـس  لاس 1318 ه.ق 
شدزن هک  نسح  ازریم  اقآ  مان  هب  ناهفصا  لها  زا  رفن  کی  یهارمه  هب  هرقن  لوپ  ناموت  هد  اب  هتشاد ، هک  يرـصتخم  هیثاثا  باتک و  يرادقم 

رد و  دوشیم . فجن  مزاع  هدایپ  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  قارع  تابتع  هار  يزاریش  ناوخهضور  دّیـس  کی  تسا و  هدناوخیم  ار  لّوطم  باتک 
اّلم دنوخآ  سرد  ياپ  فجن ، هب  دورو  ودـب  رد  یفجن  اقآ  دوشیم . فجن  دراو  یگلاس  نس 23  رد  ینعی  بجر 1318 ه.ق  مهدزناش  زور 

لیصحت همادا  يارب  فجن  رد  هک  دریگیم  میمـصت  تهج  نیا  يور  ددنـسپیم ، ار  دنوخآ  سرد  دوشیم ، رـضاح  یناسارخ  مظاک  دمحم 
. دنامب

« یفجن اقآ   » هب موحرم  نآ  راهتشا 

دوخ دوشیم . یفجن  رگید  دوب ، کچوک  رایـسب  هک  مود  هرجح  هب  لاقتنا  زا  سپ  هک  دوب  هتـشذگن  فجن  هب  دورو  زا  یلاس  ود  کـی  زونه 
یفجن تخاس ، نآ  رد  فّرصتم  کلام و  ارم  تسناد و  کچوک  هرجح  نیا  ّقحتـسم  ارم  مالـسلا  هیلعیلع  هک  يزور  نآ  زا  نم  دسیونیم :

هنّأک مدناسریم ، فجن  هب  ار  دوخ  يدوز  هب  درکیم و  رثا  نم  هب  تبرغ  مدـشیم و  گنتلد  متفریم  اجک  ره  هب  فجن ، رادتـسود  مدـش و 
هکلب ياهزبس ، هن  یبآ و  هن  یغاب و  وا  رد  هن  تسا  يریقف  يارحص  فجن  نابایب  متشاد ، تسود  رایسب  ار  فجن  راوید  رد و  تسا . نم  نطو 
راهنا نیمظاک و  البرک و  تاغاب  رد  هک  دوشیم  سوسحم  یتیناـحور  کـلذ  عم  هتفاـی …  بیکرت  لـمر  چـگ و  كاـخ  زا  درادـن . كاـخ 
مدای زا  ناریا  ناویا  هیّلک  هکلب  مدرکیمن ، ار  یلصا  نطو  دای  هک  مدوب  هدش  بوبحم  يروط  دوشیمن . كاردا  تساهنآ ، رد  هک  يا  هیراج 

. دوب هتفر 

فجن رد  يو  ناداتسا 

ترایز دصق  هب  فجن  هب  نم  دسیونیم : دوخ  هدیزرویم و  تدارا  تخـس  یناسارخ  مظاک  دمحم  اّلم  دنوخآ  هب  تبـسن  یفجن  اقآ  موحرم 
هقف و یناهفصا  تعیرش  موحرم  موحرم و  نآ  دزن  تخاس . فقوتم  فجن  هب  ارم  دنوخآ ، نایب  ماکحتـسا  افـص و  یگتـسراو و  یلو  مدمآ ،

. تسا هتخومآ  یتانابهطصا  رقاب  دمحم  دزن  ار  يزاریش  ياردص  اّلم  هیاده  حرش  هدرک و  ذّملت  ار  جراخ  لوصا و 

داهتجا ماقم  هب  لین 
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هزاجا هلأسم  اّما  دسیونیم : دروم  نیا  رد  ددرگیم ، لیان  داهتجا  ماقم  هب  هدرک و  ادیپ  ار  یمالسا  ماکحا  طابنتسا  هّوق  یگلاس  یـس  ّنس  رد 
مظاک دمحم  اّلم   ) دنوخآ يأر  اب  نم  يأر  هنونعُم ، لئاسم  رد  ًابلاغ  ماهدش ، دـهتجم  هک  مدـیمهف  ندـمآ ، فجن  زا  دـعب  یلاس  ود  کی  نم ؛

. منک طابنتسا  ما  هدیسرن  هک  يردان  دراوم  رد  ّالا  منکیمن  دنوخآ  دیلقت  ًالعف  و  دنک . يأر  راهظا  وا  هکنآ  زا  لبق  تشاد ، قفاوت  یناسارخ )

فجن رد  لیصحت  نارود 

یتـح تالکـشم و  دـیادش و  رب  لّـمحت  دـنارذگیم ، یگدـنز  ياـهيراوشد  جـنر و  اـب  مأوـت  بلغا  فـجن ، رد  ار  دوـخ  لیـصحت  نارود 
قیرط ملع و  هار  نابلاط  يارب  هک  هدوب  درم  نآ  يراوگرزب  عبط و  لاغتشا  ّصاخ و  یگتسراو  ربص و  ماقم  رادومن  نآ  یمامت  اه ، یگنسرگ 

: دسیونیم دروم  نیا  رد  دـیازفایم . بلاط  نیقی  بتارم  هب  هک  تسا  يروط  دراد و  یگدـنزومآ  نآ  هعلاطم  ادـخ ، يوس  هب  ناکلاس  قح و 
، دـش راهان  تقو  متـشادن ، یلوپ  چـیه  هک  یلاح  رد  متـشگرب  البرک  ترایز  زا  مدوب . يراد  ان  یگنـسرگ و  سنوم  هشیمه  زین  كاروخ  رد 

ّدس تهج  دوب ، هتخوس  ریمخ  ای  دوب و  هدش  هزم  دب  اهیضعب  هدنام و  قباس  زا  همقل  همقل  هک  ییاه  هکشخ  نان  اه  هچقاط  نایم  هرجح ، متفر 
رگم ات  هدیوج  اه  هکـشخ  نان  نآ  زا  بش  رد  نینچمه  دیآ . شیپ  هچ  ات  دشاب ، نآ  هب  لوغـشم  بش  ات  هدعم  هک  مدروخ  یلاقثم  دـنچ  قمر 
ياه هکـشخ  نان  تشذگ و  لاونم  نیا  رب  هتفه  کی  ات  زور ، هب  هدعو  ار  بش  مداد و  بش  هب  هدعو  ار  دوخ  زور  دـیآ . لصاح  یجَرَف  ادرف 

لـصاح یـشیاشگ  جرف و  دش و  مامت  هدنام ، یکی  زا  اه  هچقاط  رانک  هشوگ و  رد  همقل  همقل  هک  دولآكاخ  درگ و  هدش و  زبس  هدز و  لغب 
سرد و رکف  رد  نم  هدوبن و  تقو  چیه  بابسا  بیبست  نم  فرط  زا  تسا و  قح  بناج  زا  تاقییضت  نیا  هک  دوب  راکشآ  نم  رب  هک  دیدرگ 
درکیم و تفـس  رگا  درکیم و  لش  رگا  مدوب ، هداد  رارق  دوخ  جرخ  ِلیکو  ار  ادخ  مدوبن ، سابل  كاروخ و  رکف  چـیه  مدوب و  دوخ  ثحب 
ّدـض و ودره  نیا  قشاـع  نم  بجعيا ! ّدـج  هب  شفطل  ربو  رهق  رب  مقـشاع  مدوـب . شوـخ  مدوـب و  لاـح  کـی  هب  رگا …  دوـب و  رـسع  رگا 
، تسا سان  هّماع  حالطـصا  هب  طـقف  نتـشاذگ ، فاـطلا  زا  هرمن  کـی  رب  رهق  مسا  ماـقم  نیا  رد  تسین ، رهق  تسا ، فطل  رد  فطل  تقیقح 
، داد خر  نینچ  رگید  یتبون  زاب  تسا . رهق  دنک  لایخ  هچب  ول  و  تسا ، فطل  تقیقح  ضیرم ، لفط  هب  ردام  ردپ و  نداد  روش  خـلت و  ياود 
: متفگ دوب . هدش  عمج  هچقاط  رانک  رد  هکـشخ  نان  همقل  ریـس  تشه  تفه  ردق  هب  مدش ، لوپیب  اذغ و  نودب  هرجح ، مدمآ  هبنـشجنپ  بش 
، درک مودعم  رتدوز  هچره  دـیاب  ار  اهنیا  دنتـسه و  نم  تایح  نابهگن  اهنیا  نوچ  درک ؛ دـهاوخن  يراک  تساهنیا ، اب  شمـشچ  ادـخ  ات  هتبلا 
اب مدرک و  عمج  زین  ار  اه  هکـشخ  نان  میوشب ، هک  اـیرد  هب  مدرب  ار  روش  اـن  ياـهسابل  هک  حبـص  مدومن ، قمر  ّدـس  بش  نآ  رد  همقل  دـنچ 

ادـخ هب  هرجح ، هب  مدـمآ  متـسش و  ار  اهسابل  دوبن . دازیمدآ  لوکأم  نوچ  دـهدب ، دوخ  غـالا  هب  هک  مداد  اـه  اقـس  زا  یکی  هب  مدرب و  دوخ 
اب نوچ  نداد . نان  ای  تسا  توم  ای  الاح  یـشاب ، هدوسآ  هتـشذگ ) لـثم   ) قباـسلا یف  اـمک  هک  تسین  هکـشخ  ناـن  هرجح  رد  مدرک : ضرع 
زا دریگن و  تقبـس  يرگید  رب  مادـک  چـیه  دـننک ، تکرح  مه  ضرع  رد  شودـمه و  وا  تایح  اب  هدـنب  يزور  هدومرف : دوخ  يایبنا  ناـسل 

هداتفا و راک  زا  هبذاج  هّوق  مدید  متشاذگ ، ییاچ  حبـص  ًاضیا . حرـش  هب  مه  بش  دشن ، ادخ  فرط  زا  يربخ  زور  نآ  دتفین . بقع  رگیدکی 
ار ود  ره  هدش ، ییقم  ياود  ّهنأک  زیچ  ود  نیا  درادن و  شـشک  ًاضیا  هراگیج  دنکیم و  بوشآ  ندروخ  زا  ملد  درادن و  ییاچ  هب  لیم  ًادـبا 

هزبرخ تسوپ  یفلع و  تقو  نآ  رد  مدرکیم و  ساسحا  ار  بآ  يدرس  فان  ریز  ات  مدروخیم  بآ  هک  یهاگ  دوب ، مرگ  اوه  مدرک . كرت 
رب هوالع  هکلب  مدوب ، هتفرگن  یتساک  یتسـس و  دوب ، دوجوم  ناکامک  مقمر  هّوق و  کلذ  عم  میامن . قمر  ّدـس  هک  دـشیمن  ادـیپ  هناودـنه  و 

يافخا رد  مدوب و  هدش  انـشآ  مرحم و  اهنآ  اب  دـننزب ، فرح  نم  اب  دنتـساوخیم  ّهنأک  راوید  رد و  تادامج و  دوب ، نشور  یلیخ  مبلق  هکنیا 
میوگب ياهدروخ !؟ نان  اجک  دنـسرپب  رگا  هک  مدمآیمن  لزنم  هب  ماش  راهان و  تقو  رد  یتح  متـشاد و  تیّدـج  لزنم ، ياقفر  دزن  دوخ  رما 

، دوب هدیـسرن  نم  هب  ییاذغ  بآ  زا  ریغ  هک  موس  زور  دش . عقاو  مه  اههدینـش  تفگ و  نیمه  مدروخ و  یبوخ  ولپ  مدوب و  هدـعو  کی  اجک 
رب نآلا  دوب و  یهاوخ  راکتیـصعم  يدرگ ، ضیرم  ای  يریمب  ینامب و  لاح  نیمه  هب  رگا  تسا و  زاب  ضارقتـسا  باب  نوچ  هک  دـمآ  لایخ 
منک طقاس  ار  بوجو  نیا  هک  مدـش  نیا  رکف  مهاوخب . ضرق  ینارق  مین  نارق  کی  اقفر  نیا  زا  لـمتحم ، ررـض  عفر  تهج  تسا  بجاو  نم 
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سات کی  ام  هک  یهدـب  يرادـن  نارق  ود  کی  ینالف ! متفگ : انغتـسا  ییانتعایب و  روط  هب  رفن  ود  کی  هب  دـسرب ، نم  هب  یلوپ  هکنیا  نودـب 
، دوب هبلاطم  بوجو  هک  مه  یلوا  دـهدن و  خر  ياهزات  فیلکت  هک  متفر  اهنآ  دزن  زا  يدوز  هب  نم  و  هن ! دـنتفگ : مه  اهنآ  میزاـسب ؟ یباـبک 
ماهدرک و وت  هب  رـصحنم  ار  نداد  نان  نم  ییوگیم !؟ هچ  الاح  ایادخ ! متفگ : مدش ، دوخ  لایخیب  مه  لایخ  نیا  فرط  زا  دیدرگ و  طقاس 

طـسوت هب  ناموت  ود  تسه ، مه  رت  زابجل  نامدوخ  زا  میدـید  مراهچ  زور  رهظ  شاـب . هتـشاد  ار  دوخ  رکف  وت  دـمآشیپ . ره  يارب  مرـضاح 
. دروخن ام  هب  هَّلل  دمحلا  مه  ضرم  چیه  میدومن و  نوریب  ازع  زا  ار  مکش  داتسرف و  یسک 

یفجن اقآ  تّقشم  نتشاد و  ضرق 

هب لسوت  هار  زا  هدـش و  لّسوتم  راچان  ددرگیم ، تحاران  نارگن و  تخـس  دوشیمن ، مهارف  شتابجوم  نوچ  نید  يادا  يارب  هک  یماـگنه 
هک هنوگنامه  اروا  نیقی  نامیا و  بتارم  صـالخا و  تیاـهن  يرطف و  مزع  لّـسوت و  یگنوگچ  کـنیا  دوشیم . قفوم  قح  ياـیلوا  ادـخ و 

نارق راهچ  نارق و  ود  ًاجردتم  هک  نم  ضرق  ینامز  میروآیم : اجنیا  رد  تسا ، یندناوخ  نیریش و  رایسب  هتشاگن و  شلاوحا  حرش  رد  دوخ 
نکمم هلیـسو  چـیه  هب  مدـید  مدرک ، رکف  هچنآ  نم  دوب و  هدیـسر  ناموت  تفه  تسیب و  زا  زواـجتم  لاـس  ود  نیب  رد  اـقفر ، زا  مدوب  هتفرگ 

. تسا دوجوم  یهاوخیم  لوپ  رگا  دـندرکیم : راهظا  هکلب  دنتـشادن ، هبلاطم  ولو  ناراـکبلط - )  ) نینیاد زا  مهدـب و  ار  ضرق  نیا  دوشیمن 
يرامیب هب  ار  دوخ  هکلب  لوغشم ، رگید  ياهراک  هب  ار  مدوخ  هچنآ  اهنآ . زا  مدیشکیم  تلاجخ  دوب ، هدیـشک  لوط  نوچ  کلذ -  عم  نکل 

عم اهنآ . زا  یکی  مه  نم  دـناهتفر ، دـناهدروخ و  ًادـمع  اهرازه  اهدـص و  ار  رگیدـکی  لاـم  نیملـسم  همه  نیا  متفگیم : دوخ  هب  مدزیم و 
، دشیم عقاو  يا  هدنخ  یتبحص و  دشیم و  یتلفغ  رگا  هک  كانمغ  نوزحم و  هشیمه  مدشیمن و  نوریب  نیگنس  ضرق  نیا  لایخ  زا  کلذ 

نوچ و  یلایخ ؟ هچ  رد  دیـسرپ : اقفر  زا  یکی  دادیم . ناکت  ار  مدوجو  رـسارس  مامت  هودنا  ضبقنم و  ًارهق  ًاروف و  دـمآیم  دای  هب  هک  نیمه 
: تفگ هن ، متفگ : یعورـشم ؟ ریغ  رما  تهج  ياهدرک  ار  ضرق  نیا  تفگ : دـنکیم . مامت  ارم  رخآ  ضرق  نیا  لایخ  متفگ : دوب ، لاح  لـها 
، نم ندرگ  هـب  تماـیق  زور  يادرف  ریمب ، نـک و  جرخ  ياهدرک  نارذـگ  هـک  شور )  ) هریتو نـیمه  هـب  نـک و  ضرق  وـت  ياهناوـید !؟ رـسپ !
زا هتفرگ ، ارم  ایلوخیلام  نکل  يدرک ، لاحشوخ  هقیقد  دنچ  ارم  متفگ : دهدیم . ار  اه  ضرق  روطنیا  دمآ ، هک  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح 

يرادضرق هّصغ  دـننام  ياهّصغ  چـیه  نیعلا ؛ عجوک  عـجو  ـالو  نیدـلا  ّمهک  ّمه  ـال   » هک تسا  تسار  تقیقح  و  متـسین . هدوـسآ  تـالایخ 
هک ربمغیپ  همئا و  هب  تالّـسوت  هنّودم و  هعومـسم و  تاموتخ  هب  مدروآ  ور  ور ، نیا  زا  دشابیمن .» مشچ  درد  دـننام  يدرد  چـیه  و  تسین ،
متخ کی  مدومن و  تعجارم  زور  ود  زا  دـعب  هدومن ، تیاکـش  ضرع  مرح  رد  البرک و  هار  هب  مدوب  هدایپ  ترایز  لـصف  ریغ  رد  رفـس  کـی 
وناز ود  هلبق  هب  ور  اشع  برغم و  زامن  لسغ و  زا  دـعب  هعمج  بش  کـی  رد  مالـسلا  مهیلعموصعم  هدراـهچ  مسا  هب  تاولـص  رازه  هدراـهچ 

. متـشاد هاگن  ورگ  مسا  هب  ار  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  لام  مامت و  ار  تاولـص  رازه  هدزیـس  هدنام  حبـص  ناذا  هب  تعاس  مین  ات  متـسشن 
هعمج بش  ات  مدید  نم  و  دوش ، هدناوخ  تجاح  ندش  اور  زا  دعب  هیتآ  هعمج  رد  دیآرب و  تجاح  ات  تخیوآ  دیاب  یخیم  رـس  هب  ار  حـیبست 

ورگ ار  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  تاولـص  رازه  نم  هک  متـشادرب  ار  حیبست  اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  متفرگ ، وضو  دشن . يربخ  هدنیآ 
دزم اهنآ ، هب  مدیـشخب  ار  اهتاولـص  نیا  نم  و  دـننادیم . دوخ  دـننکن ، ای  دـننکب  تجاح  ياضق  دـنهاوخیم  مناوخیم ، مرادیمن و  هاـگن 

ماجنا رتدوز  دنیایب و  تریغ  ِرس  هکلب  اهنآ  نم ، ندرک  يرگ  یتشم  تشذگ و  نیا  هب  هک  دوب  نیا  زاب  بلطم  ُّبل  ینعی  هچ !؟ ینعی  نتساوخ 
هبترم رازه  ربق  تروص  نآ  هب  هراشا  اب  متخاس و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ربق  تروص  نوریب ، متفر  دشن ، يربخ  مه  زاب  دنهد . دوصقم 

هنهک ضایب  تاجردنم  هیعدا و  بتک  زا  هچنآ  هلمجلاب ، دشن . زاب  متـساوخ ، تجاح  نآ  زا  دعب  و  هَّللا »! لوسر  ای  کیلع  هَّللا  یّلـص  : » متفگ
. دیدرگ لومعم  هدینش ، هدید و  تجاح  قلطم  قزر و  هعـس  نید و  يادا  يارب  تاموتخ  زا  تاعومـسم  ینآرق و  تایآ  روس و  ّصاوخ  اه و 

رـصع موش . هناوید  دوب  کیدزن  دوب و  رت  شّوشم  تالایخ  دشیم و  هدوزفا  نم  تالایخ  هودـنا و  نزح و  رب  دـشیمن ، رهاظ  هک  تجاح  رثا 
هب مدیـسر ، يدـنه  دجـسم  رد  هب  اـت  دـشن  رهاـظ  يرثا  هک  مدوب  تاـموتخ  نیا  رکف  رد  متفریم و  نحـص  هب  ور  هتـساخرب  هضور  زا  هعمج 
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رت راک  هنهک  رادزیچ و  هکنیا  اب  هطـساو  نودب  ادخ ، دوخ  هناخ  رد  هب  زج  هدـش  لسوتم  یلو  ربمغیپ و  ماما و  ره  هب  هک  دومن  روطخ  مرطاخ 
دجـسم متفر و  دجـسم . هب  تفر  دیاب  دیآیم ، هدنک  زا  دود  دنیوگیم : تسه  هچ  ره  نامدوخ ، لوق  هب  زاب  ماهتـسجن . لسوت  تسا ، همه  زا 

هروس کی  تجاح و  زامن  تعکر  ود  فقـس  ریز  یمرگ  زا  هدنک ، ارابق  دجـسم ، بقع  ياهنوتـس  زا  یکی  هانپ  رد  مرگ ، مه  تولخ و  مه 
ات مدرک و  تعاـنق  تسیود  رازه و  هب  مدوب  اـهنت  نوـچ  مدوـمن ، ( 3 …  « ) ُهاـعَد اذِإ  َّرَطْـضُملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ   » متخ هب  عورـش  مدـناوخ و  سی 
زا هَّللاـت ! هَّللاـب  هَّللاو  ما  هتفر  نارگید  هناـخ  ِرد  هب  هک  هتفرگ  تََجل  وت  رگا  مدرک : ضرع  ادـخ  هب  نآ  زا  دـعب  مدومن . ماـمت  بورغ  کـیدزن 
رب هک  دننکب  دنناوتیم  يراک  اهنآ  امش ، نذا  نودب  هکنآ  هن  دندوب  وت  ضیف  طیاسو  افش و  هلیسو  وت و  هاگرد  نیبّرقم  نانآ  هک  هدوب  ورنیا 

متساوخ و وت  زا  طقف  یتساوخ ، دجـسم  راوید  رد و  زا  ییوگب  یناوتیمن  ییوگیم !؟ هچ  الاح  هدوب ، روطنآ  هک  ضرف  رب  دیآ . راوگان  وت 
مادک رارطضا  ینعم  هدیسرن ، رارطـضا  ّدح  هب  ییوگب  رگا  يدرگرب و  یناوتیمن  مه  ( 4 « ) ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدُأ  : » ياهدومرف هک  تلوق  زا 
هاـتوک نامـسآ  نیمز و  زا  شتـسد  هک  تسا  یـسک  ّرطـضم  تسین ، يّرطـضم  تقو  نآ  هک  تسا  ندرم  هّصغ  زا  اـی  ندـش و  هناوید  تسا ؟

، متفر نوریب  دجـسم  زا  ینادیم . تدوخ  درک ، مهاوخن  مه  ییاعد  يدرو و  نم  نیا  زا  دـعب  هدـنامن ، تیارب  هناهب  ضرغ ! نم . لثم  دـشاب ،
امش تهج  دنوخآ  تفگ : داد و  نم  هب  نارق  هدجیه  دیسر ، نم  هب  ياهدیـشک  رـس  رب  ابع  مدومن ، ترـضح  هب  یمالـس  مدش ، نحـص  لخاد 

وت زا  هک  یتجاـح  نکل  دیـسر ، عقوم  نیا  دوب ، هنـسرگ  زین  ممکـش  هچرگا  ادـخ ! متفگ : هدومن ، نامـسآ  هب  رـس  دوز  نم  تشذـگ . هداد و 
دروخب مضرق  درد  هب  هک  ًاجیردت ، هن  اجکی  تسا  لوپ  ناموت  تفه  تسیب و  نآ  و  يریس ، مکش  هن  دوب  نید  يادا  دوشن ، هابتشا  متـساوخ 

نیا هدیـسر . ناوختـسا  هب  دراک  دوشیمن ، هدیلام  هریـش  نیا  زا  دعب  نم  رـس  دش و  دهاوخن  باسح  یهدـب ، مه  ناموت  دـص  هدروخ ، رگا  و 
ياضق هدمآ ، تمحر  رـس  هب  ادخ  هک  داتفا  هار  هیلعف  جراخم  هک  نارق  هدـجیه  ندیـسر  نیمه  زا  مدـش ، راودـیما  یلیخ  اما  مدز ، ار  اهرَـشَت 

هالک هالک  هب  دبال  دزیریمن ، كوکـسم  هک  نامـسآ  زا  دروآ ، روز  دیابن  دوشب ، يدوز  رید و  مه  يزور  دنچ  الاح  دومن . دـهاوخ  تجاح 
. دزاـسیم یکلک  يزود و  هچ  عرز  يذ  ریغ  يداو  نیا  رد  منیبب  اـت  دومن  ربـص  دـیاب  يزور  دـنچ  ـالاح  داد ، دـهاوخ  ار  اـم  ضرق  ندومن ،

هـس دیـسریم ، یناموت  ود  کی  یلوپ  یب  زا  هشیمه  مدنارذگ . ریـس  مکـش  بلق و  نانیمطا  اب  ار  بش  نآ  هرجح  هب  مدـمآ  متفرگ ، یتشوگ 
یکاروخ رما  هب  متـشاد و  هشیمه  ار  ییاچ  دود و  هیهت  هک  هراگیج  حبـصا  نُتت  مدادیم و  نارق  ود  کی  ییاچ و  دنق و  مدادیم  نارق  راهچ 

یتقو رگا  مهاوخب و  لوپ  نان و  یلع ، ادخ و  زا  هک  متـشادن  ییور  مدنامیم ، هنـسرگ  لوپیب و  هک  یتقو  تهج  نیا  زا  مدادیمن و  یتیّمها 
هب ًاروف  مدرکیم ، يزور  هعـسوت  بلط  ًۀـلفغ  لمع ، ملع و  قیفوت  ترفغم و  بلط  نمـض  رد  ندرک  اعد  ياج  هک  رـس ، يـالاب  مرح  رد  مه 

تسا ریس  هشیمه  مدنگ  نان  زا  تَمَکِش  یشکن  هراگیج  ییاچ و  رگا  دوش ، روک  تمشچ  ات  شاب  هنسرگ  تفگیم : یلع  ّهنأک  داتفایم  ملد 
تقو نآ  تسین . نم  هب  هیبش  نات  زیچ  چیه  دیراد و  اعدا  نم  هب  يادتقا  دـیاهتفرگ و  ار  نم  رود  کلذ  عم  مدوبن ، ریـس  مه  وج  نان  زا  نم  و 
ناملد هچره  دوبن ، روطنیا  مدرکیم  اـعد  هک  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس  مرح  رد  نکل  مدـشیم و  نوریب  مرح  زا  ریز  هب  رـس  هدز  تلاـجخ 

ام ياذغ  دوب . ۀعساولا  هَّللا  ۀمحر  باب  نیـسح  نوچ  میتشادن ، مه  یـسرت  میدیـشکیمن و  مه  تلاجخ  میتساوخیم و  نابز  هب  تساوخیم 
ياهتفه دوب و  شئزج  مه  بطر  امرخ و  یهاگ  دوب و  غود  نان  طقف  دوب  هک  یتقو  دوب و  مولعم  متـشادن  هک  یتقو  زییاپ  ناتـسبات و  رد  ًاعون 

تـشوگبآ ای  خیبط و  بش  دشیم و  وزج  مه  رینپ  یهاگ  نان و  همقل  ود  کی  راهان  ناتـسمز  رد  دوب و  تشوگبآ  هبترم  کی  ای  هبترم و  ود 
شروخ خـیبط  تهج  ًابلاغ  لوپ ، هدزناپ  ًاعمج  امرخ ، لوپ  هس  نغور و  لوپ  شـش  لاغز و  لوپ  ود  لوپ و  راهچ  جـنرب  خـیبط ، جراخم  دوب ،

رود ار  وا  ناوختسا  مدیشارتیم و  دراک  اب  هک  كدرز  لوپ  ود  لاغز و  لوپ  ود  تشوگ و  لوپ  هد  شروخ ، متفرگیمن و  امرخ  متخاسیم و 
وا بآ  ناکتـسا  ود  اب  تشوگ  يور  متخیریم  شدـیم  ناکتـسا  کـی  هک  نیبجنکـس  لوپ  جـنپ  اـب  ار  هدیـشارت  كدرز  نآ  متخادـنایم و 

یبش ود  خـیبط و  جرخ  لوپ  هدزاود  ًاعمج  هک  مدرکیم  خـیبط  بش  هس  شروخ  ار  وا  مدادیم  اج  یلاخ  ینیچ  هساک  رد  ار  وا  دیکـشخیم 
، تفن هراـگیج و  یپاـچ و  جراـخم  لوپ و  راـهچ  تسیب و  نیا  دوبن . شیب  لوپ  شـش  مه  راـهان  جرخ  دوب و  نآ  شروخ  جرخ  لوـپ  شش 
زارد و ندرگ  زارفارـس و  میدوب . دوـخ  تقو  ناطلـس  میدرکیم  جرخ  هک  نارق  کـی  يزور  ًاـمامت  دـشیمن . لوـپ  هدزناـش  زا  شیب  يزور 
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دوب ناموت  شـش  یـس و  ام  یتنطلـس  جراخم  لاس  رد  تسا و  مومذـم  ربکت  نآ  زا  هن  نیا  زاس و  راکب  ّالا  میدوبن ، اـیند  رد  يدـحا  هب  ینتعم 
هک ناکتـسا  سوناف و  هشیـش  یلافـس و  هساک  يزپ و  اذغ  هروک  بادرـس و  هرجح و  ریـصح  يروخبآ و  هبرـش  قیربا و  سابل و  لوپ  نودـب 

رخاوا نآ  رد  نهاریپ  هک  مدربیم  رـس  هب  وا  اب  لاس  شـش  متفرگیم  هک  سابل  ناموت  هس  یـشارت . رـس  مامح و  و  دـشیم . هتـسکش  یهاـگ 
مـسا بویعلاراتـس  ار  ابع  اـبق و  دوب و  تروع  رتاـس  هک  هماـجریز  نینچمهو  تشادـن . رگید  زیچ  دـنامیم  نخاـن  ولج  ناـمه  طـقف  شرمع 
هبترم کی  هتفه  ود  یشارت  رس  دش و  هدرب  مسا  هک  رگید  يایـشا  مه  نارق  جنپ  دوب و  مزال  سابل  نارق  جنپ  یلاس  ره  رد  هک  میدوب  هدراذگ 

طـش ای  دوب ، ام  مامح  هسردـم  ضوح  مامح ؛ هب  میتفریمن  ناتـسبات  هام  شـش  رد  نارق و  شـش  یلاـس  نارق  مین  یهاـم  لوپ ، هد  ياهبترم  و 
یـس و لاس ، رد  جراخم  ًاعمج  نارق و  هدزاود  ًاعمج  نارق ، شـش  لاس  ود  نارق  کی  یهام  مامح  لوپ  هد  ياهتفه  رگید  هاـم  شـش  هفوک و 
. مامت همان  مالسلاو  ناموت ، هس  دنوخآ  ياقآ  زا  ناموت و  هدجیه  یناقمم  زا  لاس  رد  دیـسریم  ام  هب  هک  یلوپ  دوب . نارق  ود  ناموت و  تشه 

یگدیـسر دوخ  هنایهام  باسح  هب  هعفد  دـنچ  نوچ  دیـسریم ، ام  عـالطا  نودـب  بیغ  زا  اـی  تشذـگیم و  یگنـسرگ  ضرق و  هب  نآ  هیقب 
بجعت دروم  رایـسب  دوب ، لخد  زا  شیب  دوب  هدش  هک  یجراخم  دوب ، مولعم  دودحم و  ضرق ، هب  ای  تفم  هب  دوب  هدیـسر  هک  یهوجو  مدومن 

رتس و رب  ینتبم  وا  ياطع  نابرهم  میرک  صخش  هک  ددرگ  شاف  ادخ  ّرـس  هک  مینکن  یگدیـسر  باسح  هب  هک  میدومن  دهع  نآ  زا  دعب  دش .
يدنمتجاح راهظا  هلگ و  هک  میتشاد  نانتما  راهظا  نونمم و  ًالامجا  هتـسبرس و  ام  دشاب و  سانـش  قوقح  نادجو و  اب  دیاب  هدنب  و  تسافخا ،

هتفه کـی  نم   … ُبیُِجی »  ْنَّمَأ   » متخ زا  و  متـسنادیم . رفاـک  ار  وا  ياهجرد  هب  نـم  دوـمنیم ، مـه  یـسک  رگا  مـیدرکیمن و  يدـحا  دزن 
میتشون دنوخآ  هب  ار  نآ  زا  ناموت  تفه  تسیب و  دش و  هلاوح  دنوخآ  تهج  لوپ  ناموت  دص  هک  دیـسر  يذـغاک  ناسارخ  زا  هک  تشذـگ 

تسا و مالسلا  مهیلعهمئا  ربمغیپ و  زا  رت  ونش  فرح  نک و  راک  ادخ  هک  مدش  لاحشوخ  دینک . هبلاطم  دنوخآ  زا  امـش  دهدب و  امـش  هب  هک 
ار راـک  هنیمز  سپ  هدـش  هتـشون  لـبق  هاـم  کـی  ذـغاک  نیا  مدرک  رکف  هار  نیب  رد  دـنوخآ و  لزنم  هب  ور  مدرک  تـکرح  رتهباـجالا . عـیرس 
هب يذغاک  نینچ  مدرک : ضرع  دنوخآ ، هب  مدیسر  دروخیم . مه  نیا  زا  دعب  درد  هب  هک  دشیم  مولعم  شاک  هدومن و  ریثأت  قباس  تاموتخ 

لمع هتـشون  هب  دمآ  هک  یتقو  دـینک  ربص  رگید  هتفه  ات  تسین ، فجن  رد  رجات  نآ  نکل  و  دناهتـشون ، مه  نم  هب  دـندومرف : دناهتـشون . نم 
داتفا جل  رس  ادخ  مدرک  هار  نیب  هک  یلایخ  نآ  زا  دیاش  دش ، خلت  متاقوا  هعفدکی  مدمآ ، نییاپ  متـشاد  هک  یلاحـشوخ  جوا  زا  دش . دهاوخ 

هدیسرن ذغاک  نیا  شاک  يا  دیزرلیم ، ملد  دنهدب . ًالصا  هک  تسین  مولعم  هرخالاب  داتفا و  قیوعت  هدهع  هب  هک  دیناسر  بلطم  هب  یتشگنا  و 
، مدـحوم نم  هک  ینادیم  دوخ  وت  تشذـگ  ام  لد  زا  یخوش  ناونع  هب  اـی  یناطیـش و  دوب  یلاـیخ  نآ  ادـخ ! يا  مدوب ! هدوسآ  زاـب  هک  دوب 

الَو  » مراد ناعذا  وت  هیلالج  هیلامج و  یماسا  نومـضم  هب  و  ءیـش » ّلک  توکلم  كدـیبو  نطابلاو  رهاظلاو  رخآلاو  لّوـألا  تنأ  هَّللاـب  هَّللاو  »
رد مشچ ، منکن ، نیا  زا  دعب  مه  یخوش  هبوت ! هبوت ! یهللا ، نیسح  هن  ما و  یهللا  یلع  هن  نم  ًاباوَص » َلاقَو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْشَی 

دنیب هدید  هچ  ره  هک  دایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز  دش . ادا  اه  ضرق  دیسر و  لوپ  رگید  هتفه  منک . هچ  ار  لایخ  هزاورد  مدنبب  ار  ناهد 
دازآ ددرگ  لد  ات  هدید  رب  منز  دالوپ  شکون ز  يرجنخ  مزاسب  دای  دنک  لد 

یفجن اقآ  ندرک  رایتخا  لّهأت 

ناضمر كرابم  هام  مهدجیه  بش  رد  دیآیم و  شیپ  شیارب  لّهأت  هلأسم  فصولا  عم  هدوب ، شاعم  تبوعص  یتخـس و  تیاهن  رد  هکنیا  اب 
نامز رد  دـسیونیم : دوخ  دـیامنیم . جاودزا  البرک  میقم  یناریا  هداوناخ  کی  اب  ناریا  تیطورـشم  تضهن  شیادـیپ  اب  نراـقم  1325 ه.ق 
رـسپ توف  زا  دـعب  و  دـیامنیم ، توف  فجن  رد  هک  هلاسود  رـسپ  کی  هیطع و  هجیدـخ و  ياهمان  هب  متـشاد  رتخد  ود  لوا  یناـهج  گـنج 

اب مأوت  يراد  لایع  هنوگنیا  هرابرد  دننکیم . توف  هدـش و  ضیرم  فجن  رد  مه  رتخد  ود  نآ  رتخد و  ودره  دـییاز  ولق  ود  ملایع  هلاسود ،
هتشر وت  يرکف  یب  راگزور و  دمآشیپ  نیا  اب  تفگ : هناخ  لایع  دسیونیم : دوخ  لیصحت ، راگزور  گنج و  دمآشیپ  اب  مه  نآ  تّقشم ،

نز و ییاچ  دنق و  نان و  بآ و  اما  ، تسا ناناملسم  هیلک  امش و  یـشوخ  هیام  یتهج  زا  ولو  ناملآ  تاحوتف  تسا ، هتخیـسگ  یّلک  هب  شاعم 
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درز ياهداب  دیدش و  كاخو ) درگ   ) ياههّجع هطساو  هب  فجن  بآ  هک  ناتـسبات  مرگ  ياوه  نیا  رد  بآ ، هلأسم  صوصخ  دوشیمن ، هچب 
کی فرصم  دوبن و  شیب  بآ  نم  هد  هک  يراب  دندروآیم ، اه  اقـس  هفوک  زا  عوطقم و  هیّلکلاب  فجن  زا  بآ  يوج  ناتـسبات ، دنت  خرـس  و 

تفن و لاغز و  لیبق  زا  دوب  یتخـس  تیاغ  رد  نآ  لیـصحت  بایان و  ام  يارب  صوصخ  یگدـنز  تامزاول  ریاـس  نینچمه  و  دوب ، زورهناـبش 
بوخ جیوزت  رما  هراختـسا  رد  لعفت  نامز ال  تسین و  نکمم  شاعم  هبودـنم  تعانق  هلماک و  تاریبدـت  نودـب  هک  تسا  یتقو  مدـید  هریغ .
نوکس تسا و  كانرطخ  زین  نیا  نودب  ناسنا  داعم  هک  تشاد  ّبترم  عنقی » ام  ّلقأب   » ار شاعم  رما  دز ، رمک  هب  تمه  نماد  دیاب  هتفرگ  جوا 

تخاسیم و یهاگ  نیچقرع  تشاد و  یطایخ  هنیکم  تقو  نآ  رد  لایع ، ددرگن . لصاح  نیا  نودـب  زین  یناطیـش  سواسو  هطـساو  هب  سفن 
ات راهچ  هس  يزور  دـشیم ، شورف  مین  نارق و  کی  تشاد و  جرخ  نارق  مین  ینیچ  قرع  ره  هک  تخورفیم  اـهنز  ریپ  زا  یـضعب  طـسوت  هب 

تـسا بوخ  رایـسب  تفگ : نک . راذگاو  نم  هب  ار  شلخادم  سمخ  منکیم و  هنیکم  نم  ییامن  لالـش  هچره  وت  متفگ : تخاسیمن ، شیب 
رد تعاس  هس  ود  تیاهن  دـندوب ، بساک  همه  اهماما  ربمغیپ و  باحـصا  نکم . طلغ  متفگ : ندومن . یبساک  تسین  بساـنم  اـّلم  يارب  نکل 

تسا و هدش  هدیدنـسپان  ملع  لها  ندومن  يرودزم  نامز ، ءزج  نیا  رد  نوچ  دوشن  تفتلم  یـسک  هک  منکیم  ار  راک  نیا  بش  ياه  هفـصن 
تاولـص هنیکم و  زا  نارق  جـنپ  راهچ  يزور  هنیکم ، راک  لوغـشم  اهرحـس  هلمجلاب ، هدـش …  لومعم  هدیدنـسپ  هدیدنـسپ ، اـن  لاـمعا  نکل 

لیبس ضوع  رد  میدرک و  كرت  ار  هراگیج  میدروخیم و  هملـشد  يواتـسخ  اـمرخ  اـب  ار  ییاـچ  دـشیم و  لیـصحت  يراـجیتسا  اـهزامن ) )
هب ات  میدرکیم  هیچاخ  نماد  نایم  نم  مین  بیرق  میدادیم و  نارق  کی  لاحلا  دـنتخیریم و  ًـالبق  هک  ییاـهنتت  هک  اـجنآ  زا  میدیـشکیم .

میدرک كرت  زین  ار  ندیرخ  تیربک  و  میدیـشکیم . لیبس  اب  ار  وا  دنامیم و  ریـس  ود  کی  ردق  هب  وا  تشرد  میدادیم ، ناکت  یهاگ  لزنم 
نـشور شتآ  یعونـصم  تیربـک  طـسوت  هب  متفرگیم و  هروـش  هب  هدوـلآ  اـه  هـبنپ  هـنهک  اـب  ار  وا  قرب  میتـشادرب و  قاـمخچ  ضوـع  رد  و 

ار نآ  ياهرس  ار ، هدرک  هتـسد  ياه  هشارت  میدرکیم ، بآ  شتآ  يور  یـسم  هساک  نایم  رد  میدیرخیم  رازاب  زا  درگوگ  ینعی  میدرکیم .
، ناریا نادابآ )  ) ناداـبع تفن  هب  دوب  رـصحنم  هریغ  قارع و  تفن  و  دـشیم . نشور  میدزیم  هک  شتآ  قرب  کـی  هب  میدـیلامیم  درگوگ  هب 
هب وا  ناد  تفن  هک  دوب  اهپمال  نآ  زا  ام  ییانـشور  غارچ  و  لایر ) دـصکی  لداعم   ) هریل ود  هب  دیـسر  دوب  نارق  هن  تشه  ًالبق  هک  ییاـهنیت 

دوب ناسورع  ياه  هلجح  تنیز  تهج  ًالبق  هک  دوب  یکیراب  ناطیق  وا  هلیتف  ییودرگ و  ردق  هب  تشاد  یبابح  خرس و  دوب  يرانا  بیس و  ردق 
میدرکیم و هعلاطم  میتشاذـگیم و  هعلاطم  هحفـص  نامه  يور  هعلاطم  تقو  رد  هک  میداد  رارق  دوخ  بش  غارچ  ار  نآ  اـم  ییانـشور و  هن 

. دشیمن فرصم  شیب  تفن  لاقثم  هس  ود  یبش  رد  دشیم و  هتشاذگ  هنیکم  نزوس  کیدزن  هنیکم  تقو  رد 

ناریا هب  تعجارم  فجن و  رد  فقوت  ياهلاس  نیرخآ 

هب ناچوق  زا  ياهماـن  لاوحا  نیمه  رد  دوشیم ، علطم  ناـچوق  رد  دوخ  ردـپ  تشذـگرد  زا  فجن  رد  فقوت  نارود  نیرخآ  رد  یفجن  اـقآ 
: … دـسیونیم شلاوحا  حرـش  باتک  رد  دوخ  دـنک . تعجارم  ناریا  هب  ردـپ  توف  تبـسانم  هب  دوشیم  اضاقت  ناشیا  زا  دـسریم و  فجن 

دنوخآ موحرم  رـسپ  يدـهم  ازریماقآ  طسوت  هب  لوپ  دنتـشون  نیا  نراقم  هتـشذگرد و  ایند  زا  مردـپ  دـمآ  ربخ  هک  تشذـگ  یهام  ود  کی 
دوب لاس  جنپ  تسیب و  بیرق  هک  مردپ  موحرم  يارب  میتفرگ  هحتاف  میحرت و  سلجم  زور  هس  دـینک . تکرح  هک  دـش  هداتـسرف  یناسارخ ) )

هدـیدن ار  رگیدـکی  هک  دهـشم  ناهفـصا و  رد  رگید  لاس  جـنپ  میدوب و  فجن  رد  مامت  زور  هدزناپ  لاـس و  تسیب  هدـیدن ، ار  رگیدـکی  هک 
البرک و رد  یهاتوک  فقوت  زا  سپ  هدش ، جراخ  فجن  زا  سدقا  ضرا  ترایز  ناریا و  دصق  هب  لاس 1338 ه.ق  نابعش  هّرغ  رد  میدوب … 
زا هک  یلاپ  تفج  کی  هواجک  کی  رد  شرـسمه  ردام  رتخد و  ود  رـسمه و  یهارمه  هب  لاس 1338 ه.ق  ناضمر  هام  موس  زور  نیمظاـک ،
هب رفس  نیمه  دوشیم . ناریا  دراو  هتفگ و  كرت  ار  قارع  رفس ، ثاثا  اب  دناهدرک  هیارک  ناموت  جنپ  دصکی و  غلبم  هب  نارهت  ات  نیریش  رـصق 

. دنکفا تماقا  لحر  رهش  نآ  رد  ناچوق  مدرم  ياضاقت  هب  انب  دیامن و  تمیزع  ناچوق  هب  هک  دش  ثعاب  دهشم  ترایز  سدقا و  ضرا 
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ناچوق رد  تماقا 

مولع هزوح  هرادا  مدرم و  ینید  روما  قتف  قتر و  قلخ و  داشرا  هب  ناچوق  رد  ار  دوخ  رمع  زا  رگید  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  زواجتم  یفجن  اقآ 
وا ییانتعایب  اوقت و  دهز و  یگدازآ ، دوب ، تلیضف  اب  هتسراو و  ینّابر و  یملاع  دوخ  تایح  نارود  رد  موحرم  نآ  دینارذگ ، ناچوق  ینید 

رهـش هک  تبون  ود  رد  یفجن  اقآ  تسا . هدوب  دنمتـسم  مورحم و  هقبط  هاگهانپ  یتخـس  عقاوم  رد  ماع و  صاخ و  دزناـبز  یگدـنز  رهاوظ  هب 
لاس 1304 ه.ش رد  لوا  تبون  دوشیم . مادقا  دراو  ًاصخش  ناچوق  مدرم  ناج  ظفح  تینما و  يارب  هتفرگ ، رارق  نایغای  هلمح  دروم  ناچوق 
ار رهـش  رود  هک  دنتفرگ  میمـصت  ناچوق  نیناوخ  دوب  هدش  رهـش  دراو  هدومن و  هلمح  ناچوق  هب  درونجب  فارطا  زا  هک  رالاس » ناخ  كاهل  »

راک نیا  رهش  رد  هک  داتسرف  ماغیپ  دیسر  یفجن  اقآ  موحرم  هب  هک  ربخ  نیا  دنیامن . ریگتسد  ار  وا  هدش و  رهش  دراو  هنابـش  دننک و  هرـصاحم 
دوب کیب  جرف  هیلاغ  عوضوم  لاس 1321 ه.ش  رد  مود  تبون  ( 5 .) دنوشیم لامیاپ  گنج  نیا  رد  ناچوق  مدرم  هچب  نز و  اریز  دـینکن ؛ ار 

رد رهش  تلع  نیمه  هب  تفرگ و  رارق  دیدهت  دروم  دوب  هدمآرد  کیب  جرف  فرصت  هب  هک  جوراق  ناوریش و  درونجب و  بناج  زا  ناچوق  هک 
دـصق هب  یفجن  اقآ  موحرم  دوب ، هدرک  ادـیپ  عویـش  مدرم  نیب  رهـش  هب  کیب  جرف  ناراوس  هلمح  ربخ  نوچ  دوب . هتفرگ  رارق  یـصاخ  ینمااـن 

روطنامه ددرگ . رهـش  هب  نانآ  دورو  عنام  دزاس و  فرـصنم  رهـش  هب  هلمح  زا  ار  نیمجاهم  هک  دوشیم  جراخ  رهـش  زا  کیب  جرف  تاقالم 
تیلوؤسم ساسحا  رادومن  هک  موحرم  نآ  هناعاجش  لامعا  ( 6 .) دنام ناما  رد  کیب  جرف  ناراوس  هلمح  موجه و  زا  ناچوق  رهـش  دش و  مه 

ناچوق مدرم  هراومه  هک  دادیم  رارق  يزوسلد  نایاوشیپ  فیدر  رد  ار  وا  دوب ، مالآ  بیاصم و  رد  نیملسم  هدوت  زا  يو  غیردیب  تیامح  و 
نیما یلیکو  غیردیب و  يراکددم  قفشم ، یحـصان  لیلج و  یملاع  یفجن ، اقآ  موحرم  تقیقح  رد  دندوب . هداد  رارق  دوخ  هانپ  أجلم و  ار  وا 

تـسود لد  ناج و  زا  نابرهم  يردـپ  نوچ  ار  وا  نالک  درُخ و  زا  ناچوق  مدرم  زا  ناـگمه  هک  دوب  عضاوتم  زوسلد و  ناـبرهم و  یعجرم  و 
رکف هب  هراومه  مود  یناهج  گنج  یطحق  نایرج  رد  دوب . تبیه  اب  حیرص و  عاجش و  لاح  نیع  رد  نتورف و  عضاوتم و  رایـسب  دنتـشادیم .
اونیب زا  یناسنا  لامک  ّدح  رد  درکیم و  یگدیـسر  نانآ  یگدنز  عضو  هب  ّصاخ  تبحم  ّتقد و  اب  دوب و  تسدیهت  ياههداوناخ  نایاونیب و 

ناچوق مدرم  دزن  رد  درکیم و  راک  دوخ  تسد  اب  دوخ  لزنم  لباقم  هچغاب  رد  يراـکیب  عقاوم  دومرفیم . یـشکرس  ناـنزهویب  سکیب و  و 
لاس تشهبیدرا  مهن  اب  قباـطم  لاس 1363 ه.ق  یناثلا  عیبر  مشـش  تسیب و  هعمج  بش  رد  راوگرزب  ملاـع  نیا  تشاد . ياهقباـسیب  مارتحا 
تفر ورف  متام  رد  هرابکی  موحرم  نآ  نادقف  زا  ناچوق  رسارس  وا ، توف  زور  رد  تفای . تافو  ناچوق  رد  یگلاس  ّنس 68  رد  1322 ه.ش 

نفد شدوـخ  لزنم  ياـهقاتا  زا  یکی  رد  ار  وا  دـندوب و  هلاـن  هّجـض و  رد  رهـش  نیا  ناـکدوک  یتـح  درم و  نز و  شاهزاـنج ، عییـشت  رد  و 
. دشابیم وا  نادنمتدارا  هاگترایز  ناچوق و  یلاها  داقتعا  هّجوت و  دروم  زورما  وا  رازم  دندرک .

ماجرف

هنوگ همه  ملع ، لیصحت  هار  رد  هدرک و  یگدنز  یّصاخ  یتفگش  اب  دوخ  تایح  لوط  رد  هک  يدرم  همان  یگدنز  لصاح  ماجرف و  هرخالاب 
يالاو ماقم  هب  ات  تسا  هدـیرخ  ناج  هب  نیقی  يورین  نامیا و  هقباس  هب  ار  بیاصم  ثداوح و  یمامت  هدـش و  لّمحتم  ار  اـهيراوشد  مـالآ و 

زا درک و  هسیاقم  دوخ  زورما  یگدـنز  لـحارم  اـب  ار  ینادرم  نینچ  یگدـنز  ناوتیم  هک  تسا  ینـشور  هنییآ  دوخ  دـسرب ، تلیـضف  ملع و 
. تخومآ یگدنز  مسر  هار و  قح ، قیرط  ناورهر 

یفجن اقآ  تافیلأت  راثآ و 

تشذگرس رمع و  حناوس  هرابرد  هک  هدش  هتشاگن  موحرم  نآ  طخ  هب  هک  قرش » تحایـس   - » 1 زا : دـنترابع  موحرم  نآ  تافیلأت  راثآ و  زا 
هب وا  دورو  یگنوگچ  دشابیم و  ناهفصا  دهشم و  ناچوق و  ياهرهش  رد  وا  تالیصحت  شرازگ  یکدوک و  يادتبا  زا  موحرم  نآ  یگدنز 

برغ www.Ghaemiyeh.comتحایس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


نارود تاّقشم  یگدنز و  يارجام  نمـض  رد  دیدرگ و  لیان  داهتجا  ماقم  هب  هکنیاات  فجن  رد  ار  دوخ  ییاهن  تالیـصحت  فرـشا و  فجن 
زین شایگدـنز  ياهدادـیور  تبـسانم  هب  هک  هداس  یملق  اب  هدراو  رابخا  نآرق و  تایآ  دانتـسا  هب  ار  یمالـسا  فراعم  ثحاـبم و  لیـصحت ،

ثداوح هدوب ، ناریا  تیطورشم  لیاوا  رد  نوچ  دزاسیم و  انشآ  رتشیب  مالسا  یعامتجا  ياهروتسد  یملع و  تاکن  هب  ار  هدنناوخ  دشابیم ،
هک روطنامه  باتک  نیا  تسا . هداد  حرـش  فرـشا  فجن  رد  صوصخ  هب  قارع و  رد  ار  ناریا  هطورـشم  تضهن  لـمعلاسکع  یخیراـت و 

بوذـجم تخـس  نآ  ندـناوخ  يارب  ار  یماع  ملاـع و  هک  هتفاـی  ریرحت  عّنـصت  نودـب  یعیبط و  رثن  اـب  نیریـش و  ناـنچنآ  دـش  هراـشا  ًـالبق 
هلاسر  - 3 1314 ه.ش .)  ) لاس 1354 ه.ق تباتک  خیرات  یناشاک ؛» لضفا  اباب   » هلیسو هب  وطسرا  هیحافت  هلاسر  همجرت  حرـش   - 2 دزاسیم .

 - 5 مق . یفجن ، یـشعرم  هَّللا  تیآ  هناخباتک  رد  یّطخ  لوصـألا ؛ ۀـیافک  حرـش   - 4 یـسراف . یبرع و  رثن  زا  یجوزمم  هانگ ؛ زا  رتدـب  رذـع 
ملاع تیفیک  رد  برغ ، تحایس   - 6 تسا . هتفای  ریرحت  فرشا  فجن  رد  لاس 1327 ه.ق  رد  هک  موحرم  نآ  طخ  هب  حابـص ؛ ياعد  حرش 

دانتـسا هب  هداد ، رارق  لیثمت  ار  دوخ  یلاثم  توف  یفجن  اقآ  موحرم  تسا ، یخزرب  حاورا  ریـس  هدـنهد  شیاـمن  هک  یطخ  هلاـسر  نیا  خزرب ؛
لد يافص  قالخا و  تلیضف  تدابع و  موهفم  رظن  زا  هتخیمآرد  صوصخم  تالیثمت  تاراعتسا و  اب  ار  خزرب  رفس  لحارم  تایاور  تایآ و 
ایند رد  هک  متـس  ملظ و  نایـصع و  هانگ و  ياج  هب  و  يداه »  » مان هب  ار  ییوخ  شوخ  ورـشوخ و  یقیفر  قح  ياـیلوا  هب  قشع  حور  یکاـپ  و 

نیریش و رایسب  تسا ، هارمه  خزرب  ملاع  رد  ار  وا  مدق  هب  مدق  هک  دزاسیم  مسجم  ار  هایـس »  » مان هب  یتروص  تشز  تسا ، هدیدرگ  بکترم 
نیدلاو ایندلا  موی  کلام  نیملاعلا  ّبر  هَّللدمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  تسا . هتشاگن  باذج 

خزرب ملاع  زا  يا  هیامن 

ادخ هدنب  نیا  دعب ، اّما  ( … 7 : ) تسا ناشیا  نانخس  زا  و  دننامدرم ، ناور  نت و  ناکشزپ  هک  داب  وا  دالوا  مالـسا و  ربمغیپ  رب  نایاپیب  دورد 
تحایس  » ار همان  نآ  مان  و  متشون ، ماجنا  هب  ات  يراگزومآ  زاغآ  زا  ار  دوخ  تشذگرس  لاس 1307 ه.ش ، رد  ینعی  نیا ، زا  شیپ  دیوگیم :

« برغ تحایـس   » ار هماـن  نیا  ماـن  مسیونیم و  ار  دوخ  ( 8) یخزرب تشذگرـس  تسا ، لاس 1312 ه.ش  هک  ماـگنه  نیا  رد  مداـهن . قرش »
و میخـض ، تسا  یباجح  تعیبط ، ناهج  يّدام  یکاخ و  ندب  هک  تسا  نشور  دشاب . مالـسا  ّتلم  يارب  يدنپ  نم و  زا  يراگدای  ات  مهنیم 

نیا ندش  فرطرب  يّدام و  ناهج  نیا  زا  ندش  نوریب  ندرم و  هلیسو  هب  ناسنا  و  رگید ، ناهج  زا  ناسنا  هدید  يور  رب  تخـس  تسا  ياهدرپ 
َکَئآطِغ َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذه  ْنِم  ٍۀَْـلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََـقل  ( » 9 .) دیـسریمن دـیدیمن و  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهزیچ  هب  دـسریم  دـنیبیم و  هدرپ ،

تمشچ زورما  اذل  میدز ، رانک  وت  مشچ  ولج  زا  ار  هدرپ  ام  هکنیا  ات  يدوب ، لفاغ  رما  نیا  زا  وت  هک  یتسار  هب  10 ؛) .« ) ٌدیِدَح َمْوَیلا  َكُرَصَبَف 
. دنیبیم زیت 

(11) گرم هظحل 

هیرگ نم  يارب  هزانج  فارطا  رد  نم  ناشیوخ  و  متسردنت ، مرادن و  متشاد ، هک  یمـسج  ِيرامیب  ماهداتـسیا و  مدید  سپ  مدُرم . نم   …*و 
نم فرح  هب  سکچـیه  تسا .» هدـش  عفر  مايراـمیب  هکلب  ما ، هدرمن  نم  : » میوگیم اـهنآ  هب  منیگهودـنا و  اـهنآ  هیرگ  زا  نم  و  دـننکیم ،
نآ هب  یتسود  ییانـشآ و  دید  اب  نم  دنرود و  نم  زا  اهنآ  هک  متـسناد  دنونـشیمن . مه  ارم  يادص  دـننیبیمن و  ارم  ایوگ  دـنکیمن . شوگ 

رگید لسغ و  زا  دعب  مدوب . هتخود  اجنآ  هب  ار  دوخ  ياهمشچ  دوب و  هنهرب  هک  ار  نآ  پچ  ندب ) تسوپ   ) هرشب صوصخب  مرگنیم ، هزانج 
یـشحو و ناروناج  زا  یـضعب  اهنآ  ناـیم  رد  متفر . ناگدـننک ) عییـشت   ) نیعّیـشم وزج  مه  نم  دـندرب ، ناتـسربق  فرط  هب  ار  هزاـنج  اـهراک 

ایوگ دنتـشادن ، یتّیذا  نانآ  هب  تبـسن  زین  اهنآ  دنتـشادن و  تشحو  نارگید  یلو  متـشاد ، تشحو  اهنآ  زا  مدیدیم و  لیبق  ره  زا  ناگدنرد 
سرت و ارم  لاح  نآ  رد  مدرکیم و  اـشامت  مدوب و  هداتـسیا  ربق  رد  نم  دـندومن ، ریزارـس  ربق  هب  ار  هزاـنج  دـندوب . سونأـم  اـهنآ  اـب  یلها و 
رد ار  هزانج  هک  يدرم  یلو  دـندیدرگ ، روهلمح  هزانج  هب  دـندش و  ادـیپ  یناروناج  ربق  رد  مدـید  هک  یماگنه  هژیو  هب  دوب ، هتفرگ  تشحو 
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ندرک نوریب  يارب  هزانج ، هب  يدنم  هقالع  تهج  زا  نم  دش . نوریب  روگ  زا  دیدیمن و  ار  اهنآ  ایوگ  دـشن ، ناروناج  ضّرعتم  دـیناباوخ  ربق 
مندب ياضعا  مامت  هک  دوب  هتفرگ  ارف  سرت  نانچ  ارم  هکنآ  رگید  دنتـشاد . هبلغ  نم  رب  دندوب و  دایز  اهنآ  یلو  مدـش ، روگ  لخاد  ناروناج 

( ناروناج يادص  رس و   ) هماگنه ایوگ  دندوب ، دوخ  راک  لوغشم  همه  دیسرن و  مداد  هب  یـسک  یلو  متـساوخ ، یـسرداد  مدرم  زا  دیزرلیم .
مسرپب اهنآ  زا  متـساوخ  دندومن ، رارف  ناروناج  اهنآ  کمک  اب  هک  دندش  ادیپ  روگ  رد  يرگید  صاخـشا  ناهگان  دندیدیمن . ار  روگ  نایم 
سپـس دـنربیم . نیب  زا  ار  تشز  ياهراک  کین ، ياهراک  اـنامه  12 ؛) « ) ِتآئِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَـسَحلا  َّنِإ  : » دـنتفگ دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هک 
كرت کیرات  گنت و  روگ  ناـیم  رد  ارم  هدـیناشوپ و  ار  روگ  رـس  مدرم  هک  مدـش  تفتلم  هماـگنه ، نیا  زا  تغارف  زا  سپ  دـندش . دـیدپان 

ددـصرد زور  بش و  هک  مدوـخ  هّچب  نز و  ناتـسود و  ناـشیوخ و  یّتـح  دـنوریم و  ناـشیاههناخ  هب  ور  هک  ار  اـهنآ  مـنیبیم  دـناهدرک و 
. دکرتب ملد  دوب  کیدزن  ییاهنت  روگ و  تشحو  فوخ و  زا  مدش و  كانهودنا  یسب  نانآ  ییافویب  زا  مدوب . اهنآ  شیاسآ 

ربق خساپ  شسرپ و 

(13) دََحل فقس  اهراوید و  زا  دزرلیم و  ربق  مدید  مکمک  متـسشن . هزانج  رـس  الاب  ادخ  ریغ  زا  سأی  هداعلاقوف و  ِتشحو  تبرغ و  لاح  اب 
هرخالاب دوش . ربق  لخاد  دفاکشب و  ار  اجنآ  دهاوخیم  يروناج  ّهنأک  تشاد ، مطالت  رایسب  هک  ربق  ياپ  نییاپ  زا  صوصخب  دزیریم ، كاخ 

ربق لخاد  لکیه  يوق  ياه  وید  لثم  كانـسرت )  ) بیهَم لکیه  و  كانتـشحو )  ) شِحُوم ياهتروص  اـب  رفنود  مدـید  دـش ، هتفاکـش  اـجنآ 
ياه قرب  دوب و  هدش  خرـس  شتآ  اب  هک  نینهآ  ياه  زرگ  دـمآیم و  نوریب  شتآ  هلعـش  دود و  ناشینیب  خاروس  ود  ناهد و  زا  هک  دـندش 

نم : » دندیـسرپ هزانج  زا  هدروآرد  هزرل  هب  ار  نامـسآ  نیمز و  ییوگ  هک  اسآدـعر  يادـص  اب  دنتـشاد . تسد  رد  تسجیم  اـهنآ  زا  شتآ 
اهنیا باوج  هنوگچ  حوریب  هزانج  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  نابز . هن  متشاد و  لد  هن  تشحو  سرت و  زا  نم  تسیک .»؟ تراگدرورپ  ّکبر ؛؟

یب تخـس و   ) مالک ام ال  ِتشحو  نآ  اـب  دومن و  دـنهاوخ  شتآ  زا  رپ  ار  ربق  دز و  دـنهاوخ  نآ  هب  اـه  زرگ  نآ  اـب  ًاـنیقی  و  داد ، دـهاوخ  ار 
ِزاـس هراـچ  ّقح و  يوس  هب  مدوـمن  هّجوـت  میوـگب . باوـج  هک  تسا  رتـهب  سپ  دـش ، دـهاوخ  رابرـس  مه  نازوـس  شتآ  نیا  وـگ ) تفگ و 

سرداد متخانشیم و  یبوخ  هب  ار  وا  نوچ  مالسلا ؛ امهیلعبلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  مدش  لّسوتم  لد  رد  و  ناگدنامرد ، ِزاس  راک  ناگراچیب و 
اهتمعن و زا  یکی  نیا  متسنادیم و  ذفان  لزانم  ملاوع و  همه  رد  ار  وا  ییاناوت  تردق و  و  متـشادیم ، شتـسود  متـسنادیم و  ناگدنامرد 

َساـّنلا يََرتَو   » دـهدیم تسد  زا  ار  دوخ  شوه  یمدآ  هک  یکاـنرطخ  كانتـشحو و  ناـمز  نینچ  رد  هک  دوب  دـنوادخ  ياـه  يزاـس  هراـچ 
ریما  ) گرزب هلیــسو  نآ  دنتــسین . تــسم  هکیلاــح  رد  ینیبیم ، تــسم  [ تماــیق زور  رد   ] ار مدرم  و  14 ؛)  ) يراکُِـسب ْمُه  اـمَو  يراـکُس 

یب توکـس و  نوچ  دش . زاب  منابز  تفرگ و  تّوق  مبلق  رکف ، نیا  ماهلا  روطخ و  دّرجم  هب  دروآیم . یمدآ  دای  هب  ار  مالـسلا ) هیلعنینمؤملا 
دـنوادخ و : » دـندومن لاؤس  هرابود  دـیآیم  دـنب  ناسنا  نابز  هک  تّدـش  ظیغ و  اب  هدـننک  لاؤس  ود  نآ  دوب ، هدـیماجنا  لوط  هب  نم  یباوج 

ناشنامشچ زا  هایس و  ناشتروص  ظیغ  تّدش  زا  دوب و  رتدیدش  رتتخـس و  یلّوا  زا  هجرد  دص  هک  یتبیه  تروص و  هب  تسیک »؟ وت  دوبعم 
هناگی يادخ  نم  دوبعم  متفگ : فیعـض  يادص  اب  مدیـسرتن ، لوا  لثم  دندش . ندز  ياّیهم  دندرب و  الاب  ار  اه  زرگ  دزیم ، هلعـش  شتآ  قرب 
ُمالَّسلا ُسوُّدـُقلا  ُِکلَملا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه  ُمیِحَّرلا ، ُنمْحَّرلا  َوُه  ِةَداهَّشلاَو ، ِْبیَغلا  ُِملاع  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه  . » تسا اـتمهیب 

بیغ و هدـنناد  تسین ، يدوـبعم  وا  زا  ریغ  هک  ییادـخ  تسوا  15 ؛) « ) َنوُکِرُْـشی اّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُملا ، ُراـّبَجلا  ُزیِزَعلا  ُنِْمیَهُملا  ُنِمْؤُملا 
تقیقح هب   ] نمؤم و ] شخب ،  ] تمالـس كاپ ، ياورنامرف  ناـمه  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  ناـبرهم ، رگ  تمحر  تسوا  راکـشآ ،

رد ایند  رد  هک  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دننادرگیم . کیرـش  [ وا اب   ] هچنآ زا  ادـخ  تسا  كاپ  تسا .]  ] ّربکتم راّبج  زیزع ، نابهگن ، [ هک دوخ  هّقح 
یلامک یلضف و  مدآینب  دننکن  لایخ  هک  مدناوخ ، اهنآ  يارب  لضف  راهظا  ضحم  (، 16) متشاد تموادم  نآ  ندناوخ  هب  حبص  زامن  بیقعت 

هلمجلاب ( 17 .) تـسین اـهنآ  رد  يزیچ  يزیرنوـخ  داـسف و  زا  ریغ   » هـک دــندومن  ضارتـعا  مدآینب  تـقلخ  رب  لّوا  زور  هکناــنچ  دــنرادن ،
هب یکی  یّتـح  تسـشنورف . ناـشتروص  یگتفرگ  تسکـش و  اـهنآ  بضغ  مدـید  اـهنآ ، باوج  رد  هفیرـش  هیآ  توـالت  زا  سپ  هصـالخ :) )
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زا بدا ) تیاعر  اب   ) تکازن روط  هب  نیا  زا  دعب  هک  تسا  راوازـس  اذل  تسا ، مالـسا  ياملع  زا  صخـش  نیا  هک  تسا  مولعم  تفگ : يرگید 
ام تسین ، مولعم  زونه  نآ  تسا و  يرخآ  لاؤس  باوج  صخـش ، نیا  اب  ام  راتفر  كالم )  ) طاـنم نوچ  تفگ : يرگید  یلو  دوش . لاؤس  وا 

يرابتعا ام  رظن  رد  تارابتعا  نیوانع و  دـشاب  هکره  صخـش  نیا  و  میهد ، ماـجنا  ار  دوخ  فیاـظو  هدومن و  لـمع  دوخ  تیرومأـم  هب  دـیاب 
هدیدرگ رتتفلک  میادص  رتزاب و  منابز  رتمک و  نم  بلق  شپت  هک  ماگنه  نیا  رد  تسیک »؟ وت  ربمغیپ  کّیبن ؛؟ نم  : » دندومن لاؤس  درادـن .

يوس هب  ادخ  هداتـسرف  نم ، ربمایپ  نیلـسرملا ؛ دّیـسو  نیّیبنلا  متاخ  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ًۀـّفآک  ساّنلا  یلإ  هَّللا  لوسر  یّیبن  : » مداد باوج  دوب ،
تفر و هیّلکلاب  ناش  بضغ  ظیغ و  ماگنه  نیا  رد  تسادخ » ناگداتـسرف  رورـس  ناربمایپ و  متاخ  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  ترـضح  مدرم ، همه 

هللا یلصهَّللا  لوسر  هفیلخ  ماما و  هلبق و  باتک و  زا  دندومن  لاؤس  سپـس  دش . فرطرب  زین  نم  تشحو  سرت و  دیدرگ و  نشور  ناشتروص 
ُْمْتنُک ام  ُْثیَحَو   » مارحلا دجـسملاو  ۀـبعکلا  یتلبقو  میکح ، ّیبن  یلع  میحر  ّبر  نم  لّزن  دـقو  میرک ، نآرق  یباتک  : » مداد باوج  هلآو . هیلع 

َنِم اَنَأ  امَو  ًافِینَح ، َضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  یِهْجَو  ُتْهَّجَو  . » لاعتملا ّقحلا  ًانطابو  ًارهاظ  مارحلا  دجسملا  ( 18 « ) ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف 
، نامّزلاو رـصعلا  بحاص  نسحلا ، نبا  ۀّـجح  مهرخآو  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  مهلّوأ  ًامامإ ، رـشع  ینثا  یّیبن  ءآـفلخ  یتّمئأو  ( 19 « ) َنیِکِرْشُملا
زا جـیردت  هب  هک  تسا  میرک  نآرق  نم  باتک  ءآقبلا ؛ راد  ءآعفـشو  ءآـنفلا  راد  ءآدهـش  لـلّزلاو ، أـطخلا  نم  نوموصعمو  ۀـعاّطلا ، اوضرتفم 

اجک ره  : » دومرف نآرق  رد  دنوادخ  هک   ] تسا مارحلا  دجسم  هبعک و  نامه  نم ، هلبق  و  هدش . لزان  میکح  ربمایپ  رب  نابرهم  راگدرورپ  يوس 
هیلعمیهاربا ترـضح  هک   ] تسا لاعتم  دـنوادخ  دوخ  نم ، ینطاـب  هلبق  مارحلا و  دجـسم  ما  يرهاـظ  هلبق  دـینک .» نآ  يوس  هب  يور  دـیدوب ،

زا زگره  دـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  منکیم  یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  دوجو  ماـمت  يور و  میقتـسم ، راوتـسا و  نم  :[ » دومرف مالـسلا 
نب ۀّجح  نانآ  نیرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نانآ  نیلّوا  هک  دنشابیم ، مربمایپ  هناگهدزاود  نانیشناج  نامه  نم  ناماما  و  متسین .» ناکرـشم 

رب  ] هاوگ ایند  رد  و  دـنموصعم ، یـشزغل  هانگ و  ره  زا  ناشیا  و  تسابجاو ، نانآ  زا  يرادربنامرف  هک  تسا  نامز  رـصع و  بحاص  نسحلا 
ناراوگرزب نآ  يراوگرزب ) فرش و   ) بسح بسن و  یماسا و  کی  کی  سپـس  دننکیم .» تعافـش  ام  زا  ترخآ  رد  و  دنتـسه ، [ ام لامعا 

زا رت  لّصفم  امـش  يارب  متفگ : تسا . هملک  کی  هملک ، ره  باوج  دوبن . مزال  لیـصفت  لوط و  همه  نیا  دـنتفگ : مداد . حرـش  اـهنآ  يارب  ار 
( لاعتم دنوادخ  راک   ) میکح لعف  رب  هکنیا  اب  دیدومن ، ضارتعا  ام  تقلخ  رب  دیدوب و  نامگدـب  ام  هرابرد  لّوا  زا  امـش  اریز  تسا ، مزال  نیا 

رگا هک  مدـش  دّـهعتم  هکنآ  یتح  مدرک ؛ ادـیپ  یلد  ّقد  امـش  زا  مدـیمهف ، ار  امـش  ضارتعا  هک  يزور  زا  نم  دومن و  ضارتعا  تسیاـبیمن 
هدـنامن میارب  یلاجم  انگنت )  ) هقیـضم يراتفرگ و  نیا  اب  هک  فیح  یلو  مزادـنارد ، ییارچ  نوچ و  میامنب و  یتالاؤس  امـش  زا  مبایب  یلاـجم 

نیا زا  دـعب  یلاؤس  هچ  هک  مدوـب  رظتنم  مدوـمن و  توکـس  یمتفگ  اـهینتفگ  نم  ین  وـچمه  ( 20) یمتفُج رگ  دوخ  زاـسمد  بل  اـب  تسا .
ّهلدا و هک  مـتفر  ورف  رکف  هـب  لاؤـس  نـیا  زا  نـم  ( 21 (؟ یتخومآ هک  زا  و  ییوگیم ؟ اـجک  زا  ار  اـهباوج  نیا  دندیـسرپ : طـقف  دـننکیم .
رد اـی  و  عون )  ) تروص رد  اـی  و  لـصا )  ) هّداـم رد  هک  اـجک  زا  میدوب ، هدوـمن  ّبترم  وهـس  اـطخ و  تلاـهج و  تلفغ و  راد  رد  هک  ینیهارب 

اهنآ هک  اجک  زا  میشاب و  هدرکن  لایخ  ( 22) ِجتنُم ار  میقع  هک  اجک  زا  دشاب ؟ هدادـن  يور  ییاطخ  وهـس و  نآ  نتفرگ ) هجیتن   ) جاتنا طیارش 
نیزاوم نآ  راذـگنوناق )  ) نِّنَقُم هک  وطـسرا  دوخ  و  دـشاب ؟ هیعقاو  نیزاوم  نیزاوم ، نآ  هک  اـجک  زا  دـبایب و  رد  تسرد  هیقطنم  نیزاوم  هب 

نآ یتسرد  تّحـص و  ضرف  رب  نیارب ، هوالع  میوشن . اهشزغل  زا  یـضعب  هب  تفتلم  ملاع  نامه  رد  هک  اسب  هچ  دـشاب ؟ هتفرن  اطخ  هب  تسا ،
دـنراد و ار  اصع  مکح  اهنآ  نوچ  دنتـسه . تجاح  ّلحم  تسا  ینادان  يروک و  هناـخ  هک  اـیند )  ) ملاـع نآ  رد  طـقف  طـقف و  اـهنآ  نیهارب ،
ینـشور و هجرد  نیرتالاب  هب  تاّیعقاو  هک  ملاع  نیا  رد  و  دـشابیم ، اصع  هب  جاـتحم  اههدـکتملظ  کـیرات و  عضاوم  رد  اـهنت  روک  صخش 

لها حالطـصا  مناهج و  نیا  دولوم  هزات  نم  ایادخ ! ( 23 (؟ دنهاوخیم هچ  نم  زا  اهنیا  سپ  دوب . دهاوخن  اصع  ياج  دنتـسه ، رتزیت  اهمشچ 
نوچمه اهنآ  هرعن  ناهگان  هک  مدوب  تاـجانم  رکف و  نیا  رد  نم  نک ! يددـم  مالـسلا  اـمهیلعبلاطیبا  نب  یلع  ّقح  هب  ماهتخوماـین ؛ ار  نآ 

تروص ناـنچ  یمـشچ  چـیه  هک  مدـید  ار  يدوجوم  مدرک و  رظن  یتفگ ؟ اـجک  زا  یتـفگ ، هچنآ  وگب  هک : دـش  دـنلب  ینامـسآ  ياهقعاـص 
و رتـش ، ناـهد  نوچمه  زاـب  ناـهد  هایـس و  تروـص  و  شتآ ، هلعـش  نوـچمه  هدـش  خرـس  هتـشگرب و  ياـهمشچ  هک  دـنیبن ! ار  نیگمـشخ 
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ّهنأک لاح  نآ  رد  متفر و  شوه  زا  بارطـضا  تشحو و  تّدش  زا  دنتـسه . ندز  ياّیهم  هدومن و  دـنلب  ار  اه  زرگ  درز و  دـنلب و  ياهنادـند 
رمأ کلذ  : » مداد باوج  مدوب ، هدـناباوخ  ار  ممـشچ  سرت ، زا  هک  یلاح  رد  فیعـض و  تروص  هب  و  دـش ) ماهلا  نم  هب  يزیچ   ) مدـش مَهُلم 

باوخب (24 ؛) سورعلا ۀمون  ُمن  : » دنتفگ هک  مدینش  اهنآ  زا  و  تسا .» هتشگ  نومنهر  نادب  ارم  دنوادخ  هک  تسا  يرما  نیا  هیلإ ؛ هَّللا  یناده 
تحار بارطـضا  نآ  زا  هک  مدرک  سح  یلو  مدـش ، شوـهیب  اـی  متفر و  باوـخ  هب  لاـح  ناـمه  اـب  نـم  اـیوگ  دـنتفر . و  سورع .» دـننامه 

. مدیدرگ

« يداه  » اب ییانشآ 

ییوب شوخ  ور و  شوخ  ناوج  زین ]  ] و مدید ، یـشورفم  هرجح  رد  ار  دوخ  مدومن ، زاب  مشچ  مدمآ و  لاح  هب  هک  یتدـم )  ) ياههرب زا  سپ 
. مدومن مالـس  ناوج  نآ  هب  متـساخرب و  عضاوت  بّدأت و  يارب  مدومن .] هظحالم   ] تسا نم  ِندمآ  لاح  هب  ِرظتنم  هداهن و  وناز  هب  ارم  رـس  هک 
هن ماـما و  هن  مربمغیپ و  هن  نم  هک  نیـشنب  تفگ : دومن و  یناـبرهم  هقناـعم و  نم  اـب  داد و  مالـس  باوج  تساـخرب و  درک و  یمّـسبت  مه  وا 
هک قیفوت  یهز  وگب و  نم  هب  ار  دوخ  بَسَن  بَسَح و  و  تسیچ ؟ وت  مسا  و  دیتسه ؟ هک  امش  مدیسرپ : متـسه . وت  قیفر  بیبح و  هکلب  کَلَم ،
نم تسا . بارتوبا  يرگید  افولا و  وبا  ما  هینک  کی  امنهار و  ینعی  تسا ، يداه  ممسا  تفگ : مشاب ! وت  اب  هشیمه  نم  یـشاب و  نم  قیفر  وت 

( زرگ  ) دومع نآ  اـب  يدوب ، هتفگن  ار  باوج  نآ  رگا  یتفاـی . یـصالخ  يداد و  خـساپ  وت  متخادـنا و  وت  لد  هب  ار  يرخآ  باوج  هک  مدوـب 
يرخآ لاؤس  نآ  یلو  متسه ؛ امش  هدرک  دازآ  ًاتقیقح  هک  منونمم  یلاع  ترـضح  ِمِحارَم  زا  متفگ : دشیم . شتآ  زا  رپ  وت  ياج  دندزیم و 
راـهظا صخـش  هک  ار  هّیعقاو  روـما  مداد و  باوـج  یتـسرد  هب  ار  هیمالـسا  دـیاقع  نم  اریز  دوـب ؛ يریگهناـهب  هدـیاف و  یب  نم  رظن  هب  اـهنآ 

ارچ هک  دیـسرپ  دـیابن  تخوس ، متـسد  هک  دـنک  راهظا  دـنراذگب و  مدآ  تسد  رد  یـشتآ  رگا  ًالثم  درادـن ، ییارچ  نوچ و  رگید  دـنکیم ،
متـسد يور  هب  شتآ  هک  ینیبیمن  يروک ؟ رگم  هک  تسا  نیا  شباوج  دسرپب ، هنالهاج  مه  یـسک  رگا  و  تخوس ؟ متـسد  ینکیم  راهظا 

هکلب تسین ؛ دـیفم  ناسنا  لاح  هب  عقاو ، اـب  مـالک  هقباـطم  دّرجم  اریز  تسین ، نینچ  تفگ : تسا . لـیبق  نیا  زا  يرخآ  لاؤس  نیا  و  تسه !؟
یف نامیإلا  لخدـی  اّملو  اّنمآ ، اولوقت  ال  : » دـش هتفگ  هکناـنچ  دـهد ، تکرح  لـمع  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  مزـال  یبلق  هدـیقع  فاـصنا و 

عقاولا وه  اـمک  ّقح  ِتیونعم  تیبوبر و  هب  رارقا  و  دـنتفگن ؟ یَلب   » همه ( 26 ( »؟ ْمُکِّبَِرب ُتَْـسلَأ   » ِباوـج رد  لّوا  زور  رد  رگم  ( 25 «.) مکبولق
، دوب فرِـص  ینابز  لّوا ، زور  رارقا  نآ  نوچ  دـندش ، ناحتما  فیلاکت  هب  اهناسنا  هک  يّدام  ناهج  رد  تفگ : يداه  ارچ ! متفگ : دـندرکن ؟

هتفرگ نمؤم  زا  همه ، زین  ناهج  نیا  لّوا  لزنم  رد  الاح  دندماین . نوریب  رایع  صلاخ  ناحتما ، هتوب  زا  دنتفاترب و  رس  فیلاکت  نیا  زا  یـضعب 
، دـشاب یبلق  هدـیقع  رگا  هک  تسا  یناحتما  يرخآ ، شـسرپ  نیا  دـنهدیم و  باوج  عقاو  اب  قفاوم  یتسرد و  هب  ار  اهنیا  تالاؤس  قفانم ، اـت 
؛) 27) ُتلقف نولوقی ، ساّنلاناک  ، » متفگ مدرم  دـیلقت  هب  هک  داد  دـهاوخ  باوج  ّالا  و  تسا ، لصاح  یـصالخ  دوشیم و  هداد  باوج  نامه 

ياهدـیاف چـیه  دـیفم  یبلق ) داقتعا   ) بلق ِدـقع  نودـب  راتفگ  رد  دـیلقت  [ دـیدرتیب «. ] متفگ [ ناـنآ دـیلقت  هب   ] زین نم  دـنتفگیم ، نینچ  مدرم 
هک دمآ  مدای  الاح  متفگ : تسا . هدـش  دراو  لیـصفت  نیمه  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  رابخا  رد  هک  ینادیم  دوخ  وت  هکنانچ  دوب ، دـهاوخن 
ارم ادخ  يدروآ ، مدای  هب  وت  دوب و  هدرب  مدای  زا  ار  نآ  لاؤس  ماگنه  تشحو  و  تریح )  ) تشهد یلو  تسا ، دراو  رابخا  رد  لیـصفت  نیمه 

، مراد وت  هب  هک  یطرفُم  ِقشع  همهنیا  اب  مرادن و  ياهقباس  وت  اب  نم  هکنآ  لاح  و  يدـش ؟ انـشآ  نم  اب  اجک  زا  وت  وگب  الاح  دراذـگن ! وتیب 
هدید نوچ  ما ؛ هدوبن  وت  سوسحم  نکیلو  ماهتشاد ، ینابرهم  ماهدوب و  وت  اب  لّوا  زا  نم  تفگ : منادیم . دوخ  تکاله  اب  يواسم  ار  وت  قارف 

مالـسلا مهیلع  ربمغیپ  تیب  لها  بلاطیبا و  نب  یلع  اب  وت  طابترا  تبحم و  هتـشر  ناـمه  نم  تشادـن . ییاـنیب  نادـنچ  يّداـم  ناـهج  رد  وت 
ریما و  وت ، هب  تبـسن  یلو  تسا ، يداه  نم  مسا  ور  نیا  زا  دراد . روهظ  وت  رد  وت  تیلباق  ردـق  هب  وا  زا  هک  متـسه  وت  ِيادُـه  هروس  متـسه و 

، تسین نآرد  دیدرت  هک  باتک  نیا  28 ؛) « ) َنیِقَّتُمِلل ًيدُه  ِهِیف  َْبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلذ  : » هک تسا ، ناراکزیهرپ  يداه  مالـسلا  هیلعنینمؤملا 
ِدَقَف ِهَّللِاب  ْنِمُْؤیَو  ِتوُغاّطلِاب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  : » هک یقثولا  ةورع  نآ  هب  متـسه  وت  هتـسباو  کّسمت و  نامه  نم  و  تسا . ناراکزیهرپ  يارب  تیاده 
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ادخ هب  و  دزرو ، رفک  ادـخ ] ریغ  نیغورد  ياهدوبعم  مامت  و   ] توغاط هب  هک  سک  ره  سپ  29 ؛) « ) اَهل َماصِْفنا  َال  یْقثُولا  ِةَوْرُعلِاب  َکَسْمَتْسا 
رگم مرادـن ، ییادـج  چـیه  وت  زا  نم ] . ] تسین نآ  يارب  یکََرت  نتـسسگ و  چـیه  هک  تسا  هدز  گنچ  یمکحم  هریگتـسد  هب  دروآ ، ناـمیا 
یّتـح ًاـبلاغ و  وت  هک  تسا  نآ  هدـش ، بارتوـبا » اـفولا و  وـبا   » نم هینک  هکنیا  هجو  و  يراد ، رود  نم  زا  ییاـه  سوـه  هب  ار  دوـخ  وـت  هکنیا 

رد متسه  مالـسلا  هیلعیلع  زا  ّدلوتم  نم  هاتوک : نخـس  يراد . عضاوت  نینمؤم  يارب  و  ینکیم ، راتفر  تیاه  هدعو  لاوقا و  قبط  رب  ناکمالا 
؛ تسا هدوب  وت  راـیتخا  تسد و  هب  وت ، اـب  نم  دوـبن  دوـب و  يراـگزاسان و  يراـگزاس و  وـت و  دادعتـسا  هّوـق و  هزادـنا  هب  وـت و  لد  هراوـهگ 

ییادـج وت  زا  ناـهج  نیا  ترفاـسم  رد  متفگ : تهج  نیا  زا  ماهدوب . نیـشنمه  وت  اـب  هبوـت  زاسپ  ما و  هتخیرگ  وـت  زا  تیـصعم  تروـصرد 
هک یتـسار  هب  و  31 ؛) « ) ِدـِیبَعِلل ٍماـّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأَو  : » هک تسا ، هدوب  تدوخ  هیحاـن  زا  هک  ( 30) يروصق ای  ریـصقت و  ماگنه  رگم  مرادن ،

نالا نم  دـننکیم . متـس  نتـشیوخ  هب  نانآ  هکلب  32 ؛) « ) َنوُِملْظَی ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکلَو  . » دـنکیمن متـس  دوخ  ناگدـنب  هب  زگره  دـنوادخ 
ره نم . ياههّصق  زا  تسا  رپ  نآرق  هدش و  هدرپس  وت  هب  هک  ما  هیهلا  تناما  نامه  نم  ینک . تحارتسا  یمک )  ) هلمجلا یف  دیاب  وت  موریم و 

ییانـشآان راـهظا  نم  اـب  کـنیا  دـیدناوخ و  نآرق  همه  نیا  هک  سوسفا  یلو  تسا  نم  يوس  وت  ِلاوحا  حرـش  دـنک  درد  ِيوـب  هک  یثیدـح 
ناهج رد  یمدآ  ياهراتفر  تالاح و  ًاتقیقح  مدـید  متفر ، ورف  يداه  تانایب  دوخ و  لامعا  رکف  هب  مدـنام  هک  اـهنت  ظفاحادـخ ! دـییامنیم .
مالک ( 33 .) دوشیم یئرم  رهاظ و  هک  تسا  باوخ  نآ  ریبعت  میاهدش ، رایشوه  رادیب و  هک  الاح  و  تسا ، هدش  هدید  هک  تسا  یباوخ  يّدام 

نامیشپ زین  تشادنرب  هک  سک  ره  و  تسا ، نامیشپ  دیـسر  هک  ییانـشور  هب  درادرب  گیر  نیا  زا  سک  ره  هک : تاملظ  رد  ( 34) نینرقلاوذ
ای ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَا  ، » دراد سوسفا  ياهزادنا  هب  سک  ره  هک  دوب ، دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  لاح  ود  نیمه  زا  هیانک  ( 35 ،) دوب دهاوخ 

نکل و  مدرک . ادخ  يرب  نامرف  رد  هک  ییاه  یهاتوک  زا  نم ، رب  سوسفا  دـیوگیم : سک  ره  36 ؛) .« ) ِهَّللا ِْبنَج  یف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  اتَرْسَح 
. تفرگ ارم  باوخ  رامُخ  هودنا  مغ و  هشیدنا و  نیا  رد  تسا . هدش  هتسب  هبوت  ِرَد  و  درادن ، يدوس  ینامیشپ  کنیا 

رمع لامعا  یسررب 

نم رس  پچ )  ) راسی و  تسار )  ) نیمی رد  رظنم ، هیرک  تشز و  يرگید  تروص و  شوخ  یکی  رفن ، ود  هک  مدرک  ساسحا  تشذگن  يزیچ 
زین دنـسیونیم و  دـنراد  تسد  رد  هک  يراموط  رد  ییاهزیچ  دنـشکیم و  وب  هناگادـج  ار  کی  ره  رـس ، ات  اپ  زا  ارم  ياـضعا  و  دناهتـسشن ،

زا یـضعب  دـننزیم . رهم  دـننکیم و  كال  ار  اهنآ  رـس  دـننکیم و  لخاد  ییاهزیچ  مه  اهنآ  ردو  هدروآ  گرزب  کـچوک و  ییاـه  یطوق 
هب و  یـشوگ ) رد  نخـس   ) دـننکیم اوجن  مه  اب  دنـشکیم و  وب  رّرکم  ار ، شوگ  نابز و  مشچ و  همهاو و  لایخ و  هّوق  لد و  لیبق  زا  اضعا ،
هب یتکرح  هنوگچیه  زین  نم  دنزاسیم . طوبضم  اه  یطوق  نآ  رد  دنسیونیم و  نآ  زاسپ  دنـشکیم ، وب  هراب  هس  هرابود و  لّمأت  اب  ّتقد و 

تشحو تیاهن  رد  ( 37 ،) نم تادراو  تارداص و  رد  يواکجنک  شیتفت و  رد  اهنآ  تیّدج  زا  یلو  مرادیب ، نم  دـنمهفن  هک  مدادیمن  دوخ 
اوجن نآ  رد  نوچ  تسا ، نم  هاوخریخ  تروص  شوخ  نآ  و  دنیامنیم ، طبـض  تبث و  ارم  ياهییابیز  اهیتشز و  هک  مدیمهف  ًالامجا  مدوب .

اهنآ زا  هک  دروآیم  رذع  و  دوش ، تبث  اهیتشز  زا  یضعب  تشاذگیمن  تروص  شوخ  هک  دوب  مولعم  دنتـشاد  مه  اب  هک  ییوگ  تفگ و  و 
زا و  هدرک ، وکین  ابیز و  دـیامنیم ، الط  ار  سم  هک  ریـسکا  نوچمه  ار  تشز  نآ  ای  هدرب ، نیب  زا  ار  اهنآ  کین ، لمع  نالف  ای  هدومن و  هبوت 

مندرگ قوط  دـندرک و  هلول  ار  هتـشون  راموط  نآ  مدـید  نم ، ياـهراک  یماـمت  طبـض ] نتـشون و   ] زا سپ  متـشاد . تسود  ار  وا  تهج  نیا 
. دندراذگ مرس  يور  رب  دندومن و  یتشپ  هربوت  نایم  رد  ار  هتسبرس  ياه  یطوق  نآ  و  دنتخاس ،

ربق راشف 

هرهم چیپ و  اب  ار  نآ  دنداد و  اج  نآ ، نایم  رد  ارم  دندروآ و  دوب ، نم  ندب  هزادنا  هب  شوج و  تفه  زا  ایوگ  هک  ینینهآ  هسفق  نآ ، زا  سپ 
داد متـسناوتن  دـش و  عطق  مسفن  هک  داد  رارق  راشف  رد  ارم  يّدـح  هب  هکنیا  ات  دـشیم ، گنت  هسفق  نآ  مکمک  دـندیچیپ . تشاد  هک  يرنف  و 
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یکچوک روامـس  هرونت  ردق  هب  تشاد ، ارم  ندب  شیاجنگ  لّوا  زاهک  هسفق  نآ  ات  دندیچیپ ، ار  اههرهم  چیپ و  مامت  هلجع  اب  اهنآ  یلو  منزب ،
نم زا  شوه  دش و  هتفرگ  نم  زا  دوب ، هایس  تفن  تروص  هب  هک  نم  نغور  و  تسکش ، مهرد  درُخ و  یگمه  میاه  ناوختـسا  دش و  کیراب 

هک مرادـن  یلاـح  شخبب ! يداـه ، متفگ : تسا . هتفرگ  وناز  هب  يداـه  ارم  رـس  مدـید  مدـمآ ، شوه  هب  هک  یماـگنه  مدـیمهفن . دوـب و  هتفر 
و دمآیم ، نوریب  هدیرب  هدیرب  منخـس  دیآیمن . نوریب  یتحار  هب  مسفن  زونه  هتـسکش و  میاضعا  مامت  مروذـعم ! یبدایب  نیا  رد  مزیخرب و 

يارب يداه  مدـید . ار  راشف  نیلّوا  وا  دوبن  رد  هک  مدوب  دـنمهلگ  يداـه  ییادـج  زا  ّهنأـک  دوب ، يراـج  زین  مکـشا  هدـش و  فیعـض  میادـص 
درادن و وت  هب  صاصتخا  تسا و  ریگ  ندرگ  ار  سک  همه  و  تسا ، ملاع  نیا  ِلّوا  لزنم  مزاول  زا  تارطخ  نیا  تفگ : نم  تیلست  يرادلد و 

نیا زا  دـعب  تسا  دـیما  تشذـگ ، دوب  هچره  ددرگیم . اراوگ  نآ  لّمحت  دوش ، ریگارف  یتقو  الب  38 ؛) « ) تباط تّمع ، اذإ  ۀّیلبلا  : » دـناهتفگ
تفه زا  يدرک  لایخ  هک  هسفق  نیا  نوچ  تسامـش ؛ دوخ  بناج  زا  ملاع  نیا  تارطخ  هکنآ : رگید  دیاین ! شیپ  وت  يارب  يدمآشیپ  نینچ 

ارف ار  ناـسنا  حور  يّداـم  ناـهج  رد  هدروـخ و  شوـج  رگیدـکی  هب  بضغ  شین  اـب  هک   ) ناـسنا تشز )  ) هـمیمذ قـالخا  زا  تـسا ، شوـج 
تـشز ياهيوخ  لصا  نوچ  دـشاب ، شوج  رازه  تسا  نکمم  هدـش و  رگهولج  هسفق  تروص  هب  ناهج  نیا  رد  هتفای و  بیکرت  دـناهتفرگ )

، دومن نوریب  تشهب  زا  ار  مالسلا  هیلعمدآ  یلّوا  هک  ( 39 () نتشاد دسح   ) ندرب کشر  و  رورغ ) ربک و   ) یئانم یبلطنوزفا ،)  ) زآ تسات : هس 
يدایز و رد  و  دـننکیم ، ادـیپ  گرب  خاش و  نارازه  ات ، هس  نیا  یلو  درب ؛ منهج  هب  ار  لـیباق  یموس  و  تخاـس ، دودرم  ار  ناطیـش  یمود  و 

درخ دیـشک و  نم  ياضعا  ولهپ و  تشپ و  هب  تسد  دوخ ، نیریـش  راتفگ  نیا  نیب  رد  يداه  دنراد . یّلک  توافت  صاخـشا  هب  تبـسن  یمک 
تافاثک و زا  میاضعا  تروص و  دـمآ . دوجو  هب  نم  رد  ياهزات  تایح  تّوق و  وا  ياـه  یناـبرهم  زا  و  دـش ، عفد  اـهدرد  و  تسرد ، اههدـش 

داوم هک  صخـش  يارب  تسا  يریهطت  عون  کی  راـشف ، نآ  هک  مدـیمهف  تشاد . یگدنـشخرد  فاّفـش و  دوب و  هتفاـی  تراـهط  تارودـک ،
ریش هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلعهّمئا  ریبعت  رد  هچرگا  دش . هدید  هایس  تفن  تروص  هب  هکنانچ  دریگیم ، ار  رورش  تارودک و  تافاثک و 

گنر هب  هک  درادـن  تافانم  سپ  تسا ، تاساجن  ِنآ  زا  هایـس و  ضیح و  نوخ  ریـش ، لصا  نوچ  یلو  ( 40 (؛ دوشیم نوریب  غامد  زا  رداـم ،
. دوش هدید  فیثک  هایس و 

رفس هشوت 

نالف داز  : » دوب هتشون  یـضعب  يور  مدید . ار  هتـسبرس  ياه  یطوق  مامت  دراد . هچ  منیبب  نک  زاب  تسوت ، راب  یتشپ  هربوت ، نیا  تفگ : يداه 
مولعم دوش و  زاب  دیاب  اجنآ  رد  هک  دوب  لزانم  یـضعب  هب  ّقلعتم  زین  اهتکاپ  یـضعب  و  لزنم » نالف  تابقع  تارطخ و  : » یـضعب يور  و  لزنم »

وت زا  هک  ییابیز  تشز و  ياهلمع  هک  تسوت  رمع  زور ) بش و   ) راهن لیل و  تاعاس  اهنیا  تفگ : تسیچ ؟ اـه  یطوق  نیا  مدیـسرپ : ددرگ .
( دیراورم  ) ّرُد هناد  نوچ  ار  لمع  نآ  هدمآ و  مه  هب  فدص  لثم  شناهد  وت ، رب  تقو  نآ  تشذگ  زا  سپ  ( 41 ،) دراد رارق  اهنآ  رد  هدز  رس 
: تفگ تسیچ ؟ مندرگ  دنبندرگ ) ریجنز ،  ) هدّالق نیا  متفگ : تسا . هدمآرد  هتـسبرس  یطوق  تروص  هب  الاح  هتـشاد و  هاگن  دوخ  نایم  رد 
: هک تسین ، تجاح  لحم  ملاع  نیا  رد  وا  و  دوش ، هیفصت  وت  جرخ  لخد و  باسح  دیاب  باسح ، زور  راک و  رخآ  رد  هک  تسوت  لمع  همان 

زور میزیوآیم و  شندرگ  رب  ار  یناسنا  ره  لامعا  و  42 ؛) « ) ًاروُْشنَم ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَمایِقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخنَو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئآط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناْسنِإ  َّلُکَو  »
. دنیبیم دوخ  ربارب  رد  ار  نآ  میروآیم و  نوریب  وا  يارب  هدوشگ  تروص  هب  ار  نآ  تمایق 

ناگدنامزاب يرهم  یب 

ناتسود زا  تیارب  يزیچ  ایند )  ) رورغلا راد  زا  هکلب  یـشاب ؛ لّطعم  اجنیا  هعمج  دنچ  دیاب  منیبیم . مک  ار  وت  رفـس  هشوت  نم  تفگ : نینچمه 
زا وت  يارب  مورب  دیاب  نم  تسا .» رتهب  دشاب ، رتشیب  هشوت  داز و  هچره  رفـس  رد  : » تسا هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  دـسرب 
دزن هب  ورب  هعمج  بش  رد  دیسرن ، يربخ  هتفه  نیب  رد  هچنانچ  مریگب ، روبع  زاوج  هرکذت و  مالـسلا ) هیلعنینمؤملا  ریما   ) نید ایند و  ناطلس 
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ياهرجح دوب . بوخ  میاج  یلو  متـسشن ، راظتنا  هب  نم  تفر و  يداه  دنیامنب . وت  زا  يدای  ترفغم  تمحر و  بلط  هب  دیاش  دوخ ، تیب  لها 
قبط  ) هیـصولا بسح  دـماین . يربخ  دیـسر و  هعمج  بش  هکنیا  ات  ابیز . ياهشقن  هب  شّقنم  و  گنراگنر )  ) ناولا ياهشرف  هب  شورفم  دوب 

ناشیوخ دالوا و  نز و  راتفگ  رادرک و  هب  و  ( 43) متسشن یتخرد  هخاش  يور  متفر و  لزنم  هب  ياهدنرپ )  ) يریط تروص  هب  يداه  شرافس )
هحتاـف دنتـشاد و  یناوخهضور  هتخاـس و  ولپ  شآ و  دـندرکیم و  تاریخ  نم  يارب  ناـشدوخ  لوق  هب  دـندوب و  هدـش  عمج  هک  نایانـشآ  و 

تسا و ناشدوخ  يدنموربآ  ناشیلـصا  فده  لامعا و  حور  نوچ  تسین ؛ دیفم  نم  لاح  هب  ناشیاهراک  مدید  متـشاد . رظن  دـندناوخیم ،
اذغ و ندروخ  طقف  ناشدصقم  مه  ناگدـش ) توعد   ) نیّوعدـم دـندوب . هدرکن  توعد  دوخ  ماعطا  هب  ار  هنـسرگ  ریقف  کی  تهج ، نیا  زا 

ادـیپ اهنآ  تامدـخ  رد  یـصقن  رگا  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماما  يارب  ياهیرگ  هن  نم و  يارب  یتمحر  بلط  هن  دوب ، یـصخش  ياـهراک  رگید 
هک دوب  ناشدوخ  يارب  طقف  دندوب ، نیگهودنا  دنتـشاد و  ياهیرگ  مه  ناشیوخ  تیب و  لها  رگا  و  دنتفگیم . دب  هدـنز  هدرم و  هب  دـشیم ،

دوخ ییایند  تایـصخش  هب  نانچ  و  دنکیم ؟ یناگدنز  شاعم  هیهت  اهنآ  يارب  یـسک  هچ  نیا ، زا  دـعب  هکنیا  و  دـناهدنام !؟ راتـسرپ  یب  ارچ 
ّهنأک تسین و  اهنآ  يارب  هتـسکش و  اهنت  نم  رـس  هب  هساک  نیا  ّهنأک  دننکیم ، دوخ  ترخآ  ندرم و  زا  يدای  هن  نم و  زا  يدای  هن  هک  دنقرغ 

ناتـسربق و هب  یگتـسکش  لد  سأی و  لاح  اب  دـننکیم . ارچ  نوچ و  همه  نیا  هک  هدومن  یملظ  هَّللاب -  ذایعلا  اهنآ -  رب  ادـخ  نم ، ندرم  رد 
يارب زوق  کی  نیمه  هک  دـش ؛ عناـم  ملع  تقیقح  یلو  منک ، نیرفن  دوخ  دـالوا  لـها و  رب  هک  دوب  کـیدزن  و  مدومن ، تعجارم  دوخ  لزنم 

رد بیـس  زا  رپ  فرظ )  ) باق کی  تسا و  هدـمآ  يداه  مدـید  مدـش ، لـخاد  ربق  خاروس  زا  ( 44 .) دـشابن زوق  يالاب  زوق  تسا و  سب  اـهنآ 
هب دمآ و  درکیم  روبع  اجنیا  زا  یسک  نوریب  يایاعر  زا  تفگ : يداه  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  نیا  مدیسرپ : تسا . هدش  هتشاذگ  هرجح  طسو 

(45 !) دروآ عقوم  هب  هک  ار  وا  دنک  تمحر  ادخ  تسوا . يدقن  ّتیصاخ  نیا  دناوخ . ياهحتاف  ربق  يور 

املع ناگدازماما و  تاقالم 

دیشروخ لثم  هک  هتخیوآ  هرجح  فقس  زا  مه  یلیدنق  و  دنیچیم ، هرقن  الط و  ياهیلدنص  زیم و  تسا و  هرجح  تنیز  لوغشم  يداه  دوخ 
ماـما مدینـش  تفگ : میرفاـسم ؟ اـم  هکنآ  لاـح  يراد ؟ ّتقد  هرجح  نیا  تنیز  رد  ردـق  نیا  هک  تـسا  ربـخ  هـچ  رگم  مـتفگ : دـشخردیم .

هتفر و اهنآ  روگ  يور  هب  ياهدرب و  ار  اهنآ  مسا  بش  زامن  رد  هک  ییاملع  و  هتفر ، اهنآ  ناردـپ  روبق  اـهنآ و  روبق  تراـیز  هب  هک  یناـگداز 
یهز متفگ : دوخ ) اب  . ) دـنیایب تندـید  هب  دـنهاوخیم  وت  ّقح  ِيادا  ِضحم  ياهتفرگ ، شیپ  ترخآ  رفـس  هک  دناهدینـش  ياهدـناوخ ، هحتاف 
دیاع نم  هب  ربخ  نیا  زا  یکانحرف  یـشوخلد و  نارازه  دوب ، هداد  خر  یگریت  هودـنا و  ناـشیوخ  لـها و  فرط  زا  هچره  تداعـس ! قیفوت و 

، ناگرزب نآ  ندـمآ  هب  تسا ، کچوک  وت  رب  تفگ : تسا . کچوک  هرجح  يداه ! متفگ : تداعـس ! نیا  نم و  تیلباق ! نیا  نم و  دـیدرگ .
یبا ترضح  دنتـسشن . دوخ  هبترم  رد  کی  ره  يراوگرزب ! لالج و  هچ  ینارون و  ياهتروص  هچ  اب  دندش ، دراو  ناهگان  دوشیم . گرزب 

گنج سابل  اب  رفن  ود  نآ  یلو  دنتـسشن ؛ یگرزب  تخت  کی  يور  رد  ود  ره  دـندوب و  مّدـقم  همه  زا  مالـسلا  اـمهیلع  ربکا  یلع  لـضفلا و 
گنج سابل  تسین  نآ  رد  ینمـشد )  ) يدـناعت محازت و  ياهّرذ  هک  یملاع  نیا  رد  ارچ  هک  مدرکیم ، بّجعت  ناـنآ  ساـبل  زا  نم  دـندوب و 

هداد راصحنا  ار  مرظن  مدوب و  نانآ  لالج  لامج و  وحم  نم  و  میدوب ، هداتـسیا  اپرـس  نانآ  ناهارمه  زا  یـضعب  يداـه و  نم و  دناهدیـشوپ !
. یلب دومن : ضرع  ياهتفرگ ؟ مردپ  زا  روبع  هرکذت  دیسرپ : يداه  زا  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  لالج . هاگراب  نانیـشن  ردص  هب  مدوب 

ِضْرَألاَو ِتاومَّسلا  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِا  ِْسنِإلاَو ! ِّنِجلاَرَـشْعَم  ای  : » دـندومرف توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  راوگرزب  نآ  نینچمه 
سپ دینک ، هنخر  نوریب  هب  نیمز  اهنامسآ و  ياههنارک  زا  دیناوتیم  رگا  نایـسنا ! نایّنج و  هورگ  يا  46 ؛) « ) ٍناْطلُِسب ّالِإ  َنوُذُْفنَتال  اوُذُْفناَف 

ِتیالو تردق ]  ] ناطلـس دومرف : هدومن و  نم  هب  هّجوت )  ) تافتلا سپـس  دینکیمن . هنخر  یطلـست  [ ندروآ تسدب   ] اب زج  یلو ]  ] دـینک هنخر 
مدیـسوب و ار  نیمز  مدـش و  مخ  ًاـنانتما  نم  مهدیم .» يراگتـسر  هدژم  وـت  هب  ِحـالَفلِاب ؛ َكُرَِّشبُأ  . » تسوـت تاـجن  هرکذـت  نیمه  و  مردـپ ،
هب دوب ، هداتسیا  نم  يولهپ  هک  هنع  هللا  یـضر  رهاظم  نب  بیبح  دوب . يراج  میاه  کشا  یلاحـشوخ  تاقالم و  لوصح  قوش  زا  مداتـسیا و 
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موصعم ناردـپ  ناراوگرزب و  نیا  اریز  وشن ؛ سویأـم  دوخ  يراگتـسر  زا  يراد ، شیپ  رد  هک  هار  نیا  تارطخ  زا  وت  تفگیم : اوـجن  روـط 
نیّبحم نایعیـش و  زا  اهنآ  دوخ  یـسرداد  هدوب و  ناشناردـپ  هراشا  هب  زین  اهنیا  ندـمآ  و  دومن ، دـنهاوخن  شومارف  ار  وت  مالـسلا  مهیلع  ناش 

مالـس وت  هب  زین  مالـسلا  اـهیلعبنیز  ترـضح  تسا . هدوب  وت  یمرگلد  ناـنیمطا و  ضحم  ندـید ، نیا  و  ( 47) تسا راـک  رخآ  نآ  رد  طـقف 
نیب رد  ار  وت  ياههیرگ  یگنـشت و  یگنـسرگ و  تامدـص و  مردارب و  ترایز  هار  رد  ار  وت  ياه  يور  هداـیپ  اـم  هک  دـندومرف  دـناسریم و 

تمحر و دـنوادخ و  نم و  مالـس  هتاـکربو ؛! هَّللا  ۀـمحرو  هَّللا  نمو  یّنم  مالّـسلا  اـهیلع  کـیلع و  : » مـتفگ ( 48 .) مینکیمن شومارف  اـههار 
یگنج اجنیا  رد  هکنآ  لاح  دناهدیـشوپ و  گنج  سابل  هدازاـقآ  ود  نآ  عمج ، نیا  ناـیم  زا  ارچ  مدیـسرپ : داـب .»! ناـشیا  وت و  رب  وا  تاـکرب 

هب هک  دنتشاد  هدارا  البرکرد  رفنود  نیا  تفگ : دیدرگ و  کشا  زا  ُرپ  شیاهمشچ  تفای و  رییغت  هنع  هللا  یـضر  بیبح  گنر  مدید  تسین ؟
هک دومن  دماشیپ  يروط  هیهلا  ریداقت  بابسا و  یلو  دنیامن ، راپـسهر  یتسین ) يارـس   ) راوبلا راد  هب  رام و  رات و  ار  رکـشل  يایرد  نآ  ییاهنت 

راظتنا هدـنام و  تباث  لاحهب  ات  هدرک و  هدـقع  هدـش و  هرگ  ناشیاههنیـس  رد  نامه  دـنناسرب ، روهظ  هصنم  هب  ار  دوخ  نینهآ  هدارا  نآ  دـشن 
هدش وت  سوسحم  هدمآرد و  گنج  سابل  تروص  هب  هک  تسا  هدقع  نامه  دوش و  هدوشگ  ناشلد  هدـقع  هک  دـنراد  ار  ( 49) تعجر نامز 

. تسا

ناگدنامزاب يرهمیب  زا  هلگ 

دزن هب  هرابود  نم  متفگ : يداه  هب  دش . یتنطلس  هاگتـسد  یب  کچوک و  لّوا  لثم  هرجح  میدنام و  اهنت  يداه  نم و  دنتفر و  نانآ  هک  مدید 
و تسا ، مسا  نامه  طقف  یلو  دـننکیم ؛ ییاهراک  نم  مسا  هب  هچرگا  مسویأم . نانآ  یهاوخریخ  زا  اریز  موریمن ؛ دوخ  تیب  لـها  دـالوا و 

یلـصاح دـنیازفیب ، نم  هودـنا  هّصغ و  رب  هکنیا  زا  ریغ  تسا و  ناشدوخ  يایند  يارب  دـنهدیم ) ماجنا  هک  یلامعا  ّتین   ) ناش تایلمع  حور 
ربص مسرب  هک  يرطخ  ره  هب  ناراوگرزب ، نیا  ياه ) یناـبرهم   ) محارم هب  يراودـیما  زا  سپ  منکیم و  تعاـنق  مراد ، دوخ  هچنآ  هب  درادـن .

. مریگیم ناسآ  لهس و  دوخ  رب  منکیم و 

« يداه  » زا ییادج 

یتارطخ دـید  یهاوخ  ار  فیلکت  لّوا  لاس  هس  ياهشرازگ  هک  لّوا  لزنم  هس  نیا  يرادـن ، يزیچ  چـیه  هب  جایتحا  وت  لاـح  تفگ : يداـه 
تامّرحم تابجاو و  تفلاخم  تسا ، هیلقع  هّوق  ماکحتسا  دشر و  نامز  هک  هدجیه  هنس  ات  تسا  فیلکت  لّوا  هک  هدزناپ  هنس  زا  نوچ  درادن ؛

لقع داجیا  لّوا  رد  قح  ترـضح  اریز  درادـن ، انتعا ) لـباق   ) یهباـنتعم تبوقع  نآ  ياـهسوه  توهـش و  تّوق  لـقع و  فعـض  هطـساو  هب 
و مهدیم .» شاداـپ  وت  هب  منکیم و  باذـع  وت  هب  ار  ناـمدرم  :[ دومرف لـقع  هب  باـطخ  دـنوادخ  [ ؛) 50) بیثُأ کبو  بقاعأ  کـب  : » دومرف
رد فیلکت  لیاوا  رد  هحماسم  قباطم  ناهج ، نیا  ترفاسم  لّوا  لزنم  هس  نیا  هطـساو ، نیا  هب  دـنادرگ . لقع  رادـم  رئاد  ار  باذـع  شاداپ و 

يرادن و نم  یهارمه  هب  جایتحا  سپ  دوشیم . صالخ  يدوز  هب  دشاب ، مه  رگا  درادن و  ینادنچ  تارطخ  هک  دوبدهاوخ  هحماسم  یضارا 
هک هارهاش  نیا  هب  يدنبیم و  تشپ  هب  ار  دوخ  یتشپ  هربوت  ادرف  وت  و  دوب . مهاوخ  وت  راظتنا  هب  اجنآ  رد  مورب و  مراهچ  لزنم  هب  دیاب  ًالبق  نم 
هک رازه  و  تسا ، تخـس  نم  رب  وت  تقراـفم  هک  ینادیم  وت  يداـه ! يا  متفگ : یـسرب . نم  هب  اـت  ینکیم  تکرح  تسا ، هلبق  فرط  هب  ور 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نامردیب و  تسا  يدرد  هار ، يدلب  ان  ییاهنت و  دشابن ، مه  يرطخ  نادـنچ  دـشاب و  عیـسو  تسار و  هارهاش  نیا 
نم مه  ایند  رد  نوچ  تسین ؛ ياهراچ  لزنم  هس  نیا  رد  وت  ندوب  اهنت  زا  تفگ : هار .» سپس  قیفر و  تسخن  (51 ؛) قیرطلا ّمث  قیفرلا  : » دومرف

( تشهب هاگیاج  نیرتـالاب   ) نییّلع زا  نم  تنیط  نوچ  ماهتفرگ ، دوجو  ماهدـش و  دـّلوتم  وت  رد  نآ  زا  دـعب  ما و  هدوبن  وت  اـب  لاـس  هس  نآ  رد 
اهنت نم  دیرپ و  نم  دزن  زا  ( 52 «.) ینُملت الو  کسفن  ُملف  : » سپ تسوت ، دوخ  هیحان  زا  روصق  نیا  و  تسا ، تیاده  دشر و  فرص  هک  تسا 
لقع هدومن ، ادـیپ  ّتیلعف  هچنآ  غوـلب ، لّوا  لاـس  هس  رد  تسا ، هناـمیکح  اـجب و  همه  هک  مدـید  متفر ، رکف  هب  وا  نانخـس  هراـبرد  مدـنام و 
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یب هّتبلا  و  تسا . لقع  ِرذـب  و  ( 53) ییالویه لقع  تفگ : ناوتیم  اـمکح  لوق  هب  تسا و  یعاعـش  هزادـنا  هب  یمدآ  لـقع  و  تسا ، یناویح 
، تسا هدوب  مکحتـسم  نم  رد  ینیبدوخ )  ) الَیُخ و  ّربکت )  ) توخن ماهدوب و  افویب  سپ  ماهدوب ، انتعایب  دوخ  دوهع  لوق و  اب  ماهدوب ، يداـه 

هـس ملع  ّربکتلا ؛ بجوی  لّوألا  ربشلا  رابـشأ : ۀثالث  ملعلل  : » دـناهتفگ اریز  مدوب ، هدـش  ملع  زا  لّوا  بجو )  ) ِْربِش لخاد  هبلط و  هک  صوصخب 
َۀَّنُـس . » مورب دـیاب  اهنت  ماهدوب و  اهنت  سپ  بارتوبا ، هن  افولا ، وبا  هن  دوب ، يداـه  هن  سپ  دوشیم .» ّربکت  بجوم  نآ  لوا  بجو  تسا ، بجو 

زگره و  تسا ، هدوب  نینچ  زین  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یهلا  ّتنـس  نامه  نیا  54 ؛) « ) ًالیِْدبَت ِهَّللا  َۀَّنُِـسل  َدَِجت  َْنلَو  ُْلبَق ، ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ِیتَّلا  ِهَّللا 
نوچ و و  تسا ، نینچ  زین  يرگید  يدـیمهف  ار  یکی  دـنرگیدکی . تشونور  همه  ملاوع  تفاـی . یهاوخن  یلیدـبت  رییغت و  یهلا  ّتنـس  يارب 

. تسا یمهف  ان  ِلیلد  ارچ 

اهیتشز لبمس  هایس ؛ تلاهج »  » اب ییانشآ 

اب مه  نم  و  راهب ، ياوه  نوچ  اوه  دوب و  خالگنـس  نودب  فاص و  هار ، مداتفا . هار  هب  هناّدـجم  متـسب و  تشپ  هب  ار  یتشپ  هربوت  متـساخرب و 
هتسخ و مکمک  متفریم . تعرـس  هب  زور  فصن  ات  رادافو  يداه  ور ) لُگ   ) راذُع لگ  بوبحم  رادید  هب  رایـسب  قوش  اب  و  راکهزات ، تّوق و 

بقع هب  مدوب . تشحو  رد  زین  ییاهنت  زا  متفریم ، الاب  یهوک  هنماد  زا  دـیدرگ . كاشاخ  راخ و  رپ  کیراب و  هار  مرگ و  اوه  مدـش ، هنـشت 
زارد هایس و  یصخش  مدید  دیسر . نم  هب  ات  مدنامن . اهنت  هَّللدمحلا  هک  مدش  لاحـشوخ  دیآیم ، نم  فرط  هب  یـسک  مدید  مدرک ، هاگن  رس 

ار مـال  فرح  یلو  داد . نم  هب  یمالـس  تسا ، نّفعتم  بیهم و  نهپ و  ینیب  ناـیامن و  گرزب و  ياهنادـند  تـفلک و  ياـهبل  ياراد  ـالاب ،
تداهـش زین  شـسحن  هفایق  هکنانچ  دومن -  توادـع  راـهظا  هک  مداـتفا  کـش  هب  نم  وت .» رب  گرم  کـیلع ؛! ماـس  : » تفگ درکن و  راـهظا 

ار اجک  مدیـسرپ : مدومن . افتکا  کیلع  نامه  هب  طایتحا  ِضحم  مالـس  باوج  رد  تسا . هدومن  یتسـس  ادا  رد  شنابز  هکنآ  ای  و  دهدیم - 
؟ تسیچ تمسا  مدیسرپ : مدوب . تشحو  فوخ و  رد  وا  زا  نوچ  دشاب ، نم  اب  هک  مدوبن  یـضار  چیه  نم  متـسه . وت  اب  تفگ : دیراد ؟ دصق 
( يزیگنا هنتف   ) نیتـفت داـسفا و  ملغـش  و  ساره ،) تشحو و  ردـپ   ) لْوَـهلا وـبا  ما  هینک  ور و  جـک  مبقل  تلاـهج و  ممـسا  وـت ، دازمه  تفگ :
!. ییاهنت نآ  هب  تمحر  دص  دش ، ادیپ  یقیفر  بجع  متفگ : دوخ  اب  دش . نم  تشحو  تّدـش  ثعاب  هشحوم  نیوانع  نیا  زا  کیره  تسا .] ]

: تفگ تسه ؟ بآ  اـهیکیدزن  نیا  رد  ماهنـشت ! نم  متفگ : مـنادیمن . تـفگ : ینادیم ؟ ار  لزنم  هار  میدیـسر  یهار  ود  هـب  رگا  مدیـسرپ :
ردق نیمه  تفگ : ینادیمن ؟ ارچ  سپ  تسا . یکی  ییاناد  اب  یتسه  متفگ : منادیمن . تفگ : کیدزن ؟ ای  تسا  رود  لزنم  متفگ : منادیمن .

نم زا  وت  ادخ ، قیفوت  هب  هکنآ  رگم  مرادن ، ییادـج  وت  زا  و  ( 55) ماهدوب وت  هارمه )  ) مزالم وت ، رمع  لّوا  زا  وت ، هیاـس  نوچمه  هک  منادیم 
راتفرگ ینمـشد  بجع  هب  ماهداتفا . اطخ  هب  یهاگ  ایند  رد  وا  ياههسوسو  هب  هک  تسا  ناطیـش  نامه  نیا  ایوگ  متفگ : دوخ  اـب  يوش . ادـج 

. هوک رـس  هب  مدیـسر  دوب . ییالابرـس  و  هپت )  ) لتک هار ، دمآیم و  نم  لابند  زا  یمدق  هد  هلـصاف  هب  وا  مداتفا و  ولج  یمحر ! ایادـخ  ماهدـش ،
وت يارب  ار  هار  خسرف  جنپ  نآلا )  ) ۀعاسلا ياهدش . هتسخ  دوشیم  مولعم  تفگ : دیسر و  نم  هب  تلاهج  ياقآ  متـسشن . یگتـسخ  عفر  تهج 
هار يدیفـس  هب  نک  اشامت  ایب  تفگ : يراد ! مه  هزجعم  ینادان  نیا  اب  دوشیم  مولعم  متفگ : یـسرب . لزنم  هب  رتدوز  ات  منکیم  خـسرف  کـی 
هک نک  هظحـالم  تسا  ناـمک  ِهز  هلزنم  هب  هک  ار  سوق  نیا  َرتَو  دراد ، لوط  خـسرف  جـنپ  ردـق  هب  تسا و  هدـش  هناـمک  یـسوق و  روطچ  هک 

و ددرگ ، رتهاتوک  وا  رتو  دشاب ، رتگرزب  هریاد  فصن  زا  هچره  سوق  هک  تسا  نشور  هسدنه  ملع  رد  اریز  تسا ؛ هاتوک  رـصتخم و  ردقچ 
خـسرف جـنپ  هب  بیرق  هارهاش  دوخ  نکلو  تسین ، شیب  خـسرف  کی  ردـق  هب  هارهاش  لخاد  اـت  میورب  سوق  نیا  رتو  ّطـخ  زا  ههاریب ، رگا  اـم 

هناوید همه  نآ  سپ  دوـشیم ، هارهاـش  رذـگهر )  ) هّراـم ترثـک  زا  هارهاـش  متفگ : دـنکیمن . راـیتخا  هاـتوک  رب  ار  زارد  هار  لـقاع ، تسا و 
! وت ياهدوب  روعـش  یب  بجع  تفگ : دنتفر . ناورهر  هک  ور  نانچ  هر  دناهتفگ : القع  هکنآ  لاح  دناهدرک و  رایتخا  ار  زارد  هار  هک  دـناهدوب 

هّرام ترثک  و  ینیبیم . ار  نآ  فالخ  نایعلاو  ّسحلاب  هکنآ  لاح  و  يا ، هتشامگ  وا  ّتیعبت  رب  ار  دوخ  هتـشادنپ و  القع  زا  ار  وگ  هوای  رعاش 
رتو نیا  لّوا  رد  هک  هّرد  نیا  دناهتشاد و  نیشام  هّچب و  نز و  راب ، هیثاثا ،) بابسا و   ) لَْقنَم ُلُبق و  لام ، هّتبلا  دناهتفر  هار  نآ  زا  هک  رذگهر ) )
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نیا هک  دوشیم  عنام  هچ  ار  هیثاثا ) راب و  ششوپ و  نودب   ) لُج نامـسآ  هدایپ  ود  وت ، نم و  لثم  اّما  دنورب ، طخ  نیا  زا  هک  هدوب  عنام  تسا ،
رد يزیچ  میدمآ . الاب  رگید  فرطزا  میدش و  ریزارس  هّرد  نآ  زا  هتسناد ، دوخ  هاوخریخ  ار  وا  قمحا  نم  مینک ؟ كرت  ار  دیفم  رـصتخم  هار 
زا رپ  همه  هّرد  نآ  هب  هّرد  نآ  زا  ناـیاپ ،) اـت  تروص  نیا  هب  و   ) ًاّرج ّمله  اذـکه  دـش و  ادـیپ  رتقیمع  يرگید  هّرد  هک  میدوب  هتفرن  يراومه 
زا لد  و  حورجم ، همه  اهاپ  هتخیوآ ، ناهد  زا  یگتـسخ  زا  هدیکـشخ و  نابز  و  مرگ ، تّدـش  هب  اوه  هدـنزخ ، هدـنرد و  خالگنـس و  راـخ و 

نامز زا  سپ  ار  دوخ  اه ، ندـنک  ناج  زا  سپ  دـیدنخیم . نم  لاح  هب  ازهتـسا  اب  تلاـهج  ياـقآ  نوچ  نمـشد . تتامـش  و  نازرل ، تشحو 
زا یمامت  رّفنت  متفرگ و  یگتسخ  متسشن ، میدوب . راتفرگ  الب  نارازه  هب  یمدق  ره  رد  میتفر و  هار  خسرف  هد  هک  میدناسر . هارهاش  هب  یلیوط 

مدش هنشت  مداتفا . هار  هب  متساخرب و  داتسیا . رود  نم  زا  مه  وا  ( 56 «.) نیقرشملا دعب  هنیب  ینیب و  تیل  ای  : » متفگ مدومن و  ادیپ  تلاهج  ياقآ 
هلیح لاگنچ  هک  ماگنه  نیا  رد  دوب . رود  هار  زا  خـسرف  عبر  هک  مدـید  يراز  هزبس  هار ، ِرانک  رد  دـمآیم . رودارود  بقع  زا  مه  تلاهج  و 
بآ میورب  يا  هنـشت  رگا  تسا  دوجوم  بآ  لحم  نآ  رد  تفگ : دـیناسر و  نم  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  مدـید  دـشیم ، دـنب  نم  هب  تلاـهج 

وا نخـس  هب  دـیوریمن ، بآ  یب  هّتبلا  مه  زبس  نمچ  و  مدوب ، هتـسخ  هنـشت و  داـیز  نوچ  یلو  مهدـن ، شفرح  هب  شوگ  متـساوخ  میروخب .
نآ رد  مه  نتفر  هار  هک  تسا  یخالگنـس  مه  نیمز  و  درادـن ، دوـجو  بآ  ًادـبا  هک  میدـید  اـه و  هزبـس  کـیدزن  هب  میتـفر  مداد و  شوـگ 

. تسا زبس  لوصف  همه  رد  هک  تسا  یلگنج  ياهتخرد  زا  اـهيزبس  نآ  و  دـنلولیم ، خالگنـس  نآ  رد  يداـیز  ياـهرام  دراد و  تبوعص 
نم هب  دش و  ندروخ  لوغشم  دنک و  ار  یکی  تلاهج  هناودنه . زا  رپ  میدیسر  يراومه  نیمز  هب  مدومن ، تعجارم  یلصا  هار  هب  ور  هناسویأم 

وا تسین . اور  اضر  نودـب  ریغ ، ِلاـم  ندروخ  تسا و  یـسک  لاـم  هّتبلا  متفگ : نک ! عفر  ار  دوخ  شطع  روخب و  اـه  هناودـنه  نیا  زا  تفگ :
: تفگ داد و  ناـکت  يرـس  دوـب ، يراـج  شاهنیـس  شیر و  يور  هـب  شبل  ياـههشوگ  زا  نآ  بآ  دوـب و  ندروـخ  لوغـشم  هـک  روطناـمه 

کِلم دـشاب و  وردوخ  هک  ًاّیوق  دوریم  لامتحا  ًالّوا : سّدـقم ! ياـقآ  ياهدرک  مگ  اـعد  ِخاروس  کـیل  ياهدروآ  تسد  هب  يدرِو  بجعلاوب 
زا ًایناث : ( 57 .) تسا هداد  رارق  سّدـقم  عراش  یقیقح و  کلام  هک  تسا  یّقح  هّراـم  ّقح  دـشاب ، یـسک  لاـم  هک  ضرف  رب  و  دـشابن ، یـسک 

« ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع ، َْمثِإ  الَف  ٍداع  الَو  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  : » دـیامرفیم دـنوادخ  و  هدیـسر ، رارطـضا  تکاله و  هب  وت  لاـح  یگنـشت 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  یتسار  هب  تسین ، وا  رب  یهانگ  دنکن ، زواجت  متـس و  هک  یتروص  رد  دوش  روبجم  سک  ره  (58 ؛)

نم مکمک  دـنهدیم . هَّللا » لزنأ  ام  ریغ   » ِمکح لقاّدـح )  ) هدـش رتمک  رتغاد  شآ  زا  هساک  نیـسّدقم  هک  تسین  فیلکت  راد  هک  اجنیا  ًاـثلاث :
: متفگ متخادـنا و  ار  نآ  دـش . حورجم  مماک  نابز و  تسا و  خـلت  لهاله  ِرهز  لثم  مدـید  هک  مروخب  متـساوخ  مدـنک ، ار  یکی  مه  قمحا 
، دوب خـلت  رامرهز  لثم  همه  مدیـشچ ، ار  رگید  یکی  تسا . هدوب  روطنیا  یکی  نامه  دـیاش  ریخن ! تفگ : تسا ! لهجوبا  هناودـنه  هک  اهنیا 
زا مدرک ، کیدزن  ناهد  هب  متفرگ ، چاق )  ) ّبح کی  وا  زا  متفر  تسا ! نیریـش  یلیخ  تفگیم : دوب و  ندروخ  لوغـشم  روطناـمه  وا  یلو 

تـسار تفگ : تسا . رتدـب  رام  رهز  زا  هکنآ  لاح  تسا و  نیریـش  ییوگیم  يروخیم و  روطچ  دزوسب ! تاهناخ  متفگ : دوب . رتخـلت  همه 
ناهگان تسا . بسانم  نم  اب  لهجوبا و  هناودـنه  مه  نیا  تسا و  تلاـهج  نم  مسا  نوچ  تسا ؛ نیریـش  یلیخ  هک  نم  قاذـم  هب  میوگیم ،

( تلاهج  ) کهایـس دنزب . ار  ام  هک  دمآیم  گس  لابند  زا  شحف  رپ  ناهد  اب  هتفرگ و  تسد  هب  بوچ  یـصخش  و  دومن ، هلمح  ام  هب  یگس 
هناودنه بحاص  هکنآ  ات  مدروخ . نیمز  هب  تشحو  زا  نم  دیـسر و  گس  متخیرگ ، هچره  نم  یلو  دیناسر ، هار  هب  ار  دوخ  نتـسج  کی  هب 

ندرک زارد  زا  دـعب  تفگ : وا  تشادـن . يدوس  ما ، هدروخن  هناودـنه  نم  هک  مدز  داد  هچره  دومن ، يراـک  بوچ  ارم  ًالّـصفم  دیـسر و  اـه 
مدـش و صالخ  وا  تسد  زا  ندروخ  بوچ  ندـنک و  ناج  رازه  هب  نتخیر ؟ نادـیم  هب  ندروخ و  نیب  یقرف  هچ  ریغ ، لاـم  هب  يّدـعت  تسد 
. مدرکیم هیرگ  هلان و  يداه  قارف  زا  زین  یگنـشت و  یگتـسخ و  اضعا و  ندـش  درخ  ناـهد و  تاـحارج  زا  مدیـشک و  هار  ناـیم  هب  ار  دوخ 
زا هچ  وت ، يداه  نآ  : » تفگیم دزیم و  دـنخبل  نم  هب  هتـسشن و  نم  زا  رود  دوب ، هدیـسر  دوخ  لامآ  هب  هدومن و  ار  دوخ  راک  هک  کهایس 

موی ةرخآلاو  ةرخآلا  ۀـعرزم  ایندـلا  ّنإو  « !؟ يا هتـشاک  نم  کمک )  ) تناـعا هب  اـیند  رد  ار  اـهّتیذا  مخت  هکنیا  زا  دـعب  دـیآیم  رب  شتـسد 
ٍةَّرَذ َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  : » ياهدـناوخن نآرق  رد  رگم  تسا .» لوصحم  تشادرب  ورد و  زور  ترخآ  ترخآ و  هاگ  تشک  اـیند  (59 ؛) داصحلا
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کین و همه  رگ  ینک  دوخ  هب  ینک  هچ  ره  هک : دناهتفگ  القع  و  دنیبیم . ار  نآ  دـنک ، دـب  راک  ياهّرذ  نزو  مه  سک  ره  و  60 ؛) « ) ُهَرَی ًاَّرَش 
هک لزانم  نآ  رد  هَّللا  ءاش  نا  دیآیم ؟ شتسد  زا  يراک  هّینآرق  همیرک و  تایآ  هّیوق و  لیالد )  ) جَجُح فالخ  رب  يداه  رگم  ( 61) ینک دب 
هک تفگن  شدوخ  رگم  دشکب ! سفن  دناوتیمن  يداه  هک  دیآیم  ترس  هب  ییالب  هچ  هک  دید  یهاوخ  متـسه و  زین  نم  دشاب ، وت  اب  يداه 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هکناـنچ  ماهدوب ، وت  نیـشنمه  يدومن ، هبوـت  نوـچ  ما و  هتخیرگ  وـت  زا  نم  يدرک ، تیـصعم  اـیند  رد  تقو  ره 
؟ دراد ياهدـیاف  هچ  يداه  یهارمه  وگب  لاح  دـنکیمن . انز  دراد ، نامیا  هک  یلاـح  رد  نمؤم  62 ؛) « ) نمؤم وهو  نمؤملا  ینزی  ـال  : » دومرف
مدروآ و نوریب  یتشپ  هربوت  زا  یبیـس  مدش ! تکاس  مه  نتفگ » يداه   » زا تسا . هدوب  عالّطااب  الب و  بجع  یتنعل ،)  ) هانپ تنعلم  نیا  مدـید 

. مداتفا هار  هب  متساخرب و  متفرگ ، یتّوق  دش و  بوخ  متسد  ياهمخز  مدروخ .

يداه نودب  لّوا  لزنم 

هب دیسریم . ياهبارخ  هد  هب  يرگید  متفر ، هار  نآ  زا  تفریم ، يدابآ )  ) يرومعم رهش  هب  نوچ  تسار  تسد  هار  مدیسر . یهار  ود  رس  هب 
رایـسب ارم  زورما  هک  دیایب  راذگن  دیآیم ، نم  بقع  زا  هک  یهایـس  تسا ، نکمم  رگا  متفگ : دوب ، نابهار )  ) هار ِلّکوم  اجنآ  رد  هک  یـسک 

دـننکیم و لزنم  پچ  تسد  هبارخ  هد  نآ  رد  اـهنآ  تسین . وت  اـب  بشما  یلو  درادـن ، ییادـج  وت  زا  وت ، هیاـس  لـثم  وا  تفگ : دومن . تیذا 
. دننک ّتیذا  رتمک  تسا  نکمم  اهدعب 

تقوم شیاسآ 

هقئار ياه  هزبس  و  ناور ) ياه  يوج   ) هیراج راهنا  و  هدیـشک ) کلف  هب  رـس  دنلب و  ياهنامتخاس   ) هیلاع تارامع  هک  میدش  يرهـش  لخاد 
تامغن هحیـصف و  نایوگ  نخـس  و  نیکمن ) نامداخ   ) هحیلم همدـخ  و  رادهویم ) ناـتخرد   ) هرمثم راجـشا  و  زیگناتفگـش ) دـنیآ و  شوخ  )

نآ رد  هک  نم  تشاد . اراوـگ ) ياـه  یندیـشون   ) هـئینه هبرـشا  و  هزیکاـپ ) ياـهیکاروخ   ) هـبّیط هـمعطا  و  نیـشنلد ) ياـهگنهآ   ) هـمیحر
ربنع تشهب  نوچمه  نما  ماقم  نیا  لاحلا  مدوب ، هقیـضم  رد  کـهابت  کهایـس  نآ  ياـهتیذا  زا  نمااـن ، فلع ) بآیب و   ) ْرفَق ياـهنابایب 
ترگ قیفـش  قیفر  شغیبیم و  نما و  ماقم  مدـشیمن . نوریب  اجنیا  زا  يداه ، ّتبحم  هبذـج  دوبن ) رگا   ) ـالول هک  تشاد  شیاـمن  تشرس 

ار بش  مدومن و  تاقالم  متـشاد ، اهنآ  اـب  ییانـشآ  هقباـس  هک  هینید  مولع  باـّلط  زا  رفن  دـنچ  اـب  اـجنیا  رد  قیفوت ! یهز  دوش ، رّـسیم  مادـم 
هتشذگ زور  تشذگرس  میدوب و  مه  اب  دوب ، رّطعم  جنران  هفوکـش  زا  نآ  ياوه  هک  رهـش  نیا  جراخ  رد  نانز  مدق  حبـص  هدومن ، تحارتسا 

رتمک تکرح  لاح  رد  ّالا  و  دـنوشیم ، رگیدـکی  لاح  يایوج  لزانم  نامه  رد  هار  نیا  نیرفاـسم  نوچ  میدومنیم . لـقن  مه  يارب  ار  دوخ 
ار ناـنآ  زا  مادـک  ره  تماـیق ]  ] زور نآ  رد  63 ؛) « ) ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل   » اریز دنـسرب ، رگیدـکی  لاح  هب  هک  دـتفایم  قاـّفتا 

ِّبَر ِِهَّلل  ُدْـمَحلا  ِنَأ  ْمُهیوـْعَد  ُرِخآَو  : » هک میدوـب ، رازگرکـش  ناهایـس  تسد  زا  یـصالخ  تهج  هب  و  دزاـسیم . لوغـشم  دوـخ  هـب  يراـک 
ّساوح  ) تاکِردم مامت  هاتوک ! نخس  تسا . نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  دمح  هک : تسا  نیا  نایتشهب  نخس  نیرخآ  و  64 ؛) « ) َنیَِملاعلا

هب هرـصاب  شوخ ،) ياهوب   ) هبّیط حـیاور  هب  هّماش  هذـیذل ، همعطا  هب  هقئاذ  دندیـسر ، دوخ  ذـیاذل  هب  رهـش  نیا  رد  ام  ینطاب ) ياوق  يرهاظ و 
نارتخد  ) همعان بعاوک  هب  هسمال  حَرَف ، زا  رپ  بلق  هحیبق ، رَوُص  زا  نمیا  لایخ  همیحر ، تاوصا  هقئار و  تاـمغن  هب  هعماـس  هنـسح ، لـیامش 

[ باوث ای  يراگتـسر   ] نینچ كرد  يارب  يرآ ! 65 ؛) « ) َنُوِلماعلا ِلَمْعَْیلَف  اذـه  ِْلثِِمل  ( » نایاپ ات  تروص  نیا  هب  و  . ) ًاّرج ّمله  اذـکهو  فیطل )
. دننک لمع  ناگدننک  لمع  دیاب 

رادرک رفیک  زا  ياهشوگ 

ات میتفر  میتسب و  تشپ  هب  اـه  یتشپ  هربوت  لـمع »! نیرتهب  يوس  هب  دیباتـشب  لـمعلا ؛! ریخ  یلع  ّیح   » ِنومـضم هب  دـش ، هدز  تکرح  گـنز 
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زا دـندش . ناـیامن  رود  زا  هایـس  دود  نوچ  ناهایـس  دـشیم و  لـصّتم  نیا  هب  هروک ، هد  نآ  هار  هک  یهار ) ود   ) نیقیرطلا عمج  هب  میدیـسر 
توهـش و هوق  ود  ياراد  هک  تسامـش  هیناویح  سوفن  رَوُص  اهنیا  تفگ : دنـشابن ؟ اـم  اـب  ناهایـس  نیا  تسا  نکمم  مدیـسرپ : اـجنآ  لّـکوم 

دیفـس دیفـس و  هایـس و  صلاخ ، هایـس  دنتـسه ، گنراگنر )  ) نّولت بحاص  اهنیا  یلو  دـنوش ، ادـج  امـش  زا  تسین  نکمم  دنتـسه و  بضغ 
تاجرد تسا و  دیفم  رایسب  امش  يارب  دندش  هّنئمطم  دیفس و  رگا  ( 66 «.) هّنئمطم هماَّول ، هراّما ، : » دوشیم فلتخم  زین  ناشیاهمسا  صلاخ و 

امـش یلو  هداد ، امـش  هب  لاعتم  ّقح  هک  تسا  یتمعن  تقیقح  رد  نیا  و  دـیوشیم ، هکئالم  رورـس  یهاـگ  هکلب  دـینکیم ، كاردا  ار  هیلاـع 
اجنآ رد  دـیا  هتـشاک  یمخت  ره  دـیاهدرک و  يّدام  ناهج  رد  دـیاهدرک  يراـک  ره  دـیاهدروآ . رد  تمقن  تروص  هب  ار  نآ  هدومن و  نارفک 
ُْمْتنَأَء  » وج وج ز  دـیورب ، مدـنگ  زا  مدـنگ  وشم  لفاغ  لمع  تافاکم  زا  تسین . امـش  راـیتخا  هب  راـهب  لـصف  نیا  رد  ندـییور  دـیا و  هتـشاک 

هن دلانیم  دوخ  زا  دلانیم ، هکره  و  مینایوریم .!؟ ام  ای  دینایوریم ، امش  دینکیم  تشک  ار  هچنآ  ایآ  67 ؛) ( »!؟ َنوُعِراّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت 
دندیسر و ام  هب  ناهایس  يداد .» تسد  زا  يدرک و  دساف  ار  ریـش  ناتـسبات  لصف  رد  (68 ؛) نبّللا ِتعّیض  فیـصلا  یف  : » دیوگ برع  ریغ . زا 

زین نم  دنداتفا . ولج  رفن  ود  یکی  دندنام و  بقع  دوخ  ناهایس  اب  رفن  ود  یکی  میدش . قّرفتم  مه  زا  میداتفا و  هار  هب  دوخ  هایس  اب  مادک  ره 
نم دوب و  راومه  هّرد  هت  یلو  دوب ؛ یقیمع  هّرد  هوک  نییاپ  رد  خالگنس و  رپ  کیراب و  هار  میدیسر ، یهوک  هنماد  هب  متفریم . دوخ  هایـس  اب 

هوالع هک  درک  دییأت  ارم  لایخ  دیسر و  نم  هب  هایس  دوب . هتفرگ )  ) سبح هّرد  هت  ياوه  هکنآ  تهج  زا  مورب ، هوک  يالاب  زا  تساوخیم  ملد 
ناـهج رد  یگبلط  لـیاوا  رد  نوچ  و  دومن . اـشامت  دوشیم  زین  ار  فارطا  يدـنلب  رد  و  تسه ، زین  هدـنزخ  هدـنّرد و  هّرد  هت  رد  یـسبح ، رب 

هار هوک  هّلق  زا  نوچ  یلو  میتـفر ، هوک  يـالاب  هب  ور  میدوب ، ناـشود ) مه  رب  نتفرگ  يرترب   ) ناْرقَا رب  قّوفت  یگزاوآ و  دـنلب  بلاـط  يّداـم ،
نییاپ هب  ور  یعرز  هس  ود  میداتفا ، دـیزخ و  اهاپ  ریز  زا  اهگیر  هبترم  هس  ود  دوبن . یتسرد  هار  مه  اـجنآ  یلو  میتفریم ، هوک  لـغب  زا  دوبن ،

همه ولهپ  اپ و  تسد و  و  میتشادیم ، هاگن  ار  دوخ  میدزیم و  گنچ  اهگنـس  اهراخ و  هب  یلو  میتفیب ، هّرد  هت  هب  دوب  کیدزن  و  میدـیتلغ ،
هت زا  شاک  يدنلب ! رد  میدومن  یتحایـس  اشامت و  بجع  متفگ : کهایـس  هب  تسکـش . دروخ و  یگنـس  هب  ینیب  ًاصوصخ  دیدرگ ؛ حورجم 
وا دنوادخ  دنک ، ّربکت  سک  ره  (69 ؛) هفنأ هَّللا  مغرأ  یلعتسا  نمو  هَّللا ، هعضو  ربکتـسا  نم  : » تفگ دیدنخ و  نم  هب  هایـس  میدوب ! هتفر  هّرد 
ْقُذ : » کنیا دیدرکن ، لمع  دیدناوخ و  ار  اهنیا  دلامیم .» كاخ  هب  ار  وا  غامد  دنوادخ  دیوج  يرترب  سک  ره  و  دـنکیم ؛ تسپ  راوخ و  ار 
لد حورجم و  یندب  اب  دوب ، هک  یتخـس  ره  هب  یتسه ! یمارگ  زارفارـس و  تدوخ ) شیپ   ) هکنیا اب  شچب ، 70 ؛) « ) ُمیِرَکلا ُزیِزَعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

داتفا هّرد  نییاپ  هب  دش و  ترپ  هنماد  نآ  زا  تفریم ، ام  يولج  رد  هک  ياهراچیب  یلو  مدومن ، صالخ  ههاریب  هنماد و  نآ  زا  ار  دوخ  دردرپ ،
تاّقـشم و زا  دـعب  هاـتوک ! نخـس  دـنام . اـجنامه  وا  دـیدنخیم . وا  رب  دوب و  هتـسشن  شیوـلهپ  شهایـس  و  دوـب ، دـنلب  شا  هلاـن  يادـص  و 
و اه . تحارج  ناـمه  شزوس  یگنـشت و  یگتـسخ و  رگم  دادـن ، يور  یتّقـشم  یتخـس و  رگید  میدیـسر و  يراومه  هب  داـیز  ياـهیتخس 
وا زا  دـید  نوچ  تساوخیم و  ملد  ولو  مدرکن  شوـگ  دـنک ، نوریب  هار  زا  ییاـهلیلد )  ) یتاـحّجرم هب  ارم  تساوـخ  هبترم  دـنچ  کـهایس 

. دنام بقع  منکیمن ، تعاطا 

تیالو رهش  هب  دورو 

ناش ولج  رد  اراوگ  ياههویم  دناهتـسشن و  ضوح  رانک  رد  يرفن  دـنچ  مدـید  تشذـگیم ، غاب  نآ  ناـیم  زا  مه  هار  هک  یغاـب  هب  میدیـسر 
میدش نوریب  ایند )  ) رورغلا راد  زا  رادهزور ، ام  دنتفگ : دندرک و  ندروخ  هویم  نتـسشن و  شهاوخ  دندومن و  مارتحا  دندید  ارم  ات  دشابیم .

متسشن ( 71 .) ياهداد راطفا  ار  يرادهزور  وت  اریز  يراد ، قح  اهنیا  زا  مه  وت  هک  میرادنپیم  نانچ  و  دناهداد ، ام  هب  هک  تسا  يراطفا  نیا  و 
هک اهيدـب  هَّللدـمحلا ، متفگ : تشذـگ ؟ هچ  وت  رب  هار  نیا  رد  دندیـسرپ : دـش . عفر  متـشاد  یملا  درد و  ره  یگنـشت و  مدروخ ، اـهنآ  زا  و 

شوگ ًاریخا  دندومن . هسوسو  مه  ارم  دنتشاد و  هگن  ار  اهنآ  ناهایس  دندنام و  بقع  رفن  دنچ  نکیلو  دیدرگ ؛ عفر  امش  ندید  هب  تشذگ و 
یـضارا نیا  رد  دنتـسین و  رادربتسد  ام  زا  اـهنآ  تسین ! نینچ  دـنتفگ : دـسرن ! نم  هب  هک  دـیما  دـنام ، بقع  مدادـن و  هایـس  ياـهفرح  هب 
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نودب ام  سپ  متفگ : دـنگنجب . ام  اب  دـیاش  اهنز ) هار   ) قیرطلا عاُّطق  لثم  اهدـعب  یلو  دـننکیم ، ّتیذا  ار  ام  غورد  رکم و  نابز  هب  هحماسم 
ّقح هکنانچ  دیـسر ، دهاوخ  ام  داد ]  ] هب يدعب  لزانم  رد  میـشاب ، هدومن  هّیهت  هحلـسا  رورغلا  راد  رد  رگا  دـنتفگ : مینک ؟ هچ  اهنآ  اب  هحلـسا 
زا دـیراد  ناوت  رد  هچره  و  … 72 ؛)  « ) ْمُکَّوُدَعَو ِهَّللا  َّوُدَـع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَخلا  ِطابِر  ْنِمَو  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِـعَأَو  : » تسا هدومرف 

امـش هک  ناشیا  زج  ار -  يرگید  [ نانمـشد  ] ناتدوخ و نمـشد  ادـخ و  نمـشد  تاکرادـت ]  ] نیا اب  ات  دـینک  جیـسب  هدامآ  ياـهبسا  ورین و 
. مدـیمهفیم ار  يویند  داهج  بابـسا  هّیهت  طقف  هفیرـش ، هیآ  نیا  زا  نم  متفگ : دـیناسرتب . دسانـشیم -  ار  ناـنآ  ادـخ  ناـش و  دیـسانشیمن 
و تسا ، هیدوجو  بتارم  مامت  هعومجم  اهنآ و  همه  عماج  تسا و  تاماقم  لزانم و  ملاوع و  ماـمت  تاروتـسد  نآ ، تاـیآ  نآرق و  دـنتفگ :

سیلو . » دـمآ دوب  هچره  هدرپ  سپ  رد  تسا . ءایبنالا  متاخ  وا  هدـنروآ  و  نآرق )  ) بتکلا متاخ  هکنآ  لاـح  دوب و  صقاـن  دوب ، نینچ  هن  رگا 
ياهرهن رانک  زا  هویم و  رپ  ناتخرد  ریز  زا  هار  میتفر . میتساخرب و  همه  تسین .» یهد  نادابآ )  ) ناداـبع زا  دـعب  و  (73 ؛) ۀیرق ناداّبعلا  ءآرو 

. دوب هدومن  یّلجت  يدنوادخ  لامج  ّهنأک  دوب ، یشوخ  حرف و  زا  ّولمم  بولق  و  ناحیر ، حور و  اب  اضف  میسن  تشذگیم . يراج 

« تّبحم  » رهش رد 

. میدومن لزنم  دندوب  هتخاس  هرقن  الط و  ياه  تشخ  زا  هک  دنلب ) ياهخاک   ) هیلاع روصق  زا  ياهرجح  رد  مادـک  ره  و  هاگلزنم ، هب  میدیـسر 
شا همدـخ  و  تخاسیم ، ناریح  ار  اهلقع  هریخ و  ار  اـهمشچ  اـهنآ  تفارظ  شوقن و  تفاـظن و  دوب و  لّـمکم  ثیح  ره  زا  لزنم  ره  ثاـثا 

ْمِْهیَلَع ُفوُطَیَو  : » هک دندوب ، فاوط  شدرگ و  رد  يرازگتمدـخ  يارب  فارطا  رد  سابل و  شوخ  مادـنا و  شوخ  تروص و  شوخ  رایـسب 
ییاریذـپ يارب  ناـیتشهب  درِگ  رب  و  74 ؛) « ) ًارِیبَـک ًاـْکُلمَو  ًاـمیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإَو  ًارُوْثنَم ، ًاؤـُلُْؤل  ْمُهَْتبِـسَح  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َنوُدَّلَُخم ، ٌنادـْلِو 

اجنآ هب  هک  یماگنه  دناهدنکارپ و  دیراورم  ینکیم  نامگ  ینیبب ، ار  نانآ  هاگره  هک  دندرگیم  تسا  هنادواج  ناش  ییابیز  هک  یناناوجون 
هنییآ هب  مرظن  مدیـشکیم . تلاـجخ  دـندرکیم  ارم  تمدـخ  هک  یناـسک  زا  نم  ینیبیم . رواـنهپ  يروشک  تمعن و  زا ] ینیمزرـس   ] يرگنب

راقو و هنیکـس و  ماگنه  نآ  رد  مدـید . اهنآ  زا  رت ) تمظعاب  رتغورف و  رپ  رتابیز و   ) ّلجا یهبا و  لـمجا و  بتارم  هب  ار  دوخ  داـتفا ، یگرزب 
نـشور ناتخرد  ياههخاش  رـس  زا  یعمـش  رازه  ياه  قرب  غارچ  دـش ، بش  ایوگ  مدـش . یکّتم  دوخ  لالج  هب  تفرگ و  ارف  ارم  يراوگرزب 

زور زا  ار  هیلاع  روصق  تاغاب  مامت  تشادـن و  رـصح  ّدـح و  هک  دـیدرگ  نشور  قرب  غارچ  يردـق  هب  ناـتخرد  ياـهگرب  ناـیم  زا  دـش و 
یسک مدینـش  تسا ! هدومن  نشور  غارچ  همه  نیا  هک  تسا  ياهناخراک  هچ  نیا  ایادخ ! متفگ : دوخ  اب  بّجعت  يور  زا  دوب . هدرک  رتنشور 

ٍۀَنُوْتیَز ال ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُۀَـجاجُّزلا  ٍۀَـجاجُز ، ِیف  ُحابْـصِملا  ٌحابْـصِم ، اهِیف  ٍةوکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  : » دومن توالت 
رد یغارچ  هک  تسا  یناد  غارچ  دننامه  دـنوادخ ، رون  لَثَم  75 ؛) « ) ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران ، ُهْسَسْمَت  َْمل  َْولَو  ُءیُِـضی  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍۀَِّیبْرَغ ، الَو  ٍۀَِّیقْرَش 
هن دوش ، هتخورفا  نوتیز  تکربرپ  تخرد  زا  هک  دـشاب  ناـشخرد  هراتـس  دـننام  رولب  نآ  تسا و  يروـلب  رد  غارچ  نآ  و  دنـشاب ، هداـهن  نآ 
رب ینـشور  ناسنیدب ] و   ] شتآ اب  سامت  نودب  نآ  نغور  تسا  کیدزن  هک  ياهنوگ  هب  [ تسا لادتعا  لامک  رد  و   ] یبرغ هن  تسا و  یقرش 

« ّتبحم رهـش   » ار نیرفاـسم  هاـگلزنم  رهـش و  نیا  و  تـسا ، ( 76) مالـسلا مهیلعدّـمحم  لآ  هرجـش  زا  راونا  نیا  هک  مدـیمهف  تسا . ینـشور 
و نانکاس )  ) هنَکَـس دننکیم و  لزنم  اجنیا  هدیـسر ، قشع  ّدح  رـس  هب  ناش  ّتبحم  هک  ییاهنآ  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  نیّبحم  دـنتفگیم و 

قلطم ّیلو  حدم  دورد و  ّقح و  دمح  رکذ  هب  دندوب و  لاحشوخ . نادنخ و  77 ؛) « ) ٌةَرِْشبَتْسُم ٌۀَکِحاض   » هیلاع روصق  رهش و  نیا  رد  نیرفاسم 
رد میدوب و  تّرسم  لامکو  تینما  لاح  اب  ام  و  دوب ، ابرلد  بذاج و  رایسب  اهنآ  تاوصا  و  دنتشاد ، لاغتشا  مالسلا ) هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  )

دوجو اب  هک  تسا  ياهنسح  مالسلا  هیلعیلع  یتسود  (78 ؛) ۀئّیس هعم  ّرضی  ۀنسح ال  ّیلع  ّبح  : » دندوب هتشون  یلج  ّطخ  هب  رهش  نیا  ِرد  رس 
«. دناسریمن ررض  ناسنا  هب  یهانگ  چیه  نآ 

خالگنس رپ  کیراب و  هار  ندومیپ 
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رّطعم نانچ  اوه  دوب و  يراج  ياهبآ  نیحایر و  لگ و  هزبس و  همه  هار ، فرط  ود  رد  و  حـضاو ، هارهاش  میتفر ، میدومن و  تکرح  حـبص 
ام رهش ، ياهیبوخ  ّهنأک  میدش ؛ جراخ  رهش  هموح  دودح  زا  هکنیا  ات  دوب  فاصوا  نیمه  هب  هار  مامت  دمآیمن . فصو  هب  هک  دوب  حّرفم  و 

و تسار )  ) نیمی فرط  هب  هّرد  تشذگیم و  هّرد  نایم  زا  دوب و  خالگنـس  رپ  کیراب و  هار  نآ ، زا  سپ  دـندوب . هدومن  تعیاشم  اجنآ  ات  ار 
هار نیا  زا  پچ  تسد  فرط  هب  ییاههار  اریز  میدرکیم ، مگ  ار  هار  دندوبیمن  ام  ولج  رد  نیرفاسم  زا  رگا  و  دروخیم ، چـیپ  پچ )  ) راسی
موُش شرادید  هک  سب  داتفا  هایـس  هب  هک  نم  مشچ  دندش ، ام  هار  دراو  ناهایـس  پچ  فرط  هب  ور  هّرد ، ياهچیپ  زا  یکی  رد  دـشیم . ادـج 

دندش و رود  دنداتفا و  ولج  دندوب  هار  رد  هک  ینیرفاسم  متفریم . هار  یتخس  هب  اپ  یگنل  اب  نم  دش و  حورجم  دروخ و  یگنـس  هب  میاپ  دوب ،
نم و  دشیم ، ادج  پچ  تسد  هب  هار  کی  هک  یهار  ود  رـس  هب  میدیـسر  ات  درکیم ، تکرح  هار  پچ  فرط  رد  هایـس  و  مدنام ، بقع  نم 
هار تفگ : درک و  هراشا  پچ  تسد  هب  ياهداتـسیا ؟ ارچ  تفگ : دیناسر و  نم  هب  ار  دوخ  کهایـس  هک  مورب ، هار  مادک  زا  هک  مدنام  ّریحتم 
یف دـشّرلا  ّنإـف  : » مدـناوخ متفر و  رگید  ِهار  زا  هکلب  متفرن ، نم  اـیب ! تفگ : نم  هب  تـفر و  هار  نآ  رد  یمدـق  دـنچ  شدوـخ  و  تـسا . نـیا 

بّرج نم  . » مدوب هدرک  اههبرجت  اریز  متفرن ، وا  اب  دومن  رارـصا  هچره  هایـس  تسا .» نانآ  اب  تفلاـخم  رد  یباـی  هار  تیادـه و  ( 79) مهفالخ
و دش ، مامت  هّرد  نآ  هک  تشذگن  يزیچ  ددرگیم .» نامیـشپ  دـیامزایب ، هرابود  ار  هدـش  هدومزآ  سک  ره  (80 ؛) ۀمادّنلا هب  ّتلح  بّرجملا 

بـسح ددرگ  روهلعـش  قوش  شتآ  کیدزن  دوش  نوچ  لصو  هدعو  دش . ادـیپ  مّوس  لزنم  تاغاب و  یهایـس  دوب و  رازنمچ  حّطـسم و  نیمز 
نم زا  مه  تلاهج  ياقآ  مدومن ، تعرـس  نتفر  رد  دـشاب . نم  راـظتنا  هب  اـجنیا  رد  دـیاب  يداـه  دوب ) هداد  هک  ياهدـعو  ساـسا  رب   ) هدـعولا

. دیسرن نم  هب  دش و  سویأم 

وا شرافس  يداه و  اب  رادید 

هحفاصم و مدرک و  مالس  مدومن ، تاقالم  اجنآ  رد  دوب  نم  حور  هقیقحلا  یف  هک  ار  يداه  مدیسر . رهـش  هزاورد  رد  هب  هک  تشذگن  يزیچ 
دوب هدـش  اّیهم  نم  يارب  هک  يرـصق  هب  داد ، يور  نم  هب  ياهزات  تاـیح  میتفرگ .) شوغآ  رد  ار  رگیدـمه  میداد و  تسد   ) میدومن هقناـعم 

وت رب  روطچ  لزنم  هس  نیا  رد  دیـسرپ : يداه  برـش ، لکا و  تحارتسا و  زا  سپ  دوب . عمج  نآ  رد  تالّمجت  بابـسا  ماـمت  میدـش . لـخاد 
وت یب  هک  دوب  مدوخ  هیحان  زا  هرخالاب  مه  نآ  دوب ، تلاـهج  فرط  زا  دوب  هک  یتارطخ  ( 81 « ) لاح لک  یلع  هَّلل  دمحلا  : » متفگ تشذـگ ؟

اهدرد همه  مدـید  ار  وت  و  تشذـگ ، تمالـس  هب  هرخالاب  دوب  هچره  و  درکیمن ، یتفلک  ندرگ  اه  روط  نیا  وا  يدوب ، نم  اـب  وت  رگا  مدوب .
زا دـعب  یلو  درک ، نوریب  هار  زا  ار  وت  غورد  رکم و  هب  وا  مدوبن ، وت  اب  نم  نوچ  لاح  هب  اـت  تفگ : يداـه  دـیدرگ . لـیاز  اـهمغ  دـش و  اود 
رد نیا  زا  دعب  دومن . دـهاوخ  نوریب  هار  زا  ار  وت  يرگید  هّیوق  تالآ  بابـسا و  هب  وا  منکیم ، دومناو  وت  هب  ار  وا  هلیح  رکم و  هار  نم  هکنیا 

روذعم تسا و  مامت  وت  رب  تّجح  نم  دوجو  هطـساو  هب  نوچ  دـشکیم ، تکاله  هب  ًابلاغ  هک  دوب  دـهاوخ  يدـیدش  ياهباذـع  هار  جراخ 
تیب لها  دزن  تسا  هعمج  بش  هک  بشما  تسا ، مک  زین  نیا  تسا و  يرپس  ییاصع و  طقف  لزنم  نیارد  وت  هیعافد  بابـسا  و  دوب ، یهاوخن 

، مسویأم اهنآ  زا  نم  متفگ : ددرگ . رتشیب  ترفاسم  نیا  رد  وت  تینما  بابـسا  دوش و  رداـص  اـهنآ  زا  یتاریخ  وت  داـی  هب  هک  دـیاش  ورب ، دوخ 
دننکیم و شومارف  يدوز  هب  ار  دوخ  ياههدرم  اههدـنز  هک  صوصخلا  یلع  دـنکیمن ، زواجت  ناشدوخ  تایـصخش  زا  اهنآ  هشیدـنا  نوچ 

ناشلمع حور  دوب و  مسا  نامه  عقاو  رد  دـندرکیم ، نم  مسا  هب  ییاهراک  دـندوب و  هدرکن  شومارف  هک  لّوا  هتفه  نآ  دـنوشیم . درـس  لد 
هعاسلا وت  تروص ) ره  رد   ) لاح ّيا  یلع  تفگ : مرادن . اهنآ  هب  يدیما  چیه  نم  هتفر و  ناشدای  زا  زین  مسا  نامه  الاح  دوب ، ناشدوخ  يارب 

«. دینک دای  یکین  هب  ار  دوخ  ناگدرم  (82 ؛) ریخلاب مکتاومأ  اورکذأ  : » تسا هدومرف  شرافس  اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نوچ  زیخرب !
اهنآ زا  رگا  و  وت ، زا  داـی  يارب  دـهد  رارق  ببـس  ار  وت  نتفر  نیمه  دـنوادخ  هک  تسا  دـیما  دوشیم ، يروآداـی  وـت  زا  ًاـبلاغ  وـت  نتفر  هب  و 

يرادیاپ و سک  ره  جلو ؛ ّجل  نم   » يرس دیآ  نورب  رد  ناز  تبقاع  يرد  یبوک  نوچ  هک  ربمغیپ  تفگ  دش . سویأم  دیابن  ادخ  زا  یـسویأم 
ِهَّللا َتَمْحَر  َّنِإ  . » دـیدرگن دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  83 ؛) « ) ِهَّللا ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال  «. » دوشیم ّقفوم  زوریپ و  تبقاـع  دـنک ، تماقتـسا 

برغ www.Ghaemiyeh.comتحایس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


دورف دنتـشاد  نم  نامز  رد  هک  یتّزع  نآ  زا  مدید  یلو  متفر ، تسا . کیدزن  ناراکوکین  هب  دـنوادخ  تمحر  84 ؛) « ) َنِینِسْحُملا َنِم  ٌبیِرَق 
ناشلاح هب  ملد  دناهدش . هدرمژپ  هدیلوژ و  اههّچب  هدش ، ّلتخم  ناش  شاعم  روما  تسین و  اهنآ  دای  هب  یـسک  هدش ، هتـسب  هناخ  ِرد  دـناهدمآ ،

. داتـسرف تمحر  نم  رب  هدومن و  دوخ  یگدوسآ  نامز  زا  يداـی  زین  ملاـیع  نک .» محر  نم  رب  اـهنیا و  رب  ایادـخ !  » هک مدرک  اـعد  تخوس و 
؟ تسیک زا  بسا  نیا  مدیسرپ : يداه  زا  هدش . هتسب  رـصق  رد  الط  ماجل  و  ناشن ) رهوگ   ) عّصرم نیز  اب  یبسا  مدید  يداه ، دزن  هب  متـشگرب 

لزانم نیارد  و  تسا ، هدـمآرد  بسا  تروص  هب  هک  تسا  ّقح  تمحر  نامه  نیا  و  هداتـسرف ، وت  يارب  تلاـیع  تفگ : هدومن  مّسبت  يداـه 
دـش و باجتـسم  اهنآ  هرابرد  زین  وت  ياـعد  و  لّوا . لزنم  صوصخ  تسین ، يراوس  بسا  زا  رتهب  زیچ  چـیه  دراد ، تبوعـص  نتفر  هداـیپ  هک 
زا ًابلاغ  تلفغ  ناهج  رد  یلو  دش ، تاریخ  ببـس  یعمج  يارب  روطچ  وت  نتفر  کی  نیبب  دوب . دنهاوخ  شیاسآ  هافر و  رد  نیا  زا  دـعب  اهنآ 

، دنـسرپن رگیدکی  لاح  زا  درذـگب و  زور  هس  رگا  هک  عوضوم  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تادـیکأت  نآ  اب  دـنلفاغ ، هدوارم  ّصاوخ 
(85 .) ددرگیم هراپ  اهنآ  نیب  ینامیا  تّوخا  هتشر 

مالسلا يداو  زا  ياهیده 

نیا تفگ : يداه  تخاسیم ، هریخ  ار  مشچ  نشور و  ار  هرجح  شتروص  رون  هک  دوب  هتسشن  تخت  يور  رب  ياهیروح  میدش ، هرجح  دراو 
اپ هب  ًاـمارتحا  وا  متفر . وا  دزن  نم  دـش . نوریب  هرجح  زا  تفگ و  ار  نیا  هدـمآ . وت  يارب  مالـسلا  يداو  زا  بشما  تسوت و  رـسمه )  ) هدوقعم

: تفگ نک ! نایب  ياهدش ، نم  لام  هکنیا  ببس  ار و  دوخ  بَسَن  بَسَح و  متفگ : میتسشن ، رگیدکی  يولهپ  رد  دیسوب و  ارم  تسد  داتـسیا و 
نآ زا  نم  تفگ : یلب ! متفگ : يدوـمن ؟ هعتم  ار  ینز  ياهعمج  بـش  یناوـج  نارود )  ) هحوـبحب رد  هسردـم  نـالف  رد  هـک  يراد  رطاـخ  هـب 
نم هک  دیهدب  حیضوت  ار  دوخ  دارم  متفگ : متسه . اهنآ  زا  موس  هبترم  رد  ياهیپک  سکع و  نم  هکلب  ( 86 ،) ماهدش هدیرفآ  وت  لسغ  تارطق 

تخادنا و نییاپ  يرس  يزاّنَط  زا  مربیم . تّذل  امش  ینابز  نیریش  ییوگ و  نخس  زا  هکنآ  رگید  و  ماهدش ، انشآ  هزات  امـش  تاحالطـصا  اب 
هدـیرفآ لسغ  بآ  تارطق  نآ  زا  نم  اهنت  هن  تفگ : دـش . نشور  روصق  مامت  شیاهنادـند  وترپ ) شـشخرد و   ) ِقیرب زا  هک  دومن  یمّـسبت 

ار اهنآ  ندید  بات  امـش  هدید  ًالعف  هک  دنتـسه  لامک  لامج و  اب  يردق  هب  دنتـسه و  مه  دایز  دنتـسه و  ْدلُخ  تشهب  رد  نانآ  هکلب  ماهدش ،
، تسا دـلُخ  ّتنج  راونا  زا  يوترپ  زین  هک  مالـسلا  يداو  رد  اهنآ  رون ) ياه  عاعـش   ) هّعـشا زا  و  دیـسرب ، اـجنآ  هب  هکنیا  زا  دـعب  رگم  درادـن ،

لامج سکع  متـسه  امـش  تمدخ  رد  ًالعف  هک  نمو  دـیرادن ، ار  ناش  لامج  ندـید  بات  یلاع  بانج  ًالعف  هک  هتفای  ساکعنا  ییاه  هیروح 
هدش هَّللا  دنع  بوبحم  ّبترتم و  ّصاوخ  همه  نیا  هعتُم  لمع  رب  تهج  هچ  زا  ینادیم  چـیه  متفگ : مشابیم . اهنآ  دوجو  هلزان  هبترم  اهنآ و 
نیا عیرـشت  مدع  تروص  رد  و  دنتـسین ، یمئاد  جاودزا  قوقح  يادا  رب  رداق  مدرم  همه  دراد ، هک  ياهیتاذ  حـلاصم  رب  هوالع  تفگ : تسا ؟

یقـشألا ّالإ  ینز  امل  رمع ، اهعنم  الول  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  هکنانچ  تشاد ، يدایز  دـسافم  دـندشیم و  اـنز  بکترم  يرایـسب  مکح ،
دالوا یلع و  تیالو  نودب  هک  يّربت  يرگیدو  ّیلوت  یکی  تسا : جردنم  نامیا  زا  نکر  ود  راک ، نیا  رد  نیا ) رب  هوالع   ) کلذ عم  و  ( 87 .)

مامت رد  دشاب و  هتشاد  ار  سنا ) نج و   ) نیلقث تدابع  ولو  دید ، دهاوخن  يراگتسر  يور  يدحا  ناشنانمـشد ، زا  تئارب  مالـسلا و  مهیلعوا 
نومضم نیمه  هب  دوخ  قح ، ترضح  هکنانچ  درادب ،) هزور  اهزور  دزادرپب و  تدابع  هب  اهبش   ) دشاب راهّنلا  مئاص  لیّللا و  مئآق  ایند  رمع 

دنق و همه  نیا  هک  دیاهدناوخ  سرد  سالک  مادک  هسردم و  مادک  رد  امـش  متفگ : ینادیم . رتهب  نم  زا  وت  و  هدومرف ، هیـسدق  ثیداحا  رد 
ترخآ ملاوع  دولوم  همه  ام  دیشابیم ، یماسا  ظافلا و  دنباپ  دیاهدوب و  ایند  رد  هک  اهامـش  حالطـصا  هب  تفگ : دزیریم ؟ تنخـس  زا  رکش 

: تسا هتفگ  ام  لاثما  فصو  رد  ظفاح  هجاوخ  هکنانچ  يدازردام ، ياناد  ینعی  میتسه  یّما  همه  هکلب  میرادن ، یـسالک  هسردـم و  میتسه ،
مالـسلا و يداو  ناراگزومآ  نم ، لاثما  مّلعم  نکل  دـش  سّردـم  دـص  ِزومآ  هلأـسم  هزمغ  هب  تشونن  طـخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راـگن 

ّالإ هلإ  يذـّلا ال  لاعتملا  ّقحلا  وه   » ّلکلاب اهنآ  مّلعم  العا و  سودرف  یلاها  اهنآ  نیمّلعم  دنـشابیم و  دـلخلا  ّتنج  ناراگزومآ  اهنآ  نیمّلعم 
«. تسین وا  زج  يدوبعم  هک  لاعتم  دنوادخ  نامه  وه ؛
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« انز  » نیمزرس رد 

( نازیوآ  ) هقالع تشپ  هب  ار  رپس  متفرگ و  تسد  هب  ار  اصع  مدـش و  راوس  ار  بسا  متـساخرب  دومن . تکرح  دـیاب  هک  تفگ  دـمآ و  يداـه 
، میدش عقاو  قالتاب  لِگ و  یضارا  رد  میدش ، جراخ  هک  رهـش  دودح  زا  میدومن . تکرح  داد و  نم  هب  ار  هار  زاوج  هرکذت و  يداه  مدومن .
دنتشادن و مد  تشادن و  وم  ناشندب  اریز  دندوب ، مدآ  همه  یلو  دندوب ، یناروناج  هنیزوب  لکش  هب  درکیم  راک  مشچ  ات  هار  فرط  ود  رد  و 
: مدیـسرپ يداه  زا  دشیم . نوریب  هدیـشوج  ِنوخ  كرچ و  یلـسانت ) تلآ   ) ناشیاه جرف  زا  هنیزوب و  لکـش  هب  یلو  دندوب ، هماقلا  يوتـسم 
؟ دوشیم عطق  سَفَن  دیآیم و  شروش  هب  مدآ  لد  ناش  تافاثک  نّفعت و  اهنآ و  ندـید  زا  هک  دـننایک  ناروناج  نیا  و  تسا ؟ ینیمز  هچ  نیا 

مکحم ار  بسا  ماجل  تفرگ ، تشحو  ارم  يوشیم . راتفرگ  هک  يوشن  نوریب  هار  زا  دنناراکانز ، اهنیا  تسا و  توهـش  نیمز  نیمز ، تفگ :
ورف قاس  ات  بسا  یهاـگ  دوب و  نجل  لِـگ و  رپ  یلو  دوب ، راومه  میقتـسم و  هار  هچرگ  دور ، نوریب  میقتـسم  هّداـج  هار  زا  اداـبم  هک  متفرگ 

! داتـسرف میارب  ارنآ  هک  ار  ملاـیع  دـنک  تمحر  ادـخو  دـش ، هداد  نم  هب  لزنم  نیا  رد  بسا  هک  دـش  بوـخ  هچ  متفگ : دوـخ  اـب  تفریم .
ًاعطق دـنک ، جاودزا  سک  ره  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تفگ  تسار  (88 ؛) هنید فصن  زرحأ  دـقف  جّوزت ، نم  هَّللا ! لوسر  قدـص  »

بویع و هدنناشوپ  و   ] سابل اهنآ  89 ؛) « ) َّنَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأَو  ْمَُکل  ٌساِبل  َّنُه  : » تسا هدومرف  دنوادخ  و  تسا . هدرک  ظفح  ار  دوخ  نید  فصن 
ياه تلآ   ) ریکاذم دناهدش و  هتخیوآ  راد  زا  هّلک  هب  ناروناج  زا  یـضعب  مدیدیم  اهنآ . سابل  امـش  دنتـسه و  امـش  ياهيدب ] زا  هدنرادزاب 
گس دننام  اهنآ  دننزیم و  یمیس  ياه  قاّلش  اب  نیا ، رب  هوالع  ار  اهیضعب  و  تسا ، هدش  هدیبوک  راد  هب  نینهآ  ياه  خیم  اب  نانآ  یلـسانت )

. دییوگن نخس  نم  اب  دیوش و  رود  ناگس ] يا  [ ؛) 90 « ) ِنوُمِّلَُکت الَو  اهِیف  اُوئَسْخِإ  : » دنیوگیم دننزیم ، ار  نانآ  هک  یناسک  دننکیم و  ادص 
يدیدیم شاک  يا  و  91 ؛) « ) َنُوِنقُوم ّانِإ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  انْعِمَسَو  انْرَْـصبَأ  انَّبَر  ْمِهِّبَر ، َْدنِع  ْمِهِـسوُؤُر  اوُسِکان  َنُومِرْجُملا  ِذِإ  يَرت  َْولَو  »

ات نادرگزاب  [ ایند هب   ] ار ام  سپ  میدینـش ، میدید و  اراگدرورپ ! دنیوگیم : هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نامرجم  یتقو 
هار زا  ار  نیرفاسم  هک  دـندرکیم  هلمح  یـضعب  دندیـسر ، ناهایـس  هک  مدـید  میراد ! نیقی  [ تمایق هب  کنیا   ] ام میهد ، ماجنا  هتـسیاش  راـک 

نیمز مدیدیم  نم  و  دنورب . هار  رانک  نیمز  یکشخ  زاهک  دندرکیم  دومناو  ار  یضعب  و  دندادیم ، مر  ار  نابوکرم  یـضعب  و  دننک ، نوریب 
درکیم لیم  ناسنا  یّتح  دشیمن ، ادیپ  ناش  ياهبسا  ّمس  ياج  هک  دوب  کشخ  يروط  هب  دنتفریم ، اجنآ  زا  ناهایـس  هراوس  هک  هار  رانک 

زا ادابم  هک  میتشاد  مکحم  ار  اهبسا  ماجل  يداه ، مالک  نامه  هب  میدوب  مزتلم  کـلذ  عم  دورب ، هار  هراـنک  زا  هار  ناـیم  نجل  ترثک  زا  هک 
اه و نجل  هب  ندرگ  ات  یمدـق  دـنچ  زا  سپ  دـنتفر ، نوریب  هار  زا  ناهایـس  هلیـسو  هب  هک  نیرفاسم  زا  یـضعب  میدـیدیم  و  دـنور . نوریب  هار 

ياه نجل  هب  ناشندب  دشیم ، نوریب  رایسب  تمحز  اب  مه  یـسک  رگا  دوب و  لکـشم  ناشندش  نوریب  هک  يروط  هب  دنتفریم ، ورف  اه  قالتاب 
هک دشیم  مولعم  تخیریم و  نیمز  هب  ترارح  یغاد و  زا  درکیم و  بآ  ار  ناشندب  تشوگ  اه  نجل  ياهقیقد ، زا  سپ  دوب و  هدولآ  هایس 

: متفگیم مدرکیم و  طاـیتحا  بسا  ماـجل  نتفرگ  رد  تشحو ، زا  تسا . نارطق  اـی  ریق و  باـیلق و  نوـچمه  هکلب  تسا ، نجل  اـهنت  هن  نـیا 
هتفگ متفگ : يداه  هب  دـننکیم . رّکـشت  دـنلب  زاوآ  هب  نیرفاـسم  هک  مدینـشیم  و  (. 92 « ) مّرخملا داوّـسلا  نم  ینلعجیمل  يذـّلا  هَّلل  دـمحلا  »

لها ال هک  دوب  ایند  مکح  نآ  تفگ : يداه  دزوسن . شلد  دونـشن و  وا  هک  يوگ  قح  رکـش  هتـسهآ  يدـید ، ار  التبم  رگا  هک : تسا  ربمغیپ 
رتشیب التبم  صخـش  هّصغ  سوسفا و  هک  دومن  رّکـشت  دنلب  دیاب  تسازـس ، ازج و  زور  هک  اجنیا  رد  یلو  دـندوب ، مرتحم  رهاظ  رد  هَّللا  ّالإ  هلإ 
باوخ زا  ییانیب و  هب  يروک  زا  ییانشور و  هب  یکیرات  زا  ایوگ  ددرگ . نشور  رهاظ و  ًاجیردت  هدوب ، روتسم  بیغ و  رد  هچنآ  هیّلک  و  دوش ،
یعقاو یناگدنز  ترخآ  يارـس  انامه  و  93 ؛) « ) ُناوَیَحلا َیَِهل  َةَرِخآلا  َراّدـلا  َّنِإَو  : » هک تسا  هدرمژپ  هدـکتملظ و  ایند  میوریم . يرادـیب  هب 

زا هدیدرگ و  کیرات  ینافوط و  اوه  دزرلیم و  تّدشهب  نیمز  دـش ، دایز  تائالتبا  مدـید  ( 94 ««.) ِروُّنلاَو ِتاُملُّظلا  ُلِـعاج  َهَّللا  َّنِإ   » و تسا .
( كانتشحو ياههفایق   ) یشحُوم لکایه  هب  ناراتفرگ  و  هداد ، خر  ییاربک  رشحم  هار ، فرط  ود  رد  و  درابیم ، گنس  گرگت  لثم  نامـسآ 
زا یگنـس  دنـشک ، نوریب  اه  نجل  زا  ار  دوخ  ییاه  تمحز  زاسپ  رگا  دنتـسه و  قرغ  غاد  ياـه  نجل  نآ  رد  و  شـالت ، رد  دـناهدمآرد و 
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ياهداعلا قوف  تشحو  رد  رابگرم ) لاح   ) ـالیو او  ِتروص  نیا  زا  دـنوریم . ورف  نیمز  هب  یخیم  لـثم  هراـبود  هدروخ ، ناشرـس  هب  نامـسآ 
يروط هب  تسا ؟ كاـندرد  تخـس  ناشباذـع  هک  دـننایک  ناـیالتبم  نیا  تسا و  ینیمز  هچ  نیا  مدیـسرپ : يداـه  زا  دـیزرل . مندـب  مداـتفا و 

هتفرگ یتسـس  شیاوق  هدیرپ و  شگنر  فوخ  زا  دوب و  زاورپ  رد  نم  رـس  يالاب  رد  يداه  هک  دوب  هدرک  تّدش  نامـسآ  زا  گنـس  ندـیراب 
جراخ يدوز  هب  اهنآ  نایم  زا  رگم  ات  نک ! تعرـس  وت  دنطاول . لها  زا  ناراتفرگ  تسا و  توهـش  نیمز  نامه  نیمز ، نیا  : » داد باوج  دوب .
هدوب اهنآ  نایم  رد  ای  دشاب و  یضار  یهورگ  راک  هب  سک  ره  (95 ؛) مهنم وهف  جرخی ، ملو  مهیف  لخادلا  وأ  موق  لعفب  یضارلا  : » هک میوش 

تروـص نیا  هب  تسا و  یمدآ  توهـش  ًاـتقیقح  هک  هار -  ناـیم  ياـه  نجل  نـیا  مـتفگ : ددرگیم .» بوـسحم  ناـنآ  وزج  دوـشن ، جراـخ  و 
هک ریگب  رس  يور  رب  ار  رپس  تسین ! هراچ  تفگ : يداه  دنک . تعرس  هک  دهدیمن  رس  ار  بسا  دراد  هک  یگدنبـسچ  هطـساو  هب  هدمآرد - 
هَّللا ضرأ  نکت  مل  أ  : » میدرگ صـالخ  ـالب  نیا  زا  یهلا  ددـم  قیفوت و  هب  هکلب  نک ، انـشآ  بسا  هب  مه  هناـیزات  دـنچ  دروخن ، وت  هب  یگنس 

. میوش صالخ  الب  نیا  زا  هک  هدنامن  شیب  خسرف  ود  دـینک . ترجاهم  نآ  رد  هک  دوبن  روانهپ  ادـخ  نیمز  ایآ  96 ؛) « ) اهیف اورجاهتف  ۀعساو ،
ار دوخ  داد و  تکرح  ار  دوـخ  مد  بسا  مدز ، وا  يوـلهپ  هب  باـکر  اـبو  متخاوـن  بسا  بقع  هب  یقاّلـش  دـنچ  مدوـمن و  عـمج  ار  دوـخ  نم 

نوچمه نم  رـس  يالاب  رد  هشیمه  هک  يداه  تفرگ . ندیرپ  تخـس ) دـنت و   ) رـصرص داب  نوچ  تخادـنا و  ینیب  هرپ  هب  داب  درک و  دابدرگ 
ِضْرَعَک اهُـضْرَع  ٍۀَّنَجَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباـس  : » هک مدـش ] هیآ  نیا   ] ِندـناوخ مرگرـس  مه  نم  داـتفا و  بقع  دوـب ، زاورپ  رد  زاـبهش 

نیمز نامسآ و  يانهپ  هب  نآ  تعـسو  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  هب  ندیـسر  يارب  دیریگ  تقبـس  مه  زا  97 ؛) « ) ِضْرَألاَو ِءآمَّسلا 
مهرد همه  میاضعا  دز و  نیمز  هب  ارم  دروخ و  مر  وا  لکیه  زا  بسا  دیناسر ، نم  هب  ار  دوخ  درز  وید  نوچ  مه  نوعلم  هایـس  ناهگان  تسا .
يداـه دومن . نوریب  ار  دوخ  ياـهتسد  تمحز  هب  ناویح  تفر و  ورف  قـالتاب  هب  دـش و  نوریب  هار  زا  مه  بسا  تسد  ود  و  دـیدرگ ، درخ 

البرپ نیمز  نآ  زا  میتفر و  یمدق  دنچ  دیـشکیم ، ار  بسا  ماجل  دوخ  تسب و  مکحم  بسا  يور  هبو  تسب  ارم  ياپ  تسد و  رـس و  دیـسر ،
کیدزن تقو  ره  وا  تفگ : تسا . هدز  همدص  ارم  هدمآ و  کیدزن  هایـس  نیا  ياهدش ، رود  نم  زا  تقو  ره  وت  يداه ! متفگ : میدـش . نوریب 

. تسا ناتدوخ  بناج  زا  زین  وا  ندش  کیدزن  موشیم و  رود  نم  دوشیم ،

« يرورپ نت  یتسرپ و  مکش   » نیمزرس رد 

هب تسار  تسد  رد  هک  ییاهنآ  دندوب ، نارورپ  نت  ناتـسرپ و  مکـش  یلاها  اجنآ  رد  هک  میدش  توهـش  یـضارا  زا  يرگید  یـضارا  لخاد 
هک ییاهنآ  یلو  دنتشادن . ینادنچ  باذع  دوب و  ناشدوخ  لالح  لام  زا  ناش  یتسرپ  مکش  دندوب  نادنفسوگ )  ) مانغا واگ و  رخ و  تروص 

یقرف هدوب و  كابیب  دوخ  يرورپ  نت  یتسرپ و  مکـش  لکـش  رد  هک  دـندوب  یناسک  دـندوب ، سرخ  كوخ و  تروص  هب  پچ و  تسد  رد 
هفیاط و  دوب . کیراب  رغال و  ناشیاضعا  ریاس  گرزب و  رایـسب  ناشیاه  مکـش  دنتـشاذگیمن و  ریغ  لام  دوخ و  لاـم  مارح ، لـالح و  ناـیم 
هکلب نایاپراهچ  نوچمه  نانآ  98 ؛) « ) ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَألاَک  َِکئلْوُأ  : » هک دـندوب  زین  رازآ  تیذا و  رد  لکـش  رییغت  رب  هوالع  پچ ، تسد 

!. دنتسه رت  هارمگ 

اهییابیز اهیتشز و  يداو 

هشوت داز و  زا  طقف  نیرفاسم  و  دشیمن ، ادیپ  لزنم  نیا  رد  يزیچ  دوب و  عقاو  کشخ )  ) يْرفَق نابایب  رد  هک  نیرفاسم ، هاگلزنم  هب  میدیـسر 
بـسا زا  ندروخ  نیمز  هطـساو  هب  نم ، ياضعا  نوچ  دندومنیم و  یگدنز ) نارذـگ   ) هشاعا دنتـشاد ، دوخ  یتشپ  هربوت  نایم  رد  هک  دوخ 

تـسردنت دـیدرگ و  عفر  اهدرد  دـیلام ، نم  ندـب  هب  دروآ و  نوریب  ییاود  دوب ، یتشپ  هربوت  هک  یطوق  ناـیم  زا  يداـه  تشاد ، يدـنمدرد 
هدروآ اج  هب  یهلا  ياهتمعن  لباقم  رد  ایند ، رد  هک  دوب  یـساپس )  ) يدـمح ِنطاب  : » تفگ دوب ؟ ییاود  هچ  نیا  مدیـسرپ : يداـه  زا  مدـش .

مِْعنُم بناج  زا  ار  اهتمعن  هک  دمح -  نطاب  زین  ترخآ  رد  (، 99) گرم ّاِلا  دوب  يدرد  ره  ياود  ایند  رد  دمح  تئارق  هکنانچ  اریز  يدوب ،
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هل یّتلا  معّنلا  ّنأ  ملعو  يدـبع ، یندـمح  یلاعت : هَّللا  لاق  : » هک تسا ، يورُخا  درد  ره  ياود  تسا -  نتـشاد  نانتما  وا  زا  نتـسناد و  یقیقح 
ُتعفد امک  ةرخآلا  ایالب  هنع  عفدأو  ةرخآلا  معن  ایندلا  معن  یلإ  هل  فیـضُأ  ّینإف  مکدهـشُأ  یلوطبف  هنع  تعفدنا  یّتلا  ایالبلا  ّنأو  يدنع ، نم 

نم و بناج  زا  دراد  هک  ییاهتمعن  دـیمهف  و  دومن ، شیاتـس  ارم  نم  هدـنب  دـیامرفیم : یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  (100 ؛) ایندلا ایالب  هنع 
يایند ياهتمعن  هب  ار  ترخآ  ياهتمعن  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  ناگتـشرف ]! يا   ] دوب نم  شـشخب  هب  دـش ، فرطرب  وا  زاهک  ییاهالب 

«. مدومن فرطرب  وا  زا  ار  ایند  ياهالب  هک  هنوگنامه  درک ، مهاوخ  فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  ياهيراتفرگ  میازفایم و  يو 

« نابز ِتوهش   » نیمزرس رد 

تاّیلب و  تسا ، نابز  هب  ّقلعتم  يزورما  تاوهش  نکیلو  میوشیم ، جراخ  توهش  نیمز  زا  زورما  ِرخآ  تفگ : يداه  میدومن . تکرح  حبص 
بآ بسا ، اـب  دـیاب  تسا و  بآیب  یـضارا  نیا  و  دوب ، جورف  هب  ّقلعتم  توهـش  هک  لّوا  زور  زا  تسین  رتمک  زورما  تشحو  و  اهیتخـس ) )
هزور زا  تفگ : تسیچ ؟ رپس  نیا  مدیـسرپ : دراد . تیّمها  زورما  هک  رادرب  ار  رپس  و  يورب ، هدایپ  دـیاب  ناکمالا  یّتح  تدوخ  مینک و  لمح 
هزور اریز  ( 101 (؛ ٌءآجو ّهنأ  امک  ِراّنلا ، نم  ۀـّنُج  موصلا  ّنإف  . » تشاد ظوفحم  ار  وت  یجورف  تاوهـش  زا  هک  دوب  وت  ندوب  هنـسرگ  نتفرگ و 

، دش ادیپ  زین  تلاهج  ياقآ  مدید  میتفر . میدومن و  تکرح  دناشنیم .» ورف  زین  ار  یسنج  توهـش  هکنانچ  دشابیم ، مّنهج  شتآ  زا  يرپس 
فرطزا تلاـهج  ياـقآ  میتفریم و  يداـه  اـب  مدـش . رود  وا  زا  یمدـق  دـنچ  نم  وش ! رود  نم  زا  وت  تفگ : وش ! رود  نم  زا  نوعلم ! متفگ :

هب یـضعب  و  دوبک ، درز و  ياهگنر  هب  نومیم ، هابور و  گس و  تروص  هب  یفلتخم  ناروناـج  هار  فرط  ود  ردو  دـمآیم  هار  پچ  تسد 
یـضعب شوگ  ناهد و  زا  دندیزگیم و  هدیرد و  ار  رگیدکی  دندوب و  گنج  رد  مه  ًابلاغ  هک  دندوب ، شوم  رام و  روبنز و  برقع و  تروص 
تعجارم هناسویأم  یلو  دـندیودیم ، يوس  نآ  هب  یگمه  درکیم و  بآ  شیامن  بارـس ، طاقن ، یـضعب  رد  دـشیم . جراخ  شتآ  اهنآ  زا 

شتآ ياههلعش  و  درگوگ )  ) تیربک هدود  اه  هاچ  نآ  زا  هک  قیمع  ياههاچ  رد  یضعب  دندوب . رادرم  ندروخ  لوغشم  یضعب  و  دندرکیم .
دندرکیم و رخسمت  نینمؤم  هب  هک  یناسک  تفگ : تسا ؟ یصاخشا  هچ  ياج  اه ، هاچ  نیا  مدیسرپ : يداه  زا  دندوب . هداتفا  دمآیم ، نوریب 
هک یناسک  و  وج . بیع  يوگ  دـب  ره  رب  ياو  102 ؛) « ) ٍةَزَُمل ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  . » دـندزیم الاب  وربا  مشچ و  دـندومنیم و  یجک  نهد  بل و 

. دنتسه تبیغ  هب ) ناگدنهد  شوگ   ) نیعمتـسم دوشیم ، نوریب  شتآ  ناشیاهشوگ  زا  هک  یناسک  و  دنناگدننک . تبیغ  دنروخیم ، رادرم 
درز هک  یناسک  و  دناهدز . تمهت  هتفگ و  ازـسان  یـشاّحف و  رگیدکی  هب  دـنوجیم ، گرگ  هبرگ و  گس و  لثم  ار  رگیدـکی  هک  یناسک  و 

زا هبترم  کی  یتعاس  و  دوب ، روآ  شطع  مرگ و  تیاغ  هب  نیمز  نآ  ياوه  دـننایوگغورد . نانیچ و  نخـس  ماّمن و  دـنراد ، نابز  ود  هرهچ و 
لمح مک  بآ  میراد و  دایز  ولج  رد  بآیب  ِهار  تفگیم : دادیمن و  بآ  ًالـصا  یهاـگ  مک و  یهاـگ  مه  وا  مدرکیم ، بلط  بآ  يداـه 

کچوـک دـیاب  نم  تیفرظ  ارچ  متفگ : دوـبن . نیا  زا  شیب  وـت  دادعتـسا  تیفرظ و  تفگ : يدرک ؟ لـمح  مک  بآ  ارچ  متفگ : تـسا . هدـش 
قح دشن و  لصاح  قلطم  يراگتـسر  يدومن و  کشخ  ار  وا  يدناسر و  نآ  هب  اوقت  ِبآ  رتمک  یتشاد و  هگن  کچوک  دوخ  تفگ : دـشاب ؟

ناـنمؤم هک  یتـسار  هب  103 ؛) « ) َنوُضِْرعُم ِوـْغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َنوُعِـشاخ ، ْمِِهتالَـص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوـُنِمْؤُملا ، َحَْـلفَأ  ْدَـق  : » دوـمرف یلاـعت 
یتشادن زیهرپ  ضارعا و  تایوغل  زا  نادنچ  وت  و  دننادرگ . يور  یگدوهیب  وغل و  زا  دنراد و  عوشخ  ناشزامن  رد  هک  نانآ  دندش ، راگتـسر 

راـک ياهّرذ  نزو  مه  سک  ره  سپ  104 ؛) « ) ُهَرَی ًاّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  ُهَرَی ، ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  . » يدوبن عشاـخ  زاـمن  رد  و 
. تسین لیم  فیح و  ياهّرذ  ناـهج  نیا  رد  و  دـنیبیم . ار  نآ  دـنک  دـب  راـک  ياهّرذ  نزو  مه  سک  ره  و  دـنیبیم ! ار  نآ  دـهد  ماـجنا  ریخ 

نامـسآ هب  ور  شتآ  ياههلعـش  اب  طولخم  یهایـس  دود  قفا  یکیدزن  رد  مدـید  مدرک ، هاـگن  ینیبیم ؟ هچ  نک ، هاـگن  هار  يولج  هب  تفگ :
راـکذا و زا  اهناتـسوب ، بآ  تفگ : تسیچ ؟ نآ  متفگ : يداـه  هب  تسا . هتفرگ  شتآ  هویم ، راجـشا  زا  ُرپ  ياهناتـسوب  مدـید  زین  دوریم و 
تانسح و هدمآرد و  یشتآ  تروص  هب  نآ  هدز و  رس  یتایوغل  تمهت و  غورد و  نمؤم  نابز  زا  الاح  هدش و  هتخاس  ینمؤم  لیلهت  حیبست و 

یـشتآ نینچ  دادیم و  تیّمها  اهنآ  هب  هتبلا  تشاد ، يّرقتـسم  نامیا  رگا  راجـشا  نآ  بحاص  و  ( 105 .) دنکیم مودـعم  دراد  ار  وا  ياهغاب 
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تهج نیا  زا  تشاد . دـهاوخن  يدوـس  یلو  دـیآیم ، نوریب  شداـهن  زا  ترـسح  دود  دـمهفیم و  دـسرب  اـجنیا  هب  هـک  یتـقو  داتـسرفیمن .
، تسا بئاغ  اهرظن  زا  يّدام  ناهج  رد  دناهداد و  ربخ  ام  هب  مالسلا  مهیلعایبنا  هک  لامعا  توکلم  جیاتن و  هب  نتشاد  نامیا  هب  ّقح ، ترـضح 

َنوُمیُِقیَو ِْبیَغلاـِب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل  ًيدُـه  : » دـیامرفیم دـنکیم و  ریـسفت  بیغ » ناـمیا   » هب ار  اوقت »  » شباـتک لّوا  رد  هداد و  تیّمها 
نآ هب  یتقو  دـنرادیم . اپ  هب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  بیغ  هب  هک  ناـنآ  مه  تسا ، ناگـشیپ  اوقت  تیادـه  هیاـم  [ نآرق نیا  [ ؛) 106 « ) َةولَّصلا
نیا رد  تخاس . دوبان  هدنکارپ و  دومن و  دـنلب  ار  اهرتسکاخ  تفرگ و  ندـیزو  يدـنت  داب  میدیـسر ، هدـش  رتسکاخ  هتفرگ و  شتآ  ياهغاب 

هک تسا  يرتسکاخ  نوچمه  [ نارفاک  ] نانآ لاـمعا  107 ؛) « ) ٍفِصاع ٍمْوَی  ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْـشا  ٍدامَرَک  ْمُُهلامْعَأ  : » دومن تئارق  يداه  لاح 
. دزوب نآرب  تخس  يداب  دنت  ینافوط ، زور  کی  رد 

تمحر نیمزرس  هب  دورو 

اب دوب . اون  شوخ  نالبلب  يراج و  ياهبآ  نیحایر و  لـگ و  هویم و  زا  رپ  هک  دـش  ادـیپ  مّرخ  زبس و  ياـهغاب  هتخوس ، ياـهغاب  نآ  زا  سپ 
: تفگ يداه  درمیم . تریح  هّصغ و  زا  دوب ، هاگآ  هّصق  نیا  هب  شبحاص  رگا  و  هدوب ، اهنیا  لثم  مه  هتخوس  ياهغاب  نآ  ًامتح  متفگ : دوخ 
ار بسا  و  زیوایب )  ) نک هقالِع  بسا  هب  ار  رپس  اصع و  هتفرگارف . ار  نآ  رسارس  یتمالس  تینما و  هک  تسا  مالسلا  يداو  نیمزرـس  لّوا  اجنیا 
، رصق هزاورد  جراخ  رد  میدیـسر . يرـصق  رد  هب  میتفر و  اهراک ، نیا  زا  سپ  دنک . ارچ  لزنم ، نیا  زا  تکرح  تقو  ات  نک  اهر  اهنمچ  رد 

جاـجّزلا ّقر  بآ . یب  دوب  یـضوح  و  فرظ ، یب  دوب  یبآ  ّهنأـک  ضوح  تفاـطل  بآ و  يافـص  زا  هک  مدـید  بآ  زا  رپ  روـلب و  زا  یـضوح 
هیبش اذـل  بارـش ، مه  دوب و  فاّفـش  نیرولب  فرظ  مه   ) رمخ الو  حدـق  اّمنأکو  حدـق  الو  رمخ  اّمنأکف  رمألا  لکاشتف  اهباشتف  رمخلا  ّتقرو 

، تسین نیب  رد  یفرظ  تسا و  هنایم  رد  بارـش  اهنت  ییوگ  هکنانچ  دوب ، راوشد  يرگید  زا  اهنآ  صیخـشت  هک  ياهنوگ  هب  دندش ، رگیدمه 
هداهن یمـشیربا  ریرح  ياه  هلوح  گـُنل و  بوغرم و  ياهیلدنـص  زیم و  ضوح ، فارطا  رد  تسین .) ناـیم  رد  یبارـش  تسا و  فرظ  اـی  و 

رهاظ ياهوم  ینعی  میداد ، افـص  ّشغ  ّلغ و  تارودک و  زا  ار  دوخ  نطاب  رهاظ و  میدروخ و  هطوغ  ضوح  نآ  رد  میدـش و  تخل  دـندوب .
نیکـشم ياهوربا  مشچ و  ناگژم و  رـس و  يوم  طقف  دش . عفر  رگید  ياه  صقن  بیع و  ریاس  لیبس و  شیر و  یّتح  ندـب ،) تسوپ   ) هرـشب
تارودک و  دش ) رتابیز  تسوپ  ییابیز   ) هدش هدوزفا  هدرپ  کی  هرـشب  نساحم  هدنام و  یقاب  دیازفایم ) ییابیز  رب   ) تسا نْسُح  رب  ِدیزم  هک 

ياـه هبئاـش  و   ] هنیک هنوـگره  ( 108 « ) َنِیِلباقَتُم ٍرُرُـس  یلَع  ًاـناوْخِإ  ٍّلِـغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  اـم  اـنْعََزنَو  . » دـیدرگ كاـپ  زین  نطاـب  لـیاذر  و 
؟ تسیچ همشچ  نیا  مسا  مدیسرپ : دناهتـسشن . رگیدکی  يور  هب  ور  ییاه  تخت  رب  هناردارب  مینَک ، رب  تسا ، نانآ  ياههنیـس  رد  هک  [ یناسفن
زا نم  ياهسابل  میدیـشوپ . دوب ، اجنآ  رد  هک  ار  يرخاف  ياهسابل  ندـب ، يافـص  زا  سپ  ( 109 «.) ِمیِکَحلا ِنآْرُقلاَو  ص *  : » تفگ يداـه 
نم مدش و  قشاع  دوخ  هب  هک  مدید  لامک  لالج و  اهب و  اب  ار  دوخ  يردق  هب  مدرک ، رظن  هنیآ  هب  دوب . دیفس  يداه  ياهسابل  و  زبس ، ریرح 
ّقد تفرگ و  ار  رد  هقلح  يداه  میتساخرب ، مدروخیم . هطبغ  مدنام و  ورف  وا  ياهب  نسح و  رد  مدرک  رظن  هک  يداه  هب  یبوخ ، همه  نیا  اب 

دیسوب و ار  نآ  ياضما  مداد ، ار  هرکذت  دیهدب . ار  دوخ  روبع  هرکذت  تفگ : دوشگ و  ار  رد  ییورـشوخ  ناوج  دیبوک .) ار  رد   ) دومن بابلا 
لخاد اه ) راسهمشچ  اهغاب و   ) اجنآ رد  ینمیا  تمالـس و  اب  دوشیم ]: هتفگ  اوقت  لها  هب  [ ؛) 110 « ) َنِینِمآ ٍمالَِسب  اهُولُخْدُأ  : » تفگ مّسبت  اب 
لخاد دـیدرب . ثرا  هب  دـیدادیم ، ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  ار  تشهب  نیا  111 ؛) « ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  اهوُُمْتثِروُأ  ُۀَّنَجلا  ُمُْکِلت  ْنَأ  . » دـیوش

انِّبَر ُلُسُر  ْتَءآج  ْدََقل  ُهَّللا ، اَنادَـه  ْنَأ  الَْول  َيِدَـتْهَِنل  اّنُک  امَو  اذـِهل  انادَـه  يِذَّلا  ِِهَّلل  ُدْـمَحلَا  : » میدومن يراج  نابز  هب  ماگنه  نآ  رد  میدـش و 
تیاده ار  ام  ادخ  رگا  دش و  نومنهر  [ تمعن همه   ] نیا هب  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  ًانایَع ؛] ُهاَرن  يِذَّلا  ( ] 112 « ) ِّقَحلِاب

يداه مینکیم .] هدهاشم  راکشآ  ار  نآ  ام  هک  یقح  نامه  . ] دناهدروآ ار  ّقح  ام  راگدرورپ  ناگداتسرف  ًامّلـسم  میتفاییمن . هار  دوب  هدرکن 
يور رب  زمرق  لمخم  ياه  کشت  هدراذـگ و  نآ  رد  الط  ياهتخت  دوب . رولب  هچراـپکی  هک  میدـش  ياهفرغ  لـخاد  بقع ، زا  نم  ولج و  زا 
لامج نسح و  نآ  اب  داتفا ، هفرغ  راوید  فقس و  رد  ام  سکع  دندوب . هدیچ  نآ  يور  فیظن  فیرظ و  ياهاکتم  اه و  یتشپ  هتخادنا و  اهنآ 
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اهاذـغ و  ) هبرـشا هیذـغا و  نآ ، يور  رد  دـندوب و  هداهن  يروخاذـغ  زیم  هفرغ ، طـسو  رد  میدربیم . تّذـل  ناـمدوخ  ندـید  زا  میتشاد  هک 
ٍرُرُـس یلَع  . » میتسـشن اهتخت  نآ  يور  رب  ام  دندوب ، هداتـسیا  فص  هب  تمدخ  يارب  ینارـسپ  نارتخد و  و  دوب ، هدـش  هدـیچ  اه ) یندیـشون 

، َنُوفِْزُنی الَو  اْهنَع  َنوُعَّدَُـصی  ـال  ٍنیِعَم ، ْنِم  ٍسْأَـکَو  َقیِراـبَأَو  ٍباوْکَأـِب  َنُودَّلَُخم ، ٌنادـْلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َنِیِلباـقَتُم ، اـْهیَلَع  َنِیئِکَّتُم  ٍۀـَنوُضْوَم ،
الَو ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال  َنُولَمْعَی ، اُوناک  اِمب  ًءآزَج  ِنُونْکَملا ، ُِؤلْؤُّللا  ِلاْثمَأَک  ٌنیِع ، ٌروُحَو  َنوُهَتْـشَی ، اّـمِم  ٍْریَط  ِمَْحلَو  َنوُرَّیَخَتَی ، اّـمِم  ٍۀَـهِکافَو 

يور هب  ور  هدز و  هیکت  نآ  رب  هک  یلاح  رد  دناهتـسشن ، هتـسویپ  مه  هب  ياهتخت  رب  ناـبّرقم ]  ] اـهنآ 113 ؛) « ) ًامالَس ًامالَـس  ًالِیق  ّالِإ  ًامِیثَْأت ،
نانآ درگادرگ  هتـسویپ  یتشهب  يراـج  ياـهرهن  زا  ییاـه  ماـج  اـههزوک و  اـه و  حدـق  اـب  [ توارط رد   ] هنادواـج ناـناوجون  و  دـنرگیدکی ،
لیام هک  عون  ره  زا  هدنرپ  تشوگ  زا  دننک و  باختنا  هک  هویم  هنوگره  دنوشیم و  تسم  هن  دـنریگیم و  دردرـس  هن  نآ  زا  هک  دـندرگیم 
ربارب رد  تسا  یـشاداپ  یگمه  اهنیا  دنتـسه . ناـهنپ  فدـص  رد  دـیراورم  نوچمه  هک  دـندرگیم ، ناـنآ  درگ  رد  نیعلا  روح  زین  دنـشاب و 
تسا مالس  دنونشیم ، هک  يزیچ  اهنت  دولآ ، هانگ  نانخس  هن  دنونشیم و  يا  هدوهیب  نخـس  هن  تشهب  رد  نانآ  دندادیم . ماجنا  هک  یلامعا 

. مالس و 

روبع زاوج 

مب ریز و  هک  تشذگن  یتعاس  میدـیمل . تحارتسا ) تلاح  هب   ) ًاحیرتسم اهتخت  يور  هب  هویم ، رهاط و  ياه  بارـش  اذـغ و  فرـص  زا  دـعب 
، تخاسیم هناوید  یحور  ياههبذاج  زا  هناگیب و  شوه  زا  ار  ناسنا  هک  یقیسوم ، تاماقم  ناحلا و  اب  شوخ  ياهتروص  دش ، دنلب  اهزاس 

دنلب دومنیم ، توالت  ار  ناسنا ) هروس   ) یتأ له  هروس  هک  زان ، همـشرک و  هب  جوزمم  زاـجح  نحل  هب  یتوص  ناـهگان  دیـسریم . شوگ  هب 
لایخ يداه  هک  مدوب  هدراذگ  مه  يور  مشچ  مدوب ، هدیمل  هک  روطنامه  نم  دندش . شوماخ  ًامارتحا  نارگید  دوب و  ابرلد  رایـسب  هک  دش ،

ضرق رگید  شوگ  راـهچ  متـشاد و  شوـگ  ود  نکل  و  دـنک ، لـفاغ  عامتـسا  زا  ارم  ( 114) تاّیثرم اداـبم  زین  و  دـنزن ، فرح  مباوخ و  دـنک 
نم دـیدرگ . شوماخ  زین  توص  نآ  مامت و  هروس  هکنآ  ات  دوب ، هکرابم  هروس  نآ  توالت  عامتـسا  لوغـشم  مساوح  گناد  شـش  مدومن و 

وا هد  هک  یتکلمم  نابرق  متفگ : تسا . رورسلا  راد  تاهد  زا  یکی  تفگ : تسا ؟ مان  هچ  ار  رهش  نیا  مدیسرپ : تسشن . زین  يداه  متـسشن و 
هکراـبم هروس  نآ  يراـق  توص و  نآ  بحاـص  مدیـسرپ : دوب !؟ دـهاوخ  هنوگچ  وا  تختیاـپ  و  تکلمم )  ) همـصاع رهـش و  سپ  تسا . نیا 

نحل نیا  اب  یناحور و  ملاع  نیا  رد  هژیو  هب  متشاد ، تسود  رایـسب  يّدام  ناهج  رد  ار  هروس  نیا  نوچ  دوب ؟ هدنک  اج  زا  ار  ملد  هک  تسیک 
نیا ياورنامرف )  ) گرزب ّیلو  منادیمن ! تفگ : منیبب . مسانـشب و  دـیاب  ار  يراق  نیا  تخادـنا و  رـس  رد  يروش  هزاـت و  تاـیح  ارم  زاونلد ،
نیا بحاص  ایوگ  و  میسرب ، وا  تمدخ  هب  دوخ  هرکذت  ياضما  يارب  هک  تسا  مزال  دیآیم و  نیرفاسم  زا  یـشکرس  يارب  یهاگ  تکلمم ،

دهاوخ هچ  ام  رب  درکن  رگا  و  دنکن ؟ اضما  ار  هرکذت  تسا  نکمم  يداه ! متفگ : مینیبب . اجنآ  رد  مه  ار  وا  دیاش  دشاب و  هدـمآ  وا  اب  توص 
وت دنکن . اضما  هک  تسا  دیعب  یلو  دوب ، دهاوخ  راز  راک ، هک  تسا  مولعم  ندرکن ، اضما  تروص  رد  دراد و  یلقع  ناکما  تفگ : تشذگ ؟

. دراد یهاگآ  نآ  هب  هتشاد و  فارـشا  دوخ  سفن  رب  ناسنا  هکلب  115 ؛) « ) ٌةَریَِـصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِإلا  َِلب  . » نکب دوخ  نطاب  زا  ار  لاؤس  نیا 
؛ هَّللاب ّالإ  ةّوق  الو  لوح  ال  . » مدّدرتم دیما  میب و  نیب  رد  هک  مدـید  مدومن ، هعلاطم  هک  ار  دوخ  دوجو  دـمآرد ، هزرل  هب  يداه  فرح  زا  متـشپ 
. يدرک نازحـالا  تیب  هک  وت  تسا ، رورـسلا  راد  اـجنیا  بجع  يداـه ! متفگ : ادـخ .» تساوخ  هب  رگم  تسین  ییورین  لّوحت و  رییغت و  چـیه 

اّمِإ . » دـنک مادـقا  رتدوز  هچره  دـیاب  تسا ، ناسرت  هک  يرما  رطخ  زا  لـقاع  دوشیم . هدوزفا  هقیقد  هب  هقیقد  نم  بارطـضا  هک  میورب  زیخرب 
تروص شوخ  ناناوج  نابایخ ، فرط  ود  زا  میدید  دوب ، هدنام  یتنطلـس  رـصق  ترامع و  هب  نادیم  کی  میتفر ، ( 116 « ) ًاروُفَک اّمِإَو  ًارِکاش 

زا يداه  دناهداتـسیا . تکرحیب  تکاـس و  هداـهن ، شود  يور  هب  هنهرب  ياهریـشمش  هدیـشک و  فص  فرط  ود  رد  لاـس ، نس و  کـی  هب 
دهاوخ هاشداپ  نیا  ياضما  هب  هرکذـت  نیا  هک  میدوب ، فئاخ  دوخ  رب  رایـسب  میدومن . روبع  اـهنآ  ناـیم  زا  و  تساوخ ، هزاـجا  اـهنآ  گرزب 

؛! لجعلا لجعلا !  » هب یتبیه  اب  يادص  دندمآ و  نوریب  رـصق  زا  سوبع  حّلـسم و  راوس  دنچ  میدید  میدیـسر ، هک  رـصق  رد  هب  ریخ ؟ ای  دیـسر 
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، دمآ نوریب  رصق  زا  هک  یـسک  زا  دیزرلیم . همه  مادنا  ادص  نآ  زا  و  دنتفر ، تخات  هب  ناراوس  نیا  دوب و  دنلب  رـصق  زا  دیباتـشب »! دیباتـشب !
دنامب و سوبحم  توهش  نیمز  رد  تسیابیم  هک  ءوس  ياملع  زا  یکی  رب  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  میدیسرپ :
؛) 117 « ) ُبَّقَرَتَی ًاـِفئآخ   » اـم و  دـننادرگرب ، ار  وا  هک  دنداتـسرف  هراوس  هدومن و  بضغ  هدـش ، مالـسلا  يداو  نیمز  لـخاد  يراـک  هابتـشا  اـب 

ندرگ ياهگر  هتخورفارب و  مالسلا ) هیلع  لضفلاوبا  ترضح   ) تروص میدید  میدش . رصق  دراو  ندوب ) ياهثداح ]  ] راظتنا رد  كانمیب و  )
هنادازآ کلذ  عم  دـشاب ، دـیاب  ربارب  ود  اهنیا  باذـع  هکنیا  رب  هوالع  تفگیم : هدـیدرگ و  نوخ  هساک  نوچ  اهمشچ  هدـش و  رپ  بضغ  زا 

ياوتف هک  هفوک  یـضاق  حیَرُـش  اهنیا و  نایم  تسا  قرف  هچ  هدومنن ، يریگولج  اهنآ  زا  مه  یـسک  هدـش و  رهاط  ّبیط و  نیمزرـس  نیا  دراو 
رد مه  اـم  دناهداتـسیا ، حوریب  ياـه  همّـسجم  دـننام  مدرم  هدـش و  هرگ  اههنیـس  رد  اـهسفن  راوـگرزب ، نآ  تـبیه  زا  داد ؟ ار  مردارب  لـتق 

سوبحم ( 118 « ) لیو هاچ   » رد ار  ملاـع  نآ  هک  دـندومن  ضرع  دنتـشگرب و  ناراوس  هکنآ  اـت  میدـیزرلیم ، دـیب  لـثم  میدـیزخ و  ياهشوگ 
میظعت مالـس و  میتـفر و  ولج  يداـه  نم و  تفاـی و  نیکـست  راوـگرزب  نآ  مکمک  میدوـمن . هیبـنت  زین  ار  نارازگراـک )  ) نیلّکوـم میدرک و 

اپ زا  رـس  یلاحـشوخ  زا  نم  دنادرگرب . ار  نآ  دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ياضما  ترـضح  نآ  داد . ار  هرکذت  يداه  میدومن ،
امش رب  دومرف : دش . يراج  منامشچ  زا  یلاحـشوخ  قوش و  کشا  مدیـسوب و  ار  نیمز  متخادنا و  شکرابم  ياهمدق  هب  ار  دوخ  متخانـشن و 

دهاوخ هدوب و  امـش  هب  ام  دیما  ملاوع  همه  رد  لاح . ره  رد  ادخ  يارب  ساپـس  لاح ؛ ّلک  یلع  هَّلل  دمحلا  : » مدرک ضرع  تشذگ ؟ روط  هچ 
هطساو نیرتگرزب  ]و  ادخ  ] راوتـسا هار  ]و  تیاده  ] هارگرزب دییامـش  يربکلا 119 ؛) ۀلیـسولاو  موقألا  طارّـصلاو  مظعألا  لیبسلا  متنأ  . » دوب
اهامش زا  هک  تسا  هدشن  هداد  يروتسد  هچرگا  دندومرف : مداتـسیا . مدز و  هسوب  متخادنا و  ناشیا  ياهمدق  هب  ار  دوخ  ًادّدجم  راگدرورپ .] ]

رخآ رد  رگم  دییامن ، یط  دوخ  هشوت  داز و  هب  دیاب  ار  ترفاسم  نیا  هکلب  مینکب ، تعافـش  و  هدـش ) هطـساو   ) طّسوت یخزرب  ملاوع  همه  رد 
هار رد  هنـشت  اهراب  هک  نیکاسم  امـش  لاثما  هک  تسا  یـضتقم  نم  تّوتف  و  تسا ، امـش  اب  ام  نطاب  ياهددـم  هکنآ  اـّلا  مّنهج ، رفـس  راـک و 

یناوج مدـیدیم  نایم  نیا  رد  مییامن . يرادـهاگن  و  کمک )  ) يریگتسد دیاهتـشاد ، ار  وا  يازع  هماقا  دـیا و  هتفر  هدوب و  مردارب  تراـیز 
ار وا  تینارون  رادـید  تقاـط  هک  ياهنوگ  هب  دـشخردیم ، دیـشروخ  لـثم  هتـسشن و  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يوـلهپ  رد  نسمک ،

نخـس وا  اب  ینتورف  بّدأت و  اب  یهاگ  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  و  دومنیم ، شوارت  وا  زا  رایـسب  يراوگرزب  تلـالج و  میتشادـن و 
شوخ توص  بحاـص  نآ  یلو  منادیمن ! تفگ : مدیـسرپ ، وا  هراـبرد  يداـه  زا  تسا . ّمهم  شراوگرزب  رظن  رد  هک  دوب  مولعم  تفگیم ،

یلع ایوگ  تفگ : مدیـسرپ . دوب ، مّدـقم  ام  زا  هک  يرگید  زا  دـشاب . صخـش  نیمه  ایوگ  دومنیم ، توالت  ار  ناسنا »)  ) یتأ له   » هروس هک 
كرابم نآ  هک  دوشیم  هدید  شرونا  يولگ  ریز  رد  قوط  لثم  هک  تسا  یخرس  ّطخ  نآ  نیا ، رب  لیلد  تسا . ینیسح  ياربک  تّجح  رغصا 

لـضفلاوبا ترـضح  دـنهد . تعجر  ار  ام  هک  شاک  يا  ماـقتنا ، يارب  اـم  تعجر  تسا  متح  راوازـس و  یلیخ  متفگ : هداد . يرگید  تنیز  ار 
ٌْحتَفَو ِهَّللا  َنِم  ٌرْـصَن  اهَنوُّبُِحت  يرْخُأَو  . » دـش دـهاوخ  يدوز  هب  هَّللا  ءاش  نإ  دومرف : دـش و  ام  يّرـس ) يوگتفگ   ) هراّـسم تفتلم  مالـسلا  هیلع 

نم کیدزن . يزوریپ  دنوادخ و  يرای  نامه  ینعی  دیامرف ،] تیانع  امش  هب   ] دیرادیم تسود  ار  نآ  هک  يرگید  [ تمعن  ] و 120 ؛) « ) ٌبیِرَق
هک دومن  بوذـجم  ارم  يردـق  هب  مدوب ، توهبم  وا  لامج  لـالج و  ردو  تسا  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  ناوج ، نآ  هک  مدومن  نیقی 

و شاب ! رود  وا ، يراوگرزب  لالج و  یهگناو  دـشاب ، بدا  فالخ  دـیاش )  ) ّلعل ناگرزب ، هب  ندومن  رظن  دـنت  و  مرادرب ، وا  زا  رظن  متـسناوتن 
هب دیزرلیم ، تّدش  هب  مندب  مدوب و  هدش  عقاو  ّداضتم  روذحم  ود  نیا  نیب  رد  دناوخیم ، شلامج  دناریم و  شلالج  دومنیم ، شاب ! روک 
نم دنتخادنا . نم  شود  هب  داتـسرف ، یتعلخ  تفایرد ، ارم  لاح  ایوگ  دومرف ، نم  هب  هّجوت  منک . يراددوخ  نآ  زا  متـسناوتیمن  هک  ياهنوگ 

نیکـست بارطـضا  نآ  زا  مبلق  مدیـسوب و  ار  نیمز  اذل  هدومن -  هّجوت  دوخ  هب  تبـسن  ار  نم  هقالع  قشع و  هک  مدید -  ار  تمحرم  نیا  هک 
نیا نایم  رد  هکنیا  ای  و  مییامنب ، یتحارتسا  دوخ  لزنم  هب  میورب  ایب  تفگ : يداه  ( 121 .) دش رس  درد  یب  تسا و  ینیفرط  ّتبحم  هک  تفای ،
لقع ِروط  ِيارو  وا  ِروط  هک  یببـس  زا  هراـچیب  نیا  متفگ : دوخ  اـب  یتفرگ . هک  مه  تعلخ  هدـش ، اـضما  هک  هرکذـت  مینک . یتحایـس  تاـغاب 
نیا رد  يداه ! متفگ : مرادن . ییادـج  ییاناوت  هک  متـسه  دـنمهقالع  نآ  لها  سلجم و  نیا  هب  نانچ  نم  هک  دـنادیمن  درادـن و  ربخ  تسا ،
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ات دنک ، نم  هب  يرظن  هک  منادیمن  نآ  لباق  ار  دوخ  نم  هکنآ  لاح  و  داد ؟ نم  هب  ارچ  ار  تعلخ  نیا  سرپب  مرادن ، نخس  نابز  نم  سلجم ،
یتقو دندومرف : مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تشاد . راهظا  نم  زا  تلاکو  هب  ار  لاح  ضرع  نیا  يداه  یمظُع  تبهوم  نیا  هب  دسر  هچ 

ار نآ  نآ ، لوزن  نأش  نایب  و  هد . میب  زیخرب و  رس ، رب  بش  يادر  هدیشک  يا  122 ؛) « ) ْرِْذنَأَف ُْمق  ُرِّثَّدُملا ، اَهُّیَأ  ای   » هیآ ناونع  زا  سپ  ربنم ، رد 
نیا مدش ، نایرگ  همیخ  نایم  رد  نم  دومن و  دنلب  رصان » نم  له   » ِيادص البرک ، نادیم  رد  اهنت  مردپ  هک  یلاح  رد  نم  لاح  رب  دومن  قیبطت 

وا روخرد  وـلو  نیا  و  مداد ، ار  نآ  قیبـطت ، نیا  يارب  دـمآ  شـشوخ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربـمغیپ  هکلب  دوـمن ، دونـشوخ  ارم  قیبـطت 
لگ هخاـش  نآ  هیاـس  تقیقح و  نآ  هقیقر  ییاـبیز ، اـهب و  نسح و  زا  تسا  ملاـع  نیا  رد  هچنآ  هچ  تسه ، ملاـع  نیا  روـخرد  یلو  تسین ،

، تأر نیع  ام ال  : » دیسر دهاوخ  ییاهزیچ  وا  هب  دیسر ، فرـص  قیاقح  نآ  یلـصا و  نطوم  هب  هچنانچ  تسا و  خزرب  تهج  نیا  زا  و  تسا ،
ناهگان هدرک .» روطخ  يرشب  بلق  رب  هن  هدینش و  یـشوگ  هن  هدید و  ار  اهنآ  یمـشچ  هن  (123 ؛) رشب بلق  یلع  رطخ  امو  تعمـس ، نذأ  الو 

تسد دندش . راپـسهر  دوخ  خماش  ماقم  هب  هتفر و  نوریب  رهـش  نآ  زا  هدومن و  زاورپ  اهبسا  دندش و  راوس  دوخ  ياهبسا  رب  دنتـساخرب و 
هب یگتسبلد  نآ  و  دنتشادن ، رگید  دنتشاد  لّوا  هک  یشیامن  نآ  میدرک  رظن  هچ  ره  میدمآ و  لزنم  هب  ور  مامت  ترسح  اب  متفرگ و  ار  يداه 
هد متفگ : مینک . تحارتسا  اجنیا  رد  زور  هد  ات  تسا  نکمم  تفگ : مینک . تکرح  ادرف  تسا  بوخ  متفگ : دـیدرگ . هتخیـسگ  مه  زا  اـهنآ 

تـسا نکمم  رگم  وت ! یعمط  رپ  هچ  تفگ : مشاب . وا  کیدزن  ای  مسرب و  وا  هب  هکنیا  رگم  مرادن ، یتحار  چیه  نم  تسا ! لکـشم  مه  هقیقد 
. دنک اطخ  ییوم  رـس  شلدع  نازیم  دهد و  خر  یلیم  فیح و  هک  تسین  زیمآ  تلاهج  يایند  راد  اجنیا  دوخ . دودح  زا  يّدـعت  ملاع  نیا  رد 

اّلک اشاحف و  كالم ، یب  ياهیکانـسوه  نتفای  نایرج  اّما  دـننک . ناتـسود  هب  یهّجوت  فطع  یهاـگ  دـنراد ، هک  یتالّـضفت  زا  ناـشیا  یلب !
اجک و تسپ  كاخ  (124 ؛) بابرألا ّبرو  بارتلل  امو  . » ّتلذم بارت  یتسپ )  ) ضیضح رد  وتو  تّزع  جوا  رد  اهنآ  هجو ) چیه  هب  زگره و  )
هب نم  لاح  حرـش  نوچ  متـشادن . توکـس  زج  ياهراچ  یلو  تسـشنن  ورف  لد  تشحو ) سرت و   ) هعول هچرگا  اجک .»! نایناهج  راـگدرورپ 
ایب تفگ : يداه  دهاوخ . هچ  ادـخ  ات  متـسب ، ورف  بل  سپ  تشادـن ، یقطنم  قطنم  نآ  ریغ  هب  مه  يداه  دروخیمن و  بلاق  یقطنم  تاسایق 
وا متفگ : تسا . رتشوخ  تسود  نخـس  دوریم  هچره  زا  دشیمن . لصاح  نم  يارب  یّمه  میتفر ، مینک . جّرفت  تاغاب  نیا  نایم  رد  يردـق 
مه مزال  و  هدوب ، تمکح  هچ  نیا  رد  مینادیم  هچ  ام  تفگ : يداـه  دوب ؟ هدومن  راـیتخا  ار  ناـسنا )  ) یتأ لـه  هروس  دوخ  توـالت  رد  ارچ 

نتفگ اّما  تسا ؛ حالـص  باوص و  تمکح و  قفو  رب  دنیوگیم  دننکیم و  هچنآ  مینادب  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  هچنآ  مینادـب . هک  تسین 
هچ تسه ، مه  يرطخ  اـب  راـک  تسا ، تـالوقعم  رد  فّرـصت  یلوـضف و  عوـن  کـی  هکنیا  رب  هوـالع  نآ ، هن  تسا  نیا  نآ  تـمکح  هـکنیا 

یلع و ترـضح  لئاضف  رد  هکرابم  هروس  نیا  نوچ  مییوگب : میناوتیم  نامدوخ  مهف  هزادنا  هب  ام  یلب ! دوریم . بیذـکت  بذـک و  لامتحا 
ترضح لیاضف  رشن  مه  هروس  نیا  رد  دنراد و  تسود  ار  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  مه  اهنیا  و  ( 125 ،) تسا مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها 

یلَع َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی   » رد هکنآ  ای  مراد . تسود  مه  نم  هک  یتفگ  مه  وت  هکناـنچ  دـنراد ، تسود  مه  ارنآ  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلعیلع 
تبیصم هب  تسا  هتـشاد  ياهراشا  دنهدیم . كاروخ  دنوادخ ، ّتبحم  ساسا  رب  ار  ریـسا  میتی و  ریقف و  126 ؛) « ) ًاریِسَأَو ًامِیتَیَو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح 

زا ریـسا ، نیکـسم و  میتی و  نیا  و  دوب ، ماعطا  زا  رت  اهب  یب  هکنآ  اب  دندادن ، درکیم و  هبلاطم  بآ  وا  يارب  هک  یماگنه  شردـپ ، شدوخ و 
يرخآ هجو  نیا  رگا  متفگ : میرتنومأـم . رتـهب و  مینزن ، مد  اـهنآ  راـک  تمکح  زا  رگا  کـلذ ، عـم  دوـب . رتلـضاف  یتاـجرد  هب  رفن  هس  نآ 
شیولگ ریز  رد  زمرق  ّطخ  نآ  ياقب  و  تسا ، ششوج  رد  هتبلا  تفگ : تسا . شـشوج  رد  زونه  اهنیا  نوخ  دوشیم  مولعم  دشاب ، وا  ضرغ 

نوخ هکنانچ  دتـسیان ، شـشوج  زا  ناشنوخ  دنـشکن  ماقتنا  ات  دنراد . جرف  راظتنا  نینمؤم  زا  شیب  اهنیا  و  تسا ، لیلد  يوقا  هکلب  دّیؤم ، زین 
رد تعلخ  نیا  تفگ  وا  يداـه ! مـتفگ : ( 127 .) داتـسیان شـشوج  زا  دشن ، هتـشک  لیئارـسا  ینب  زا  نت  رازه  دصتفه  ای  رازه  داتفه  ات  ییحی 

یتروص تسا . ملاع  نیا  هیاس  زین  ایند  هکنانچ  تسا ؛ نینچ  تفگ : تسا . ملاع  نآ  هیاس  ملاع  نیا  ياهیبوخ  مامت  تسا و  ملاع  نیا  روخ 
دوجو و  دوشیم ، فیعض  دنکیم  لّزنت  هجرد  ره  هب  و  تسا ، دوجو  لام  تالامک ، نساحم و  مامت  ( 128 .) یتس الاب  رد  هچنآ  دراد  ریز  رد 

ياهدیاف تاغاب  رد  شدرگ  نیا  مزادرپیمن و  يرگید  زیچ  هب  وا  رکذ  رکف و  زا  نم  هک  دید  يداه  دوشیم . فیعض  زین  وا  راثآ  تالامک و 
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هار نادزد  هک  شیپ ، زا  شیب  دادعتـسا  هّوـق و  هیهت  يارب  میراد  تلهم  اـجنیا  رد  زور  هد  اـم  تفگ : نآ  زا  سپ  لزنم . هـب  میتـشگرب  درادـن .
ِياضتقم هب  دـیاش  هکلب  يورب ، يویند  لزنم  هب  زین  هعمج  نیا  رد  دـیاب  تسا . مک  وت  هّوق  داـیز و  نیا  زا  دـعب  تشحو  دنتـسه و  يوق  یلیخ 

وت رگم  متفگ : دـیآ . مهارف  وت  هّوق  بابـسا  هک  دـنیامنب ، يداـی  وت  زا  دـینک .» داـی  یکین  هب  ار  ناـتناگدرم  (129 ؛) ریخلاب مکتاومأ  اورکذُأ  »
وت ضرغ  طقف  دش ؟ فرح  مه  نیا  دراد ! دزد  مه  مالـسلا  يداو  اّما  میزیچ ؟ همه  زا  نومأم  میتسه و  مالـسلا  يداو  یـضارا  رد  هک  یتفگن 

، نم يافو  نم ! زیزع  تفگ : نم !؟ یتخبدـب  لّوا  ینعی  مالـسلا  يداو  تفرگ …  ارم  هیرگ  ياهدـش !؟ اـفویب  اـفواب ! قیفر  تسا . نم  یلّطعم 
یـضارا هب  هک  مالـسلا  يداو  یـضارا  راـنک  زا  تسا  یکیراـب  هار  تسا ، هنوگچ  وـت  هار  هک  ینادیمن  وـت  تسا ، وـت  یـشیدنارود  یـضتقم 
كدـنا هب  و  تسوت ، شزغل  ددـص  رد  هناّدـجم  لزنم  دـنچ  نیا  رد  وت  هایـس  و  تسا ، لـصّتم  تسا  باذـع  شتآ و  زا  رپ  هک  ( 130) توهرب

لّطعم زور  هد  یهاوخیمن  هکنیا  ضوع  مسرتیم  و  موشیمن ، لـخاد  یـضارا  نآ  هب  مه  نم  داـتفا و  یهاوخ  توهرب  یـضارا  رد  یـشزغل 
و هدـمآ ؟ ام  لابقتـسا  هب  تمایق ، زور  طارـص  لپ  هک  ییوگب  یهاوخیم  متفگ : ینامب . سوبحم  هاـم  هد  باذـع  رپ  یـضارا  نآ  رد  یـشاب ،

الاـب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروـص  متفگن : رگم  تسا . ترپ  تساوـح  یلو  متفگ ، مه  ًـالبق  یلب ، تـفگ : دوـشیمن ! زگره  يزیچ  نـینچ 
عوقو زا  شیپ  هعقاو  جالع  تسین . ياهراچ  میوگیم ، هکنیا  و  تسا ، طارـص  لپ  نامه  هیاـس  هقیقر و  لزنم ، دـنچ  نیا  هار  یلب ! یلب ! یتس .

، تسوا نوؤش  لوغشم  هدومن و  رایتخا  يرهوش  ملایع  مدید  دوخ ، تیب  لها  لزنم  رـس  هب  متفر  هعمج  بش  رد  یهاوخن ، یهاوخ  درک . دیاب 
نیدّدرتم لاح  هب  رظن  متسشن و  هچوک  راوید  يور  متساخرب و  مدش و  سویأم  متـسشن ، یتخرد  هخاش  هب  یتّدم  دناهدش ، قّرفتم  زین  مدالوا 

: متفگ دوخ  اب  دـمآ و  درد  هب  ملد  دـنتفگیم . ار  دوخ  تالماعم  و  روما ) اهراک و   ) نوؤش هصق  اهنآ  مدومنیم ، ناگدـننک ) دـمآ  تفر و  )
اهسوه و فرـص  ار  دوخ  تاقوا  همهو  دوبیم  تشاد ، شیپ  رد  هک  يزور  نینچ  تبقاع و  رکف  هب  تایح  لاح  رد  مدآ  هک  دوب  بوخ  هچ 
هک دوـخ ، هچب  نز و  هب  درم  جاـیتحا  تسا  روآ  گـنن  ردـقچ  تسا ! تلاـهج  تلفغ و  راد  اـیند  بجع  درکیمن . هّچب  نز و  ياـهشهاوخ 
هب هدش ، هدنک  نامـسآ  نیمز و  زا  متـسد  هک  يزور  نینچ  لثم  هک  تسا  ییافویب  ردقچ  و  دناهتـشاد ! زاب  درم  يوس  هب  عمط  مشچ  هشیمه 

، هتجوز دَِیب  نامّزلا  رخآ  یف  لجرلا  كاله  : » دومرف هک  تخاس  رایشوه  رادیب و  ار  مدآ  بوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دنتفایمن . نم  دای 
تشادن رسمه  رگاو  . ددرگیم هارمگ  هابت و  دوخ  رـسمه  تسد  هب  درم  نامزلارخآ  رد  ( 131) هدالوأو هئآبرقأ  دَِیبف  ۀـجوز ، هل  نکت  مل  نإو 
ناهگان میداتفین . دوخ  تبقاع  رکف  هب  میدشن و  رایـشوه  رادیب و  هدیاف ! هچ  یلو  دسریم .» تکاله  هب  دوخ  نادـنزرف  ناشیوخ و  تسد  هب 

یکی هکنآ  ات  دننکیم ، تبحـص  دـنروخیم و  هویم  هتـسشن و  نم  ياه  هریبن  زا  داماد  هزات  يرتخد  رـسپ و  ور ، هب  ور  هناخ  يالاب  رد  مدـید 
! تخبدب تفگ : يرگید  میروخیم . ار  وا  هویم  ام  تسا و  هدـش  یـشالتم  اهكاخ  ریز  رد  نآلا  تشاک و  اقآ  جاح  ار  اههویم  نیمه  تفگ :

یتسار تفگ : يرگید  درکیم . یخوش  ام  اب  ردقچ  یگّچب  رد  دـنک ! شتمحر  ادـخ  دروخیم ، ار  اه  روگنا  نیا  زا  رتهب  تشهب  رد  نآلا  وا 
باتک و تقو  ره  ام  تفگ : يرگید  دنک . شلاحـشوخ  ادـخ  درکیم ، لاحـشوخ  ار  ام  دادیم و  لوپ  یهاگ  تشاد . تسود  ار  ام  یتسار ،

نوچ درک ، اـّلم  وا  عـقاو  رد  ار ، اـم  تفگ : يرگید  دنتـشادن . ییاـنتعا  هک  ناـمردام  ردـپ و  دـیرخیم ، اـم  يارب  میتـساوخیم  ملق  ذـغاک و 
یتأ له   » نم میناوخب . شیارب  نآرق  هروس  کی  مادک  ره  تسا  بوخ  تسا  هعمج  بش  الاح  دمآیم . شـشوخ  ییاّلم  زا  دوب ، اّلم  شدوخ 

و مدـش ، رورـسم  ردـقچ  دـندومن و  مامت  ار  اههروس  ات  مداتـسیا  اجنامه  رد  نم  ناوخب . ار  ناخد  هروس  مه  وت  مناوخیم ، ناـسنا ) هروس  )
تکرح ياّیهم  هتـسب و  بسا  يور  زین  ینیجروخ  هدروآ و  ار  بسا  يداه  هک  مدید  مدمآ و  مدرک و  زاورپ  مدومن و  تکرب  ياعد  ناشیارب 

اهیلعارهز ترـضح  زا  تسا  ياهیده  وزارت ) هفک   ) نآ هّلپ  کی  رد  تفگ : دروآ و  یکَلَم  تفگ : تساجک ؟ زا  نیجروخ  نیا  متفگ : تسا .
یبا نب  یلع  زا  تـسا  ياهیدـه  رگید ، هـّلپ  رد  و  تـسا . هداتـسرف  ( 132) تسا وا  هب  بوـسنم  هک  ناـخد  هروـس  توـالت  رثا  رد  هک  مالـسلا 

تکرح توهرب ، زا  رترود  هار  زا  هک  دناهدرک  شرافـس  و  ( 133 .) تسا وا  هب  بوسنم  هک  یتأ  له   » هروس رثا  رد  هک  مالـسلا  اـمهیلعبلاط 
زا ًالامجا  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  اهنآ  هیدـه  مینیبب  مینک ، زاب  ار  نیجروخ  رـس  دـیابن  اـم  يداـه ! متفگ : دریگن . ار  اـم  نآ  مومـس  هک  مینک 

مدش و بسا  راوس  تداعـس ! یهز  متفگ : مینک . تکرح  یهاوخیم  رگا  دش ، دـهاوخ  زاب  داتفا  جایتحا  تقو  ره  و  تسا ، هار  نیا  جاتحیام 
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. میتفر

« صرح  » نیمزرس رد 

و دندوب ، نیگرگ  رغال و  یـضعب  قاچ و  یـضعب  هک  لکـشدب ، نّفعتم  ياه  گس  لکـش  هب  میدـید  ار  یموق  میدیـسر ، صرح  یـضارا  هب 
ار رگیدکی  دندوب و  لادج  گنج و  رد  هدرم ، هشال  کی  رـس  رد  اهگس  زا  هتـسد  ره  و  دوب ، دنلب  شدـنگ  يوب  هدرم و  هشال  زا  رپ  ارحص 
و دـنامیم . روطناـمه  رادرم )  ) هفیج دـنداتفایم و  یگتـسخ  زا  همه  هکنآ  اـت  دوبن ، رّـسیم  مادـکچیه  يارب  ندروـخ  لاـجم  دـندیردیم و 

زاب نارگید  هدروخن  يزیچ  زونه  دـندشیم ، ندروخ  لوغـشم  دوخو  دـنتخاسیم  رود  ار  فیعـض  ياه  گس  دـندوب و  روز  ُرپ  ییاههتـسد 
اینّدلا اّمنإ  : » هک دوب ، اپرب  رکـشل  تفه  گنجو  گس ، زا  رپ  ارحـص  نآ  و  دندیردیم ، ار  رگیدکی  هدرم  هشال  نآ  رـس  دندروآیم و  موجه 

، دندروخیم ار  اه  هشال  نیا  هک  اهنآ  زا  یضعب  دنتسه .» ناگـس  نآ ، ناگدنیوج  تسین و  شیب  يرادرم  ایند  (134 ؛) بالِک اهبلاطو  ۀفیج ،
ياه گس  هک  دـندوب  راتفرگ  یلاح  هب  اریز  دـندوب ، اهنت  ندروخ  رد  دـمآیم و  نوریب  شتآ  ناشتـشپ )  ) ناش ربد  زا  دود و  ناـش  غاـمد  زا 

ِیف َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ ، یماتَیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ؛ دنناراوخ هوشر  میتی و  لام  اهنیا  تفگ : يداه  دـنتفریمن . اهنآ  کیدزن  هب  رگید 
هدش شرافـس  يداه ! متفگ : دـنروخیم . شتآ  تقیقح  رد  دـنروخیم ، متـس  ملظ و  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  135 ؛) « ) ًاران ْمِِهنوُُطب 

توهرب ریز  ِبآ  ینیبیم  هکنیا  میاهدرکن ! طلغ  تفگ : میاهدومن . طلغ  ار  هار  اـیوگ  مینک ، تکرح  توهرب  يارحـص  زا  رترود  اـم  هک  دوب 
. دسریمن ام  هب  وا  کلهم  مومُس  تسا و 

« دسح  » نیمزرس رد 

زا رود  يدایز  اههناخراک )  ) ياههنیکم ارحص  نآ  رد  دسح . یضارا  رانک  هب  میدیسر  و  میتشذگ ، وا  رانک  زا  ینعی  جراخ ، صرح  نیمز  زا 
تعرـس يدـنت و  هب  و  نیگنـس ، گرزب و  اهنآ  رپ  خرچ و  هک  سب  و  دوب ، هدومن  کیرات  ار  قفا  اهنآ  دود  هداتفا و  راـک  هب  همه  هک  دوب  هار 

. تخاسیم رک  ار  اهشوگ  رپ و  ار  اضف  گرزب ، ياه  خرچ  نآ  ندیخرچ  يادـص  دوب و  هدـمآ  رد  هزرل  هب  ارحـص  نآ  دـندوب ، تکرح  رد 
ياه نهآ  زا  اهنآ  رپ  خرچ و  هک  هنیکم  نیا  دـندوب و  هایـس  مامت  اـهنآ  نارگراـک )  ) تاـج هلمع  دوب ، هداد  خر  یبیرغ  هلزلز  هلول و  کـی و 
ياقآ دیـسر و  هار  یکیدزن  هب  اههناخراک )  ) اهنآ زا  یکی  دـندوب . تکرح  رد  عیـسو  يارحـص  نیا  رد  يوق  ياـهروتوم  لاـثم  دوب ، نیگنس 

و تلاهج )  ) هایس ندش  کیدزن  زا  و  هداتفا ، بقع  یلیخ  يداه  مدید  رس و  بقع  هب  مدرک  هاگن  دیدرگ . رضاح  هایـس  دود  لثم  زین  تلاهج 
هدـید ایند  رد  ياهنیکم  نینچ  هک  نک  اشامت  تسا ، هدـش  کیدزن  هک  ياهنیکم  نیا  هب  تفگ : هایـس  مداـتفا . تشحو  هب  يداـه  نداـتفا  رود 

هب شوگ  دوب ، هدناسرن  نم  هب  يزیچ  ّرش  زج  هب  هایس  هکنآ  هطساو  هب  یلو  منک ، اشامت  متـسیاب و  هک  تساوخیم  یلیخ  ملد  هچ  رگا  هدشن .
زا حبـص ، هدیپس  راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  وگب  136 ؛) « ) َقَلَخ ام  ِّرَـش  ْنِم  ِقَلَفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  : » مدناوخ مدنار و  ار  بسا  مدادـن و  شفرح 
هچ الاح  يدرکن ، ینک ، لمع  یناوخب و  ذوعأ » لق   » یتساوخیم هک  ایند  رد  هراچیب ! تفگ : هایـس  رخآ . هب  ات  تسا . هدیرفآ  هچنآ  مامت  ّرش 

ياهّپت تشپ  هب  داتفا و  ولج  هایـس  تفرگ ، ارف  ارم  رتشیب  سرت  هحتاف  ذوعا و  دشاب  کمن  یب  هحـضاف  وید  دوب  ترمع  هک  نوچ  دراد ؟ هدیاف 
هب هایـس  دـسریمن . نم  هب  تسا و  هدـش  رود  يداه  ارچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  هدـش و  هدوسآ  وا  فرط  زا  هک  مدرک  لایخ  نم  دـش ، ناهنپ 
هب مداتفا ، مه  نم  دروخ و  نیمز  هب  هنیکم  نآ  یکیدزن  رد  دش و  نوریب  هار  زا  درک و  مر  ار  بسا  دمآرد و  نیمک  زا  بیهم  يروناج  لکش 

لثم دنتـساوخیم  اـیوگ  دـندش ، کـیدزن  نم  هب  تسدرود  ياـههنیکم  نآ  میاـمن . تکرح  متـسناوتن  تفر و  سح  زا  میاـضعا  هک  يروط 
دـیدنخیم و نم  هب  درکیم و  ازهتـسا  ثیبخ  هایـس  نآ  دـشیم و  باـترپ  نم  يوس  هب  اـهنآ  هنهد  زا  شتآ  ياههلعـش  دـنعلبب و  ارم  اـهدژا 

یسک هچ  دساح ! تخبدب  يا  دزرویم . دسح  هک  یماگنه  دوسح  ره  ّرش  زا  و  137 ؛) « ) َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِمَو  : » دناوخیم دیصقریم و 
هک يدرک  لایخ  يدرک . نم  رگج  هب  نوخ  يدش ، صالخ  نم  تسد  زا  هک  لزنم  دنچ  نیا  رد  تفگیم : و  هتفای ؟ تاجن  دـسح  زا  املع  زا 
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هب مقورع  رد  نوخ  متـشاد ، هک  یفعـض  لاح  نآ  اب  نم  تفای . یهاوخن  یـصالخ  هَّللا  ءاش  نإ  هک  شچب  الاح  هدـنامن ، نم  شکرت  هب  يریت 
هب ور  دننک ، مامت  ارم  راک  دوب  کیدزن  دندوب و  هتفرگ  ارم  فارطا  هک  ناشفـشتآ  ياههنیکم  یلع ! ای  متفگ : دـنلب  يادـص  اب  دـمآ و  شوج 
هک تفر  مه  کهایـس  دندش و  درخ  درخو  هدومن  مداصت  رگیدکی  هب  يدنچ  و  دنتفرگیم ، تقبـس  رگیدـکی  زا  رارف  رد  دـندراذگ و  رارف 

گنرین 138 ؛) « ) ِِهلْهَِأب ّالِإ  ُءیِّیَّسلا  ُرْکَملا  ُقیِحَی  الَو  . » تسکـش مهرد  شیاهناوختـسا  درک و  ریگ  هنیکم  کی  خرچ  ریز  هب  یلو  دـنک ، رارف 
هکنانچ سپ  139 ؛) « ) َنوُرَخْـسَت امَک  ْمُْکنِم  ُرَخْـسَن  ّانِإَف  « ؟ ینکیم هرخـسم  ارم  هدـش ! بجع  متفگ : دریگیم . ار  شبحاص  ناماد  اهنت  دـب 

هبلغ نم  رب  شطع  درگوگ )  ) تیربک دود  نّفعت  اضف و  یمرگ  زا  مینکیم . هرخسم  ار  امـش  زین  ام  دیدومنیم ، هرخـسم  ایند ) رد   ) ار ام  امش 
نآ رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هیده  هک  ار  ینیجروخ  دیـسر و  يدوز  هب  دودیم و  نم  فرط  هب  يداه  هک  مدـید  اجنآ  رد  دوب . هدومن 
داد نم  هب  نآ  زا  دوب ، يراوگ  شوخ  درـس و  بآ  نآ  رد  دـش و  نشور  ارحـص  وا  قرب  زا  هک  دروآ  نوریب  ار  يرولب  گـُنت  دومن . زاـب  دوب 
َناک ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَألا  َّنِإ  . » دومن ادیپ  افـص  منطاب  هتخورفا و  مگنر  دیدرگ و  عفترم  ءاضعا  زا  يدنمدرد  عفر و  یگنـشت  مدروخ ،

طََقَـس بسا  هک  میدید  میدـمآ  تسا . هتخیمآ  روفاک  يوب ) شوخ  هایگ   ) اب هک  دنـشونیم  یماج  زا  ناکین  راربا و  140 ؛) « ) ًارُوفاک اهُجاِزم 
اقیرفآ ریبک  يارحص  دننام  هکنآ  اب  ارحص  نآ  و  میداتفا . هار  هب  هدایپ  تشادرب و  ار  نیجروخ  يداه  متـسب و  تشپ  هب  ار  یتشپ  هربوت  هدش .
يداه دوشیم . جراخ  يزاـس  راگیـس  هناـخراک  هلول  زاهک  راگیـس  دـننام  دزیریم ، نوریب  نیـشتآ  ياـهمدآ  اـههنیکم  دود  ترثک  زا  دوب ،
شتآ هک  دنروخیم  راشف  تخس  اههنیکم  نیا  رد  دناهدومن ، راهظا  نینمؤم  هب  تبـسن  تسد  نابز و  اب  ار  دوخ  دسح  هک  ینادوسح  تفگ :

(141 « ) بطحلا راّنلا  لکأتامک  ناـمیإلا  لـکأی  دـسحلا  . » تسا شتآ  هلزنم  هب  دـسح  اریز  دریگیم ، ارف  زین  ار  ناـش  هرـشب  رهاـظ  ناـشنطاب 
ولج يداه  دوب ، هتفرگ  ارف  یکیرات  زین  ار  هار  نوچ  دـشکیم . دوخ  ماک  هب  ار  یمدآ  نامیا  دـسح  دروخیم ؛ ار  مزیه  شتآ  هک  هنوگنامه 

تـسیابیمن دوب  هدش  ام  هرابرد  هک  ییاه  شرافـس  نآ  اب  نوچ  میاهدرک ، مگ  ار  هار  ایوگ  متفگ : متفریم . وا  دیلقت  هب  نم  تفریم و  ولج 
يایلوا تالیـضفت  رگا  دشاب و  هدرکن  راهظا  دایز  ای  مک  ینطاب ، دـسح  هک  تسا  یـسک  رتمک  هدـشن ، طلغ  هار  تفگ : میروخب . ياهمدـص 

رید ناراتفرگ  نیا  زا  يرایسب  دوبن . ناراتفرگ  نیا  زا  رتمک  دیاش  امش  لاح  دوبن ، امش  هرابرد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  يدونشوخ  روما و 
تکرح تعرس  هب  دومنیم ، ینیگنـس  مه  یتشپ  هربوت  نّفعتم و  مرگ و  اوه  نوچ  دوب . دنهاوخ  تمحر  لها  دش و  دنهاوخ  صالخ  دوز  ای 

قرع فک  متـشاد . تشحو  زین  دـشاب -  هدـشن  كاله  رگا  هایـس -  ندیـسر  زا  میوش و  صالخ  رتدوز  ـالب  ُرپ  نیمز  نیا  زا  هک  میدومنیم 
نیمزرـس نآ  زا  تّقـشم  رازه  هب  هکنآ  ات  درکیم ، درد  یگتـسخ  زا  اپ  ياه  قاس  دوب و  هدـش  نوریب  سابل  رهاظ  هب  اهسابل  ریز  زا  كانوب ،

. میدش صالخ 

مالّسلا يداو  تختیاپ  یکیدزن  رد 

ياههوک رـس  هّرد و  نایم  رد  یهوک  ناتخرد )  ) راجـشا دش ، ادیپ  اه  راسهمـشچ  نمچ و  دیدرگ ، فیطل  اوه  تفرگ ، ندیزو  کنخ  میـسن 
خرچ ریز  رد  کهایـس  ایوگ  مدیـسرپ : يداه  زا  میتفرگ . ار  دوخ  یگتـسخ  میتسـشن و  ياهمـشچ  يور  هب  یتعاس  دوب ، ناـیامن  مّرخ  زبس و 

میاهدش رود  رایسب  توهرب  یضارا  زا  هک  اریز  دیسر ، دهاوخن  وت  هب  نیمزرـس  نیا  رد  یلو  دوشیمن ، یناف  وا  تفگ : دش . كاله  اهروتوم 
همصاع هموح  هب  هک  تسا  هدنامن  هار  زا  يزیچ  دید ، میهاوخن  ار  ناراتفرگ  ارحـص و  نآ  يا ، هتـشادن  یهاوخدوخ )  ) یئانم ّربکت و  نوچ  و 

هکنآ ات  دشیم ، رتشیب  رادهویم  ناتخرد  نیحایر و  لگ و  نمچ و  یمّرخ و  یشوخ و  راثآ  میتفریم  هچره  میسرب . مالسلا  يداو  تختیاپ ) )
ریرح زا  يدایز  اههمیخ )  ) مایخ اهنآ  هّلق  اههوک و  هنماد  رد  دـش و  ادـیپ  يدایز  فیظن  فاص و  ياه  راشبآ  دایز و  تاغاب  زبس و  ياـههوک 

الط زا  مایخ  نآ  ياه  خیم  اهنوتس و  یلو  دنراد . ینکس  مایخ  نیا  رد  نآ  یلاها  تسا و  رهش  هموح  اجنیا  تفگ : يداه  دش . نایامن  دیفس 
مـسا متفگ : منک . نییعت  ار  وت  همیخ  مورب ، نم  ات  نک  ربص  تفگ : يداه  میتشذگ ، اههمیخ  زا  هک  يرادـقم  دوب . ماخ  هرقن  زا  اهبانط  دوب و 
يداو نیمز  نیا  تفگ : منامب ! اجنیا  رد  يزور  دنچ  دهاوخیم  ملد  نم  تسا ؟ حور  اب  اوه و  بآ و  شوخ  رایسب  هک  تسیچ  نیمزرس  نیا 
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دوب نآ  رد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هیده  هک  نیجروخ  زا  یتکاپ  ینامب . اجنیا  رد  يزور  دنچ  دیاب  دبال  و  تسا ، هسّدقم  ضرا  ینمیا و 
ذغاک دیـسر و  همیخ  نآ  هب  يداه  هک  یتقو  مدرکیم ، هاگن  نم  تفر . دـشیم ، هدـید  یهوک  هّلق  رد  هک  ياهمیخ  فرط  هب  دروآ و  نوریب 

هّلپ زا  رگید  یتکاپ  دیـسر و  بقع  زا  زین  يداه  دـندیود . نم  فرط  هبو  دـندش  نوریب  همیخ  زا  نارـسپ  نارتخد و  هک  مدـید  دـش ، هدـناوخ 
وت يارب  یلزنم  هک  موریم  نم  مدرگرب ، همـصاع  زا  نم  ات  نک  تحارتسا  يدنچ  همیخ و  هب  ورب  اهنیا  اب  وت  تفگ : دروآ و  نوریب  نیجروخ 
نآ رد  تسوت و  نطو  اجنیا  مراد و  بیقعت  وت  حـلاصم  يارب  تفگ : ینکیم ؟ كرت  سنومیب  بیرغ و  ارم  اجک  يداـه ! متفگ : منک . هیهت 
لد رد  نیـشن  هدرپ  ینایروح  142 ؛) « ) ٌّنآـج ـالَو  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِماـیِخلا ، ِیف  ٌتاروُصْقَم  ٌروُح  . » تشاد یهاوخ  سنوم  وـت  همیخ ،
هب مشح  مدـخ و  نآ  اب  نم  دومن و  زاورپ  تفگ و  ار  نیا  يداه  تسا . هدیـسرن  اهنآ  هب  ناـشیا  زا  شیپ  یّنج  سنا و  چـیه  تسد  اـههمیخ ،

قیربا اب  ناشخرد  دیشروخ  نوچمه  یمالغ  دومن ، لابقتسا  نم  زا  تساخرب و  دوب ، هتـسشن  تخت  يور  هب  اجنآ  رد  ياهیروح  مدمآ . همیخ 
زا سپ  دوب . عطاس  بالگ  کشم و  يوب  بآ ، نآ  زا  و  داد ، وشتـسش  ارم  تروص  رـس و  دش و  دراو  ماخ  هرقن  زا  ینگل  و  راد ) هلول  هزوک  )

يرورس و دوب ، نم  رسمه )  ) هدوقعم یهلا  رتفد  رد  هک  مدوب  ياهیروح  نآ  نادنچود ، لالج  لامج و  رد  مدید  هنیآ  رد  اردوخ  تروص  نآ 
. میتسشن تخت  نآ  يور  رب  ود  ره  دننانز . تسرپرـس  نادرم  143 ؛) « ) ِءآسِّنلا یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاـجِّرلَا  : » هک هدـش ، قّقحم  وا  رب  نم  يراوگرزب 

هیروح نآ  تواکذ  ناحتما  يارب  دوب . اهنوتس  رگید  زا  رتگرزب  ناشن و  رهاوج  الط و  زا  یطسُو  نوتـس  هک  تشاد  نوتـس  جنپ  همیخ  نآ 
یُنب : » اریز دراد ؛ نوتـس  جـنپ  دوشیم ، هدـید  لابج  اههّلق )  ) ِلَُـلق نیا  رد  هک  ماـیخ  نیا  ماـمت  تفگ : دراد ؟ نوتـس  همیخ  نیا  ارچ  مدیـسرپ :

راوتـسا هیاپ  جنپ  رب  مالـسا  (144 ؛) ۀـیالولاب يدون  امک  ٍءیـشب  ِدانی  ملو  ۀـیالولاو ، ّجـحلاو  ةاکزلاو  موصلاو  ةولـصلا  سمخ : یلع  مالـسإلا 
نوتس یطسُو  نوتس  نیا  و  تسا .» هدش  ياهژیو  شرافس  تیالو  هب  اهنیا ، نایم  زا  و  تیالو ، ّجح و  تاکز و  هزور و  زامن و  تسا : هدیدرگ 

ربـمغیپ لآ  زا  یکی  مسا  هب  کـی  ره  هک  متـشادنپیم  نینچ  نم  متفگ : تسا . مئاـق  وا  رب  همیخ  تسا و  رتگرزب  هـمه  زا  هـک  تـسا  تیـالو 
رد هچنآ  دوجو و  ملاوع  ماـمت  دـنراونا ، نآ  ياـه  هیاـس  عورف و  تساـجنیا ، رد  هچنآ  دنتـسه و  لوـصا  اـهنآ  تفگ : تسا . مالـسلا  مهیلع 

ناسنا وتسا  عاعـش  رون و  عرف و  لصا و  فعـضو و  تّدش  هب  ناشتوافت  دـنرگیدکی و  هیپک  مرف و  کی  رگیدـکی و  قباطم  همه  تساهنآ ،
عماج و دوجو  ددرگ و  حورـشم  نیا  رـصتخم  نتم  ملاوع و  همه  هلـسلسرس  دسرب و  بتارم  همه  هب  دـناوتیم  دراد و  هار  ملاوع  همه  رد  زین 

قـشع کـلم  دـید  شخر  درک  ياهولج  تسا  نم  يوت  هب  وت  لاوحا  حرـش  دوـب  ریبـک  ملاـع  رد  هچ  ره  دـشاب . هَّللا  ۀـفیلخ  هَّللا و  مسا  رهظم 
: دش هتفگ  هتخانـشن ، ار  دوخ  دوب و  مدآ  رد  یلوا  ترطف  بسح  هب  ییاناوت  هّوق و  نیا  نوچ  دز و  مدآ  لِگ  بآ و  هعرزم  رد  همیخ  تشادـن 

ًامُولَظ َناـک  : » دـش هتفگ  دنتخانـشن ، ار  وا  نارگید  نوچ  و  تسا . ناـیز  شوختـسد  ناـسنا  هک  یتـسار  هب  145 ؛) « ) ٍرْـسُخ یَِفل  َناْسنِإلا  َّنِإ  »
رد امش  متفگ : دوب . هتخانشان  شـشزرا  مولظم و  ناسنا  ینعی  ردقلا ؛ لوهجم  ًامولظم و  يأ  . » دوب نادان  رگمتـس و  رایـسب  و  146 ؛) « ) ًالوُهَج

زبس و ياههوک  نیا  تسا و  هدوب  هفیرش  هنیدم  رد  نم  تامیلعت  تفگ : دیراد ؟ يرونخـس  همه  نیا  هک  دیا  هتخومآ  فراعم  هسردم ، مادک 
ملعلا ۀـنیدم  انأ   -: » مالـسلا اهیلع  ۀـمطاف  وبا  هلآو –  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  . » تساجنآ تسَپ  تاقالیی  زا  ناحیر ، حور و  اـب  مّرخ و 
رتخد (، 148) مالسلا اهیلعهمطاف  تسد  هتفای ) شرورپ   ) يّابرم نم  نآ .» هزاورد  مالسلا  هیلعیلع  متسه و  ملع  رهـش  نم  (147 ؛) اهباب ّیلعو 

تسوا تسا و  نآ » ِرد  مالسلا  هیلعیلع  و  تمصع ، تمکح و  رهش  اهباب ؛ ّیلعو  ۀمصعلاو  ۀمکحلا  ۀنیدم   » شردپ نوچ  زین  وا  هک  مربمغیپ 
« ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  : » هک تسا  هدش  لزان  وا  رب  نآرق  مولع  هک  تسوا  و  هام )  ) رهـش رازه  زا  رتهب  تسوا  ردقلا و  ۀـلیل  هکرابم و  هلیل 

ُءیُِـضی اُهْتیَز  ُداکَی  ٍۀَِّیبْرَغ  الَو  ٍۀَِّیقْرَـش  ال   » هنوتیز هرجـش  تسوا  و  دندرگیم . ادج  ریبدت و  مکحم  راوتـسا و  روما  مامت  بش  نآ  رد  (149 ؛)
و دوش ، روهلعش  شتآ  اب  سامت  نودب  تسا  کیدزن  هک  ياهنوگ  هب  یبرغ ، هن  تسا و  یقرش  هن  150 ؛) « ) ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران ، ُهْسَسْمَت  َْمل  َْولَو 

بش نآ  رد  حور  ناگتشرف و  151 ؛) « ) ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلاَو  ُۀَِـکئآلَملا  ُلَّزَنَت  : » هک تسوا  و  تسا . رون  یلع  رون  ناسنیدـب 
نیا هب  دـیناسریم ، نم  هب  يداه  هک  تسا  مالـسلا  اهیلعارهز  هتـشون  نیا  و  دـنوشیم . لزان  روما  مامت  ریدـقت )  ) يارب ناـشراگدرورپ  نذا  هب 

، ماوت راک  تشک و  نم  هک  دوشیم ، مولعم  تسا . وت  بحاص  وا  هک  نک  ییاریذپ  وا  زا  دوشیم ، دراو  وت  هب  نم  دالوا  زا  یکی  هک  نومضم 
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تـشک ار  هچنآ  اـیآ  سپ  152 ؛) « ) َنوُعِراّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت  ُْمْتنَأَء  َنوـُثُرَْحت  اـم  ُْمْتیَأَرَفَأ  : » هک هدـیناسر ، لاـمک  هب  هدـینایور و  قـح  وـلو 
تـسوا هب  عجار  تسوا و  زا  دمح  همه  هک  ار  ادخ  منکیم  دـمح  نم  و  مینایوریم ؟ ام  ای  دـینایوریم  ار  نآ  امـش  ایآ  دـیاهدید ، دـینکیم 

: مدیسرپ تسا . نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  دمح  تسا : نیا  ناشنخـس  نیرخآ  و  153 ؛) « ) َنیَِملاعلا ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْـمَحلا  ِنَأ  ْمُهیوْعَد  ُرِخآَو  »
اجنیا یلاـها  دیـسر ، ماـقم  نیا  هب  هجاوخ  یتـقو  تفگ : یتـفرگ ؟ ارف  اـجک  زا  وت  دوب ، ظـفاح  هجاوخ  تاـیلزغ  زا  دـیدناوخ  هک  يرعـش  نآ 

نآ زا  دش و  مه  روطنیمه  دنریگارف و  ار  وا  بوغرم  ياهلزغ  ات  دنک  تماقا  دـنامب ، اجنیا  تسیابیم  هکنآ  زا  شیب  هک  دـندومن  شهاوخ 
وا اب  ییارچ  نوچ و  تسا و  لاصو  رب  ینبم  هک  ییاـهنآ  هژیو  دـنناوخیم ، ار  وا  ياـهلزغ  دوخ  ياههدورـس  رد  ماـیخ ، نیا  ماـمت  رد  تقو 

رعـشی ـال  ِتسم  ارم  هک  يونعم ، يروص و  تـالامک  راـهظا  زا  سپ  تشادـن . اـج  هّماـع  نیب  رد  دوـب و  رارـسا  یـضعب  ياـشفا  هک  دـندومن ،
میدید وت  ّطخ  هزبس  میاهدمآ  هار  همهنیا  دوجو  میلقا  هب  ات  مدـع  ّدحرـس  زو  میقـشع  لزنم  ورهر  دومن : زاغآ  دورـس  دوب ، هتخاس  هاگآان ) )

سپ میاهدمآ  هاش  هناخ  رد  هب  ییادگ ، هب  نیما  حور  وا  نزاخ  دش  هکجنگ  نینچ  اب  میاهدمآ  هایگ  هزبس  نیا  يراکبلط  هب  تشهب  ناتـسب  زو 
. میدز هیکت  اهاکتم  هب  میدیـشون و  میدروخ و  دـیدرگ ، رـضاح  اـه ) یندیـشون  اـهیکاروخ و  عاونا   ) اـه ماـسقا  هب  هبرـشا  همعطا و  نآ ، زا 
دینک و تحارتسا  ياههرب  اجنیا  رد  هک  ماهدمآ  وت  لابقتسا  هب  نم  یلب ! تفگ : یتسین . نّطوتم  اجنیا  رد  وت  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  میتفگ :
( ناگدننک زاوشیپ   ) نیلبقتسم زا  همه  دوشیم ، هدید  اههوک  نیا  هنماد  الاب و  رد  هک  مایخ  همه  نیا  هکلب  ماهدروآ ، نم  ار  هیثاثا  همیخ و  نیا 
نیدراو و رب  فـقو  همه  اـه  یمّرخ  یـشوخ و  ناـحیر و  حَور و  اـهغاب و  اـب  لـحم  نیا  و  دـناهدمآ ، دوـخ  نیدراو  لابقتـسا  هـب  هـک  تـسا 

نایم رد  مهاوخیم  متفگ : مدرگیم .) زاب   ) منکیم تدوع  دوخ  ّلحم  هب  مه  نم  دـیورب ، اجنیا  زا  هک  امـش  تسا و  يدـنوادخ  هناـخنامهم 
عون ینب  زا  ییانـشآ  دـیاش  مشاب و  ربخاب  اجنیا  فیک  ّمک و  زا  منک و  شدرگ  اههناخدور  رانک  اـه و  يدـنلب  تسپ و  ماـیخ و  اـهغاب و  نیا 
مزال مالس  ناذیتسا و  همیخ  لوخد  رد  یلو  تسا ، رـضاح  دهاوخب  تلد  هچنآ  يدازآ ، اجنیا  رد  تفگ : منیبب . اجنیا  رد  ار  دوخ  مدآ ) ینب  )

تـسود ار  وا  مدـش و  دراو  وا  رب  امـش  اب  ییانـشآ  ظاحل  هب  مدـید و  ار  امـش  گرزب  رتخد  همیخ  مدـش ، اجنیا  دراو  نم  هک  یماگنه  تسا .
همیخ یکیدزن  رد  متفر ، وا  اب  متـساخرب  موریم . هّتبلا  متفگ : دـمآ . مهاوخ  امـش  هارمه  مه  نم  دـیورب  اـجنآ  هب  دـیهاوخیم  رگا  متفرگ و 

ياهتمحر تمعن و  يارب  ادـخ  دـمح  رگیدـکی و  ترایز  زا  سپ  دـندیود . نوریب  دوخ  همدـخ  اب  تخانـش ، ارم  يادـص  وا  مدرک ، مـالس 
. فص کی  رد  مناهارمه  نم و  فص و  کی  رد  شیاقفر  وا و  میتسـشن . نیگآ  رهاوج  ياهتخت  يور  هب  میدـش ، همیخ  دراو  وا  ناـیاپیب 
: مدیسرپ دوب . ولهپ  زا  ِهب  ندوب  ور  هب  ور  دنا . ( هتسشن  ) رگیدکی يور  هب  ور  هدز ، هیکت  نآ  رب  هک  یلاح  رد  154 ؛) « ) َنِیِلباقَتُم اْهیَلَع  َنِیئِکَّتُم  »

بلاغ رب  اهیتخس  روطنیا  ایوگ  مدید و  یتخس  راشف و  يرادقم  دسح ، یـضارا  رد  لّوا  لزنم  رد  تفگ : تشذگ ؟ هچ  وت  رب  رفـس  نیا  رد 
ياعد ار  امـش  تهج  نیا  زا  دوب و  امـش  هیحان  زا  نم  یـصالخ  هک  مدـیمهف  اهاج  یـضعب  رد  و  دوشیم ، دراو  نآ  زا  رتدـب  هکلب  نیرفاسم ،

هک مدش  راتساوخ  ار  امش  يافش  ادخ  زا  دش ، کیدزن  مه  امش  رفـس  دیدرگ و  ملاع  نیا  رفاسم  مرهاوخ  هک  یماگنه  یّتح  مدومن ، تمحر 
مرهاوخ تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  دیدرگ ، ملاع  نیا  رفاسم  هک  ترهاوخ  زا  مدیـسرپ : دننامن . راتـسرپ  یب  راوخ و  مرگید ، نارهاوخ  هدـلاو و 

اه يور  هدایپ  تامدص و  نآ  مدیـسرپ ، ار  هار  نیب  ياهشرازگ  لاح و  وا  زا  دوب ، رتالاب  نم  زا  يراوگرزب  تلالج و  رد  مدید ، اجنیا  رد  ار 
نیا وا  راک  زمر  متفگ : دوب . هدـمآ  ضرالا  ّیط  هب  ییوگ  ار  هیقب  یـشوخ و  هب  مه  نآ  دوب ، هدـید  ار  هحماسم  یـضارا  طـقف  دوب . هدـیدن  ار 
دوخ راک  نیگنس و  ار  دوخ  راب  هک  تفاین  لاجم  ام  لثم  دش و  ملاع  نیا  رفاسم  تشذگ ، شرمع  نینـس  زا  هک  لاس  هدجیه  بیرق  هک  تسا 

«. دیامن تخس  ار 

قشع شتآ  ندش  نازورف 

هک هبّقرتم  تامدص  زا  مدش ؟ نینچ  هک  تسا  نم  اب  راک ، یـشاوح  راک و  تالاح و  نم و  دوجو  رد  یمامت  ان  هچ  هک  متفر  ورف  هشیدـنا  رد 
ّققحت تمایق  هک  یماـگنه  ( ؛) 155 « ) ٍذـِئَمْوَی ْمُهَْنَیب  َباْسنَأ  الَف  : » هک تسا ، هدـش  هقالع  عطق  زین  اـیند  رد  ناگدـنامزاب  زا  و  مصـالخ ، ـالاح 
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سپ دنتـسه ، یـشوخ  هافر و  رد  زین  دناهدش  ملاع  نیا  نیرفاسم  هک  يدالوا  و  دوب . دهاوخن  اهنآ  نایم  يدـنویپ  چـیه  زور  نآ  رد  دـباییم )
نیا مخت  لد ، يایاوز  زا  يواـکجنک  لـماک و  یـسرزاب  زا  سپ  دراد  هودـنا  لد  هک  منود  یمه  درد  دـنکیم  میاـج  هن  مراد ، درد  هن  ارچ ؟

یهاگ دیاشگب و  ار  ملد  هدـقع  وحن  هچ  هب  هک  دـیچیپیم  دوخ  هب  مه  هّیفـص  هتـسویپ ، اجک  هب  هتـسر و  اجک  زا  هک  متـسناد  متفای و  ار  هایگ 
لد تسین . وت  راک  هدقع  نیا  ندوشگ  هک  هدـم  هار  دوخ  هب  تمحز  متفگ : تسین . لالم  هودـنا و  ياج  رورـسلا  راد  رد  هک  درکیم  بّجعت 

تـسا مغ  يوناز  رب  همه  نایـسدق  ياهرـس  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد  دنارچیم  رتشا  هکنآ  دناد  هچ  دراد  درد  نارازه  قشاع ،
نیا مخت  هک  قشع  اّما  دننکیم ، كرد  ار  زیچ  همه  الاب ، ملاع  لها  اریز  تشادـن ؛ ياهدـیاف  دـیمهفیمن و  وا  نوچ  متفگن ، وا  هب  ار  ملد  زار 

زورفا شتآ  هد  ياهنیـس  یهلا ! دـیوگیم : يراز  هب  و  تسا ، قشاع  بلاط و  هک  تسا  یکاخ  مدآ  نامه  تسا ، هدـش  هتفهن  كاخ  رد  هاـیگ 
هلعـش رپ  ملد  تسین  لِـگ  بآ و  زج  دوـخ  هدرـسفا  لد  تسین  لد  تسین  يزوـس  هـک  ار  لد  نآره  زوـس  هـمه  لد  ناو  یلد ، هنیـس  نآ  رد 
بیهن تسا  نآ  تسه ، ییاـیمیک  دوخ  رگا  تسا  ناـج  مسج و  ياـیمیک  رد  نخـس  دوـلآ  شتآ  نتفگ  هب  نک  مناـبز  دودُرپ  هنیـس  نادرگ ،

لامک راک  رد  تسا ، راک  رد  قشع  ار  ناهج  رایـسب  تسا ، رایـسب  قشع  رحب  لاز ز  متـسر  نوچ  دص  ود  یلاز  دـنز  لابند  هب  دوبن  رگ  قشع 
اب رود و  ياهغاب  نآ  ناـیم  مورب  مهاوخیم  نم  متفگ : هّیفـص  هب  ییوج ؟ هچ  اـج  رگید  وت  صقاـن ، یهز  ییوج ؟ هچ  اـجرگید  تساـجنیا ،

هّرذ ره  نابایب ) ارحـص و   ) غار غاب و  تشد و  رد و  هوک و  یتسین . اهنت  يورب  اجره  هب  تفگ : دیاشگب . لد  هدقع  رگم  ات  منک ، تولخ  دوخ 
ار ام  هک  تسا  بوخ  میمرحم  اـن  اـم  رگا  تفگ : دنتـسین . قفا  رد  اـهنآ  متفگ : تسا . ساّـسح  و  كرد ) روعـش و  ياراد   ) رعاـش اـجنیا  هّرذ 

هخاش مدیـسریم ، یتخرد  ره  ریز  هب  متفر ، متـساخرب و  يدوب . صّخرم  الاح  يدوبن ، مالـسلا  اهیلعارهز  هّیطع  رگا  متفگ : دییامن . صّخرم 
راق نوچمه  نم  شوگ  رد  یلو  دوب ، ریذپلد  هچرگا  اهنآ  ياهادـص  و  روخب ! نیچب و  اههویم  زا  نمؤم ! يا  هک : دزیم  ادـص  دـشیم و  مخ 

یتخرد مدید  مرادن  غامد  منک  وب  یلگ  هکنآ  ردق  هب  مرادن  غاب  لیم  تسا ، هتفرگ  هک  سب  ملد ز  مدناوخ : اهنآ  باوج  رد  دوب و  غالک  راق 
كاروخ لها  هک  تسا  کَـلَم  نیقی  تفگیم : يرگید  مدینـش  يدـمآ ؟ ارچ  یتشادـن  لـیم  رگا  تفگ : دوخ  اـب  درب و  ـالاب  ار  دوخ  هخاـش 

! تسین ناـگناوید  ياـج  اـجنیا  یلو  تسا ؟ هناوید  هکلب  تفگیم : يرگید  تسین . روخ  هویم  هک  تسا  یناوـیح  اـی  تفگ : يرگید  تسین !
ییادص و يرس ، ره  زا  مدید  تسا ! هدش  دیلک  شناهد  قوذ  زا  هدیسر ، تمعن  روفو  هب  یطحق  زا  هزات  اباب ! تفگ : یکی  دنکیم . زان  نیقی 
. تسا نم  رظتنم  هداتـسیا و  همیخ  رد  يداه  مدـید  مدومن ، تعجارم  همیخ ! هب  تمحر  زاـب  متفگ : دـندومن . راـب  يا  هفیطل  ياهخاـش ، ره  زا 
هب تفگ : مالـس  زا  سپ  میدیـسر ، رگیدمه  هب  دـیاشگب . زار  مرحم  نیا  ار  ملد  هدـقع  رگم  متفگ : دـمآ . نم  فرط  هب  دـید ، ارم  زین  يداه 
يا تفگ : میورب ؟ رهش  هب  هچ  يارب  متفگ : دنتـسه . وت  راظتنا  رد  نینمؤم  املع و  میورب و  رهـش  هب  هک  وش  تکرح  ياّیهم  يدرگیم ؟ اجک 

هب هدکتملظ  نآ  زا  ار  وت  نکم ! تمعن  نارفک  تفگ : دندروآ ! اجنیا  هب  ارم  هچ  يارب  منادیمن  متفگ : يدمآ !؟ اجنیا  ات  هچ  يارب  سپ  ياو !
؟ لد رورس  وک  نآ ، ییاراوگ  وک  تمعن ، مادک  متفگ : یشاب . رورـسلا  مئاد  دنمهرهب و  ّقح  ياهتمعن  زا  هک  دناهدروآ  ناشخرد  ملاع  نیا 
ار نآ  ینعم  ای  و  يدـیدن ؟ لّوا  بش  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  ربکا  یلع  لضفلاوبا و  ندوب  حّلـسم  رگم  نم ! ياه  قوشعم  بیاـصم  هرکذـت  اـب 
تـّبحم و رـصتخم )  ) هـلمجلا یف  یـسک  رگا  و  يدـیمهفن ! هـکنآ  اـی  و  يدـیدن ؟ ار  رغـصا  یلع  يوـلگ  ریز  زمرق  ّطـخ  رگم  و  يدـیمهفن ؟

مه ردق  نیا  روصق . روح و  هب  لاغتشا  رورس و  يداش و  برـش و  لکا و  هب  دسر  هچ  ات  دریمب ، هّصغ  زا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  نانآ  اب  ییاسانش 
، دنرورسم داش و  روصق  روح و  اب  اجنآ  رد  هک  نینمؤم  املع و  همه  نیا  سپ  تفگ : ياهدرک . لایخ  وت  هک  متسین  هاوخدوخ  هراوخ و  مکش 
: متفگ دنراتفرگ . یهلا  ماقتنا  هب  الاح  ناملاظ  هکنآ ، رگید  و  تسین ؟ اهنآ  رد  ماقتنا  ّسح  ای  و  دنتـسین ؟ مالـسلا  مهیلعتیبلها  ناتـسود  زا 

نارگید اّما  تسا و  تمقن  نم  رب  اهتمعن  تسا و  نازحالا  تیب  نم ، رورـسلا  راد  مشکن ، ماقتنا  ات  نم  تسا ، رتاـنیب  دوخ  لاـح  هب  سک  ره 
رتدیدش رتگرزب و  هک  یهلا  ماقتنا  هب  اهنآ  يراتفرگ  اّما  و  نم . زا  هن  دیـسرپ  اهنآ  دوخ  زا  دـیاب   … دـنداش و … و … و ؟  رورـسم و  ارچ 

کنخ ناشلد  دنشکن ، ماقتنا  دننکن و  صاصق  دوخ  تسد  هب  مولظم  ناسک  ات  هک  دییامرفیم  قیدصت  یلو  تسین ، یّکـش  ام  ماقتنا  زا  تسا 
! هاتوک نخـس  دنک . دراو  همدص  رتدیدش  ملاظ  رب  رگید  یـسک  هچرگا  تسا  هدش  تباث  هثرو  يارب  صاصق  ّقح  تهج  نیا  زا  و  دوشیمن .
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تیانع امـش  هب   ] دـیرادیم تسود  ار  نآ  هک  يرگید  تمعن ]  ] و 156 ؛) « ) ٌبیِرَق ٌْحتَفَو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْـصَن  اهَنوُّبُِحت  يرْخُأَو  : » تسا هدومرف  ادـخ 
هکنآ هن  میرادـن ، رورـسلا  راد  میـسرن ، بوبحم  هب  ات  تسام و  بوبحم  ماقتنا  و  تسا . کیدزن  يزوریپ  دـنوادخ و  يراـی  نآ  ]و  دـشخبیم

وت اب  ارم  هک  دوب  اجنآ  ناهج  ود  ره  زا  رتشوخ  تساشگلد  اجنآ  تسا ، رای  اجک  ره  تسالب  نادـنز  رای ، یب  اشگلد  میآیمن ! نم  تسه و 
يدایز یقاب  تسا و  ندیـسر  لد  دارم  هب  سفن و  طاسبنا  یماـسا ، نیا  لاـثما  رورـسلا و  راد  تشهب و  ًاـتقیقح  هاـتوک ! نخـس  دوب  ادوس  رس 

اجک هب  تفگ : هن ! متفگ : یناـمیم ؟ اـجنیا  رد  تفگ : نآ  زا  سپ  دـنام ، شوماـخ  تخادـنا و  ریز  هـب  رـس  یتّدـم  يداـه  مالّـسلاو . تـسا ،
مراذگیم و نابایب  هب  رس  مباذع . رد  مشاب ، اجک  ره  رد  هک  منادیم  ردق  نیمه  منادیمن ، دوخ  يارب  يّرقتسم  منادیمن و  متفگ : يوریم ؟

هفرُط يروبص  يروبص  نک  يروبص  یتفگ  وم  هب  درک  مرپ  لاب و  یب  تخب ، ياوه  درک  مرورپ  نابایب  شقـشع  مغ  موشیم . نیـشنرتسکاخ 
ارم هک  درگرب  دوخ  نطو  هب  يراد ، لیم  رگا  مه ، وت  متفگ : زین  هّیفص  هب  درک . تعجارم  رهش  هب  دیدن ، ياهراچ  يداه  درک  مرـس  رب  یکاخ 

همیخ مه  وا  نک . ضرع  ارم  لاح  یگنوگچ  نک و  غالبا  ارم  مالس  يدیسر ، مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  هب  رگا  تسین . يراک  رـس و  وت  اب 
لد ایادـخ ! مرید  یـشک  تنحم  نت  متـسشن . زاـینو  يراز  هیرگ و  هب  متـسج و  ار  یتولخ  هشوگ  مه  نم  تفر . دـنَک و  ار  دوـخ  هدرپارـس  و 

ُوم و لـصو  دوب  تسود  زا  مناـمرد  ُوم و  درد  دوب  ایادـخ ! مرید  یـشتآ  هنیـس  هب  شقارف  داد  ربـلد و  قوش  ز  ایادـخ ! مرید  یـشک  ترـسح 
يرگید ياوه  تسین  مرب  رد  لد  مرب ، زا  يرود  وت  تسود  زا  مناج  ددرگن  زگره  ادج  تسوپ  هرک  او  نت  زا  مباّصق  رگا  تسود  زا  منارجه 

دندـیرفآ ناشیرپ  مناشیرپ ، دـندیرفآ  ناماس  هن  رـس ، هن  ارم  تسین  مربلد  زج  رگد  ياّنمت  ملاـع  ود  ره  زک  مربلد  ناـج  هب  تسین  مرـس  ردـنا 
هب يدوب ؟ هچ  يدوب ، یکدـنا  مغ  رگا  يدوب ؟ هچ  يدوب ، یکی  مدرد  رگا  دـندیرفآ  ناشیا  كاخ  زا  ارم  كاخ  رد  دـنتفر  نارطاخ  ناشیرپ 
هب ار  وت  هللا  همحر  رهاـظم  نب  بیبح  تفگ :] و   ] دـمآ ناود  ناود  رفن  کـی  يدوبهچ ؟ يدوب  یکی  رگ  ود  نیا  زا  یبـیبط  اـی  یبـیبح  منیلاـب 

هدـش وا  هب  لّسوتم  رهـش ، هب  نم  نتفر  رد  يداه  نیقی  متفگ : تسا . رهـش  رد  تفگ : تساـجک ؟ رد  وا  متفگ : تسا . هتـساوخ  نفلت  هلیـسو 
مادم ناج ! رسپ  يا  یلاح ، هدرزآ  ارچ  دندومرف : دندوب ، هدینـش  ارم  ياهزاین  زار و  ایوگ  مالـس ، مالعا و  زا  سپ  نفلت ، ياپ  هب  مدمآ  تسا .

هب هنادنز  وچ  نشلگ  ردپ ! مداد : شباوج  ناج ! رسپ  يا  یبایماک  رخآ  هک  نک  ادخ  رکش  دص  شاب و  شوخ  ایب  ناج ! رسپ  يا  یلایخ ، ردنا 
مه درگ  نالد ، هتوس  هروب  داد : باوج  ممشچ  هب  هناشیرپ  باوخ  همه  یناگدنز  نآ  لد ، ماک  نودب  ممشچ  هب  هناتسرذآ  ناتسلگ ، ممـشچ 
وم لد  درد  مغ  مداد : باوـج  مییآ  رتنیگنـس  میرتهتوـس ، نآ  ره  میجنـسب  اـهمغ  میروآ ، وزارت  مییاـمناو  مغ  میرگ ، مـه  اـب  نخـس  مـییآ 

هکنانچ یهلا ، قطان  باتک  ینعی  هباتک  ناموزارت  مغ  يرادـن  زور  نآ  رد  یتشگ  ادـف  نوچ  ابیبح  هباـبک  لد  غرم  هک  هنود  ادـخ  هباـسحیب 
دوخ میامن و  شايرای  هک  مدوبن  ملاع  رد  قوشعم  نآ  هثاغتسا  راصنتسا و  تقو  رد  نوچ  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلعرـصع  تّجح  ترـضح 

، ًءآسمو ًاحابـص  کیلع  ّنبدـنأل  : » هک مزادـگ  زوس و  رد  هشیمه  ور  نیا  زا  تسا -  قاّشع  لامآ  ياـهتنم  هک  مزاـس -  ادـف  شروضح  رد  ار 
نوخ مناگدـید  زا  کشا  ياج  هب  و  منک ، هبدـن  وت  رب  زور  بش و  ًامتح  هک  منکیم  دای  دـنگوس  (157 ؛) ًامد عومّدلا  لدب  کیلع  ّنیکبألو 

هدیـسر و دوخ  يوزرآ  ياهتنم  هب  دـنوش  وا  يادـف  قوشعم ، روضح  رد  هک  یقاّشع  هک  تسا  قّقحم  تباث و  قشع  بتکم  رد  و  میرگیم .»
هیلعنامز ماما  اهنآ  رورس  هک  لّوا - ، هورگ )  ) لیبق اّما  یلیبق . نیا  زا  بیبح ! يا  وت  و  تشاد ، دنهاوخن  ياهّصغ  مغ و  ترـسح و  سوسفا و 

نینچ دننک -  ادف  ار  دوخ  هکنآ  ای  دننک و  صالخ  ملاظ  گنچ  زا  ار  قوشعم  ای  دنیامنب و  يرای  تمدخ و  ات  دنا  هدیـسرت  هک  تسا  مالـسلا 
بارـش و ضوع  رد  دوشن و  اراوگ  وا  رب  یبآ  تبرـش  چیه  دشاب و  روهلعـش  وا  لد  رد  ترـسح  شتآ  زادگ و  زوس و  رد  هشیمه  ياهراچیب 

ناسکی امـش  رب  ام و  رب  هک  اجک  زا  و  دـیوشیم ؟ وزارت  مه  ام  اب  امـش  اجک  زا  سپ  بیبح ! ای  میلیبق . نآ  زا  اـم  دروخ و  رگج  نوخ  ماـعط ،
اّمنإو ِعورّدلا ، یلع  بولقلا  اوسبل  دیتفریم . نادـیم  هب  هنهرب  قوش  تّدـش  زا  هک  دـیدرک ، البرک  رد  امـش  هک  يراک  نامه  درذـگب ؟ شوخ 

هدومن و اراوگ  ار  امش  شیع ، نامه  دنباتشیم . يزابناج  يارب  دناهدیـشوپ و  هرز  يور  زا  ار  دوخ  ياهبلق  سفنألا  باهذ  یلع  نوتفاهتی 
ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  الَو  ! » بیبح ای  میدرب  روگ  هب  ار  نآ  ترسح  میاهتـشادن و  ار  نآ  ام  نکلو  هداد ، ینـشاچ  ار  امـش  بارش 
دزن دناهدنز و  نانآ  هکلب  دـناهدرم ، دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  158 ؛) « ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءآیْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ ،
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وت بیبح ! ای  متـسه . هدرم  نم  یتفرگ و  هزات  تایح  وت  و  بیبح ! ای  نم ، هن  ییوت  هیآ  نیا  لومـشم  و  دنوشیم . هداد  يزور  ناشراگدرورپ 
ربخ ایند  ياههبارخ  ایاوز و  نآ  رد  مالسلا  هیلعمهدزاود  ماما  زادگ  زوس و  زا  وت  رگم  بیبح ! ای  میاهدش ! تخبدب  ام  ياهدوب و  تخبـشوخ 
ردق : » هک يدرکیم  هیرگ  نوخ  وا  لاح  هب  يدوب ، هدش  روگ  هب  ترسح  ام  لثم  مه  وت  رگا  درذگیم و  وا  رب  يزور  بش و  هچ  هک  يرادن 
نفلت نوچ  تسیرگ و  دیاب  هدنز  رب  هتشک ، رب  هن  تسا  يرواد  لد  ار  ناگتـشک  رگا  هنود .» هتخوسلد )  ) هتوس لد  لد ،) هتخوس   ) لد هتوس 

هدنکفارس و بلقنم و  شلاح  بیبح  مدید  دندیدیم ، ار  رگیدکی  تروص  سکع و  هملاکم  عقوم  رد  هک  دوب  ییاه  نفلت  عون )  ) هرمن نآزا 
هب مشقن  دـشک  رگ  رّوصم  لاب  منز  رگ  ار  یملاـع  مجوسب  لاـحلا  یف  هک  یغرم  نیرذآ  نآ  منم  مدـش : ّمنرتم  دوخ  اـب  تسا . نازیر  کـشا 

. تفر دومن و  عطق  ار  تبحص  رگید  متفر و  نم  اذکه  تساخرب … و  نفلت  ياپ  زا  لاثمت  ریثأت  زا  ملاع  مجوسب  راوید 

تبیغ شتآ  ياههلعش 

: دـنتفگ دـنتفرگ و  ارم  رود  هدـش ، رادـیب  بیبح  اب  وگ  تفگ و  زاسپ  دـندرکیم ، رظن  هنابّجعتم  هتـشادنپ و  هناوید  ارم  ًالبق  هک  اجنآ  یلاها 
نامزماما هّتبلا  دـیتشادن و  اـج  هار و  اـجنیا  رد  اـّلإ  و  دـیربمغیپ ، تیب  لـها  نیّبحم  زا  دـبال  متفگ : ینینچ ؟ ارچ  یتسین  هناوید  وت  دـش  مولعم 

كاخ قاّشع و  ایاعر و  زا  ام  دنتفگ : تسا . نینمؤم  همه  مالسلا و  مهیلعتیبلها  ربمغیپ و  ینـشور  مشچ  هک  دیتخانـشیم  ار  دوعوم  يدهم 
، لاس هد  هن  لاس و  کی  هن  مه  نآ  تسا ؟ زادگ  زوس و  رد  نالان و  نایرگ و  ماش ، حبص و  رد  وا  هک  دیاهدینش  متفگ : مییوا . هاگرد  ناراس 

ترشع شیع و  نیا  كرت  هک  دیآیمن  رب  ناتتـسد  زا  متفگ : دیآیمنرب . نامتـسد  زا  يراک  یلو  یلب ! دنتفگ : لاس !؟ رازه  زا  زواجتم  هکلب 
راهچ هب  روطنیا  امش  و  راظتنا ، لوط  راشف  رد  راتفرگ و  روطنآ  وا  دشابن ! دوخ  قوشعم  گنر  هب  هک  یقـشاع  داب  هدرم  دییامن ؟ تّرـسم  و 

ام لاقملا  نسحأ  : » تسا ّتبحم  رثا  هن  نیا  دییامنیم . ّتبحم  يوعد  کلذ  عم  راوس ! یکّتم و  تّرسم و  تحار و  ترـشع و  شیع و  شلاب 
هدـش و بلقنم  ناـشلاح  دـندوب ، رفن  نارازه  هک  عمج  نآ  دـنک .» قیدـصت  ار  نآ  رادرک  هک  تسا  نآ  راـتفگ  نیرتـهب  ( 159) لاعفلا هقّدص 

. دنتفر

نما يداو  رد  بالقنا 

! ار نات  تریغ  مزانب  یه  متفگ : دندمآ . هنهرب  ياپ  رـس و  اب  هدیـشوپ ، هنهک  سابل  همه  هدروخ ، مهرب  اههاگتـسد  هدـیچرب و  اههمیخ  مدـید 
هدنامرد و صخـش  ياعد  یـسک  160 ؛) « ) َءوُّسلا ُفِشْکَیَو  ُهاـعَد  اذِإ  َّرَطْـضُملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  : » دـیناوخب هداتـسیا ، روـمعملا  تیب  هب  ور  لاـح 

ماما دوخ  ّرطـضم  نیا  زا  دارم  دوش و  مرگ  اهندب  هک  دـنلب ، تروص  هب  دزاسیم !؟ فرطرب  ار  وا  يروجنر  يراتفرگ و  تباجا و  ار  هراچیب 
ادیپ یگدروخ  مه  هب  یشروش و  رشتنم و  مالسلا  يداو  رد  هیضق  نیا  يداه ، رهاظم و  نب  بیبح  فرط  زا  مکمک  تسا . مالـسلا  هیلعنامز 
ندش ادیپ  ّسح  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  راظتنا  لوط  رارطـضا و  تّدش  يرـصان و  یب  یبیرغ و  عوضوم  رد  هموح ، یلاها  عماجم  رد  دش و 

یسرک هب  ابطُخ  هداد و  لیکشت  هباطخ  عماجم ، مالّسلا و  يداو  دوخ  رد  نینچمه  و  میدومنیم . نیـشتآ  ياهقطن  نانآ ، تایحور  رد  ماقتنا 
شوج نیا  دنتفر و  اجنیا  زا  هک  نارازگتمدخ )  ) اههفیصو ياهربخ  طّسوت  هب  مکمک  دندومنیم . ادا  نآ  رد  غیلب  ياهقطن  دنتفر و  هباطخ 
عّلطم دوب ، دوهـشم  امنیـس  هدرپ  هژر و  هلزنم  هب  همّرکم  حاورا  هیلاـع و  يداـبم  رظاـنم  رد  هک  ناـشلاح  یگدروخ  مه  هب  یلاـها و  شورخ  و 

بل تجاح  نیا  ندش  اور  رب  ناش  نیموصعم  دالوا  زا  رفن  هد  اب  مالـسلا  مهیلع  هّمئالا -  ّمُا  ارهز -  ترـضح  بلاطیبا و  نب  یلع  هک  میدش 
َْول : » هکلب هدشن ، زاتمم  رفاک  زا  نمؤم  ّبیط و  زا  ثیبخ  زونه  هک  دوب  هدش  رّذعتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  یلو  دـناهدوشگ ، تعافـش  هب 

یکاندرد باذـع  ار  نارفاک  ًاـمتح  دـندشیم ، ادـج  مه  زا  راّـفک ] ناـنمؤم و   ] رگا 161 ؛) « ) ًاـمِیلَأ ًاباذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََـعل  اُولَّیََزت 
جّرف ّمهَّللا  : » دوشیم دـنلب  اعد  هب  لاح  نآ  رد  نام  ياـههرعن  تساهدـش و  راـظتنا  لوط  همه  نیا  بجوم  هک  تسا  هیآ  نیمه  و  میدرکیم .

امّکنإف ینایفکاو  يارـصان ، امّکنإف  ینارـصنُأ  دّـمحم ! ای  ّیلع  اـی  ّیلع ! اـی  دّـمحم  اـی  کـلذ  نم  برقأ  وه  وأ  رـصبلا  حـملک  ًـالجاع  ًاـجرف 
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رتکیدزن مه  نآ  زا  ای  ندز و  مهرب  مشچ  دـننام  يروف ، شیاشگ  جرف و  مالـسلا ] هیلعناـمز  ماـما  جرف  رما  رد  ، ] ادـنوادخ (162 ؛) يایفاک
امـش هک  دییامن  تیافک  ارم  دیتسه و  نم  هدنهد  يرای  امـش  هک  دییامن  يرای  ارم  دّمحم ! يا  یلع و  يا  یلع ! يا  دّمحم و  يا  امرف ! تیانع 

ترـضح میدومن و  بلقنم  زین  ار  سیئر  ود  نیا  میتفگ ، دّـمحم ! ای  یلع و  اـی  یلع ! اـی  دّـمحم و  اـی  هک  سب  دـیتسه .» نم  هدـننک  تیاـفک 
مقتناو انمئآق ، روهظب  انجرف  لّجع  ّمهَّللا  : » هک دندومن ، دـنلب  اعد  هب  تسد  زین  هیلاع  يدابم  دزیم ، نماد  ار  شتآ  نیا  زین  مالـسلا  اهیلعارهز 

جرف و رد  ام  مئاق  روهظ  اب  ادنوادخ ! ًائیـش ؛ کب  نوکرـشی  الو  ءآلبلا  یف  کنودبعی  یّتح  صلاخلا  کیف  رهظأو  انمئآق  ةرـصنب  انئآدـعأ  نم 
زا يراتفرگ ، الب و  ماگنه  هب  ات  امرف  رهاظ  ار  دوخ  صلاخ  ناگدـنب  و  ریگب ! ماقتنا  نامنانمـشد  زا  وا  يرای  اب  و  امرف ! باتـش  روما  شیاـشگ 
نآ رد  دشیم ، یلعا  ألم  رد  هک  ییاه  دونـش  تفگ و  هک  دوب  یحول  ام  دزن  و  دنزاسن .» وت  کیرـش  ار  یـسک  دنـشکن و  تسد  وت ، تدابع 
يا بیرق ؛ نم  کلذب  یفوأسو  کتوعد ، ُتبجأ  دق  دّمحم ! ای  : » هک دیسر  باطخ  قح  ترـضح  زا  میدشیم . علّطم  ام  دشیم و  هیپک  حول 

هب میاهدوب  یـضار  اـم  دومن : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  درک .» مهاوـخ  اـفو  نآ  هب  يدوز  هب  متفریذـپ و  ار  وـت  تساوـخرد  دّـمحم !
هرفـس رـس  رب  نانامهم  ریاس  اب  هدـش و  وت  هناخنامهم  دراو  وت  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  یلو  دوب .» نیریـش  دـنک ، ورـسخ  نآ  هچره  . » وت ياضر 

نینچ تسا و  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  روهظ  ناش  تجاح  ددرگ و  اور  ناش  تجاح  هکنیا  ات  دنکیمن  زارد  تسد  یلو  هتـسشن ، ینامهم 
اراوگ ام  رب  روطچ  سپ  تسین ، اراوگ  وا  رب  شون  شیع و  راظتنا ، لوط  هدراو و  بیاـصم  هطـساو  هب  اـم  بوبحم  ناـمز و  ماـما  دـنیوگیم :

هب ایند  رد  نوچ  و  دشابن ! قوشعم  گنر  هب  هک  یقشاع  داب  هدرم  میشاب ؟ رورـس  هدنخ و  رد  ام  دشاب و  هیرگ  رد  وا  دوشیم  روطچ  و  دوش ؟
نآ هرفـس  رـس  رد  دشیمن ، اور  تجاح  نآ  ات  رگا  دنتـشاد ، نامیرک  زا  یگرزب  شهاوخ  جیاوح و  هاگره  هک  دناهدش  هتخومآ  تداع  نیا 

: دـندقتعم و  دوب . لکـشم  تخـس و  وا  رب  هچره  ولو  دروآیمرب ، لّمأت  الب  ار  تجاح  نآ  میرک  ناـبزیم  نآ  دـندرکیمن ، زارد  تسد  میرک 
نم عنام  الو  کمکحل  ّدآر  ـالو  نیّرطـضملا ، ثاـیغو  نیبلاـطلا  تاـجاح  عضومو  ریدـق ، ٍءیـش  ّلـک  یلع  کـّنإو  نیمرکـألا ، مرکأ  تنأ  »
سک چیه  یناگراچیب ، سردایرف  ناگدـننک و  تساوخرد  جـیاوح  ّلحم  اناوت و  زیچ  ره  رب  ناراوگرزب و  نیرت  راوگرزب  وت  (163 ؛) كرمأ
حول نآ  فارطا  رد  دننک ، دورو  بآرب  هک  هنـشت  نارتش  نوچمه  ام  و  دنک .» يریگولج  تنامرف  زا  ای  و  دـنادرگرب ، ار  وت  مکح  دـناوتیمن 

لد لـیم  هک  میدـیمهف  تاـملک  نآ  تاراـشا  تاـکن و  زا  هدوـمن و  ماـحدزا  دـشیم ، هیپـک  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تاـملک  هک 
لـصاح یّلک  يراودـیما  تسا . هتفرگ  ار  نامـسیر  طسو  تاظحالم  زا  یـضعب  يارب  یلو  دودیم ، اـم  فرط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

اب رگیدـکی ، راـشف  ندز و  ولهپ  ماـحدزا و  تروص  هب  روطناـمه  دروآ ، میهاوخ  رد  شوـغآ  رد  يدوز  هب  ار  دوـصقم  دـهاش  هک  میدوـمن 
دهاوخ هچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصشربمغیپ  باوج  هک  میتـسه  حوـل  نآ  يور  قـح  باوـج  رظتنم  یلاحـشوخ ، زا  هتخورفارب  ياـهتروص 

نآ دوب و  قح  دوهشم  فرط  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لد  لیم  هچ  داد . دهاوخ  باوج  دوصقم  ِحاجن  هب  هک  میتسه  نئمطم  و  داد ؟
یلو تشاذگن . قح  يارب  یباوج  تجاح ، ندرک  اور  زج  هب  دروآیم ، شوج  هب  ار  قح  مرک  تردـق و  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نایب 
حور ضبق  یف  هدّدرتک  : » دراد باوج  رد  دـیدرت  ایوگ  دومن . توکـس  لـّمأت و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  باوج  رد  يرادـقم  لاـعتم  ّقح 

؛ هتءآسم هرکی  وهو   » دهدب ال »  » هب ار  شبیبح  باوج  هک  شیوخ » نمؤم  هدنب  حور  نتفرگ  رد  دنوادخ  دیدرت  دـننامه  (164 ؛) نمؤملا هدبع 
هدـشن یـضتقم  يدوز  نیا  هب  ریداقت  هلـسلس  دـیاش  دـهدب و  معن »  » هب ای  و  دراد » تهارک  نمؤم  ندرک  تحاراـن  زا  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد 

. تسا

ماقتنا شروش 

رّوصت ای  هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  هچنآ   ) رّوصتی ام  دـشاب ، توهرب  رد  ادـعا  زا  ام ، ماقتنا  : » هک تفرگ  تروص  روطنیا  قح  باوج  ناهگان 
درادن ینارگن  يویند  ماقتنا  رد  ریخأت  زا  نادنچ  وا  تسا و  فوشکم  مالـسلا  امهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀّجح  ام ، ّیلو  دزن  رد  دوشیم )

نیا اّما  و  تساوخ . دیهاوخن  امـش ]  ] دهاوخن ادـخ  ات  و  165 ؛) « ) ُهَّللا َءآشَی  ْنَأ  ّالِإ  َنوُؤآشَت  امَو  : » هک تساـم ، ياـضر  هب  طونم  وا  ياـضر  و 
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يایرد هک  دنراد -  قح  مه  ياهجرد  هچرگا  دناهتفرگ -  متخ  هداد و  لیکشت  یسلاجم  هدش و  گنت  ناش  هلـصوح  هک  دادعتـسا  مک  هورگ 
هکئالم زا  یجوف  اذل  دننم ، نامهم  هک  میامنب  ار  اهنآ  لد  درد  ناربج  هک  تسا  هدش  مزال  نم  رب  دـناهدروآ ، شوج  هب  ارم  تریغ  تمحر و 

. دوش کنخ  ناشیاهلد  ات  درذگیم  هچ  باذع  یتخس و  زا  نانمـشد  رب  هک  دننیبب  اهنآ  دنربب و  توهرب  ّدحرـس  هب  ار  اهنآ  هک  مداتـسرف  ار 
تفگ رد  هعزانم   ) هلاق هلاق  اهمهف ، يریگ  ّبآ  و  اههقیلس )  ) قاذم و  اه ) کلسم   ) براشم رد  فالتخا  هطـساو  هب  تاملک ، نآ  مامت  زاسپ 

عم دـنبّذعم ؟ اهنآ  ًالامجا  هک  مینادیمن  اـم  رگم  میوریمن ، توهرب  ّدحرـس  هب  اـم  تفگیم : یکی  داـتفارد . ناـشنایم  رد  هثحاـبم  و  وگ ) و 
ّدحرـس هب  میورب  دـیاب  تفگیم : يرگید  مییامنب . ار  نام  ّقح  قاقحا  صاصق و  ناـمدوخ  تسد  هب  هک  تسا  هداد  قح  اـم  هب  ادـخ  کـلذ ،

دیابن نیا  زا  شیب  میتفاین ، افش  هیّلکلاب  رگا  دش و  دهاوخ  لصاح  یّفـشت  يرادقم  نامبلق  يارب  هّتبلا  مییامنیم و  یتحایـس  اشامت و  توهرب ،
. هتخادنا ریخأت  هب  ار  هّیضق  نیا  هدرک و  جل  هعیش  يرصنع  تسس  زا  ایند  رد  هکنانچ  دیایب ، الاب  شرس  نآ  دنک و  جل  ادابم  هک  مینک  بیقعت 

هلـصوح ربـص و  نیا  زا  شیب  اـم  دوشب ، دوشیم ، هچره  مییاـمن ، بیقعت  ار  بلطم  توهرب ، ندـید  زا  سپ  دـیاب  ریخ ! تفگیم : يرگید  و 
ًابلاغ اهفرح  و  دوب ، رتدب  هنانز  ماّمح  زا  هجرد  دـص  هک  دومن  خر  ییوگ ) تفگ و   ) یلیق لاق و  نانچ  هصالخ ،)  ) هلمجلا یلع  و  میرادـن .

توربج و کی  اب  دـندش  دراو  هکئـالم  ناـیاقآ  جوف  هکنیا  اـت  دوبن ، دـیفم  میدومنیم ، یمارآ  توکـس و  هب  رما  هچ  ره  دـشیمن و  موهفم 
دولآ و درگ  هدـیلوژ و  هنهرب و  ياپ  رـس و  هنهک و  ياهسابل  هب  ار  اـم  هک  یتقو  ًاـصوصخ  دـشیم ، هریخ  اههدـید  هک  یتکوش )  ) یقارطمط

ییاّنم ییایربک و  نآ  دـندید . رت  بارخ  همه  زا  دوب ، هدـش  نوریب  نم  روگ  زا  همه  اهشتآ  نیا  هک  ارم  صوصخب  دـندومن ، هظحالم  لـیلذ 
هروث اهنیا ، ندـمآ  هب  دنتـشاد و  ام  هب  تقلخ  لّوا  رد  هک  يرظن  نامه  دنتـسیرگن ؛ اـم  هب  تراـقح  رظن  هب  تفرگ و  جوا  اـم  هب  تبـسن  ناـش 
لضفا ام  هکلب  دنرادن ، یلـضف  ام  رب  هک  هکئالم  نایاقآ  هب  ندرک  دومناو  ارآ و  فالتخا  عفر  يارب  مه  نم  تسـشن . ورف  تعامج  شروش ) )

میوگب و مناوتیم  هچ  اهنآ  روضح  رد  نم  هک  دندومن  بّجعت  اهنآ  مدومن . هبطخ  هب  عورـش  متفر و  ربنم  هب  نانآ  هب  انتعا  نودـب  مییاهنآ ، زا 
، ةداهـشلاو بیغلا  ملاع  وه  ّالإ  هلإ  يّذلا ال  هَّلل  دمحلا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  : » مدـناوخ مه  نم  دنتـسشن . سلجم  رد  ییانتعایب  يور  زا 

فـشاک نیّرطـضملا ، ةوـعد  بیجم  نیملاـعلا ، ّبر  ّربـکتملا  راـّبجلا  زیزعلا  نمیهملا  نمؤـملا  مالـسلا  سوّدـقلا  کـلملا  مـیحرلا  نـمحرلا 
شیاتـس ناـبرهم . رتسگ  تمحر  دـنوادخ  ماـن  هب  نیّربـکتملا ؛ عضاوو  نیثیغتـسملا  ثاـیغ  نیفئآـخلا ، ناـمأ  نیکاـسملا ، محار  نیبورکملا ،

زا هّزنم  ياورنامرف  نابرهم و  رتسگ و  تمحر  هاگآ و  ناهن  راکـشآ و  هب  هک  وا  مه  تسین . وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم 
، نایناهج راگدرورپ  هک  يّربکتم  راّبج و  زارفارـس و  دـنوادخ  تسا . زیچ  همه  رب  بقارم  شخب و  ینمیا  شیـالآ و  ره  زا  ملاـس  بیع و  ره 

سرداد ناـکانمیب و  شخب  ینمیا  ناـگراچیب ، هب  هدـننک  مّحرت  ناراـتفرگ ، یتحاراـن  هدـننک  فرطرب  ناگدـنامرد ، ياـعد  هدـننک  تباـجا 
. دوب اهنآ  هرابرد  دیاش  يرخآ  هملک  هکنیا  يارب  دنتسشن . هدمآ ، رد  وناز  هب  هکئالم  نایاقآ  اجنیا  رد  تسا .» ناّربکتم  هدنبوک  ناهاوخداد و 
، روطـسملا باتکلاو  رومعملا  تیبلا  دوجولا ، رون  ۀلمـسب  دوجوملا ، باتک  ۀحتاف  دحألا ، دحاولا  ّلظو  ددعلا  لّوأ  یلع  ةولـصلاو  مالـسلاو  »

بئآجعلا بحاصو  هتفیلخو  هریزوو  هرهـصو  هّمع  نبا  امّیـس  نیملاـعلا ، ّبر  ةریخو  نیلـسرملا  ةوفـصو  نیّیبنلا  ۀلالـسو  نیماـیملا  ّرغلا  هلآو 
نمحرلا هَّللا  مسب  مّلکتم : نم  ّلجو  لئآق  نم  ّزع  لاـق  دـقو  دـعبو ، بلاـط . یبأ  نب  ّیلع  بلاـغلا ، ثیّللاو  بئآـتکلا  قّرفمو  بئآرغلا  رهظُمو 

هیاس و  تاـقولخم ) زا   ) ددـع نیلّوا  رب  دورد  مالـس و  166 ؛») « ) ًۀَِّمئَأ ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرـألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو   » میحرلا
حول  ) هدش هتـشون  باتک  و  سّدـقم ) هبعک   ) رومعملا تیب  تقیقح  یتسه ، رون  زاغآ  دوجو و  باتک  زاغآرـس  و  اتمهیب ، هناگی و  دـنوادخ 

راگدرورپ هدـش  باـختنا  یهلا و  ناگداتـسرف  هدـیزگرب  ناربماـیپ ، كاـپ  هلالـس  ناـشخرد و  راونا  هک  وا  لآ  رب  و  دـیجم ) نآرق  ظوفحم ،
قوف ياهراک  زیگناتفگش و  روما  ياراد  هکنآ  شّقح ، رب  هفیلخ  نیشناج و  شایمارگ و  داماد  شزیزع و  يومعرـسپ  رب  هژیو  هب  نایناهج 

رونخـس هدنیوگ و  یمارگ  ِدنوادخ  دورد ، مالـس و  زا  دـعب  بلاط . یبا  نب  یلع  زوریپ  هشیمه  ریـش  تسا ، رفک  نایرکـشل  نز  مهرب  هداعلا ،
نیمز يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  ّتنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوخیم  ام  . » رگـشیاشخب هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  دـیامرفیم :

! تّما نایداه  ناماما و  نارادتسود  و  دربن .»! نادـیم  نانامرهق  افـصاب و  ناردارب  يا  ءآجیهلا ؛ ناـسرفو  افـصلا  ناوخإ  اـی   …  «. » میهد رارق 
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ِرد دـندوب و  مولظم  ملاظ ، لاّـهج  تسد  هب  رورپ  تلاـهج  ياـیند  رد  دـندش و  فعـضتسم  دـندوبن ، فیعـض  هکنآ  اـب  اـم  ربمغیپ  تیب  لـها 
رتخد هناخ  ِرد   … يا .»  هدازاـنز  قلُخ و  تشرد  هشیپ  اـفج  صخـش  یلب  ادـنوادخ ! 167 ؛) !) مینز ّلتع  ّهنإ  یلب  ّمهَّللا  . » دنتـسب ار  ناـشهناخ 
نایم خیم  اهییدث ؛ نیب  رامـسملا  تبث  یّتح  ، » داد راشف  راوید  رد و  نیب  ار  وا  و  دز ) شتآ  ینعی   ) دومن زاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناتربمغیپ 
یلو دومن  دنلب  رـصان » نم  له   » يادص دندیـشک . هبلغ  رهق و  هب  دـنتخادنا و  نیتملا » هَّللا  لبح   » ندرگ هب  نامـسیر  و  تفرگ .» رارق  وا  هنیس 

نم له   » هب ادص  یهانتمان ، قشع  نادیم  زات  هکی  یهلا ، هعـساو  تمحر  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  نینچمه  و  دادن ، ار  شباوج  یـسک 
غیرد دیآرب  نامتـسد  زا  هچنآ  نایوگ ، کیبل  دیاب  ام  هّتبلا  هدیـسر و  ام  هب  شیادص  الاح  دادن و  ار  شباوج  یـسک  یلو  دومن ، دنلب  رـصان »

ترـسح روک و  راظتنا  مشچ  میدیـشک ، راظتنا  هچره  ایند  رد  تسین ، روظنم  یترخآ  اـیند و  میراد ، ّقح  زا  هک  ییاعدتـسا  نیا  رد  و  مینکن .
هک ینارظن  هتوـک  مییوـپن . يرگید  شور  شور ، نآ  ریغ  میرادـن و  يرگید  دوـصقم  دوـصقم ، نآ  ریغ  ـالاح  میدرب ، روـگ  هب  دوـعوم  زور 

کی زا  يراشفاپ )  ) حاحِلا رارصا و  نیا  دناهدومن  لایخ  دیایب ، الاب  شرس  نآ  ادابم  مینکن ، رارـصا  مییامنن و  بیقعت  دوصقم  زا  دایز  دنتفگ :
همرُبی الو  نیمحاّرلا ، محرأ  ّهنإف  . » دومن ناکاپ  ان  هب  ساـیق  دـیابن  ار  ناـکاپ  راـک  هک  دـننادب  ناـنآ  میرک . ّبر  زا  هن  تسا ، هیاـمورف  قولخم 
راـتفگ نینچمه  و  دزاـسیمن .» لوـلم  ار  وا  نازرو  رارـصا  يراـشفاپ  تساـه و  ناـبرهم  نیرتناـبرهم  دـنوادخ  هک  (168 ؛) نیّحلملا حاحلإ 

دّرمت و هوحن  کی  مه  نیا  رد  اریز  دوشیمن ، لصاح  لماک  یّفـشت  وا  هب  نوچ  میورب ، اهنآ  باذـع  ياشامت  هب  دـیابن  دـنتفگ : هک  یناـسک 
گنج هزاجا  رگا  ات  یگنج  دادعتسا  هّوق و  اب  مه  نآ  تفر ، دیاب  هکلب  تسین . تسرد  تسا ، همسا -  َّزع  یلاعت -  يراب  ترضح  اب  تجاجل 

دوصقم دهاش  ات  میرادنرب ، دوصقم  هبلاطم  زا  تسد  مینامب و  ّدحرـس  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رب  ام  يانب  نوچ  دومن ، گنج  دیاب  دش ، لصاح 
زا ّالا  و  دوش ، هارمه  دراد ، یلاع  تّمه  نینهآ و  هدارا  تباث و  مزع  نینچ  امـش  زا  سک  ره  دشکب . لوط  لاس  نارازه  ول  میرآ و  فک  هب  ار 

میرضاح ام  همه  هک  دنتفگ  و  دندومن ، تکرح  یمان  درم  رازه  هدزاود  دوب . دهاوخ  ام  ررض  رب  عفن ، ضوع  رد  وا  دنک . تکرح  دیابن  اجنیا 
، دندش راوس  حّلـسم و  رفن  رازه  کی  دـش ، زاب  هناخ  هچیرد  مدـمآ . نییاپ  ربنم  زا  مه  نم  میدرگیمن . رب  اجنیا  هب  دـسرن ، ماجنا  هب  راک  ات  و 

دنلب کیدعـس » کـیّبل و   » هب ادـص  طوبه ، دوعـص و  لاـح  رد  يدـنلب ، یتـسپ و  ره  رد  هک  مدومن  شرافـس  هداد و  ناـش  سیئر  هب  یمچرپ 
رد اهنوخ  هک  دنونشیم ، ار  مالسلا ) امهیلع  ءادهشلا  دّیس  نینمؤملا و  ریما   ) سکیب بیرغ و  ماما  ود  نآ  رصان » نم  له   » ایوگ هک  دییامن 

تقفاوـم زا  ریغ  مه  هراـچیب  نآ  ینک ! هناور  جوـف  نیا  یهارمه  هب  هکئـالم  زا  رفن  دـص  دـیاب  هک  متفگ  هکئـالم  سیئر  هب  و  دـشاب . شوـج 
دنادیم ّقح  ياضر  تفلاخم  دراد و  ضارتعا  ام  ياهراتفر  نیارب  دوب  مولعم  هک  دوخ  اـب  ندرک  رُغرُغ  يراوگاـن و  اـب  و  تشادـن ، ياهراـچ 

رفن دصکی  اب  رگید  جوف  سپ  زا  یجوف  روطنیمه  تفریذـپ . ارم  داهنـشیپ  تشادـنپیم ، جراخ  لقع  ّزیح  زا  یگناوید و  ار  راک  نیا  هکلب 
هکئالم هیقب  اب  دوب ، رفن  رازه  شش  زا  بّکرم  هک  متفه  جوف  و  دندش ، هناور  يدنچ  هلصاف  هب  جوف  شـش  هکنآ  ات  دندومن ، تکرح  هکئالم 

و متفرگ ، تسد  هب  ار  تسا . کیدزن  يزوریپ  ادـخ و  هیحاـن  زا  يراـی  169 ؛) « ) ٌْبیِرَق ٌحـْتَفَو  ِهَّللا  َنِم  ُرْـصَن   » ِمَلَع مدوخ  میدوـمن و  تکرح 
« کیّبل  » ياههرعن زا  یطوبه  دوعـص و  ره  رد  مداتفا و  هار  هب  هنهرب  ياهریـشمش  اب  تبیه ) تکوش و  اب  حالـس و  مامت  اـب   ) حالـسلا یکاـش 
ُرپ هاپـس  نیا  يولج  رد  هک  هکئالم ، سیئر  نم و  دـیزرلیم . دوخ  رب  نامز  نیمز و  ّهنأک  ناراکراوس  زات  تخات و  اهبسا و  ههیـش  نتفگ و 

هشیدـنا و رد  هتخادـنا و  نییاـپ  رـس  سوـبع  تکاـس و  سیئر ، ياـقآ  هک  مدـیدیم  میدرکیم ، تکرح  شود  هب  شود  شورخ ، شوـج و 
وا بلق  ناهنپ ) زار   ) يادیوس ّرـس  نم  هچرگا  دنکیمن و  راهظا  دروخیم و  ار  فرح  زاب  دیوگب ، یفرح  دـهاوخیم  یهاگ  تسا و  تریح 

نیا رد  ياهثداح  نینچ  لاح  هب  اـت  هک  امـش ، هنایـشحو  راـتفر  نیا  زا  نم  تفگ : دوشیم ؟ هچ  ار  امـش  مدیـسرپ : یلو  مدوب ، هدومن  ّسح  ار 
: متفگ میزوسب . امـش  شتآ  هب  امـش و  نایم  رد  مه  ام  ددرگ و  لزان  امـش  رب  ّبر  بضغ  شتآ  هک  مناسرت  هدادـن ، يور  ًامأوت  تینما  ملاـع 

یهن ارچ  تسا  حـیبق  اـم  راـک  رگا  متفگ : میدرکن . یهن  حـیبق  ياـهراک  نیا  زا  ار  امـش  هکنآ  تهج  تفگ : دـیزوسب !؟ شتآ  هـب  ارچ  اـمش 
؟ تسا حیبق  نامزیچ  هچ  سپ  مییآیم ، امش  اب  هک  مه  ام  متفگ : میربب . توهرب  ّدحرـس  هب  ار  امـش  میاهدش  رومأم  نوچ  تفگ : دینکیمن !؟
هک ردقنامه  هن ! تفگ : دـیربب ؟ تأیه  نیا  ریغ  هب  ار  ام  هک  هدرک  رما  ادـخ  رگم  متفگ : نات . يزیگنا  هنتف  یـشکرکشل و  تأیه  نیا  تفگ :
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، ماسقأ رخآ  یلإ  اذکه  و  حالسیب ، هچ  حالس و  اب  هچ  هراوس ، هچ  هدایپ و  هچ  تساه  ندرب  همه  ندرب ، قلطم  متفگ : دیربب . ار  اهنآ  دومرف :
رگا سپ  دنکیمن . حیبق  هب  رما  ادخ  نوچ  دوب ، دـهاوخن  حـیبق  تسامـش و  تیرومأم  اهنیا  همهو  دـشاب  هک  یتیفیک  یتأیه و  ره  هب  اه  ندرب 

زا دیدشیم و  یهلا  هاگرد  بوضغم  دـیدوب و  هدرک  هَّللا » لزنأ  ام   » فالخرب مکح  دـیدرکیم ، یهن  ّقح  هب  روما  نیا  زا  ار  ام  یلاع  بانج 
وت دـهدب و  زایتما  مه  زا  ار  ود  نیا  نیب  دسانـشب و  ار  رکنم  فورعم و  هک  تسا  بجاو  یـسک  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تهج  نیا 
دوخ يراوگرزب  نآ  زا  مدید  ینک ؟ رما  يراک  هب  یهن و  يراک  زا  ار  ام  یتسناوتیم  روطچ  ياهدادن ، زییمت  هتخانـشن و  ار  دـب  بوخ و  زونه 
نیا زا  ار  امـش  هک  درادیم  او  یعون  ِتریغ  ارم  متفگ : مدوشگن . عـنم  هب  ناـبز  هک  دـمحلا  هَّلل  تفگ : دـیدرگ و  کـچوک  نتورف و  يردـق 
لثم هدـنیآ  هشیمه  هک  تسا  سایق  دوخ  نیا  تسا ، هدادـن  خر  ملاع  نیا  رد  لاح  هب  اـت  ياهثداـح  نینچ  هک  وت ، راـتفگ  مزاـس . رتکـچوک 

سایق راتفرگ  هک  یسک  نیلّوا  (170 ؛) سیلبإ ساق ، نم  لّوأ  : » هدادن و يور  هتـشذگ  رد  اریز  دهدن ، خر  ياهزات  چیه  دشاب و  دیاب  هتـشذگ 
وت تسا و  یناملظ  هریت و  لِگ  لثم  دراد  یکاخ  هّدام  هچره  تسا و  ینارون  شتآ  لثم  دراد ، یـشتآ  هّدام  هچره  هک  دوب .» سیلبا  دـیدرگ ،
ّقح لوق  حیرـص  وت ، لطاب  سایق  نیا  لابق  رد  هکنآ  اب  دش . هَّللا  هاگرد  هدـنار  شدادبتـسا  نیمه  هب  دوب و  لطاب  وا  سایق  هک  يدـیمهف  دوخ 
هللا یلـصربمغیپ  هک  تسا  نیا  نم  سرت  تهج  کی  تفگ : دش و  رتکچوک  هکئالم  ياقآ  مدید  ( 171 «.) ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  : » هک تسا 

ییادج زایتما و  زا  سپ  روهظ ، ریدقت  و  هدشن ، زاتمم  ّبیط  زا  ثیبخ  زونه  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  باوج  رد  ًاحیرـص  هلآو  هیلع 
رب ریدـقت  هچنآ  هک  یهلا  تاریدـقت  فالخرب  هک  دیّرـصم  امـش  و  دوب ، مالـسلا  هیلعحون  ترـضح  هّصق  رد  هکنانچ  تسا ، نادـب  نابوخ و 
هب ار  وا  زورما  هک  یهاوخیم  وت  دـبای ، روهظ  ادرف  هک  تسا  هدـش  رّدـقم  هچنآ  يرُخا  ترابع  هب  دـیزاس . لّدـبم  لـیجعت  هب  هتفر ، وا  ریخأـت 
ای دوشیم ، ریدقت  شللع  بابـسا و  هلـسلس  اب  ملاوع  نیا  رد  يرّدقم  ره  متفگ : تسا . ندرک  ییادخ  يوعد  ًاعقاو  دوخ  نیا  و  يرآ ، روهظ 

أدبم و نیب  تفاسم  یط  نودب  رگید  هطقن  هب  هطقن  کی  زا  یمسج  لاقتنا   ) هْرفَط نیا ، نودب  نوچ  شبابسا ، هلسلس  اب  تفگ : بابسا ؟ نودب 
ثداوح زا  هک  بلط  رد  ّتیدج  رارـصا و  ام و  ياهاعد  اهراتفر و  نیمه  سپ  دنک ! تمحر  ار  تردپ  ادـخ  متفگ : تسا . لاحم  و  دـصقم )

. تسا جراخ  رایتخا  زا  ًابلاغ  یناسفن  تالیامت )  ) تالویم تاروطخ و  هچ  دشاب ، یهلا  تاّردقم  بابسا و  زا  دیاش )  ) ّلعل تسا ، هدش  هبیجع 
یضعب بابسا  هلمج  زا  دنوادخ ، زا  بلط  اعد و  رد  رارـصا )  ) حاحِلا هلمجلاب ، دنک  يراز  بناج  هدنب  لیم  دنک  يراّفغ  هک  دهاوخ  ادخ  رگ 

دوخ و  دزاسیم . لصاح  ار  دوجو  طیارـش  درادیمرب و  ار  عنام  دناسریم و  روهظ  هب  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  هک  تسا ، تارّدـقم  زا 
يردق هکئالم  ياقآ  دوب . دهاوخ  باوث  بجوم  ّلقا  ال  دنکن ، بولطم  نآ  رد  يریثأت  رگا  هک  (، 172) تسا تاّبحتسم  زا  زین  اعد  رد  حاحِلا 

زا نداد  ربخ   ) تاُّوُبن نکیل  تفگ : یهاوخن  یهاوخ  دش . ام  قیفر  هدیدرگ و  رتنشور  یگریت ، زا  رتنیریش و  یشرت ، زا  رتزاب و  یتُخمُز ، زا 
نیا زا  ام  و  تسا ، لاحم  هرفط  نوچ  دریگن ، تروص  نیا  نودب  دشاب و  هکئالم  طّسوت  ناگدـنب ، هب  ینامحر  تاروطخ  تاماهلا و  و  بیغ )

؟ هن ای  دـیراد  قوف  ام  امـش  ایآ  دوب ، نات  لیئربج  طّسوت  نودـب  هرقب ، هروس  رخآ  ِتایآ  هکنیا  رب  هوـالع  متفگ : میربخیب . هثداـح  راـطخا و 
رب هوالع  دـشاب و  امـش  قوفام  هلیـسو  هب  دـیاش )  ) َّلعل اهام ، تاروطخ  نیا  متفگ : تسین . مولعم  ام  رب  نانآ  تاجرد  هک  داـیز ! یلب ، تفگ :

قوشعم تسا  قشاع  ندرک  يرای  یتسود ، مزاول  زا  میتشادـن و  اج  هار و  برق ، ماقم  نیا  رد  ّالإ  و  میربمغیپ ، تیب  لها  ناتـسود  زا  ام  اـهنیا 
هب ارچ  هکنیا  ای  و  دیراد ؟ تسود  ار  اهنآ  ارچ  دـییوگیم : دـیراد ؟ ام  هب  يداریا  هچ  سپ  اعد ، نابز  هب  ولو  دـشاب  نکمم  هچره  هب  ار ، دوخ 

، تسامـش دّرجت  نامه  امـش ، ياه  يزاورپ  دـنلب  نیا  بجوم  متفگ : دـندنام ، باوج  هک ال  ماگنه  نیا  رد  دـییامنیم ؟ لمع  یتسود  مزاول 
، میدـشیم مه  تیهولا  یعّدـم  هکلب  میدوب ؛ نینچ  میتـفرگیمن ، ّقلعت  یبارت  ّداوم  هب  میدوب و  یقاـب  لّوا  دّرجت  نآ  هب  رگا  مه  اـم  هکناـنچ 
هن دشاب . يّدام  زا  رتالاب  اناد و  يدّرجم  ره  هن  هک  دییامرفب  قیدصت  نیقی  روطهب  یلو  دیامرفیم . مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  قداص  هکنانچ 

يردنلق دشارتب ، رس  هکره  هن  تساجنیا  وم  رتکیراب ز  هتکن  رازه  دناد  يرصیق  نییآ  يراد و  هالک  تسشن  دنتو  داهنجک  هَلُکفرط  هکره 
دناد

توهرب زا  يرادید 
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توهرب زا  يرادید 

هک یعفترم  هوک  ياپ  هب  میدیـسر  ات  میتفریم ، نایوگ  کیّبل  هکئالم -  زا  جوف  نیا  رب  یّتح  يراوگرزب -  لالج و  تّهبا و  اـب  روطنیمه  و 
ِهِیف ُُهنِطاـب  ٌباـب ، َُهل  ٍرَوُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  : » تسا هدومرف  هک  دوب  يروـس  نآ  هقیقر  اـیوگ  دوـب . تاـفرع » هوـک   » و تمحر » لـبج  ، » نآ مسا 

تمحر شنورد  دراد ، يرد  هک  دوشیم  هدز  ناقفانم ) ناـنمؤم و   ) اـهنآ ناـیم  يراوید  هاـگنآ  173 ؛) « ) ُباذَْعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظَو  ُۀَـمْحَّرلا 
« کیّبل  » ياههرعن تاقالم و  زا  سپ  دناهتسشن . راظتنا  هب  هدز و  هاگ  رخ  همیخ و  هوک  نآ  ياپ  رد  ام  رب  قباس  جاوفا  باذع . شنورب  تسا و 
نم و اب  دندوب ، رفن  هدزاود  هک  اه  هکئالم  اب  هقباس ، جاوفا  ياسؤر  دـندومن و  اپرب  زین  ار  ام  همیخ  هدروآرد و  لزلزت  هب  ار  هوک  نآ  همه ، زا 
دیداتسیا و هوک  نیا  ياپ  رد  ارچ  میدیـسرپ : میدش . دراو  هاگهمیخ  نآ  رد  رفن ، هدراهچ  نیا  میدوب ، يرخآ  جوف  سیئر  هک  هکئالم  سیئر 

ٌلاجِر ِفارْعألا  یَلَعَو  . » يدودعم رگم  دینکن ، دوعص  هوک  نیا  رب  هک  دندش ، عنام  ار  ام  دندش و  رهاظ  یـصاخشا  دنتفگ : دیدرکن !؟ دوعص 
ناشیامیـس زا  ار  ناـیمّنهج ) ناـیتشهب و   ) ناـنآ زا  کـیره  هـک  دنتــسه  ینادرم  اـه  يدـنلب  فارعا و  رب  و  174 ؛) « ) ْمُهامیِِـسب ًاـّلُک  َنُوفِْرعَی 

، دیدومن تکاس  ار  ام  هدـننک ) عناق   ) هِعنقُم ّهلدا  هب  امـش  ول  و  دـندومرف : تفای ، هتـسد  شیوقاچ  هکئالم  سیئر  ماگنه ، نیا  رد  دنـسانشیم .
هب بّقعتم  اـجنیا  رد  امـش  فیقوت  هک  تسین  رود  میاهدرکن و  فشک  امـش  راـتفر  نیا  هب  ار  قح  ياـضر  یلو  میتـسین ، لالدتـسا  لـها  نوچ 

لها یقاب  هک  دومن  ادا  نازرل  ندـب  هدـیرپ و  گنر  اب  ار  تاملک  نیا  يو  میدرگ . راتفرگ  امـش  نایم  رد  مه  اـم  و  ددرگ ، باذـع  هجنکش و 
هب ور  دشاپب ؛ مه  زا  رکشل  هزاریش  دیاش  دتفا ، نوریب  هدرپ  زا  زار  نیا  رگا  هک  مدیسرت  نم  تخادنا و  بارطـضا  تشحو و  هب  زین  ار  سلجم 

هدومن و یمّـسبت  هکئالم  سیئر  هب  ور  نآ  زا  سپ  دورن . نوریب  اهوگ  تفگ و  تسا . يّرـس  نویـسیمک  نیا  متفگ : مدومن و  جاوفا  ياـسؤر 
هاگودرا هشوگ  رانک و  فارطا و  رد  ات  دـیزیخرب  هدـش ، هریچ  امـش  رب  ماهوا  نیا  هک  دـیتسه  نزو  کبـس  حولهداـس و  ردـقچ  امـش  متفگ :

ام فیقوت  ّتلع  هکنیا  مه  و  مینادب ، زین  ار  هوک  نیا  يایفارغج  میبای و  عالّطا  جوف  دارفا  تالاح  زا  میـشاب و  هدرک  یجّرفت  مه  هک  میدرگب ،
دـیامرفن و لاّکتا  هدراذـگ ، فشک  ار  اهنآ  مسا  هک  دوخ  ياهنامگ  هبو  دـیآرد  تشحو  زا  سیئر  ياقآ  دـیاش  اـت  ددرگ ، مولعم  اـجنیارد 

نارظتنم دناوخیم : همزمز  اب  دوب و  دوخ  هحلسا  حالصا  لوغشم  هک  میدش  کیدزن  ياهمیخ  هب  نانز  مدق  ددرگن . نارگید  بارطـضا  ثعاب 
ایب میمـسج ، همه  ام  شاب  وت  نامیلـس  میروم ، همه  ام  مدینـش : همزمز  رگید  همیخ  زا  سر و  دایرف  هب  داـیرف ، وت  هب  يا  سفن  دـمآ  بل  هب  ار 

لیّللا سیل  أ  تفگیم : یکی  دوب . نم  راعـشا  هب  ناش  همزمز  دـندوب و  نم  فجن  ياقفر  زاهک  همیخ  ود  تشپ  هب  میدیـسر  ات  شاـب  وت  ناـج 
؟ دسریم نایاپ  هب  رجف  عولط  اب  نم  ِبش  ایآ  و  تسین ؟ هام  عولط  راظتنا  رد  بش  ایآ  رجفلا ؟ ۀعلاطل  یلیل  یـضقنی  لهو  ردب ؟ عولط  راظتنال 
دوشیم و هدیمد  جرف )  ) هدیپس حبـص  يرآ ! رـصعلا  هبحاص  ٍءآّرغ  ٍۀقرابب  اسّفنت  نأ  یـسع  رجف  اهحبـص  یلب  دادیم : باوج  يرگید  ایوگ  و 
لاحشوخ و رایسب   ) شاّشب فوعشم و  نانآ  مرگ  ياههملک  زا  نم  و  دنک ! راکـشآ  ار  رـصع  بحاص  دوخ  رون  شـشخرد  اب  هک  تسا  دیما 
هک ياهّپت )  ) یّلت يور  هب  میدیـسر  دوخ  شدرگ  رد  هکنآ  ات  مدومنیم ، هکئالم  ياقآ  رب  يزیمآ  راختفا  ياـههاگن  مدـشیم و  ور ) هداـشگ 

، ربا نآ  زا  تسا و  هتفرگ  ارف  یمکارتم  هایس  ربا  ار  قرش  قفا  رسارس  میدید  میدرک ، رظن  ّلت  نآ  يور  زا  و  دوب ، هاگودرا  زا  رود  یمدق  دص 
ياه شّرغ  و  هدش ، شتآ  هچراپ  کی  قفا  ایوگ  هک  دراد  شزیر  نانچ  هدنکارپ )  ) هتّتشتم تاکرح  هفلتخم و  لاکـشا  هب  اهباهـش ، ریت  قرب و 
چیه هَّللاب ؛ ّالإ  ةّوق  الو  لوح  ال  : » تفگ داتفا ، الیو  او  تیرومأـم  نآ  هب  شرظن  هک  هکئـالم  ياـقآ  دیـسریم . اـم  شوگ  هب  ربا  نآ  زا  یتخس 

هک تسا  اهباهش  ریت  شزیر  نآ  و  تسا ، توهرب  ياوه  نآ  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  اجنآ  رد  متفگ : ادخ .» هب  رگم  تسین  ییورین  یکّرحت و 
رب نینمؤم  هک  تسا  ییاهنعل  تروص  اهنآ  و  دراد ، شزیر  مالسلا  مهیلعدّمحملآ  نانمشد  رب  دومع  رجنخ و  ریـشمش و  هزین و  تروص  هب 
رب هوالع  تسا ، شبات  رد  خرـس و  نارگنهآ )  ) ناداّدـح هروک  دـننام  هک  تسا  نیمز  رد  یهلا  ماقتنا  باذـع و  لصا  اـّلإ  و  دـننکیم ، اـهنآ 
ریت نآ  هک  میدیدیم  امو  تسا . نایرج  رد  اجنآ  رد  هتخادگ  سم  زا  هک  ییاهرهن  و  دوجوم ، اجنآ  رد  هک  ینیـشتآ  ناگدنرد  ناگدنزگ و 

نیمه هب   ) ًاّرج ّمله  اذـکهو  دوـمنیم  تباـصا  نارگید  هب  تشذـگیم و  اـهنآ  نادـبا  زا  درکیم ، تباـصا  هک  اـهنآ  زا  کـیره  هـب  اـهباهش 
رارف اهنآ  لباقم  زا  یـسک  رگا  و  درکیم . تباصا  رگید  رفن  دـنچ  هب  هدـش ، دـنلب  هرابود  دروخیم  نیمز  هب  ًانایحا  رگا  و  رخآ ) اـت  تروص 
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« ُناوَیَحلا َیَِهل  َةَرِخآلا  َراّدلا  َّنِإَو  : » لیق امک  تشاد . روعـش  تخانـشیم و  ار  دوخ  فدـه  ّهنأک  دومنیم ، بقاعت  ار  وا  باهـش  نآ  درکیم ،
نیمز هـب  دـنوشیم و  دـنلب  راـیتخایب  اـهمدآ  نآ  هـک  دوـشیم  هدـید  و  تـسا . یناگدـنز  يارـس  ترخآ ، يارـس  هـک  یتـسار  هـب  (175 ؛)

ام شوگ  هب  گس  يادـص  دـننام  اهنآ  دایرف  هلان و  دنتـشادن و  مارآ  رارق و  اج  کی  هب  هک  غاد  هوات  رد  دنپـس  ياـههناد  دـننام  دـنروخیم ،
زین ودرا  مامت  ّلت و  نیمه  يور  رب  ارم  همیخ  هک  میداد  نالعا  دوب . هدش  نم  ینشور  مشچ  تّرـسم و  بجوم  یـسب  هرظنم  نیا  دیـسریم و 

دندمآیم و یگمه  تسا . روآ  تّرـسم  بوخ  هک  دنیامنب  ار  دـنیاشوخ  هرظنم  نیا  ياشامت  دـننزب و  ّلت  نیا  فارطا  رد  ار  دوخ  ياههمیخ 
هب اهنآ  176 ؛) « ) ِِهلْـضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهیتآ  اِمب  َنیِحِرَف  . » دندرکیم هلهله  دندزیم و  فک  دندومنیم و  ینامداش  راهظا  دندشیم و  لاحـشوخ 

نانمـشد رب  هک  ییاه  باهـش  ریت  نیا  دندومرف : هکئالم  ياقآ  نوچ  و  دنلاحـشوخ . هدومرف ، اطع  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  ییاه  لضفت  رطاخ 
راکذـت و يارب  زین  ِصلخم  دوخ  دـییامن و  نعل  ار  تیب  لها  نانمـشد  هک  میدومن  رما  رکـشل  هب  تسا .» نینمؤم  ياـه  نعل  رثا  دراد ، شزیر 

ّمهَّللا عبارلاو . ثلاثلاو  یناثلا  ّمث  ًالّوأ  هب  أدـباو  یّنم  نعّللاب  ملاظ  لّوأ  تنأ  ّصُخ  ّمهَّللا  : » متفگ مداـتفا و  ولج  شزومآ ) يروآداـی و   ) میلعت
موـی یلإ  ناورم  لآو  داـیز  لآو  نایفـس  یبأ  لآو  ًارمـشو ، دعـس  نب  رمعو  ۀـناجرم  نـباو  داـیز  نـب  هَّللا  دـیبع  نـعلاو  ًاـسماخ ، دـیزی  نـعلا 

ار یمراـهچ  یموـس و  یمود و  هاـگنآ  یلّوا و  تسخن  و  نادرگب ! نم  تنعل  لومـشم  ًاـصوصخم  ار  ملاـظ  نیلّوا  ادـنوادخ ! (177 ؛) ۀمایقلا
نادـناخ رمـش و  دعـس و  نب  رمع  هناـجرم و  رـسپ  داـیز و  نب  هَّللا  دـیبع  رب  نک ! تنعل  تساـهنآ -  نیمجنپ  هک  زین -  ار  دـیزی  و  نک ! تنعل 
لوغـشم نعل  روط  ود  نیا  هب  هداتـسیا ، فص  رد  رکـشل  مامت  و  تسرف .»! تنعل  تمایق  زور  ات  ناورم  نادـناخ  دایز و  نادـناخ  نایفـسیبا و 

دود و دش و  هدوزفا  نویلیم  نویلیم  اهباهـش ، ریت  نآ  هب  هک  توهرب  تحاس  رد  دشیم  هدید  دندومنیم و  دـنلب  نعل  هب  ار  اهادـص  دـندش و 
رد درکیم و  دنلب  نیمز  زا  ار  يو  دومنیم ، تباصا  یکی  هب  باهـش  رگا  هک  دومن  تّدش  نانچ  و  دومن . رات  هریت و  ار  اجنآ  هصرع  و  رابغ ؛

و لامش ، هب  موس  زا  برغم و  فرط  هب  يرگید  قرـشم و  فرط  هب  یکی  تباصا  زا  دومنیم . تباصا  وا  هب  زین  رگید  ياه  باهـش  نایم  نیا 
اـضف نایم  رد  نادرگرـس و  ناریح و  فلتخم ، ياه  ناگوچ  نیب  رد  ییوگ  نوچمه  تحت ، هب  هاگ  قوف و  هب  یهاگ  و  بونج ، هب  مراهچ  زا 
اهناهد هک  يّدح  هب  ات  دـندوزفایم  نعل  و  یظفل ) راکذا   ) داروا رب  رکـشل  قوش ، تّدـش  زا  و  دیـسریم . نیمز  هب  یتّدـم  زا  سپ  ات  دوبیم ؛

( شزوس  ) هعول همه ، نیا  اب  دشیم . خاروس  خاروس  هرجنپ  نوچمه  دـشیم و  بابک  نانآ  ياهندـب  دـیدرگیم و  دـنک  اهنابز  کشخ و 
یمارآ و ماقتنا و  لوصح  هجرد  رخآ  هچ  دندشیمن ) لاحـشوخ  دشیمن ، نشور  ناشمـشچ   ) دشیمن نیعلا  ریرق  دشیمن و  نکاس  ناشلد 

ملاظ ندرک  نوریب  مولظم ، لد  ندش  کنخ  ایند  رد  هکنانچ  تسا ، یتسه  راد  زا  وا  ندش  نوریب  ملاظ و  ندرم  هب  مولظم ، لد  ندش  کنخ 
یتاذ اجنآ  تاـیح  هچ  دـشابن ، نکمم  دـیاش  ترخآ  ملاـع  زا  ندـش  تسین  ندرم و  یلو  ددرگ ، تسین  رظن  زا  هکنیا  دوب و  اـیند  هحفـص  زا 
يارـس اهنت  هک  یتسار  هب  178 ؛) « ) ُناوَیَحلا َیَِهل  َةَرِخآلا  َراّدـلا  َّنِإَو  : » تسا هدومرف  هکنانچ  ددرگ ، خاروس  بابک و  اـهنآ  ندـب  ولو  تسا ،

( دزوسب ددرگ و  نایرب  ناشنت  ياهتسوپ  هاـگره  179 ؛) « ) اهَْریَغ ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امّلُک  . » تسا یناگدنز  يارـس  ترخآ 
عمج نم  همیخ  رد  هکئالم ، ياسؤر  رفن  تفه  اب  میدوب ، رفن  تفه  هک  جاوفا  ياـسؤر  اـم  میهدیم . رارق  نآ  ياـج  هب  يرگید  ياـهتسوپ 

هبراحم نیا  اب  دریگ و  مارآ  نکاس و  شورخ  شوج و  زا  اهلد  دوش و  لصاح  یّلک  ماقتنا  هک  مینک  هچ  هک  میداهن  تروشم  ياـنب  هدـش و 
شورخ شوج و  رد  تسا  ناکما  ملاع  بلق  هک  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  لد  نیا ، رب  هوـالع  دوش . کـنخ  اـهلد  میاهتفرگ  شیپ  هک  هّیونعم 

: هک دـنورن ، نوریب  نزح  هّصغ و  زا  زین  دـنتخرد  نآ  گرب  خاش و  عمـش و  نآ  هناورپ  هک  نایعیـش  و  دـشابیم ، نزح  هودـنا و  زا  رپ  تسا و 
تشرـس و هدـنامیقاب  زا  اـم  نایعیـش  (180 ؛) اـننزحل نونزحیو  اـنحرفل  نوحرفی  اـنتیالو ، ءآـمب  اونجُعو  اـنتنیط ، لـضاف  نم  اوـقلُخ  انتعیـش  »
كانمغ و ام  هودـنا  ماگنه  و  لاحـشوخ ، ام  یـشوخ  ماگنه  هب  اذـل ) ، ) دـناهدیدرگ نیجع  ام  تیالو  بآ  اب  هدـش و  هدـیرفآ  اـم  هیاـمریمخ 

تسد هب  نوچ  دنریمن ، ول  مینک و  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  درس  هحلسا  اب  هدش و  توهرب  دراو  تسا  بوخ  دنتفگ : یضعب  دنوشیم . كانهودنا 
راتـشک زا  رتتخـس )  ) ّدـشا دـنراد ، هک  یباذـع  نآ  هک  تسا  مولعم  نیقی  هب  تفگ : هکئالم  ياقآ  دوش . کنخ  ناملد  دـیاش  میاهدز ، دوخ 

زا باذع  توهرب  رد  ام  لوخد  اب  نیا ، رب  هوالع  تفگ : يرگید  تسا . هدماین  امش  يارب  توهرب  رد  لوخد  هزاجا  نیا ، رب  هوالع  تسامش .
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رد اـم  لوخد  سپ  تسا ، ناـسرت  نمؤـم  زا  وا  زا  شیب  شتآ  تسا ، ناـسرت  منهج  شتآ  زا  نمؤـم  هکناـنچ  اریز  دوـشیم ، هتـشادرب  اـهنآ 
، ام ینوخ  رگج  شوج و  ثعاب  ببـس و  متفگ : نم  تسا . ضرغ  ضقن  نیا  تساهنآ و  زا  باذـع  عفر  ثعاب  نانآ ، بیذـعت  يارب  توهرب 

لد نوچ  دوش ، کنخ  ام  لد  تسا  لاحم  ددرگن ، یلاخ  کنخ و  وا  لد  اـت  تسا . مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  ینیگهودـنا  شورخ و  شوج و 
وا هب  جورخ  نذا  هک  ادـخ  زا  ساـمتلا  اـعد و  زا  ریغ  هب  نیا  و  دوـمن ، نوریب  راـظتنا  زا  ار  وا  هک  دوـمن  يرکف  دـیاب  تسوا . لد  دـنباپ  هـعیش 

. دنک هراچ  ار  ام  درد  هک  میهاوخب  ناگراچیب  زاس  هراچ  زا  مامت  تیّدج  اب  دیاب  ام  درادن . ياهراچ  دهدب ،

شیاشگ جرف و  بلط 

نانس فیس و  لامعتسا  نودب  هک : دندمآ  رکشل  زا  یعمج  ماگنه  نیا  رد  دندومن . توکس  هک  هکئالم  زج  هب  دندیدنـسپ ، ار  يأر  نیا  همه 
لیجعت هک  رومعملا  تیب  فرط  هب  ور  دنوش ، فص  رد  هک  دـینک  مالعا  ار  همه  دـیورب  متفگ : دوشیمن . کنخ  ام  ياهلد  ریت ) ریـشمش و  )

ياعد و  تسا ، هتفرگ  رارق  نیا  رب  نارظنبحاص )  ) دقع ّلح و  لها  يأر  دوش . اود  روهظ  هب  ام  ياهدرد  ات  میهاوخب ، ادخ  زا  دیاب  ار  روهظ 
هدومن و دنلب  ار  ییادگ  ياهتسد  هداتسیا و  فوفـص  يولج  هب  میتفر  میتساخرب ، مه  نامدوخ  تسا . اهاعد  لضفا  زا  نامزلا  رخآ  رد  جرف 

روما گرزب و  يراتفرگ  ایادـخ ! (181 ؛) ءآمـسلا تعنُمو  ضرألا  تقاضو  ءآطغلا ، فشکناو  ءآفخلا ، حربو  ءـآلبلا ، مظع  ّمهَّللا  : » میدـناوخ
ياهلد یـضارا »  » زا و  درادیم .» غیرد  ام  زا  ار  شتمحر  نامـسآ  دـمآ و  گنت  اـم  رب  نیمز  هتفر و  راـنک  رب  هدرپ  هدـش و  راکـشآ  یناـهنپ 

ام هک  یملاـع  نآ  رد  نوچ  میتشاد ، هک  يدوصقم  هب  تبـسن  میدومن ، دـصق  ار  هلإ  ترـضح  هاـگرد  ءآمـس »  » زا میدرک و  هدارا  ار  نینمؤم 
رمألا یلوُأ  دّمحم  لآو  ٍدّمحم  یلع  ّلص  ّمهَّللا  ءآخرلاو . ةّدشلا  یف  لّوعملا  کیلعو  یکتـشملا  ّبرای  کیلإو  . » دشیمن نیا  زا  ریغ  میدوب ،
دّمحم ای  کلذ . نم  برقأ  وه  وأ  رـصبلا ، حملک  ًابیرق  ًالجاع  ًاجرف  مهنعو  اّنع  جّرفف  مهتلزنم ، کلذب  انتفّرعو  مهتعاط ، انیلع  تضرف  نیذـّلا 
لجعلا ثوغلا ، ثوغلا  ثوغلا  نامزلا ! بحاص  ای  يالوم  ای  يایفاک . امّکنإف  ینایفکاو  يارصان ، امّکنإف  ینارـصنُأ  دّمحم ! ای  ّیلع  ای  ّیلع ، ای 

. میراد دامتعا  وت  رب  یناـسآ  یتخـس و  ره  رد  مینکیم و  هوکـش  وت  هب  اـهنت  اـم ! راـگدرورپ  يا  (182 ؛) ءآفولا ءآفولا  ءآفولا  لجعلا ، لـجعلا 
هلیسو نیدب  هدرک و  بجاو  ام  رب  ار  نانآ  زا  تعاطا  هک  دنوادخ )  ) نامرف نابحاص  نامه  تسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  سپ  ایادخ !

! امرف تیانع  نآ  زا  رتکیدزن  ای  ندز و  مهرب  مشچ  دننامه  يروف ، شیاشگ  جرف و  نانآ  ام و  يارب  سپ  يا ، هدناسانـش  ام  هب  ار  نانآ  ماقم 
هدننک تیافک  امش  هک  دییامن  تیافک  ارم  دیتسه و  نم  هدنهد  يرای  امش  هک  دییامن  يرای  ارم  دّمحم ! يا  یلع و  يا  یلع ! يا  دّمحم و  يا 
یلیخ عیرـس ، یلیخ  عیرـس ، یلیخ  سرب ! ام  دایرف  هب  سرب ! ام  دایرف  هب  سرب ! ام  داـیرف  هب  ناـمزلا ! بحاـص  يا  اـم ، يـالوم  يا  دـیتسه . نم 
ًایّبلم یتانق ، ًادّرجم  یفیـس ، ًارهاش  ینفک ، ًارزتؤم  يربق  نم  ینجرخأ  ّمهَّللا ، : » میدومن همیمـض  و  افو .»! اـفو ، اـمن ، اـفو  دوخ  دـهع  هب  عیرس !
هزین هدیـشک و  ریـشمش  اب  ماهتـسب و  رمک  هب  نفک  هک  یلاح  رد  روآ  نوریب  ربق  زا  ارم  ادـنوادخ ! (183 ؛) يدابلاو رـضاحلا  یف  یعاّدلا  ةوعد 

و میدومن ! كرت  اعد  لاح  هب  ار  فوفـص  میوگ .» کیّبل  دناوخیم ، ارف  وت ) يوس  هب  ار  مدرم   ) هک ار  نامز ) ماما   ) یـسک توعد  هتـشارفارب 
یلع و ربمغیپ و  هک  مینادـب  میونـشب و  مینیبب و  ار  یلعا  ألم  يوگ  تفگ و  روص  ات  میتفر ، دوب  اجنآ  حول  رد  هک  هناـخ  نفلت  هب  يرفن  دـنچ 

ياعد هب  اهتسد  دناهدش و  فص  رد  زین  مالـسلا  مهیلع  ناش  تیب  لها  یلع و  ربمغیپ و  هک  میدـید  دـنلاح ؟ هچ  رد  مالـسلا  مهیلعشدالوا 
. درادن رصح  ّدح و  هک  دناهداتـسیا  اعد  هب  همه  نیبّرقم ، هکئالم  نیبوّرک و  نیلـسرم و  ایبنا و  فوفـص  اهنآ  رـس  بقع  رد  تسا و  دنلب  جرف 

خاش نآ  زا  هیاس ، نیا  شبنج  هک  هدوب  العا  ءالم  ینطاب  هراشا  هب  زین  جرف  ياعد  رب  ام  يارآ  داّحتا  هرخالاب  اـم و  روش  نویـسیمک  میدـیمهف 
شباحصا ّصاوخ  اب  زین  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هک  میدید  میدومن  رظن  نوچ  هدومن ، ریثأت  زین  ایند  هحفـص  رد  هّتبلا  متفگ : تسا . لگ 

دقعنم دایز -  ای  مک و  نینمؤم -  عماجم  نآ ، ریغ  دجاسم و  رد  یمالـسا ، دالب  اهرهـش و  رد  دناهدومن و  دـنلب  اعد  هب  تسد  یهوک  رـس  رد 
رد دنتـسه . دنکیم ؟ تباجا  ار  هدـنامرد  هراچیب و  صخـش  ياعد  یـسک  هچ  ای  184 ؛) « ) َّرَطْـضُملا ُبیُِجی  ْنَّمَأ   » متخ اعد و  لوغـشم  هدش ،

هلاـن جرف  راـظتنا  لوط  زا  دوخ  ناـبز  هب  کـی  ره  دـنراد و  یتاـعامتجا  هخوج ، هخوـج  هدـنرپ ، هدـنرچ و  هدـنّرد و  تاـناویح  زین  اـهارحص 
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یتراشب هچنانچ  دش ، شرافـس  یچنفلت  هب  جرف . لوصح  دوصقم و  لین  هب  دش ، لصاح  یّلک  يراودیما  رظانم ، نیا  ندید  زا  سپ  دـننکیم .
اعد هب  تسد  هدیکشخ  ياهبل  اب  هیرگ  لاح  هب  یـضعب  هداد ، خر  یبالقنا  لاح  میدید  اعد ، فوفـص  دزن  هب  میتشگرب  دهد . عالّطا  دیـسر 

يراودیما هک  دیوش ! رایـشوه  دـیزیخرب و  متفگ : دـناهداتفا . دوخیب  هدز و  كاچ  نت  رب  هماج  یـضعب  دناهداتـسیا و  هدزتریح  هتـشادرب و 
ازفناج و يادـص  هبعک  هناخ  ایند و  فرط  زا  هک  مدینـش  متفرگ و  ار  یـشوگ  میتفر ، دنتـساوخ . هناـخ  نفلت  هب  ار  اـم  سپـس  دـش . لـصاح 

لها يا  ناه  ًاناشطع ؛ لُتق  نیـسحلا  يّدـج  ّنإو  الأ  رظتنملا . مامإلا  اـنأ  ملاـعلا ! لـهأ  اـی  ـالأ  : » تسا دـنلب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  شارخلد 
هک مدینش  هاگودرا و  هب  میتشگرب  دش . هتشک  هنشت  بل  اب  مالسلا  هیلعنیـسح  مّدج  هک  دیـشاب  هاگآ  متـسه . رظتنم  ماما  نامه  نم  نایناهج !

هنهرب ياهریـشمش  نامه  اب  دریگب ، ماقتنا  نانمـشد  زا  مدنزرف  باکر  رد  هک  دراد  تسود  سک  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هنیآره 185 ؛) « ) ًاقوهز ناک  لطابلا  ّنإ  لطابلا  قهزو  ّقحلا  ءآج  دـقف  : » هک دـنرآرب  دوخ  روبق  زا  رـس  دـننک و  تعجر  دـنراد  تسد  رد  هک 
میـسن تشذـگ و  قارف  بش  دیـسر  هدژم  هچ  رگن  فتاه  شوه ز  شوگ  هب  تسا . یندـش  دوبان  لطاب  انامه  دـش ، دوبان  لـطاب  دـمآ و  ّقح 

؛ ّقحلا ۀلود  تعلطو  لطابلا  ۀلوج  تضم  دقو   » دوسآ یمه  ناهج  دش ، ناهج  ناج  روهظ  دولآ ! رابغ  يا  دمآ ، ربخ  بارت  وب  هب  دیمد  لصو 
«. دیسر ارف  ّقح  تلود  روهظ  نارود  دش و  يرپس  لطاب  نالوج  هرود  ًاعطق 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا يزیرین /  طـخ  یلحر  گـنر -  راـهچ  میرک /  نآرق  ياهشمق 2  یهلا  يزیرین /  طـخ  یلحر  هسـالگ  گـنر -  راـهچ  میرک /  نآرق   1
نآرق ياهشمق 5  یهلا  هط /  نامثع  طخ  همجرت ) اب   ) يریزو میرک /  نآرق  ياهشمق 4  یهلا  يزیرین /  طخ  يریزو  میرک /  نآرق  ياهشمق 3 

 / نانجلا حیتافم  تایلک  ياهشمق 7  یهلا  يراشفا /  طخ  يریزو  نانجلا /  حیتافم  تایلک  هط 6  نامثع  طخ  همجرت ) نودب   ) يریزو میرک / 
یبیج نانجلا /  حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین  نانجلا /  حـیتافم  تاـیلک  ياهشمق 8  یهلا  يراشفا /  طـخ  یبیج 

تاقیقحت 12 دحاو  ادخ  اب  طابترا  ياهشمق 11  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین  نانجلا /  حـیتافم  بختنم  ياهشمق 10  یهلا  يراشفا /  طـخ 
یهللا 15 فیـس  نسح  دمحم  دـهاز  ياضترم  خیـش  اقآ  تاقیقحت 14  دحاو  ادـیپ  دیـشروخ  نیرخآ  یمق 13  یمیرک  نیسح  رارـسا  هنیئآ 
شهوژپ 18 دـحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ، تاقیقحت 17  دـحاو  تیالو  لالز  زا  شهوژپ 16  دحاو  مراکملا ) لایکم  رـصتخم   ) راظتنا نییآ 

راظتنا يولع 20  بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تاقیقحت 19  دحاو  يدهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماما و 
نیلوا اب  يدراهتشا 23  يدمحم  دمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها  يردیح 22  هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 21  دحاو  ناراب  راهب و 
مچرپ يدراهتشا 26  يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ  یسبط 25  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب  یناریا 24  نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما 

هیلعنینمؤملا ریما  خیرات  يرئاح 28  ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خیرات  يربکا 27  اضر  دمحم  تیاده 
سدقم دجسم  هچخیرات  يرئاح 30  ییافص  سابع  خیش  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  خیرات  يرئاح 29  ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالسلا / 

 / نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات  تاقیقحت 32  دحاو  یبرع  نارکمج /  سدقم  دجسم  هچخیرات  تاقیقحت 31  دحاو  یسراف  نارکمج / 
دیـس مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیلجت  تاقیقحت 34  دـحاو  ودرا  نارکمج /  سدـقم  دجـسم  هچخیراـت  تاقیقحت 33  دحاو  یـسیلگنا 

هیلعيدـهم ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ  روپیلع 36  نیـسح  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  یمیظعریم 35  رفعج 
ترضح داژندیـس 38  قداص  دیـس  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  مـالک  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما   / ثیدـح لـهچ  یجنگ 37  نیـسح  مالـسلا 

سی و ياههروس  متخ  اینمیهف 40  نیسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح  يدراهتشا 39  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا  هیلعيدهم 
يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ  يرهوج 42  ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ  شهوژپ 41  دحاو  هعقاو 

ماما زا  ییاهناتساد  یمثیم 45  یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   44 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ   43
رد یناروک 48  یناحبـس ، یفاص ، رون  يوجتـسج  رد  يودهم 47  یلع  راعـشا ) هعومجم   ) قیاقـش غاد  داشرا 46  نسح  مالـسلا  هیلعنامز 
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رد هدشلد  يردـص 50  اضریلع  اهيرامیب  یعیبط  ناـمرد  ياهرمک 49  یمق /  ساـبع  خیـش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هچ  ـالبرک 
يزاّرخ 53 نسحم  دیـس  بیغ  ملاع  زا  ییاـههنزور  یهللا 52  فیـس  نسحدمحم  كرت  لوسر  یشاقلزق 51  ارهز  تسود  رادید  ترـسح 

هنشت دوخ  اّقـس  یتشهب 56  ههلا  رانا  خرـس  دورـس  يدزی 55  یلیعامـسا  سابع  تمحر  باحـس  تاقیقحت 54  دحاو  هسّدـقم  هیحان  ترایز 
ماما يامیـس   58 هناورپ )  ) يدـهاجم یلع  دـمحم  یـسراف  رعـش  هـنیئآ  رد  مالـسلا  هیلعدوـعوم  يدـهم  يامیـس  يردـیح 57  اروهط  رادـید 

یسیونهضیرع يدیهش 60  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  یهللا 59  دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلعيدهم 
هیلعیلع یعفاشلا 63  سدقملا  یبرع  مالـسلا /  هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردـلا  دـقع  یتّجح 62  دماح  بیـس  رطع  داژندیـس 61  قداص  دیس 
مالـسلا اهیلعهمطاف  راقفلاوذ  كدف  نایفسلف 65  دیجم  دیـس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع  تاقیقحت 64  دحاو  تیالو  دیراورم  مالـسلا 

رقاب دـمحم  ربکا  زوف  يدزی 68  یلیعامـسا  سابع  تیبرت  گـنهرف  يدزی 67  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گـنهرف  يدحاو 66  دمحم  دـیس 
لامک تاقیقحت 71  دـحاو  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ياهتمارک  تاقیقحت 70  دـحاو  مالـسلا  هیلعيدـهملا  تامارک  ینامیاهیقف 69 
يدرگ یناتایب 73  نسح  راعـشا ) هعومجم   ) یلین هار  ناشکهک  ناولهپ 72  روصنم  هللا /  همحرقودص  خیـش  دلج ) ود   ) ۀمعنلا مامتو  نیدلا 

رون و هنیجنگ  یناگیاپلگ 75  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودـهم  نامتفگ   74 یجتلم )  ) نایسنوی رغـصا  یلع  راعـشا ) هعومجم   ) تسود رذگهر  زا 
لایکم ینذؤم 78  یلع  بئاغ  رکذـم  درفم  هللا 77  همحریسلجم  هماّلع  راونالا  ةاکـشم  یناکدرا 76  ینیسح  موحرم  تاولـص  متخ  تکرب ،
روشنم هللا 80  همحریمق  سابع  خیـش  گرم  زا  سپ  یگدـنز  ةرخآلا ، لزاـنم  ینیوزق 79  يرئاح  یناهفـصا / يوسوم  دـلج ) ود   ) مراکملا

یمالـسا هشیدنا  رد  مالـسلا  هیلعرظتنم  يدهم  يردـیح 82  هَّللا  زیزع  تاجن  دـیما و  مّسجت  مالـسلا  هیلعيدـهم  رفيردیح 81  دـیجم  اونین 
رهم ياهیمورا 84  هللا /  همحریـسلجم  هماّلع  دلج  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالـسلا ، هیلعدوعوم  يدهم  بولقلا 83  بوبحم  يدیمعلا / 

یـسراف ام /  اب  یلو  ادـیپان  ینیوزق 86  يرئاح  يدـهم  دیـس  سی ) لآ  ترایز  حرـش   ) نارظتنم قاـثیم  يدابآهاش 85  نسح  دـمحم  نارکیب 
یکرت ام /  اب  یلو  ادیپان  شهوژپ 89  دحاو  الاگنب  ام /  اب  یلو  ادـیپان  تاقیقحت 88  دحاو  یـسیلگنا  ام /  اب  یلو  ادیپان  تاقیقحت 87  دحاو 

رای و ياههناشن  يزاریش 92  یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياههناشن  هللا 91  همحريرون  نیسح  ازریم  بقاثلا  مجن  شهوژپ 90  دحاو  یلوبناتسا 
هللا همحریضر  دیس  یبیج  هغالبلا /  جهن  یتشد 94  دمحم  هللا /  همحریضر  دیـس  يریزو  هغالبلا /  جهن  هدازیلع 93  يدهم  راظتنا  هماکچ 
دیس مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  ياهیگژیو  تاقیقحت 97  دحاو  نارظتنم  فیاظو  یتشهب 96  ههلا  دمآ  رترید  هکنآ  یتشد 95 و  دمحم  / 
هللا همحرینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیجمین  هیدمحا /  هیده  هللا 99  همحرینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیج  هیدمحا /  هیدـه  يرئازج 98  نیدلا  رون 
 - یبرع ۀمکحلا /  عیبانی  یتّجح 102  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای  يزاریش 101  یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلعيدهم  دای   100

دجسم تاراشتنا  یتسپ 617 ، قودنـص  مق -  یناشن : اب  دـیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دـیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دـلج  جـنپ 
. دییامرف لصاح  سامت   0251  - 7253340 ياههرامش 7253700 ، اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سدقم 

اه تشون  یپ 

هروس ( 2 دراد . تیعمج  رفن  تسا و 720  ناویام  ناتـسهد  جوراف و  شخب  زا  ناچوق  رهـش  يرتمولیک  لهچ  رد  هورخ  ای  هیورـسخ  هیرق  ( 1
يایفارغج ( 6 هحفـص 70 . ناچوق ، یخیرات  ياـیفارغج  زا  لـقن  ( 5 هیآ 60 . رفاـغ ، هروـس  ( 4 هیآ 62 . لـمن ، هروـس  ( 3 هیآ 56 . تاـیراذ ،

هللا یلـصهَّللا  لوسر  ناک  : » هدمآ یتیاور  رد  هلمج  نآ  زا  عوضوم ، نیا  رد  دّدعتم  ثیداحا  هب  تسا  هراشا  ( 7 هحفص 79 . ناچوق ، یخیرات 
لوسر تاوهـشلا ؛ نیبو  مکنیب  لئاح  تاّذـللا ، مداه  ّهنإف  توملا ، رکذ  اورثکأ  : » لوقیف توملا ، رکذـب  هباحـصأ  یـصوی  ام  ًاریثک  هلآو  هیلع 
گرم دای  اریز  دینک ، دای  گرم  زا  رایسب  دومرفیم : دومنیم و  شرافس  گرم  درک  دای  هب  ار  دوخ  باحصا  رایسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

هب تغل  رد  هـک  خزرب ، ( 8 تیاور 30 . ص 132 ، ج 6 ، راحب : دـشابیم .» یناسفن  تالیامت  امـش و  نایم  یلئاـح  و  اهتّذـل ، هدـنرب  نیب  زا 
لـصا و  دوشیم . هتفگ  هتفرگ ، رارق  ترخآ  ایند و  نایم  هک  ربق  ملاع  هب  ییاور  ینآرق و  حالطـصا  رد  تسا ، زیچ » ود  نایم  ِلـیاح   » ياـنعم
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يزور ات  نانآ ، رـس  تشپ  زا  و  َنُوثَْعُبی » ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئآرَو  ْنِمَو  : » دیامرفیم هک  هدش  هتفرگ  نونمؤم ، هروس  هیآ 100  زا  حالطصا  نیا 
همه مدرم  اوهبتنا ؛ اوتام  اذإف  ماین  ساـّنلا  : » فورعم تیاور  هب  هراـشا  ( 9 دوب . دهاوخ  لئاح  يرگید  ملاع  تمایق ]  ] دـنوشیم هتخیگنارب  هک 
دوش عوجر  تسا . هدش  لقن  مالسلا  امهیلعنینمؤملاریما  مرکا و  لوسر  زا  ثیدح  نیا  دنوشیم .» رادیب  دنریمیم ، یتقو  دنتسه ، باوخ  رد 

هظحل زا  مرتحم  ّفلؤم  هک  یبلاـطم  لوصا  ( 11 هیآ 22 . هروـس ق ، ( 10 ص 134 . و ج 50 ، ص 277 ؛ و ج 6 ، ص 42 ؛ ج 4 ، راـحب ، هب 
هدش سابتقا  تسا ، حرطم  ییاور  عماوج  رد  خزرب  ملاع  لاوحا  باوبا  رد  هک  يدّدعتم  تایاور  زا  هدومن ، رکذ  يداه » اب  ییانشآ   » ات گرم 

.1 مینکیم : يراددوخ  ثیداحا  هب  رّرکم  عاجرا  زا  هدنـسب و  هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  زا  هک  تیاور  ود  هب  هنومن  يارب  تسا .
زا زور  نیلّوا  اـیند و  ياـهزور  زا  زور  نیرخآ  رد  ناـسنا  هک  یماـگنه  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعنینمؤـملا  ریما  هک  دـیوگیم  ۀـلفغ  نب  دـیوس 

ادـخ هب  دـیوگیم : هدرک  شلاوـما  هب  ور  وا  ددرگیم . مّـسجم  شرظن  رد  وا  لاـمعا  نادـنزرف و  لاوـما و  دریگیم ، رارق  ترخآ  ياـهزور 
ور هاگنآ  ریگب . نم  زا  ار  تنَفَک  اهنت  دیوگیم : لام  مراد ؟ وت  دزن  يزیچ  هچ  کنیا  مدوب ، صیرح  دنمهقالع و  وت  هب  رایـسب  نم  دـنگوس ،
امش دزن  يزیچ  هچ  کنیا  مدرکیم ، تیامح  امش  زا  متشاد و  ّتبحم  امش  هب  رایـسب  نم  دنگوس ، ادخ  هب  دیوگیم : هدومن و  شنادنزرف  هب 

هب دـیوگیم : دـنکیم و  شلمع  هب  ور  هاگنآ  مینکیم . كاخ  نآ  رد  میربیم و  تربق  يوس  هب  ار  وت  اهنت  ام  دـنیوگیم : نادـنزرف  مراد ؟
لمع مراد ؟ وت  دزن  يزیچ  هچ  کـنیا  يدوب ، تخـس  نیگنـس و  نم  رب  رایـسب  وت  مدوـب و  لـیم  یب  رایـسب  وـت  هب  تبـسن  نم  دـنگوس ، ادـخ 

تراـگدرورپ دزن  رد  وت  نم و  هکنیا  اـت  دوب  مهاوخ  وت  هارمه  يوشیم ، روـشحم  هدـنز و  هک  رـشحم  زور  رد  زین  ربـق و  رد  نم  دـیوگیم :
زا رت  هتـسارآ  رت و  رظنم  کین  رتوبـشوخ و  یـصخش  تروص  هب  وا  لمع  دشاب ، ادخ  تسود  يو  رگا  : » دوزفا ترـضح  مینک .» ادیپ  روضح 
يو يدـمآ ! شوخ  و  تشهب ] يالعا  لـحارم  زا  میعن =[  تشهب  تمعن و  یتحار و  هب  ار  وت  داـب  تراـشب  دـیوگیم : دـیآیم و  وا  دزن  همه 

هاگنآ منکیم .» چوک  تشهب  يوس  هب  ایند  زا  وت  اـب  هک  متـسه  وت  حـلاص  لـمع  نم  دـهدیم : خـساپ  صخـش  نآ  یتسیک ؟ وت  دـیوگیم :
رد یتقو  دنربب . رتدوز  ار  وا  هک  دهدیم  دنگوس  ار  شناگدننک  عییشت  و  دسانشیم ، دهدیم  لسغ  ار  وا  هک  یسک  ّتیم ، : » دومرف ترضح 

ار نیمز  ناـش  ياـهماگ  اـب  دوـشیم و  هدیـشک  نیمز  هب  ناشندـب  ياـهوم  هکیلاـح  رد  ربـق  صوـصخم  هتـشرف  ود  دوـشیم ، هتـشاذگ  ربـق 
وا هـب  دـنیآیم و  وا  دزن  تـسا ، رذـگ  قرب  دـننام  ناـشیاهمشچ  و  شّرغ ، دـنلب  قرب ) دـعر و   ) شخرذآ ناـسب  ناشیادــص  دنفاکــشیم و 

ترـضح مربمایپ  مالـسا و  منید  دـنوادخ ، مراـگدرورپ  دـیوگ : يو  تسیک ؟ تربماـیپ  تسیچ ؟ تنید  تسیک ؟ تراـگدرورپ  دـنیوگیم :
راوتـسا يدنـسپیم  يرادیم و  تسود  هک  هچنآ  رد  ار  وـت  دـنوادخ  دـنیوگیم : يو  هب  ود  نآ  هاـگنآ  تـسا . هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصدّمحم 

اْینُّدـلا ِةویَحلا  ِیف  ِِتباّثلا  ِلْوَقلِاب  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  : » دـیامرفیم هک  دـنوادخ  شیامرف  ياـنعم  تسا  نیا  : » دومرف ترـضح  و  دـنادرگ .»
هروس . ] دنادرگیم راوتـسا  ترخآ  رد  ایند و  یناگدنز  رد  تباث  داقتعا  راتفگ و  اب  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ ، ِةَرِخْآلا ؛». ِیفَو 

وا يارب  تـشهب  هـب  يرد  ربـق  زا  دـعب  دـننادرگیم ، عیـسو  وا  يارب  ار  شربـق  وا  دـید  هزادـنا  هـب  هتـشرف  ود  نآ  سپــس  هیآ 27 .] مـیهاربا ،
اریز : » دومرف ترـضح  هاگنآ  دشاب .» تمعن  زان و  رد  هک  یناوج  باوخ  ناسب  باوخب ، نشور  مشچ  دنیوگیم : وا  هب  هاگنآ  دنیاشگیم ،

هاگتحارتسا نیرتوکین  هاگیاج و  نیرتهب  رد  نایتشهب  زور  نآ  رد  ًالیِقَم ؛» ُنَسْحَأَو  ًاّرَقَتْـسُم  ٌْریَخ  ٍِذئَمْوَی  ِۀَّنَجلا  ُباحْـصَأ  : » دیامرفیم دنوادخ 
رظنم تئیه و  ظاحل  زا  ادخ  قولخم  نیرتتشز  دشاب ، ادخ  نمشد  ّتیم  رگاو  : » دومرف ترضح  سپس  هیآ 24 .] ناقرف ، هروس  . ] دنراد رارق 

وا تسا ، منهج  شتآ  اب  هدش  هتخوس  غاد و  بآ  هک  ییاّیهم  ياذـغ  هب  ار  وت  داب  تراشب  دـیوگیم : دـیآیم و  وا  دزن  قیالخ  نیرت  وبدـب  و 
هتـشاذگ ربق  رد  هک  یماگنه  دنراد . هاگن  ار  وا  هک  دهدیم  دنگوس  ار  شناگدننک  عییـشت  دسانـشیم و  دهدیم  لسغ  ار  وا  هک  یـسک  زین 

تنید تسیک ؟ تراـگدرورپ  دـنیوگیم : وا  هب  هدوـمن ، راـنکرب  وا  نت  زا  ار  نفک  هدـمآ  وا  دزن  ربـق  هدـننک  ناـحتما  هتـشرف ]  ] ود دوـشیم ،
یکتپ اب  هاگنآ  يدرگیمن . تیادـه  یمهفیمن و  زگره  دـنیوگیم : يو  هب  ود  نآ  منادیمن . دـیوگیم : يو  تسیک ؟ تربماـیپ  تسیچ ؟

نآ زا  سنا -  ّنج و  زج  هـب  هدـیرفآ -  ّلـجوّزع  دـنوادخ  هـک  یناگدـنبنج  ماـمت  هـک  دـنبوکیم  وا  رـس  رب  ناـنچ  دـنراد  دوـخ  هارمه  هـک 
زا هک  ياهنوگ  هب  باوخب ، تلاح  نیرتدب  هب  دنیوگیم : وا  هب  هاگنآ  دنیاشگیم ، مّنهج  شتآ  يوس  هب  يرد  اجنآ  زا  سپـس  دنـسارهیم .
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يزور ات  دنوادخ  و  دـیآیم . نوریب  وا  تشوگ  نخان و  نایم  زا  شزغم  هکنانچ  دراد ، رارق  دـیدش  یخرـس  دـننام  یتلاح  رد  یگنت  راشف و 
یتلاح يدب  زا  وا  دنزگب و  ار  وا  ات  دنادرگیم  ّطلـسم  وا  رب  ار  نیمز  ناگدنزگ  اهبرقع و  اهرام و  تمایق ) زور   ) دنکیم ثوعبم  ار  وا  هک 

.2 تیاور 26 . ص 224 ، ج 6 ، راحب ، تیاور 1 ؛ ص 231 ، ج 3 ، یفاـک ، لوصا  دوش .» اـپرب  تماـیق  دـنکیم  وزرآ  دراد  رارق  نآ  رد  هک 
هب هاگنآ  دنوادخ . دهدیم ؟ خساپ  تسیک ؟ تراگدرورپ  : » دوشیم هتفگ  نمؤم  هب  ربق  رد  دومرف : مالسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  هدش  تیاور 

ترـضح دـهدیم : باوـج  تسیک ؟ تربماـیپ  دوـشیم : هتفگ  وا  هـب  سپـس  مالـسا . دـهدیم : خـساپ  تـسیچ ؟ تـنید  دوـشیم : هـتفگ  وا 
زا ار  اهنیا  دوشیم : هتفگ  وا  هب  سپـس  دربیم . ار  شماما  ماـن  يو  و  تسیک ؟ تماـما  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دـعب  هلآو . هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

هاـگن تباـث  راوتـسا و  نآ  رب  هدومن و  تیادـه  رما  نیا  هب  ارم  دـنوادخ  هیلع ؛ ینتّبث  هل و  هَّللا  ینادـه  رمأ  : » دـهدیم خـساپ  یتـسناد ؟ اـجک 
هب ور  يرد  سپـس  سورع ! باوخ  ناـسب  ینیبیمن ، نآ  رد  ياهتفـشآ  باوـخ  هک  یباوـخ  باوـخب ، دوـشیم : هتفگ  وا  هب  هاـگنآ  تشاد .»
رد اراـگدرورپ ! دـیوگیم : نمؤم  هک  تساـجنیا  دوـشیم . دراو  وا  رب  تشهب  شوـخ  يوـب  میـسن و  زا  دوـشیم و  هدوـشگ  وا  يارب  تشهب 

هتفگ مالـسلا ) مهیلعتیب  لها  تیالو  هب   ) رفاک هب  ربق  رد  و  مدرگرب . ملاوما  ناگتـسب و  يوس  هب  نم  هک  دـیما  امرف ، باتـش  تماـیق  ییاـپرب 
یلـصدّمحم ترـضح  دهدیم : خساپ  تسیک ؟ تربمایپ  دوشیم : هتفگ  وا  هب  هاگنآ  دـنوادخ . دـیوگیم : تسیک ؟ تراگدرورپ  دوشیم :

يو یتـسناد ؟ اـجک  زا  ار  اـهنیا  دوشیم : هتفگ  وا  هب  هاـگنآ  مالـسا . دـهدیم : باوـج  تسیچ ؟ تنید  دوـشیم : هتفگ  دـعب  هلآو . هیلع  هللا 
زرگ اب  رکنم ] ریکن و   ] ود نآ  هک  تساجنیا  متفگ .» ار  نآ  زین  نم  دنیوگیم ، نینچ  مدرم  مدینش  هتلقف ؛ نولوقی ، ساّنلا  تعمس  : » دیوگیم

اجنیارد : » دومرف ترـضح  سپـس  تشاد . دـنهاوخن  ار  نآ  تقاط  دـنیآ ، مه  درگ  نج ) سنا و   ) نالقث رگا  هک  دـنبوکیم  وا  رـس  رب  ناـنچ 
. دوشیم هتشاذگ  شتآ  زا  هتخت  ود  نایم  رد  شبلق  دننادرگیمرب و  اروا  حور  رکنم ] ریکن و   ] ودنآ دعب  دوشیم ، بوذ  برـس  دننام  رفاک 
ص 263، ج 6 ، راـحب ، و  تیاور 11 ، ص 238 ، ج 2 ، یفاک ، امرف »! ریخأت  تمایق  ییاپرب  رد  اراگدرورپ ! دـیوگیم : رفاـک  هک  تساـجنیا 

ضرع لوط و  رد   ) ربق هلبق  تمسق  رد  تخس ، ياهنیمز  رد  تسا  ّبحتسم  هک  ربق  زا  یشخب  ( 13 هیآ 114 . دوه ، هروس  ( 12 تیاور 107 .
ةورع هب  دوش  عوجر  دـنهد . رارق  اجنآ  رد  ار  هزاـنج  دـننک و  تسرد  دنیـشنب ) دـناوتب  ناـسنا  هک  يردـق  هب  يدـنلب  رد  و  هزاـنج ، هزادـنا  هب 

ات هیآ 21  زا   ) رـشح هروس  رخآ  تایآ  ندناوخ  ( 16 . 24 تایآ 22 -  رشح ، هروس  ( 15 هیآ 2 . ّجح ، هروس  ( 14 ص 230 . ج 1 ، یقثولا ،
ِهَّللا ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُقلا  اَذه  اْنلَْزنَأ  َْول  : » دوش هتفگ  هک  تسا  ّبحتـسم  حبـص  زامن  بیقعت  رد  هروس ) نایاپ 

ُسوُّدـُقلا ُِکلَملا  َوُه  ُمیِحَّرلا  ُنمْحَّرلا  َوُه  ِةَداهَّشلاَو  ِْبیَغلا  ُِملاع  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه  َنوُرَّکَفَتَی ، ْمُهَّلََعل  ِساّنِلل  اُهبِرْـضَن  ُلاْثمَألا  َکـِْلتَو 
ام َُهل  ُحِّبَُسی  ینْسُحلا  ُءآمْـسَألا  َُهل  ُرِّوَصُملا  ُئِرابلا  ُِقلاخلا  ُهَّللا  َوُه  َنوُکِرُْـشی ، اّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُملا  ُراّبَجلا  ُزیِزَعلا  ُنِْمیَهُملا  ُنِمْؤُملا  ُمالَّسلا 

هروس زا  هیآ 30  هب  تسا  هراـشا  ( 17 ص 77 . ، 1 ییاهب خیـش  حالفلا  حاـتفم  هب  دوش  عوجر  ُمیِکَحلا .» ُزیِزَعلا  َوُهَو  ِضْرَـألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف 
ُحِّبَُسن ُنَْحنَو  َءآمِّدلا  ُکِفْـسَیَو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجتَأ  اُولاق  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئآلَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإَو  : » دیامرفیم هک  هرقب 

. داد مهاوـخ  رارق  دوـخ  يارب  ینیـشناج  نیمز  يور  رد  نم  تفگ : ناگتـشرف  هـب  وـت  راـگدرورپ  هـک  یماـگنه  َکـَل ؛» ُسِّدَُـقنَو  َكِدْـمَِحب 
هب ار  وت  سیدقت  حیبست و  وت ، شیاتس  اب  ام  هک  یلاح  رد  دنک ، يزیرنوخ  داسف و  هک  یهدیم  رارق  نیمز  رد  ار  یسک  ایآ  دنتفگ : ناگتشرف 

زاـغآ رد  هک  مود  تیاور  هب  دوش  عوجر  ( 21 مدشیم . اونمه  ( 20 هیآ 79 . ماعنا ، هروس  ( 19 هیآ 150 . هرقب ، هروس  ( 18 میروآیم .!؟ اج 
هک تسا  یسایق  ِجتنُم  و  دهدیمن . تسرد  هجیتن  هک  دوشیم  هتفگ  یـسایق  هب  میقع  قطنم ، حالطـصا  رد  ( 22 دـش . رکذ  یقرواپ  رد  باتک 

تّحـص هکنانچ  تسا ، هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  یقطنم  نیزاوم  قطنم و  ملع  راـبتعا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  ( 23 دهدیم . تسرد  هجیتن 
نآ ياهلالدتـسا  مامت  رد  لقع  مکح  دوریم و  رامـش  هب  یلقع  دـعاوق  نیرتحـضاو  زا  قطنم  ملع  دـعاوق  هک   ) لقع هب  جاـجتحا  دانتـسا و 

یمالـسا تاروتـسد  ماکحا و  طابنتـسا  عبانم  زا  عامجا  ّتنـس و  نآرق و  ضرع  رد  تباث و  لوصا  ملع  رد  دوخ  ياج  رد  زین  دراد ) ناـیرج 
عوجر يرّهطم  دیهش  یمالسا  مولع  ياهباتک  يرس  زا  هقف  لوصا  قطنم و  باتک  ود  هب  هنیمز  ود  ره  رد  حیـضوت  يارب  تسا . هدش  هدرمش 

نیا هکلب  دریگب ، رارق  لاؤس  دروم  اهنآ  هب  جاجتحا  یقطنم و  دـعاوق  لامِعا  تهج  هب  ندرم  زا  سپ  ناسنا  هک  درادـن  ناکما  نیاربانب ، دوش .
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هدـش و ناسنا  ریگنماد  گرم  زا  سپ  هک  تساهنآ  ساسا  رب  لمع  مدـع  ای  اهنآ و  هب  اـجبان  دانتـسا  دـعاوق و  نیا  زا  هدافتـسا  رد  یهاـتوک 
تیاور ص 131 ، ج 3 ، یفاک ، هب  دوش  عوجر  ( 24 انلامعأ . تآئّیسو  انسفنأ  رورشنم  هَّللا  انذاعأ  دروآیم . مهارف  ار  وا  ینامیـشپ  تابجوم 

اُولُوق ْنِکلَو  اُونِمُؤت  َْمل  ُْلق  اّنَمآ  ُبارْعَألا  َِتلاـق  : » دـیامرفیم هک  تسا ، تارجح  هروس  زا  هیآ 14  هب  هراشا  ( 25 تیاور 9 . و ص 238 ، 4 ؛
مالسا دییوگب : هکلب  دیا ، هدرواین  نامیا  امش  وگب : میدروآ . نامیا  دنتفگ : نیـشنهیداب  ياهبرع  ْمُِکبُوُلق ؛» ِیف  ُنامیِإلا  ِلُخْدَی  اَّملَو  انْمَلْـسَأ 

ْنِم َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإَو  : » دیامرفیم هک  تسا  فارعا  هروس  زا  هیآ 172  هب  هراشا  ( 26 تسا . هدشن  دراو  امش  بلق  رد  نامیا  زونه  و  میاهدروآ ،
زا تراگدرورپ  هک  ینامز  روایب ] رطاخ  هب   ] … و انْدِهَش ؛»  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب 

، يرآ دنتفگ : نانآ  و  متـسین !؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف ]: و   ] تخاس هاوگ  نتـشیوخ  رب  تفرگرب و  ار  اهنآ  هیّرذ  مدآ  نادنزرف  تشپ 
زا تسا  یتشادرب  هیآ 2 . هرقب ، هروس  ( 28 دـش . رکذ  یقرواپ  رد  باتک  زاغآ  رد  هک  مود  تیاور  هب  دوش  عوجر  میهدیم … 27 ) یهاوگ 

ار نیقّتملا »  » مالسلا و هیلعنینمؤملا  ریما  هب  ار  باتکلا »  » ظفل هدش و  دراو  قوف  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  مالسلا  مهیلعهّمئا  زا  هک  تایاور  یخرب 
شتماما رد  يدیدرت  چیه  هک  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  دـناهدومرف : ینعم  هنوگنیا  ار  هیآ  ًاعومجم  هدومن و  لیوأت  ترـضح  نآ  نایعیـش  هب 

و ج 35 ص 402. و ج 24 ص 351 ؛ راحب ج 2 ص 21 ؛ هب : ر.ك  دشابیم .» شنایعیش  ناگشیپاوقت و  يارب  يرگنشور  تیاده و  تسین ،
عقاو رد  و  نانآ ، زا  کی  ره  يداه »  » راوگرزب نآ  اب  نایعیـش  طابترا  ّتبحم و  هتـشر  و  تسا ، نآرق  ّلک  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  نیاربانب 

هیلعیلع ّتبحم  هب  قوف  هیآ  رد  یقثولا » ةورعلا   » ظفل هّمئا ، زا  هدراو  ثیداحا  رد  تسا . لماک  باتک  نآ  زا  ياهروس  و  ّلـک ، نآ  زا  یئزج 
راحب ج 24، هب  دوش  عوجر  تسا . هدش  لیوأت  مالسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  ادخ و  لوسر  يایـصوا  همه  تّدوم  ای  مالـسلا و 
هک تسا  یمکحم  راوتسا و  هریگتسد  ناراوگرزب  نآ  هب  تبسن  نایعیـش  ّتبحم  تّدوم و  نیاربانب  ص 16 و 310 . و ج 36 ، 85 ؛ ص 83 - 
زا هدومن و  روهظ  ملاع  نآ  بسانم  تروص  هب  زین  خزرب  ملاع  رد  و  تساهنآ ، ریگتسد  هراومه  و  درادن ، ییادج  تسسگ و  لاصفنا و  چیه 

يدمع و ریغ  یهاتوک  روصق : هناهاگآ . يدمع و  یهاتوک  ریصقت : ( 30 هیآ 256 . هرقب ، هروس  ( 29 دنکیم . یسرداد  يریگتسد و  نانآ 
هیآ فارعا ، هروس  هیآ 57 ؛ هرقب ، هروس  ( 32 هیآ 10 . ّجح ، هروس  هیآ 51 ؛ لافنا ، هروس  هیآ 182 ؛ نارمع ، لآ  هروس  ( 31 یهاگآ . نودب 

هک فورعم  تیاور  هب  هراـشا  ( 33 هیآ 9 . مور ، هروس  هیآ 40 ؛ توبکنع ، هروس  هیآ 33 و 118 ؛ لحن ، هروس  هیآ 70 ؛ هبوت ، هروس  160 ؛
ص ج 4 ، راحب ، هب  دوش  عوجر  دـنوشیم .» رادـیب  باوخ  زا  دـنریمیم  یتقو  دـنباوخ ، رد  مدرم  اوهبتنا ؛ اوتام  اذإف  ماین ، سانلا  : » دـیامرفیم

رتشیب حیضوت  يارب  ( 34 تیاور 17 . ص 39 ، و ج 73 ، تیاور 27 ؛ ص 306 ، و ج 69 ، تیاور 15 ؛ ص 134 ، و ج 50 ، تیاور 18 ؛ ، 42
ریسفت رد  تایآ  نیا  لیذ  رد  هرس  سدقییابطابط  هماّلع  لّصفم  تاحیـضوت  هب  زین  فهک و  هروس  ات 102  تایآ 83  هب  نینرقلاوذ »  » هرابرد
دوصقم دسریم  رظن  هب  ( 37 هیآ 56 . رمز ، هروس  ( 36 ص 205 . ج 12 ، راونالا ، راحب  ( 35 دوش . عوجر   398 ص 358 -  ج 13 ، نازیملا ،

ریثأت تحت  هک  ییاهراک  تادراو »  » زا دوصقم  و  دوشیم . رداص  هریغ  اپ و  تسد و  دننام  ناسنا  ياضعا  زا  هک  تسا  یلامعا  تارداص »  » زا
لاثما زا  بلاطم  نیا  دسریم  رظن  هب  ( 38 دوشیم . دراو  ناسنا  رب  ناهد  ینیب و  مشچ و  شوگ و  هیحان  زا  هریغ  ناتـسود و  هعماج ، طـیحم ،

زا هک  يدارفا  دنتسه  مک  رایسب  هچ  ربقلا ؛! ۀطغـض  نم  تلفی  نم  ّلقأ  ام  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  هدش  هتفرگرب  ریز  تیاور 
ربق راشف  زا  یـسک  رتمک  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنت  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  یلو  ح 2 . ص 236 ، ج 3 ، یفاک ، دـنباییم .» ییاهر  ربق  راشف 

زا زاب  رگید  يوس  زا  دید . دنهاوخ  ربق  راشف  انثتـسا  نودب  ناگمه  دنکیمن و  ادیپ  تاجن  نآ  زا  سک  چـیه  هکنیا  هن  دـنکیم ، ادـیپ  تاجن 
یفاک ج 3، دننیبیمن .» ربق  راشف  هجو  چیه  هب  نانمؤم  ءیش ؛ اهنم  نینمؤملا  یلع  ام  : » دیامرفیم هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما 

رتخد هّیقر  دـنا : هلمج  نآ  زا  دـناهدیدن ، ربق  راشف  ًامّلـسم  هک  دـناهدش  رکذ  نینمؤم  زا  يدارفا  صوصخ  هب  زین  یتایاور  رد  ح 2 . ص 130 ،
هک تسا  هدش  رکذ  یّـصاخ  لامعا  یثیداحا  رد  زین  و  مالـسلا . امهیلعنینمؤملاریما  ردام  دسا  تنب  همطاف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر 
زا دنکیم . ادیپ  تاجن  ربق  راشف  زا  دورب ، ایند  زا  تقو  نآ  رد  ناسنا  رگا  هک  هدش  دای  صوصخم  یتاقوا  ای  و  دـهد ، ماجنا  ار  اهنآ  سک  ره 
رد نتفر  ایند  زا  سی و  هروس  ندـناوخ  ج . نتفر . ّجـح  راب  راـهچ  ب . مالـسلا . هیلعنیـسح  ماـما  تراـیز  فلا . دراوم : نیا  تسا  هلمج  نآ 
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ات هبنشجنپ  رهظ  ماگنه  زا  ندرم  نتفر و  ایند  زا  د . تسا . هدناوخ  ار  نآ  شزور  رد  هک  یبش  رد  ای  و  هدومن ، تئارق  ار  نآ  هک  يزور  نامه 
ماما زا  هک  هدـش  هتفرگ  لـیذ  تیاور  زا  نومـضم  نیا  ًاـساسا  ( 39 راـحب . هب  دوـش  عوـجر  و …  هعمج . زور  ّلـک  رد  اـی  هعمج و  زور  رهظ 
دوخ عمط ، زآ و  تسا : زیچ  هس  رفک  ياههیاپ  دـسحلاو ؛ رابکتـسالاو  صرحلا  ۀـثالث : رفکلا  لوصأ  : » تسا هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص 
نیا هب  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  زا  یتیاور  رد  ( 40 تیاور 1 . ص 289 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  دـسح .» کشر و  و  رابکتـسا ، ینیب و  گرزب 

، راحب دیآیم .» نوریب  وا  تشوگ  نخان و  نایم  زا  وا  زغم  ربق ، راشف  رثا  رد  همحلو ؛ هرفظ  نیب  نم  جرخی  هغامد  ّنأ  یّتح  : » تسا هدمآ  ریبعت 
هب ّتیم  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  زا  يوار  ( 43 هیآ 13 . ءارسا ، هروس  ( 42 ص 262 . ج 7 ، راونالا ، راـحب  ( 41 ص 226 . ج 6 ،
ره و   ] هعمج رد  شتلزنم  ماـقم و  هب  هتـسب  دومرف : راـب ؟ کـی  تقو  دـنچ  تفگ : يوار  یلب . دومرف : ترـضح  دوریم ؟ شناگتـسب  تراـیز 

ةروص یف  : » دومرف ترـضح  دوریم ؟ نانآ  دزن  یتروص  هچ  هب  تفگ : يوار  راب . کی  لاس  ره  رد  ای  و  هاـم ، ره  رد  اـی  و  راـب ، کـی  هتفه ]
لوغشم ریخ  راک  هب  نانآ  دید  رگا  دنکیم » ادیپ  فارشا  نآ  رب  دنیـشنیم و  هناخ  ياهراوید  يور  رب  فیطل  هدنرپ  تروص  هب  فیطل ؛ رئآط 

ص 230، ج 3 ، یفاک ، ددرگیم . نیگمغ  نوزحم و  دنتسه ، لوغـشم  دوخ  يویند  جیاوح  ّرـش  راک  هب  دید  رگا  و  ددرگیم ، داش  دنتـسه ،
نامه هب  ّتیم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  فیطل »  » ظـفل تیاور 39 . ص 52 ، و ج 61 ، تیاور 91 ؛ ص 257 ، ج 6 ، راونالا ، راحب  تیاور 3 ؛

یعیبط و ریغ  یگدمآرب  زوق : ( 44 ملاعلا . هَّللاو  دبایب . رد  سوسحم  هدنرپ  لثم  هکنیا  هن  دوریم ، شیوخ  ناگتسب  رادید  هب  یخزرب  تروص 
تئارق بابحتسا  ( 45 میازفایب . نانآ  يراتفرگ  رب  يا  يراتفرگ  متـساوخن  هکنیا  زا  تسا  هیانک  قوف  ریبعت  تارقف . ناوختـسا  ّدـح  زا  جراـخ 

رد ناگدرم  هب  هیده  ناونع  هب  ای  و  روبق ، رـس  رد  تروص  نیمه  هب  تسا ) هدـشن  یمود  زا  يرکذ  نتم  رد  هّتبلا  هک   ) دـیحوت دـمح و  هروس 
هیآ 33. نمحرلا ، هروـس  ( 46 تسا . تباث  زین  ود  نآ  بابحتـسا  نآرق ، ندـناوخ  قلطم  بابحتـسا  باب  زا  یلو  تسا ، هدـشن  دراو  تاـیاور 

امـش زا  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دیوگیم : يوار  هک  ریز  تیاور  زا  تسا  یتشادرب  قوف ، بلطم  دـسریم  رظن  هب  ( 47
امـش همه  دنگوس ! ادـخ  هب  ماهتفگ . تسار  دومرف : ترـضح  دنتـسه . تشهب  رد  دنـشاب  هراک  ره  نایعیـش  مامت  دـیدومرفیم : هک  ماهدـینش 

ربماـیپ و تعافـش  هب  تماـیق  رد  تسا ] تسرد  : ] دوـمرف تسا . رایـسب  هریبـک و  اـم  ناـهانگ  مدرگ ! تیادـف  مدرک : ضرع  دـیتسه . یتـشهب 
رد امـش  يارب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  نکیل  دوب ، دـیهاوخ  یتشهب  یگمه  تسا ، عاطُم  ناش  نامرف  هک  مالـسلا -  مهیلع  ربماـیپ -  نانیـشناج 
زا لقن  هب  ح 116 ، ص 267 . ج 6 ، راحب ، تماـیق . زور  اـت  گرم  ماـگنه  زا  ربق ، دومرف : تسیچ !؟ خزرب  مدرک : ضرع  مراد . ساره  خزرب 
هب تمایق و  زا  شیپ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  مرکا و  ربمایپ  هک  دوشیمن  هدافتـسا  تیاور  نیا  لاـثما  زا  هک  تسا  نشور  رایـسب  یلو  یفاـک .

تعافش هک  دوشیم  هدافتسا  هکلب  درک ، دنهاوخن  دوخ  نایعیش  زا  يریگتسد  تعافـش و  هنوگچیه  راک ،» رخآ   » مرتحم ّفلؤم  حالطـصا 
، درادن تمایق  زا  شیپ  دوخ  نایعیـش  زا  راوگرزب  نآ  تعافـش  اب  یتافانم  چـیه  تایاور  هنوگنیا  هیاپ ، نیا  رب  دوب . دـهاوخ  تمایق  رد  یّلک 

ثیداحا رد  ( 48 دجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  رکذ  و  دـشابیم ، نایعیـش  هب  نانآ  يرای  تعافـش و  زا  یکاح  رایـسب  ثیداحا  هکنانچ 
نآ زا  تسا ، هدـش  رکذ  هدایپ  ياپ  اب  صوصخ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترایز  يارب  يونعم  يورُخا و  يویند و  میظع  شاداپ  يدّدـعتم 

مامت ای  و  مّنهج ،  ] شتآ زگره  ًادـبأ ؛ کمعطت  الو  كارت  الو  ًادـبأ ، کنیعب  رانلا  يرت  ال  : » تسا هدـمآ  نآ  يورُخا  جـیاتن  نمـض  رد  هلمج 
(49 ص 24 . ج 101 ، راحب ، دشکب .» دوخ  ماک  رد  ار  وت  دناوتیمن  دنیبیمن و  ار  وت  وا  زگره  ینیبیمن و  ار  يورُخا ] یخزرب و  ياهباذع 
رد نآ  اب  هطبار  رد  تیاور  دصناپ  رب  نوزفا  و  تسا ، هعیـش  ّصتخم  تاداقتعا  زا  ایند ، هب  ناگدرم  زا  یخرب  تشگزاب  و  تعجر »  » هب داقتعا 

يوس هب  ایند  ماظن  ریس  هک  دنراد  رتاوت  قاّفتا و  ینعم  نیا  رد  ًاعومجم  ثیداحا  نیا  تسا . هدش  لقن  مالسلا  مهیلعهّمئا  زا  نوگانوگ  باوبا 
تـسد هب  نیمز  تموکح  هکنیا  هب  نآرق  تاـیآ  رد  دـنوادخ  هدـعو  و  تسا ، ناـیرج  رد  هناحبـس  ّقح  ترـضح  ياـههناشن  ندـش  راکـشآ 

سپ و  هیآ 55 .) رون ، هروس  هیآ 5 و 6 ؛ صصق ، هروس  هیآ 105 ؛ ءایبنا ، هروس  هب : دینک  عوجر  دباییم . ققحت  دش ، دهاوخ  هدرپس  ناحلاص 
زا هک  رجاف  ینعم  مامت  هب  نارجاف  و  حلاص ، ینعم  مامت  هب  ناحلاص  دیاب  هکلب  دـسریمن ، نایاپ  هب  ایند  رمع  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  زا 

رطاخ یّلست  یّفـشت و  ناشلد  دنربب و  نیب  زا  ار  نارفاک  نانمؤم  و  دنیامن ، تعجر  هتـشگزاب و  ایند  نیا  هب  دنوش و  هدنز  هرابود  دناهتفر ، ایند 
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هـس هب  هعیـش  هاگدید  رد  ایند  رمع  نیاربانب ، دـنک . ادـیپ  ّققحت  تمایق  هاگنآ  و  شرتسگ ، هعماج  داعبا  مامت  رد  ینعم  مامت  هب  ّقح  و  دـبای ،
هّحص تقیقح  نیا  رب  رایسب  تایاور  ینآرق و  تایآ  دش ، هراشا  هکنانچ  و  تعجر . و  روهظ ، نامز  روهظ ، زا  شیپ  دوشیم : میـسقت  شخب 

. دنکیم عفترم  ار  اه  ندرمش  دیعب  هنوگنیا  هرقب  هروس  تایآ 259 و 260  رد  لّمأت  و  تسین ، شیب  يداعبتسا  نیرکنم  لیلد  و  دنراذگیم ،

. دـشابیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ياـههدومرف  زا  ( 50 . 109 ص 106 -  ج 2 ، نازیملا ، هـب : دوـش  عوـجر  رتـشیب  حیـضوت  يارب 
هس ره  رد  هّتبلا  تیاور 5762 . ص 369 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  تیاور 3 ؛ ص 61 ، تیاور 9 و ج 77 ، ص 97 ، ج 1 ، راونالاراحب ،
هب مالسلا  هیلع  نامقل  ترـضح  ياهشرافـس  زا  ، ) ح 23 ص 427 ، ج 13 ، راـحب ، ( 51 تسا . هدـمآ  مود  هلمج  زا  دـعب  لّوا  هلمج  دروـم ،

ِّقَحلا َدْعَو  ْمُکَدَعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَألا  َیُِضق  اَّمل  ُناْطیَّشلا  َلاقَو  : » دیامرفیم هک  هدش  هتفرگرب  هیآ  نیا  زا  ریبعت  نیا  دسریم  رظن  هب  ( 52 شرسپ .)
امَو ْمُکِخِرْصُِمب  اَنَأ  ام  ْمُکَـسُْفنَأ ، اُومُولَو  ِینُومُوَلت  الَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْـساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  ّالِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  امَو  ْمُُکتْفَلْخاَف ، ْمُُکتْدَعَوَو 

قّقحت دـنوادخ  یمتح  هدارا  هب  تمایق ]  ] رما هک  یماگنه  و  هیآ 22 ) میهاربا ، هروس  ( ؛» ُْلبَق ْنِم  ِنوُُمتْکَرْشَأ  اِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  یِخِرْـصُِمب  ُْمْتنَأ 
امش رب  یطّلست  چیه  نم  و  مدومن ، هدعو  فلُخ  یلو  مداد  هدعو  امش  هب  نم  و  داد ، ّقح  هدعو  امـش  هب  دنوادخ  دیوگیم : ناطیـش  دباییم ،
نم هن  هک  دینک ، تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن و  شنزرـس  ارم  سپ  دیدومن ، تباجا  ارم  توعد  امـش  مدناوخ و  ارف  ار  امـش  هکنیا  زج  متـشادن 
لبق زا  دیدیزرو ، تکرـش  نآ  اب  هطبار  رد  نم  هب  امـش  هچنآ  هب  نم  دیـسرب ، نم  دایرف  هب  دیناوتیم  امـش  هن  و  منک ، يرای  ار  امـش  مناوتیم 
یلاخ نامه  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، هفـسالف  رظن  رد  لـقع  هناـگراهچ  لـحارم  زا  هبترم  نیتسخن  ییـالویه ، لـقع  ( 53 مدوب . هدـیزرو  رفک 
یلاخ یلعف  روما  همه  زا  هک  دـشابیم  یلُوا  يـالویه  هب  نآ  تهابـش  يراذـگمان ، نیا  هجو  تسا و  تـالوقعم  ماـمت  زا  ناـسنا  سفن  ندوب 

لوـسر هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  ( 55 هیآ 23 . حـتف ، هروس  ( 54 دوش . عوـجر  ص 248  ۀـمکحلا ، ۀـیاهن  هب  رتـشیب  حیـضوت  يارب  تسا .
ج راحب ، دراد .» دوخ  هارمه  مزالم و  یناطیش  یناسنا ، ره  ناطیـش ؛ هعمو  ّالإ  ّیمدآ ] نم  ام   ] ناسنإ نم  ام  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
زا دوصقم  دومن ، هراشا  راوگرزب  ّفلؤم  دوخ  هکنانچ  یلو  تسا ، راوتسا  تیاور  نیا  رب  ّفلؤم  تشادرب  ص 319 . و ج 63 ، ص 44 ، ، 14

راتخاس دنوادخ  و  لهجلا ؛ یلع  ۀّینبم  مهانبو  : » هدمآ تیاور  رد  تسا . يرـشب  يّدام و  تقلخ  مزالم  هک  تسا  ینادان  لهج و  دوجوم ، نیا 
ُشْعَی ْنَمَو  : » دـیامرفیم هک  فرخز  هروس   38 هیآ 36 -  زا  هتفرگرب  ( 56 ص 15 . ج 3 ، راحب ، داهن .» انب  یناداـن  لـهج و  رب  ار  تادوجوم 

ِیْنَیب َْتَیل  ای  َلاق  انَءآج  اذِإ  یّتَح  َنوُدَتْهُم . ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَیَو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإَو  ٌنیِرَق ، َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا ، ِرْکِذ  ْنَع 
هراومه وا  میرامگیم و  وا  رب  ار  یناطیـش  دوش ، نادرگ  يور  رتسگداد  دـنوادخ  دای  زا  سک  ره  و  ُنیِرَقلا ؛» َْسِئبَف  ِْنیَقِرْـشَملا  َدـُْعب  َکَْـنَیبَو 

ام دزن  رد  تمایق  رد  هک  ینامز  ات  دـناهتفای . هار  دـننکیم  ناـمگ  یلو  دـنرادیمزاب ، ادـخ ]  ] هار زا  ًاـمتح  ار  ناـنآ  و  دوب ، دـهاوخ  وا  هارمه 
(57 يدوب .! ینیـشنمه  دب  هچ  هک  دوب ، هلـصاف  برغم  قرـشم و  هزادنا  هب  وت  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگیم : ناطیـش ] هب  ، ] دوشیم رـضاح 

هویم زا  دناوتیم  یطیارش  قبط  دنک ، روبع  یتعارز  ای  هویم و  غاب  ای  ناتسلخن و  رانک  زا  ًاقاّفتا  یسک  رگا  هک  دنتسه  نیا  رب  اهقف  زا  يرایـسب 
(58 . 135 ص 127 -  ج 24 ، مالکلا ، رهاوج  هب  دوش  عوجر  دوشیم . هتفگ  هّراملا  قح  اهقف  حالطـصا  رد  قح  نیا  هب  دـنک ، لـیم  غاـب  نآ 
زا  » ریظن تسا  لثملا  برـض  ( 61 هیآ 8 . لازلز ، هروـس  ( 60 ص 353 . ج 70 ، راونـالا ، راـحب  هب  دوش  عوجر  ( 59 هیآ 173 . هرقب ، هروـس 

وهو ینزی  نیح  یناّزلا  ینزی  ال  : » تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  ص 32 ) ج 2 ،  ) یفاک لوصا  رد  تیاور  لصا  ( 62 وشم .» لفاغ  لمع  تافاکم 
ینزی ال  : » تسا هدـمآ  تروص  نیا  هب  ص 278 و 284 و 285 ) ، ) یفاک ج 2 لوصا  رد  زین  و  تسین .» نمؤم  اـنز  لاـح  رد  راـکانز  نمؤم ؛

هیآ تاّفاص ، هروس  ( 65 هیآ 10 . سنوی ، هروس  ( 64 هیآ 37 . سبع ، هروس  ( 63 تسین .» نمؤم  انز ] لاـح  رد   ] راـکانز نمؤم ؛ وهو  ینازلا 
دب هب  ار  وا  هراومه  ناسنا  سفن  هاگره  تسا : هتفر  هراشا  نادب  زین  فیرش  نآرق  رد  هک  ناسنا  حور  سفن و  بتارم  هب  تسا  هراشا  ( 66 . 61
هک یتسار  هب  ِءوُّسلِاب ؛» ٌةَراّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  : » تسا هدمآ  هیآ 53  فسوی ، هروس  رد  هکنانچ  دوشیم ؛ هتفگ  هراّما » سفن   » نآ هب  دهد ، نامرف 

هتـشاد هانگ  ناربج  رب  میمـصت  دزادرپب و  شیوخ  شنزرـس  تمالم و  هب  ددرگ و  نامیـشپ  ناسنا  سفن  هاـگره  تسا . امرفدـب  رایـسب  سفن ،
رایـسب سفن  هب  دنگوس  ِۀَـماّوَّللا ؛» ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  ال  : » تسا هدـمآ  هیآ 2 ، تمایق ، هروس  رد  هکناـنچ  دوشیم ، هدـیمان  هماّول » سفن  ، » دـشاب
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سفن ، » دـشاب هتـشاد  ار  هنیکـس  شمارآ و  نانیمطا و  تلاح  هدومن ، تشگزاـب  دـنوادخ  يوس  هب  ًـالماک  ناـسنا  سفن  هاـگره  رگـشنزرس .
ِیلُخْداَف ًۀَّیِضْرَم  ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  : » تسا هدمآ   30 تایآ 27 -  رجف ، هروس  رد  دوشیم . هدـیمان  هّنئمطم »

زا وا  مه  یتسه و  دونـشخ  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ  يوس  هب  درگزاب  مارآ ! نئمطم و  سفن  يا  ِیتَّنَج ؛» ِیلُخْداَو  يِداـبِع  ِیف 
تسا و یبرع  لثملا  برـض  ( 68 هیآ 64 . هعقاو ، هروـس  ( 67 وـش . لـخاد  نم  هژیو ]  ] تشهب رد  نم و  صاـخ  ناگدـنب  هرمز  رد  سپ  وـت ،
. دشاب نآ  یپ  رد  تصرف  توف  زا  دعب  دروآ و  مهارف  نتـشیوخ  زا  ار  يزیچ  نداد  تسد  زا  بابـسا  دوخ  ناسنا  هک  دوشیم  هتفگ  یماگنه 
زا یتیاور  رد  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  زا  هک  تسا  يدّدـعتم  تاـیاور  زا  هتفرگرب  ینومـضم  قوف  نتم  ( 69

دنوادخ دنک ، ینتورف  ادخ  ياضر ]  ] يارب سک  ره  هَّللا ؛ هعـضو  ّربکت  نمو  هَّللا ، هعفر  هَّلل  عضاوت  نم  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
هروس ( 70 تیاور 17 . ص 109 ، ج 101 ، راونالا ، راحب  دروآیم .» نییاپ  ار  وا  ماقم  دنوادخ  دـنک  ّربکت  سک  ره  و  دربیم ؛ الاب  ار  وا  ماقم 

ص ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  نارادهزور ، هب  نداد  يراطفا  يونعم  يورخا و  جیاتن  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 71 هیآ 49 . ناخد ،
نآ تسین  ياـج  تسین  وا  تّمه  زارف  رب  دـیوگیم : يرهچونم  تسا ، یبرع  لـثملا  برـض  ( 73 هیآ 60 . لاـفنا ، هروس  ( 72 باب 3 . ، 137
رد ٍۀَکَرابُم » ٍةَرَجَـش   » لیوأت يارب  دّدعتم  تایاور  رد  ( 76 هیآ 35 . رون ، هروس  ( 75 . 20 هیآ 19 -  ناسنا ، هروس  یهد 74 ) نادابع  رتوس ز 

العا و قادصم  هکنیا  رابتعا  هب  مالسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  هژیو  هب  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  فلا . تسا : هدش  رکذ  هجو  هس  قوف ، هفیرش  هیآ 
نیا هشیر  وا  و  راوگرزب ، نآ  لسن  زا  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  هکنیا  رابتعا  هب  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  ب . دنتـسه . هکرابم  هرجـش  ّمتا 

تیاور ص 15 ، ج 4 ، راونالا ، راحب  هب  دوش  عوجر  هنومن  يارب  تسا . هدیدرگ  یهلا  رون  قادصم  هک  لماک  نمؤم  ج . تسا . هکرابم  هرجش 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  ّبح  : » تسا هدمآ  ددـعتم  تایاور  رد  ( 78 هیآ 39 . سبع ، هروس  ( 77 تیاور 6 . و ص 18 ، تیاور 5 ؛ و ص 17 ، 4 ؛
لئاسو رد  ( 79 266 و 304 . ص 256 ، ج 39 ، راونالا ، راحب  هب : دوش  عوجر  ۀنسح .» اهعم  عفنت  ۀئّیس ال  هضغبو  ۀئّیس ، اهعم  ّرـضت  ۀنـسح ال 

[ نّنست لها  هورگ =[  نیا  قفاوم  هک  ار  یتیاور  ره  مهفالخ ؛ یف  دشّرلا  ّنإف  موقلا ، قفاو  ام  اوعد  : » تیاور 33352 ص 112 ، ج 27 ، ۀعیشلا ،
لزغ یسدق ، حیحصت  ظفاح  ناوید  رد  ( 80 تسا .» نانآ  اب  تفلاخم  رد  یبای  هار  دشر و  اریز  دینکن ، لمع  نادب  دـیراذگب و  رانک  هب  تسا 

هیلعقداص ماما  زا  یتیاور  رد  ۀمادّنلا 81 ) هب  ّتلح  بّرجملا  بّرج  نم  مدوس  دوبن  يو  زا  مدومزآ ، دنچ  ره  تسا : هدـمآ  ص 362  ، 502
؛ ۀمعّنلا هذه  یلع  هَّلل  دمحلا  : » دومرفیم دمآیم ، شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  یشخب  ترسم  رما  هاگره  تسا : هدمآ  مالـسلا 
ار يادخ  ساپس  لاح ؛ ّلک  یلع  هَّلل  دمحلا  : » دومرفیم دمآیم ، شیپ  ياهدننک  تحاران  رما  هاگره  و  تمعن .» نیا  رطاخ  هب  ار  ادخ  ساپس 

دوـخ رد  تیاور  نیمه  هتبلا  تیاور 14 . ص 33 ، ج 71 ، راونالا ، راـحب  و  تیاور 3535 ؛ ص 247 ، ج 3 ، هعیـشلا ، لئاسو  لاـح » ره  رد 
لاحـشوخ شخب و  ترـسم  رما  هاگره  تسا : هدمآ  تروص  نیا  هب  تسا ، هدرک  لقن  نآ  زا  راونالا  راحب  هعیـشلا و  لئاسو  هک  یفاک  باتک 

تیاور ص 97 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  لاح .» ّلک  یلع  هَّلل  دمحلا  : » دومرفیم دمآیم ، شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  ياهدـننک 
هک لیذ ، ثیدح  هب  تسا  هراشا  ًارهاظ  ( 85 هیآ 56 . فارعا ، هروس  ( 84 هیآ 53 . رمز ، هروس  ( 83 ص 239 . ج 75 ، راونالا ، راحب  ( 82 . 19
هک تسین  زیاج  ناملسم  يارب  ثالث ؛ قوف  هاخأ  رجهی  نأ  ملسملل  ّلحی  ال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  تسا ، هدمآ  تیاور  رد 
ّمث عّتمت  لجر  نم  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  هدمآ  تیاور  رد  ( 86 دنک .» طابترا  عطق  دوخ  [ ینامیا  ] ردارب زا  زور  هس  زا  شیب 
هک يدرم  ره  ۀعاّسلا ؛ موقت  نأ  یلإ  اهبّنجتم  نونعلیو  ۀمایقلا  موی  یلإ  هل  نورفغتسی  ًاکلم  نیعبس  هنم  رطقت  ةرطق  ّلک  نم  هَّللا  قلخ  ّالإ  لستغا 

حیبـست وا  يارب  تماـیق  زور  اـت  هک  دـنیرفآیم  هتـشرف  داـتفه  دـنوادخ  دزیریم ، نیمز  هـب  هـک  یبآ  هرطق  ره  زا  دـنک ، لـسغ  هدوـمن  هـعتم 
تیاور 22. ص 307 ، ج 103 ، راحب ، دنتسرفیم .» تنعل  دنرامشیم ] مارح  ار  نآ  و   ] دننکیم بانتجا  هعتم  زا  هک  یناسک  رب  و  دنیوگیم ،
هب ییاور  عماوج  رد  دشیمن . انز  بکترم  یسک  دنمتواقـش  رایـسب  دارفا  زج  درکیمن ، يریگولج  ّتقوم  جاودزا  هعتم و  زا  رَمُع  رگا  ( 87

ج لئاسولا ، كردتسم  ص 11 ؛ ج 21 ، لئاسو ، ّیقش » ّالإ  ینز  ام  رمُع  اهنع  یهن  ام  الول  : » هدش لقن  مالسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  زا  ریباعت  نیا 
هب ینقبـس  ام  الول  : » لوقی مالـسلا  هیلعّیلع  ناـک  . » ّتنـس لـها  دّدـعتم  عباـنم  زا  لـقن  هب  ص 206  ج 6 ، ریدـغلا ، و 482 ؛ ص 483  ، 14
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هَّللا نعل  : » هدرک لقن  ریبعت  نیا  هب  هللا  همحریسلجم  هماّلع  ص 250 . ج 7 ، بیذهت ، ص 448 ؛ ج 5 ، یفاک ، ّیقش .» ّالإ  ینز  ام  باّطخلاینب 
باـتک رد  هللا ، همحرینیما  هماـّلع  ص 305 ، ج 103  و  ص 31 ؛ ج 53 ، راونالا ، راحب  ۀّیقـش .» وأ  ّیقـش  اـّلإ  ینز  اـم  هـالولف  باّـطخ ! نبا 

درک مارح  ار  وا  رمع  هدوب و  لالح  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  نامز  رد  هعتم  : » هک هدروآ  ّتنـس  لها  دّدعتم  عبانم  زا  ریدغلا  ردقنارگ 
.240 ص 205 -  ریدـغلا ج 6 ، دـشیمن .» انز  بکترم  یـسک  درکیمن ، مارح  ار  وا  رمع  رگا  درک ، نّیعم  مجر  مکح  هدـننک ، هعتم  يارب  و 
ج ریدغلا ، دناهدوب . هعتم  زاوج  هب  لئاق  نانآ  رمع ، میرحت  هب  هّجوت  اب  هک  هدرب  مان  ّتنـس  لها  ياملع  ناگرزب و  زا  يدایز  هّدـع  زا  نینچمه 

نبا دناهدروآ : دنوریم  رامش  هب  ّتنس  لها  لاجر  ملع  گرزب  ياملع  زا  هک  یبهذ  ینالقـسع و  رجح  نبا  ص 332 . ص 220 و ج 3 ، ، 6
ص ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ص 406 ؛ بیذهتلا ج 6 ، بیذهت  تسا . هتـشاد  يا  هعتم  نز  دون  دودح  ّتنـس ) لها  یمان  ناثّدحم  زا   ) حـیرج

ِّقتیلف هنید ، فصن  زرحأ  دقف  جّوزت ، نم  : » تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  رد  ( 88 . 659
ار ادخ  ياوقت  دـیاب  رگید  فصن  ظفح  يارب  تسا و  هدرک  ظفح  ار  دوخ  نید  فصن  ًاعطق  دـنک ، جاودزا  سک  ره  رخآلا ؛ فصنلا  یف  هَّللا 

رظن هب  ( 92 هیآ 12 . هدجـس ، هروس  ( 91 هیآ 108 . نونمؤم ، هروـس  ( 90 هیآ 187 . هرقب ، هروـس  ( 89 ص 328 . ج 5 ، یفاک ، دـنک .» هشیپ 
رقاب ماما  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  اریز  تسا ، هدوب  مِرتخملا »  » تراـبع مّرخملا »  » ياـج هب  یلـصا  نتم  رد  هک  دـسریم 

ار ادخ  ساپس  مِرتخملا ؛ داوّسلا  نم  ینلعجی  مل  يّذلا  هَّلل  دمحلا  : » دندومرفیم دندیدیم ، عییـشت  لاح  رد  ار  ياهزانج  یتقو  مالـسلا  امهیلع 
هروس ( 93 و 158 . ص 157  ج 3 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  و  ص 168 ؛ یفاـک ج 3 ، هب  دوش  عوجر  دادـن .» رارق  هارمگ  ناـمدرم  هدوـت  زا  ارم  هک 

. دیرفآ ار  رون  اهیکیرات و  دنوادخ  َروُّنلاَو ؛» ِتاُملُّظلا  َلَعَج  : » دـیامرفیم هک  ماعنا  هروس  هیآ  نیلّوا  هب  تسا  هراشا  ( 94 هیآ 64 . توبکنع ،
یـضارلا : » تسا هدمآ  رد  نآ  لماک  تروص  هک  هدوب  تروص  نیا  هب  ّفلؤم  سیون  تسد  یلـصا  نتم  رد  ترابع  نیا  دسریم  رظن  هب  ( 95

دـشاب یـضار  یهورگ  لمع  هب  سک  ره  هب ؛ یـضّرلا  مثإو  هب ، لمعلا  مثإ  ِنامثإ : لطاب  یف  لخاد  ّلک  یلعو  مهعم  هیف  لخاّدلاک  موق  لعفب 
و لمع ، دوخ  هانگ  دراد : هانگ  ود  دنک  تکرش  لطاب  لمع  رد  هک  سک  ره  و  دشاب ، هتشاد  تکرش  نانآ  اب  راک  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دننام 
(98 هیآ 21 . دیدح ، هروس  ( 97 هیآ 97 . ءاسن ، هروس  ( 96 راصق 154 .) هملک   ) هغالبلا جهن  هب : دوش  عوجر  نآ .» ماجنا  زا  يدونـشخ  هانگ 
افـش و بجوم  دمح ، هروس  تئارق  َماّسلا ؛ اَّلِإ  ٍءآد  ِّلُک  ْنِم  ٌءآفِـش  ِدْمَحلا  ُۀـَئاِرق  : » هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد  ( 99 هیآ 179 . فارعا ، هروس 
ج راونالاراحب ، رد  توافت  كدـنا  اب  تیاور  نیا  ( 100 ص 261 . ج 92 ، راونالا ، راحب  دـشابیم .» گرم  زج  هب  اهيرامیب ، ماـمت  يدوبهب 

لوصا مّنهج .» شتآ  ربارب  رد  تسا  يرپـس  هزور ، راـّنلا ؛ نم  ۀـّنُج  موصلا  . » فلا ثیدـح : ود  زا  هتفرگرب  ( 101 تسا . هدمآ  ص 226  ، 92
هزور اریز  دریگب ، هزور  دـنک  جاودزا  تسناوتن  سک  ره  و  ءآجو ؛ هل  ّهنإـف  موصلاـب ، هیلعف  ردـقی ، مل  نمو  . » ب ص 19 و 24 . ج 2 ، یفاک 

.3 هیآ 1 -  نونمؤم ، هروس  ( 103 هیآ 1 . هزمه ، هروس  ( 102 ص 506 . ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  دنکیم .» بوکرـس  ار  یـسنج  توهش 
شتآ مدآ ، کین  ياهراک  تانسح و  هک  دوشیم  ثعاب  ناهانگ  زا  ياهراپ  تسا : هدمآ  ثیداحا  رد  ( 105 هیآ 7 و 8 . لازلز ، هروس  ( 104

؛ بطحلا راّنلا  لکأت  امک  تانسحلا  لکأی  دسحلا  ّنإف  دسحلاو ! مکاّیإ  : » هدش دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  زا  دورب . نیب  زا  هتفرگ و 
«. دربیم نیب  زا  دشکیم و  دوخ  ماک  هب  ار  مزیه  شتآ ، هک  روطنامه  دربیم ، نیب  زا  ار  امـش  کین  ياهراک  اریز  دـینک ، بانتجا  دـسح  زا 

لکأت امک  تانسحلا  لکأی  دجسملا  یف  یغبلا  ثیدحل  : » تسا هدمآ  ترضح  زا  رگید  تیاور  رد  ص 35 . ج 77 ، ص 255 ؛ ج 73 ، راحب ،
زا و  ص 377 . ج 83 ، راحب ، دعلبیم .» ار  هایگ  ناویح  هک  هنوگنامه  دعلبیم ، ار  یمدآ  تانسح  دجسم  رد  هانگ  نخس  شیشحلا ؛ ۀمیهبلا 

، دوشیم کین  ياهراک  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ندرک  تبیغ  بطحلا ؛ راّنلا  لکأت  امک  تانـسحلا  لکأت  ۀـبیغلا  : » هدـمآ مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
هیآ 18. میهاربا ، هروس  ( 107 هیآ 2 و 3 . هرقب ، هروس  ( 106 ص 257 . ج 75 ، راحب ، دوشیم .» مزیه  ندرب  نیب  زا  ثعاب  هک  یـشتآ  دننامه 
هب دـنگوس  ص ، ِرْکِّذـلا ؛» ِيذ  ِنآْرُقلاَو  ص ، : » تسا نینچ  هک  هکرابم ص  هروس  زا  هیآ  نیلّوا  هب  هراشا  ( 109 هیآ 47 . رجح ، هروس  ( 108
هللا یلصمرکا  لوسر  یهلا و  شرع  تسار  تمس  رد  تسا  ياهمشچ  مان  داص » : » تسا هدمآ  دّدعتم  ثیداحا  رد  تسا . زردنا  رپ  هک  ینآرق 

هروس ( 110 ص 40 و 41 . ج 4 ، ناهربلا ، ریـسفت  تفرگ . وضو  همـشچ  نآ  زا  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  رما  هب  جارعم  ماگنه  هب  هلآو  هیلع 
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ياهادص دوصقم  ( 114 . 26 هیآ 15 -  هعقاو ، هروـس  ( 113 هیآ 43 . فارعا ، هروـس  ( 112 هیآ 43 . فارعا ، هروـس  ( 111 هیآ 46 . رجح ،
ّانِإ : » دـیامرفیم هک  ناسنا ، هروس  زا  هیآ 3  هب  هراـشا  ( 116 هیآ 14 . تماـیق ، هروس  ( 115 دـش . هراـشا  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تـسا  رگید 

(117 ساپسان . رایسب  ای  ددرگیم و  رازگساپس  ای  لاح  میدنایامن ، ناسنا  هب  ار  هار  ام  هک  یتسار  هب  ًاروُفَک ؛» اّمِإَو  ًارِکاش  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه 
ترـضح  ] وا هاگنآ  َنیِِملاّظلا ؛» ِمْوَقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاـق  ُبَّقَرَتَی  ًاـِفئآخ  اـْهنِم  َجَرَخَف  : » دـیامرفیم هک  صـصق ، هروس  زا  هیآ 21  هب  هراـشا 

! هد ییاهر  راکمتـس  هورگ  نایم  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : دمآ و  نوریب  رهـش  زا  دوب ، نارگن  كانمیب و  هک  یلاح  رد  مالـسلا ] هیلعیـسوم 
ریما نانمشد  نآ  لها  رتشیب  هک  مّنهج ، رد  دشابیم  تسا ) بآ  رذگهر  هک  يدنلب  نایم  یتسپ  هّرد و   ) يايداو مان  یتیاور  ساسا  رب  ( 118

، راحبلا ۀنیفس  هب  دوش  عوجر  دنـشابیم . دنتـسکش ، ار  راوگرزب  نآ  اب  دوخ  تعیب  هک  یناسک  وا و  نادنزرف  نالتاق  مالـسلا و  هیلعنینمؤملا 
(120 ص 129 . راونالا ج 102 ، راـحب  هب  دوش  عوجر  تسا . هریبک  هعماـج  تراـیز  نتم  زا  لّوا  هرقف  ود  ( 119 لیو . هّدام  ص 295 ، ج 2 ،

ِدرد ینوبرهم  رـس  کی  هک  یب  رـس  ود  ره  ینوبرهم  یب  شوخ  هچ  دـیوگیم : هک  رهاط  اباب  یتیب  ود  هب  هراشا  ( 121 هیآ 13 . ّفص ، هروس 
یسدق ثیدح  زا  هتفرگرب  ( 123 هیآ 1 و 2 . رثّدم ، هروس  یب 122 ) رتهدـیروش  نآ  زا  یلیل  لد  تشاد  ياهدـیروش  ِلد  نونجم  رگا  یب  رس 

الو تعمس ، نذأ  الو  تأر  نیع  ام ال  نیحلاّصلا  يدابعل  ُتددعأ  لوقی : هَّللا  ّنإ  : » تسا هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  زا  هک  يا 
یشوگ هن  هدید و  ار  اهنآ  یمشچ  هن  هک  ماهدومن  هدامآ  ار  ییاهزیچ  دوخ  هتسیاش  ناناگدنب  يارب  دیامرفیم : دنوادخ  رشب ؛ بلق  یلع  رطخ 

بابرألا ّبر  اب  ار  كاخ  تبسن  هچ  دیوگیم : يرتسبش  ( 124 ص 92 . ج 8 ، راونالا ، راحب  تسا .» هدرک  روطخ  يرشب  بلق  هب  هن  هدینش و 
باوخ ای  تسا  یتسم  همه  ام  دوجو  بابرالا  ّبر  اب  ار  كاخ  تبسن  هچ  دیوگیم : رگید  ياج  رد  وا  مه  باب  نیا  ردنا  دبای  هر  یک  مدع ،

 - مالسلا مهیلع  نینسح -  ارهز و  ترـضح  ریما و  ترـضح  هرابرد  یتأ  له   » هروس هدمآ : هعیـش  ّتنـس و  لها  دّدعتم  ياهباتک  رد  ( 125
راونألا ج راحب  ص 471 ؛ نیلقثلا ج 5 ، رون  ریسفت  ص411 و  ناهربلا ج4 ، ریسفت  ص 107 ؛ ریدغلا ج 3 ، هب  دوش  عوجر  تسا . هدش  لزان 

راعشا زا  ( 128 و 517 .  372 ص 354 ، راونالا ج 14 ، راـحب  ( 127 هیآ 8 . ناـسنا ، هروس  ( 126 یتأ .  لـه   » لوزن باـب  ص 237 ، ، 35
نابدرن اب  رگا  نیریز  تروص  یتسـالاب  رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص  یتساـبیز  شوخ و  زغن و  نارتخا  نیا  اـب  خرچ  تسا : یکـسردنفریم 

نیا یتساتکی  هعومجم و  همه  یب  همه و  اب  دوب  نادـیواج  نایاپیب و  هک  یلقع  تروص  یتساتکی  دوخ  لـصا  اـب  یمه  ـالاب  دور  رب  تفرعم 
یتس رصنوبا  رگ  يرهاظ  مهف  چیه  ار  نخس  نیا  دیاین  رد  یتساناد  وا  هک  سک  ره  اهزمر  رد  درب  یپ  دناهتفس  نیـشیپ  نایاناد  زمر  رد  نخس 

حاورا دـنوادخ  هک  هفوک ، راـنک  رد  تسا  ینیمزرـس  مالـسلا  يداو  ( 130 ص 239 . ج 75 ، راونالا ، راـحب  یتسانیـس 129 ) یلع  وـب  رگ  و 
جهن ( 131 ص 268 . ج 6 ، راونالا ، راحب  دزاسیم . دنمهرهب  یتشهب  يابیز  ياهتمعن  زا  هدروآ و  درگ  اجنآ  رد  ملاع  رسارس  زا  ار  نانمؤم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  دوعـسم  یبأ  نبا  ریز : ثیدح  هب  تسا  هراشا  ۀلزعلا . دـئاوف  رکذ  هغالبلا 10/47 ،
هب ییاتـسور  زا  هلیح  رکم و  اب  هابور  دننام  هک  یـسک  رگم  دنامیمن  یقاب  ملاس  ینّیدتم  چـیه  نید  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  ینامز  يدوز  هب  »
هک ماـگنه  نآ  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  نینچ  یک  ادـخ ! لوسر  يا  دـش : ضرع  دزیرگب . رگید  هوـک  هّلق  هب  یهوـک  هّلق  زا  و  رگید ، ياتـسور 

رـسمه و تسد  هب  تشادـن ، ردام  ردـپ و  رگا  و  دیـسر ، ارف  يا  هنامز  نینچ  هاگره  دـیاین . تسد  هب  ناحبـس  يادـخ  تیـصعم  اب  زج  يزور 
وا یتسدگنت  يراد و  ان  رطاـخهب  دومرف : هنوگچ ؟ ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  شناـکیدزن . تسدهب  تشادـن  نز  رگا  و  شنادـنزرف ،
زا دوصقم  هک  تسا  نشور  هّتبلا  دننکیم . راتفرگ  تکاله  عاونا  هب  ار  وا  ماجنارس  راداو و  درادن  تقاط  هک  ییاهزیچ  هب  دنریگیم و  هدرخ 
رد زا  نداد  زیهرپ  دارم  هکلب  دشابیمن ؛ تسا ، ّبحتسم  هاگ  بجاو و  يدراوم  رد  هک  هداوناخ  لیکـشت  مدع  هب  قیوشت  ثیداحا ، هنوگنیا 

. تسا يزور  بسک  ّمهم  رما  رد  ناحبـس  يادـخ  تیـصعم  بانتجا  هب  بیغرت  نز و … و  تسد  هب  هداوناـخ  روما  ریبدـت  نتـشاذگ  راـیتخا 
هن تسا  نایب  ص 279 . ج 78 ، راحب ، یتأ 134 ) له  لوزن  باب  ص 237 ، ج 35 ، راونالا ، راحب  ( 133 ص 99 . ج 29 ، راونالا ، راحب  ( 132

ریما هـک  تـسا  یتـیاور  نآ  هـب  تـیاور  نیرتهیبـش  هدـش ، دراو  رایـسب  هغـالبلا  جـهن  رد  ًاـصوصخ  تاـیاور  رد  نومـضم  نـیا  هـب  تـیاور .
؛ اهیلع شراهّتلانم  اهل  مهتّوخأ  مهعنمت  الف  بالِکلا ، هآبـشأ  اهیلع  نوخاؤملا )  ) نخاونملاو ۀفیج  اینّدـلا  اّمنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملا 
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ندش روهلمح  زا  ار  نانآ  ناش ، يردارب  اذل  دنتسه ، ناگس  ناسب  دناهتسب  يردارب  نامیپ  نآ  ِرـس  رب  هک  یناسک  تسین و  شیب  يرادرم  ایند 
هیآ 1 و 2. قلف ، هروس  ( 136 هیآ 10 . ءاسن ، هروس  ( 135 ص 1326 . ملکلا ، رردو  مکحلا  ررغ  ظافلأ  مجعم  درادیمن .» زاـب  رگیدـکی  هب 
ص یفاک ج 2 ، لوصا  ( 141 هیآ 5 . رهد ، هروس  ( 140 هیآ 38 . دوه ، هروس  ( 139 هیآ 43 . رطاف ، هروس  ( 138 هیآ 5 . قلف ، هروس  ( 137
هیآ 34. ءاـسن ، هروس  ( 143 و 74 . هیآ 72  نمحرلا ، هروـس  ( 142 تسا . هدـمآ  َّنِإ »  » ظفل ثیدـح  زاغآ  رد  هک  توافت  نیا  اـب  اـهنت  . 306
ص 18 ج 2 ، یفاک ، لوصا  هب : دوش  عوجر  هلمج  نآ  زا  تسا . هدمآ  ییاور  عماوج  ناوارف  دراوم  رد  توافت  یکدـنا  اب  ثیدـح  نیا  ( 144

يارب هدش ، دراو  یّنس  هعیش و  دّدعتم  بتک  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  ( 147 هیآ 72 . بازحا ، هروس  ( 146 هیآ 2 . رصع ، هروس  ( 145 و 21 .
ماـما زا  یتـیاور  رد  ( 148 . 286 ، 206 ، 205 ، 204 ، 203 ، 202 ، 201 ، 87 تاحفـص 70 ، ج 40 ، راونـالا ، راـحب  هب  دوش  عوـجر  هنوـمن 
نآرق ام  انامه  ٍۀَکَرابُم ؛» ٍۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  : » دیامرفیم هک  ناخد ، هروس  هیآ 3  رد  ٍۀَکَرابُم » ٍۀَْلَیل   » زا دوصقم  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلعمظاک 

رد زین  و  تیاور 4 . ص 479 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  هب : دوش  عوجر  تسا . مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  میدومن ، لزان  هتـسجخ  بش  فرظ )  ) رد
؛» ِرْدَقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  : » دیامرفیم هک  ردـق ، هروس  هیآ 1  رد  ِرْدَقلا » ِۀَْلَیل   » زا روظنم  هک : تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور 

يارب تیاور 69 . ص 97 ، راحب ج 25 ، هب  دوش  عوجر  تسا . مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  میدومن . لزاـن  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  اـم  اـنامه 
زا ياهراپ  رد  مینکیم . رکذ  ار  تیاور  ود  نیا  زا  ییاهشخب  دتفیب ، اج  ّفلؤم  يدعب  تارابع  هکنیا  يارب  زین  ناگدنناوخ و  رتشیب  هدافتـسا 

لجرو میکح  لجرف  ریثک  ریخ  اـهنم  جرخی  لوقی : ٍمیِکَح » ٍْرمَأ  ُّلُـک  ُقَْرُفی  اـهِیف  : » هلوق اـّمأو  ۀـمطافف ، ۀـلیّللا  اـّمأ  : » تسا هدـمآ  لّوا  تیاور 
زا بش  نآ  رد  راوتـسا  روما  ماـمت  : » دـیامرفیم هک  ناـخد  هروس  هیآ 4  زا  دارم  و  تسا ، همطاـف  هلیل »  » زا دوـصقم  میکح .» لـجرو  مـیکح 

. دـیآیم نوریب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  زا  يرگید  زاسپ  یکی  مـیکح  ياهتیـصخش  ریثـک و  ریخ  هـک  تـسانیا  دـنوشیم » ادـج  رگیدـکی 
ُلَّزَنَت : » هلوقو مالـسلا . اهیلعۀـمطاف  ینعی  ٍرْهَـش ؛» ِفـْلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَـقلا  ُۀَْـلَیل  : » هلوـق اـّمأو  : » تسا هدـمآ  مود  تیاور  زا  یـشخب  رد  نینچمه 

. مالـسلا اهیلعۀمطاف  یف  وهو  سدقلا ، حور  حوّرلاو  دّمحم ، لآ  ملع  نوکلمی  نیذـّلا  عضوملا  اذـه  یف  ۀـکئآلملاو  اهِیف » ُحوُّرلاَو  ُۀَِـکئآلَملا 
بـش : » دـیامرفیم هکنیا  زا  روظنم  و  مالـسلا . هیلعمئآقلا  موقی  یّتح  ینعی  ِرْجَفلا » ِعَلْطَم  یّتَح  . » ۀمّلـسم رمأ  ّلک  لوقی : ٌمالَـس » ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  »

زا روظنم  دنیآیم » دورف  بش  نآ  رد  حور  هکئالم و  : » دیامرفیم هکنیا  تسا و  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  تسا » رتهب  هام  رازه  زا  ردـق 
دوـجو رد  هـک  تـسا  سدـقلا  حور  ناـمه  حور  و  دنتـسه ، مالــسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  مـلع  ياراد  هـک  تـسا  یناـسک  اـجنیا ، رد  هکئـالم 

. مالسلا هیلعمئاق  مایق  ات  ینعی  مدهدیپس » عولط  ات   » مّلـسم و رما  ره  زا  ینعی  تسا » ینمیا  مالـس و  يرما  ره  زا   » و تسا . مالـسلا  اهیلعهمطاف 
ج ص 304 ؛ ج 23 ، ص 18 ؛ راحب ج 4 ، هب : دوش  عوجر  هیآ 4 . ردق ، هروس  ( 151 هیآ 35 . رون ، هروس  ( 150 هیآ 4 . ناخد ، هروس  ( 149
هیآ 101. نونمؤم ، هروس  ( 155 هیآ 16 . هعقاو ، هروس  ( 154 هیآ 10 . سنوی ، هروس  ( 153 هیآ 63 و 64 . هعقاو ، هروس  ( 152 س 363 . ، 36
ج راحب ، ( 157 و ج67 ص54 . راحب ج51 ص49 ؛ هدش ، ریسفت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  حتف  هب  هیآ  نیا  هیآ 13 . ّفص ، هروس  ( 156

راحب ( 159 هیآ 169 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 158 تیاور 8 . ص 320 . دـلج ، نامه  رد  زاب  توافت  كدـنا  اـب  تیاور 38 ، ص 238 ، ، 101
، حتف هروس  ( 161 هیآ 62 . لمن ، هروس  ( 160 تسا . هدمآ  ریخ »  » ظفل نسحأ »  » ياج هب  هک  توافت  نیا  اب  ص215 و 234 ؛ ج 77 ، راونالا ،

مالـسلا مهیلعهّمئا  زا  هدراو  هیعدا  رد  قوف  ياعد  تارقف  یمامت  ( 163 ص 119 . ص 257 و ج 102 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 162 هیآ 25 .
هلمج نآ  زا  تسا . هدش  لقن  نّنست  لها  هعیش و  ییاور  عماوج  رد  هک  فیرـش  ثیدح  هب  تسا  هراشا  نومـضم  نیا  ( 164 تسا . هدش  لقن 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  ح 7  ص 352  یفاک ج 2  فیرـش  باـتک  رد 
چیه رد  نم  هتءآسم ؛ هرکأو  توملا  هرکی  نمؤملا  حور  ضبق  یف  يدّدرتک  هلعاف  انأ  ٍءیـش  یف  تدّدرت  اـم  : » دـیامرفیم ّلـجوّزع  دـنوادخ 
هتبلا مدنـسپیمن .» ار  وا  یتحاراـن  زین  نم  دـیآیم و  شدـب  ندرم  زا  وا  اریز  مـنکیمن ، یلدود  دـیدرت و  نمؤـم  حور  ضبق  دـننامه  يراـک 
ماقم رد  دیدرت  هدافتـسا  عازتنا و  ریبعت  نیا  زا  دوصقم  و  درادن ، هار  یلدود  دیدرت و  دـنوادخ ، تافـص  امـسا و  تاذ و  رد  هک  تسا  نشور 
هروس ( 166 هیآ 30 . ناـسنا ، هروس  ( 165 ملاـعلا . هَّللاو  دـشابیم . قح  ترـضح  دزن  رد  نمؤـم  تمظع  نداد  ناـشن  دارم  زین  تسا و  لـعف 
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. تسا هریغم  نب  دـیلو  اب  هطبار  رد  هک  ٍمِینَز ؛» َِکلذ  َدـَْعب  ٍّلـُتُع  : » دـیامرفیم هک  ملق  هروس  زا  هیآ 13  هب  تسا  هراـشا  ( 167 هیآ 5 . صصق ،
نیا دز و … 168 ) شتآ  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناـخ  رد  هک  تسا  مود  هفیلخ  نآ  زا  دارم  اـجنیا  رد  و  ص 163 . راونالا ج 9 ، راحب 
هدمآ یتیاور  رد  ( 170 هیآ 13 . ّفص ، هروس  ( 169 تسا . هدش  دراو  مالسلا  مهیلعهّمئا  زا  رایسب  ياهاعد  رد  هناگادج  تروص  هب  هرقف  ود 
ماهدش رادربخ  هفینحوبا ! يا  دومرف : ترضح  دیـسر . مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تمدخ  نّنـست ، لها  بهاذم  زا  یکی  سیئر  هفینحوبا  تسا :
ضرع ینکیم !؟) طابنتـسا  ار  یهلا  ماکحا  هدومن و  داهتجا  رگیدـکی ، اب  ماکحا  تهباـشم  رـصتخم  قیرط  زا  ینعی   ) ینکیم ساـیق  وت  هک 
سیئر  ) سیلبا درک ، ساـیق  هک  یـسک  نیلّوا  اریز  نکن ، ساـیق  زگره  سیلبِا ؛» ساـق ، نم  لّوأ  ّنإـف  سِقَت ، ـال  : » دوـمرف ترـضح  هلب . درک :

ص 1109 و 1111 هعیشلا ج 4 ، لئاسو  هب : دوش  عوجر  ( 172 هیآ 29 . نمحرلا ، هروس  ( 171 ص 58 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  دوب . اهناطیش )
مالـسلا مهیلعهّمئا  لاجر »  » زا دارم  هک  هدـمآ  دّدـعتم  ثیداـحا  رد  هیآ 46 . فارعا ، هروـس  ( 174 هیآ 13 . دـیدح ، هروس  ( 173 و 1112 .

راحب ( 177 هیآ 170 . نارمع ، لآ  هروس  ( 176 هیآ 64 . توبکنع ، هروس  ( 175 ص 250 . و ج 24 ، ص 335 ؛ راونالا ج 8 ، راحب  دنتسه .
یبرع ترابع  ( 180 هیآ 56 . ءاسن ، هروس  ( 179 هیآ 64 . توبکنع ، هروس  ( 178 توافت . یکدنا  اب  تیاور 2 ، ص 296 ، راونالا ج 101 ،

؛ انتیالو ءآمب  اونجعو  انتنیط  لضاف  نم  اوقلُخ  اّنم ، انتعیـش  ّنإ  ّمهَّللا ! : » لیذ تیاور  رد  هلمج  نآ  زا  تایاور ، نیماـضم  زا  تسا  یبیکرت  قوف 
(181 دناهدش .» نیجع  ام  تیالو  بآ  اب  هدیرفآ و  ام  هیامریمخ  تشرـس و  هدنامیقاب  زا  دنتـسه و  ام  زا  ام  نایعیـش  هک  یتسار  هب  ادنوادخ !
اب ص 119 . و ج 102 ، ص 275 ؛ راونالا ج 53 ، راـحب  ( 182 توافت . یکدـنا  اب  ص 119 ، ج 102 ، و  ص 257 ؛ ج 53 ، راونالا ، راـحب 

، لمن هروس  ( 184 توافت . یکدنا  اب  ج 102 ص 111 . ج 96 ص 42 ؛ ج 86 ص 61 و 285 ؛ راحب ج 53 ص 96 ؛ ( 183 توافت . یکدنا 
«. ًاقوُهَز َناک  َلِطابلا  َّنِإ  ُلِطابلا  َقَهَزَو  ُّقَحلا  َءآج  ُْلقَو  . » هیآ 81 ءارسا ، هروس  زا  هتفرگرب  ( 185 هیآ 62 .

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
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اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 
دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 67 
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