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هغالبلا جهن  ياهییابیز  زا  یشخب 

باتک تاصخشم 

جرج زا  بیترت  باختنا  همدـقم  هغالبلا  جـهن  ياهیئابیز  زا  یـشخب  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  حراـش  جروج 1926 ، -  قادرج  هسانـشرس : 
؛  لایر 12500: اهب کباش :  ص 327  يرهاظ :  تاصخشم  يدمحم 1373 . نارهت  رشن :  تاصخشم  يراصنا  اضردمحم  زا  همجرت  قادرج 

جهن ياهیتفگـش   " ناونع تحت  لاس 1356  رد  رـضاح  باتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  12500: اهب
هغالبلا جهن  عئاور  یلصا  ناونع  تشاددای :  تسا  هدش  رشتنم  تثعب  تاراشتنا  هسسوم  طسوت  يزاجح  نیدلارخف  شراگن  همجرت و  هغالبلا 

 - ترجه زا  لـبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ،  نبیلع  عوضوم :  هغالبلا  جـهن  ياهیتفگـش  رگید :  ناونع  حرـش  هغـالبلا  جـهن  رگید :  ناونع 
نبیلع عوضوم :  اـههبطخ  40ق --  ترجه -  زا  لـبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ،  نبیلع  عوضوم :  ریـسفت  دـقن و  هغالبلا --  جـهن  40ق 

40ق ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ،  نبیلع  عوضوم :  راصق  تاـملک  40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ، 
یتالحم يراصنا  هدوزفا :  هسانش  حرش  هغالبلا  جهن  40ق  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ،  نبیلع  هدوزفا :  هسانـش  اههمان  -- 

م5738-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/9515 ییوید :  يدنب  هدر  BP38/08/ج4 1373  هرگنک :  يدنب  هدر  مجرتم  اضردمحم ،

مجرتم همدقم 

هعومجم نیا  هک  اجنآ  زا  نکیل  دنتسه ،  هاگآ  نآ  يهدنزرا  تایوتحم  زا  شیب  مک و  مدرم  هک  تسا  انشآ  یمان  هغالبلا  جهن   [ 15 هحفص [
رد هدرک و  یـسررب  لـماک  روطب  ار  نآ  یـسک  رتمک  دـیاش  دـشابیم ،  ياهدرتسگ  رایـسب  حطـس  ياراد  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  قمع  زا 

رارق ياهلحرم  رد  تیمها  رظن  زا  هک  تسا  ع »  یلع «  ياـبیز  نانخـس  زا  ياهعومجم  هغـالبلا  جـهن  دـشاب .  هدومن  تقد  نآ  قـیمع  میهاـفم 
دایب خیرات  میاهتفگن  فازگ  هب  نخس  دسریمن ،  نآ  يهیاپب  ینعم  ظفل و  تمظع  رد  یباتک  ناگدنـسیون ،  راثآ  نایم  میئوگب  رگا  هک  هتفرگ 

 . دشاب هداد  هئارا  تیرشب  هب  شیاههتشون  اههتفگ و  نمـض  رد  ار  یناشخرد  میهافم  نخـس  شناد و  درم  نآ  ع »  یلع «  دننام  یـسک  درادن 
ار دوـخ  هـک  يزور  نیتـسخن  زا  وا  اریز  تـفرگیم ،  همـشچرس  یقیمع  عـبنم  زا  شعیـسو  مـلع  دوـب .  نخـس  شناد و  درم  ع »  یلع «  يرآ 
 . دوب ص »  ادخ «  لوسر  هجوت  دروم  هتـسویپ  سپ  نآ  زا  دید .  ص »  مالـسا «  ربمایپ  تبحم  رپ  ناماد  رد  ار  دوخ  تخانـش ،   [ 16 هحفص [

ربمایپ اب  درک و  قیدـصت  ار  ینامـسآ  تلاسر  نیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو  دـش ،  ثوعبم  تلاسر  هب  ص »  مالـسا «  ربمایپ  هک  یماـگنه 
قح يرای  زا  تسد  ياهظحل  درک و  لابند  ار  كاپ  فده  نآ  یگدنز ،  تاظحل  نیرخآ  ات  هکنآ  رتمهم  و  دیدرگ .  ادصمه  ص »  مالـسا « 
رد هکناـنچ  ع »  یلع «  دـیدرگ .  نیملـسم  ياوـشیپ  دـنوادخ  فرط  زا  ص »  مالـسا «  ربماـیپ  تـلحر  زا  سپ  تـهج  نیدـب  وا  تشادـنرب ، 

دوب يرونخس  لماک  طیارش  ياراد  وا  نایب  اریز  دیدرگ ،  نانارنخس  دمآرس  زین  نایب  يزاس و  نخس  رد  دوب ،  درفب  رـصحنم  دوخ  تامولعم 
يارب یئاههمان  نمـض  رد  ار  قیاقح  انایحا  وا  درکیم .  بلج  دوخ  هب  ار  ناگدنونـش  راکفا  دیدرگیم و  يراج  شنابز  رب  فلکت  نودـب  هک 

نم رگا  اـجنیا  درکیم .  وگزاـب  مدرم  يارب  ياهدـنزرا  بلاـطم  شرافـس »  هیـصوت و  ناونع «  ریز  مه  یهاـگ  دوـمنیم و  ناـیب  یـصاخ  دارفا 
یفاک دشکیم ،  ازاردب  نخس  مهدب  یتاحیـضوت  کی  ره  يهرابرد  مراذگب و  هغالبلا  جهن  تاعوضوم  زا  کی  کی  يور  تشگنا  مهاوخب 

نتخاس دوبان  تقیقح و  زا  يرادـفرط  رد  هغالبلا  جـهن  تسا .  یناسنا  حیحـص  قالخا  رگنایامن  هغالبلا  جـهن  میوگب :  هصـالخ  روطب  تسا 
 ، شدننامیب تردق  تابثا  ناهج و  راگدیرفآ  میظعت  رد  نآ  لابندـب  تعیبط و  رهاظم  نتخاس  راکـشآ  رد  تسا .  هداعلا  قوف  یئورین  لطاب 
 . دوشیم بوسحم  قیمع  نشور و  يربهر  تلم ،  تلود و  هب  طوبرم  لئاسم  تموکح و  يهنیمز  رد   [ 17 هحفص [ تسا .  هاگآ  یئوگنخس 

ربمایپ ندناسانـش  رد  تسا .  رطخ  گنز  نیرتگرزب  گرم ،  زا  سپ  كانرطخ  ثداوح  هب  ندادهجوت  ایند و  هدنبیرف  ياهتذـل  زا  ریذـحت  رد 
نیرتالاو یقالخا  یـسایس و  یعامتجا ،  يداقتعا ،  یملع ،  لئاسم  رد  هصـالخ  تسا و  فرعم  نیرتهب  ینامـسآ ،  ناربهر  و  ص »  مالـسا « 
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هک تسا  ع »  یلع «  يالاو  باتک  نیمه  زا  ياهدیزگرب  تسا ،  امش  تسد  رد  نونکا  هک  یباتک  مرتحم ،  يهدنناوخ  دوریم .  رامـشب  باتک 
بیترت هب  هدوـمن و  جارختـسا  ع »  یلع «  هاـتوک  نانخـس  اـههمان و  اـههبطخ و  ناـیم  زا  یناـنبل  فورعم  بیدا  هدنـسیون و  قادرج »  جرج  » 

ناونع هب  زین  ياهژیو  ياهلـصف  هداد و  حیـضوت  هتـشاد ،  حیـضوت  هب  جایتحا  هک  يدراوم  نیا ،  رب  هوـالع  تسا .  هدرک  يروآعمج  یـصاخ 
 « ع یلع «  قادرج »  جرج  هک «  مدقتعم  نم  تسا .  هدومن  باتک  يهمیمض  شنانخس ،  شزرا  و  ع »  یلع «  تیـصخش  فارطا  رد  همدقم ، 
هب لاغتشا  نمض  رد  نم  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا .  هدرب  یپ  ع »  ماما «  تیـصخش  تمظع و  هب  یتسرد  هب  هتـسیرگن و  یقیمع  دید  زا  ار 

خـساپ رد  قادرج  جرج  نیا  دوجو  اب  مدرکیمن .  فارتعا  نآ  هب  دـح  نیا  ات  همجرت ،  زا  لبق  دـیاش  مدرک و  كرد  ار  نآ  باتک ،  يهمجرت 
 « ع بلاط «  یبا  نب  یلع  تیصخش  لیلحت  هیزجت و  رد  مه  زونه  نم  هک « :  دنکیم  فارتعا  هتـشون ،  ناگدنـسیون  زا  یکی  يارب  هک  ياهمان 

رگا دشاب  گرزب  هک  ردق  ره  دشکب و  تمحز  هدومن و  شـشوک  ردـق  ره   [ 18 هحفص [ دنک و  راک  ردق  ره  هدنسیون  اریز  متـسه ،  رـصقم 
ار بلطم  قح  دناوتیمن  دنک ،  كرد  ار  وا  دوجو  ناکرا  هتفای و  ار  نآ  تقیقح  هدرک و  حیرـشت  ار  يداع  ناسنا  کی  تیـصخش  دـهاوخب 
 [ 1 دشاب [ » ؟  ع »  یلع «  هبش  ای  و  ع »  بلاط «  یبا  نب  یلع  صخش  ناسنا  نیا  رگا  درک )  ادا  ار  بلطم  قح  دوشیم (  روطچ  سپ  دنک ،  ادا 

نانخـس هب  باتک ،  يهمدقم  لوصف  زا  دـیدزاب  زا  سپ  ات  میهدـیم  رارق  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  رایتخا  رد  ار  باتک  نونکا  لاح ،  ره  رد  . 
هار رد  يهیرـشن   [ 1 يراصنا [  اضر  دـمحم  مق  دـیدرگ .  انـشآ  رتشیب  نآ  جرا  رپ  میهاـفم  اـب  دـیوش و  رتکیدزن  ع »  یلع «  قیمع  هدـنزرا و 

 [ 19 هحفص [ هرامش 4  یمالسا  يرکف  بالقنا 

 « ع یلع «  تایبدا  1

شنیب درخ و  ياهزرم 

لوا تمسق 

ریثأت شنایرج  رد  زور  بش و  تسا ،  همـشچ  نامه  همـشچ  دوب  نارغ  دـنمورین و  هنابـش ،  دـنت  ياهرابگر  رد  دـعر  ناـسب  و   [ 21 هحفص [
كرد ار  يراکـشآ  يهدیدپ  مینک ،  یـسررب  دیدج  میدق و  برغ و  قرـش و  زا  معا  ار  خیرات  یعقاو  ياهتیـصخش  یگدنز  رگا  دـنرادن 

تدش و رد  توافت  اب  دـنراد ،  هک  یبهذـم  ياهداضت  يرکف و  ياهفالتخا  دوجو  اب  یخیرات  ياهتیـصخش  هکنیا :  هدـیدپ  نآ  مینکیم . 
 . دناهتفرگ رارق  یگدنزاس  ریثأت و  يهناتـسآ  رد  یـضعب  دنتـسه و  هدـنزاس  رثؤم و  ینعم  مامتب  یخرب  دنتـسه .  تسد  ربز  ینابیدا  فعض ، 

یگنر رهب  يرگید  يهداعلاقوف  تبهوم  ره  اب  دراد  هک  ياهدرتسگ  ياهلکش   [ 22 هحفص [ یناعم و  اب  یبدا  كرد  تفگ :  ناوتیم  یتح 
 ، دواد ترـضح  مینکفایب .  ءایبنا  خیرات  هب  هاتوک  يرظن  تسا  یفاک  هدـیدپ  نیا  تابثا  يارب  تسا  هارمه  دـنک  هولج  گرزب  ياهتیلاعف  زا 

تبهوم زا  دنتشاد  هک  ياهژیو  ياهتبهوم  رب  هوالع  هک  دندوب  ینابیدا  ص »  دمحم «  ترـضح  حیـسم و  بویا ،  ایمرا ،  ایعـشا ،  نامیلس ، 
رد مادـک  ره  هکنیا  دوجو  اب  لاکـساپ  لگ و  ود  ورهن ،  نودـلخ ،  نبا  مایخ ،  روتـساپ ،  نوطـالفا ،  نوئلپاـن ،  دـندوب .  رادروخرب  زین  یبدا 

لصا نیا  يور  و  دندوب ،  هتفرگ  رارق  بدا  لها  فیدر  رد  دندوب  دجاو  هک  یبدا  ياهتیعقوم  مکحب  نکل  دنتشاد  ترهش  یصاخ  يهتشر 
تایبدا تروصب  نایب ،  ياهیئابیز  يهمیمـضب  هک  دندوب  يرکف  ياهتیلاعف  هلـسلس  کی  ياراد  ترطف ،  تبهوم و  ياضتقم  هب  مادـک  ره 

قوقح و تاـبثا  يهنیمز  رد  هک  روطناـمه  وا  تشاد .  زکرمت  ع »  یلع «  تیـصخش  رد  راکـشآ  روـطب  تقیقح  نیا  درکیم .  هوـلج  یلماـک 
 . تسا هغالبلا »  جـهن  ع « »  یلع «  تایبدا  يهناشن  درک .  ذاختا  دوخ  يارب  ار  ماما  ناونع  زین  تایبدا  رد  دوب ،  ماما  شیاهیربهر  تامیلعت و 

زونه درذگیم  نآ  رمع  زا  نرق  هدزیس  دودح  هک  نونکا  مه  هدمآ و  نآرق  فیدر  رد  برع  تغالب  لوصا  رد  هک  تسا  یباتک  هغالبلا  جهن 
يرونخس بولسا  هب  نآ  زیگنا  رحس  نایب  ددرگیم و  سابتقا  نآ  زا  یبلاج  تاعطق  دوشیم و  یقلت  لیصا  هشیر  کی  ناونعب  برع  بولسا  رد 

تـشرس اب  مأوت  هک  ار  تیلهاج  يرونخـس  يهویـش  يو  تفگ :  دیاب  ع »  یلع «  يزادرپنخـس  يهنیمز  رد   [ 23 هحفـص [ دشخبیم .  حور 
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نایب تیلهاج و  يرونخس و  يهویش  زا  هک  ع »  یلع «  بلاج  نایب  تسا .  هدرک  همیمض  مالـسا  لیـصا  نایب  دنمورین و  قطنم  هب  هدوب ،  ملاس 
مالک زا  رتارف  ادـخ و  مالک  زا  رتورف  نآ «  دـنیوگب :  شنانخـس  يهرابرد  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  یخرب  تفرگیم  همـشچرس  ربمایپ  زیمآ  رحس 

وا دوب .  رادروخرب  دینادرگ  لئان  تیعقوم  نیا  هب  نارونخس  نیب  ار  وا  هک  یلیاسو  مامت  زا  ع »  یلع «  اریز  تسین ،  تفگش  تسا . »  قولخم 
درکیم یگدنز  ص »  دـمحم «  ترـضح  اب  ینعی  مدرم  نیرتاناد  اب  دوب و  هتفای  شرورپ  درکیم  تموکح  نآ  رب  ملاس  ترطف  هک  یطیحم  رد 

تفگش و ياهیگدامآ  زا  شدوخ  اهنیا  زا  هتشذگ  تفریذپیم .  زاب  شوغآ  اب  تشاد  هک  یـصاخ  يورین  ترارح و  نآ  اب  ار  يو  تلاسر  و 
یلع قیمع  تسارف  يرایشوه و  اما  دوب  عمج  يو  رد  یعامتجا  يرطف و  ياهيرترب  للع  تهج  نیدب  دوب ،  رادروخرب  یگرزب  ياهتبهوم 
قیمع هدرتسگ و  اـناوت و  هدـنز و  یتسارف  نیا  تسا .  رادومن  گرزب  لـمع  کـی  تروصب  هغـالبلا  جـهن  تـالمج  زا  ياهلمج  ره  رد  ع »  » 

ار نآ  بناوج  ع »  یلع «  دـنکیم و  هولج  هدـش  هظحالم  نآ  بناوج  مامت  هک  هدرتسگ  الماک  یعوضوم  رد  لـمع  کـی  تروصب  هک  تسا 
هدومن كرد  ار  نآ  بابسا  نیرتقیقد  نیرتناهن و  هدروآ و  لمعب  یقیمع  شیامزآ  يواکجنک و  نآ  يهرابرد  هدرک و  وروریز  لماک  روطب 

 . دوب دهاوخ  كرد  لباق  وا  يارب  کیدزن  ای  دشاب  رود  تسا  بترتم  بابـسا   [ 24 هحفص [ نیا  رب  هک  یجیاتن  نیرتحیحـص  هکنانچ  تسا ، 
ره هک  يزرطب  اههشیدـنا  نیب  طاـبترا  نینچ  مـه  و  تـسا ،  دوهـشم  راکـشآ  روـطب  هغـالبلا  جـهن  رد  هـک  ع »  یلع «  نانخـس  ندوـب  یپاـیپ 

جهن رد  هک  یتاعوضوم  تسا .  ع »  یلع «  دننامیب  تسارف  يهناشن  دشاب ،  يدعب  يهشیدنا  شیادیپ  ءاشنم  قباس و  رکف  يهجیتن  ياهشیدنا 
 ، روبزم ياههشیدنا  نودب  تاعوضوم ،  زا  ثحب  تفگ  دیاب  هکلب  دنتـسین .  ریذپ  یئادـج  اههشیدـنا  نیا  زا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هغالبلا 

تقد هب  ار  هدنناوخ  هغالبلا ،  جـهن  تاملک  زا  ياهملک  ره  هک  تسا  هدرتسگ  نانچنآ  اههشیدـنا  نیا  اریز  دریگیمن .  دوخب  یلماک  تروص 
تقد هار  مادـک  زا  ایآ  یتسار  دـیامنیم .  مسجم  وا  ناگدـید  ربارب  رد  ینعم  زا  یناـهج  شتـالمج  زا  ياهلمج  ره  دـنکیم و  راداو  لـمأت  و 

راب تلذ  يژد  هانگ ،  تسوا . . .  ياهیبوخ  هب  یسک  ره  شزرا  دنتـسه . . .  دوخ  تالوهجم  نمـشد  مدرم  لیبق « :  زا  ینانخـس  هب  ناوتیم 
هناگراهچ تالمج  نیا  ایآ  تساسآ ؟  هزجعم  ددنویپیم »  دوش  رابکبس  هک  ره  ترابع « :  نیا  دننام  يراصتخا  مادک  ایآ  درب ؟  یپ  تسا » 

شوه قیمع و  كرد  مادـک  اـیآ  دـشابیم ؟  ناوارف  تاحیـضوت  زئاـح  هنوگچ  دراد و  رب  رد  ياهدـنزرا  یناـعم  هچ  ظاـفلا  یمک  دوجو  اـب 
هدیدمتس هب   [ 25 هحفـص [ رتهیبش  دوسح  دننام  ار  يرگمتـس  چیه  درادرب « ؟  هدرپ  نینچ  يو  تافـص  دوسح و  عبط  زا  دناوتیم  يراشرس 

تـسین نآ  کلام  هک  يزیچ  هب  دریگیم و  مشخ  ناهانگیب  رب  تسا .  زاسمد  هودنا  اب  هتـسویپ  دراد و  هناوید  یلد  روش و  یمـشچ  مدـیدن : 
هـشیدنا ياهدوت  ربارب  رد  ایوگ  دریگ  رارق  نآ  ربارب  رد  سک  ره  هک  تسا  نشور  نانچ  رکف  زا  رکف  دیلوت  هغالبلا  جـهن  رد  دزرویم »  لخب 

نیا رد  و  دـنکیم ،  تموکح  اـهنآ  رب  یـصاخ  بیترت  مظن و  هکلب  دنتـسین  مکارتم  اههشیدـنا  نیا  هک  تسناد  دـیاب  نکل  تسا .  هتفرگ  رارق 
ریثأت شنایرج  رد  زور  بش و  تسا ،  همـشچ  نامه  همـشچ  اریز  تسین .  وا  یهیدـب  ياههبطخ  و  ع »  یلع «  ياههتـشون  ناـیم  یقرف  تهج 

یتسار تسا .  راوتـسا  حیحـص  قطنم  تقد و  ساسا  رب  هک  تساسآ  هزجعم  یئاههشیدـنا  زا  یکاح  ع »  یلع «  یهیدـب  ياههبطخ  دـنرادن . 
ار دوخ  ياههبطخ  تشادـن و  هظحل  دـنچ  يارب  ول  یلبق و  یگداـمآ  دوخ ،  ياـههباطخ  داریا  رد  ع »  یلع «  اریز  تساز  تریح  یتقد  نینچ 
ای دـنک ،  شهج  ربخیب  هک  یقرب  دـننام  هک  تشاد  شـشوج  ع »  یلع «  راکفا  رد  نانچ  اـههبطخ  نیا  درکیم .  داریا  یلبق  یگداـمآ  نودـب 
هب دنک و  بوراج  دچیپهب و  دوخ  هب  ار  همه  دریگب و  ندیزو  ناهگان  هک  يدابدرگ  ای  ددنویپهب ،  عوقو  هب  همدقمیب  هک  یناهگان  يهقعاص 
هب تمحز  جنر و  نیرتکچوک  نودب  ددرگ ،  زاب  اج  نامه  زا  دریگ و  شیپ  ار  يریـسم  هژیو ،  ياهتبـسانم  دودـح  هثداح و  نوناق  مکح 
رد ار  يو  تاساسحا  هک  تسا   [ 26 هحفص [ یئاهزرم  هغالبلا ،  جهن  رد  ع »  یلع «  دنمورین  تواکذ  راثآ  زا  رگید  دشیم .  يراج  شنابز 
رود ياهیگدرـسفا  هودنا و  يایرد  قرغ  دـیدش ،  تاساسحا  مکحب  هک  دوبن  یـسک  ع »  یلع «  درکیم .  دودـحم  اههودـنا  ناجیه  تدـش 

 ، هغالبلا جـهن  رد  تعیبط  فیـصوت  اهثحب و  عونت  تفریم .  رامـشب  يو  هدـنامرف  اـهنت  درخ  دوب و  لـقع  تموکح  میلـست  وا  اریز  ددرگ ، 
 ، هدربن راکب  یـصاخ  ثحب  ای  هژیو  عوضوم  کی  رد  اهنت  ار  دوخ  يهشیدنا  ع »  یلع «  تسا .  ع »  یلع «  قیمع  تسارف  زا  يرگید  يهناشن 

ایند و یگنوگچ  زا  تسا ،  لماک  یهاگآ  اب  مأوت  هک  دوخ  يهنادنمدرخ  نایب  اب  وا  تسا .  هدومن  ثحب  لماک  روطب  یعوضوم  ره  رد  هکلب 
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ار نامسآ  نیمز و  قرب  دعر و  دهدیم و  شرتسگ  ار  نخس  تعیبط ،  يهدنز  رهاظم  يهنیمز  رد  و  دیوگیم ،  نخس  اهناسنا  نوئـش  تعیبط و 
تاروتـسد عامتجا ،  يارب  درادیمرب .  هدرپ  اهنیا  لاثما  خـلم و  سوواط ،  هچروم ،  شافخ ،  شنیرفآ  ياهیتفگـش  زا  و  دـنکیم ،  فیـصوت 

 ، دوـجو ياهیتفگــش  یتـسه و  ناـهج  شنیرفآ  زا  ثـحب  رد  هصـالخ  دـنکیم و  عـضو  ياهدـنزرا  تیناوـق  قـالخا ،  يهـنیمز  رد  هژیو و 
تایبدا رد  دروخیم  مشچب  هغالبلا  جـهن  رد  هک  یئاسر  نایب  ملاس و  يهشیدـنا  تفگ :  دـیاب  تقیقح  هب  دـهدیم .  ناشن  دوخ  زا  یتاراـکتبا 

تسا هتفرگ  ارف  ار  یحطس  ره  نآ  ياهلاب  هک  تسا  عیـسو  هدرتسگ و  نانچ  هغالبلا  جهن  رد  لایخ  يهریاد  دش .  دهاوخن  تفای  زگره  برع 
یعقاو میهافم  دندوب   [ 27 هحفـص [ مورحم  نآ  زا  راصعا  نادنمـشناد  نارکفتم و  زا  يرایـسب  هک  دـنمورین  لایخ  نیا  کمکب  ع »  یلع «  . 

هب دوخ  قیمع  ياههبرجت  راشرـس و  شوه  کمک  هب  دادیم و  رارق  دوب  رادروخرب  اهییابیز  نیرتبلاج  زا  هک  ياهبوچ  راهچ  رد  ار  صلاخ 
 « ع یلع «  يهلیخم  رد  هکنیا  ضحمب  اـما  دوب  دـماج  يرکف و  دـنچ  ره  موهفم  لـصا  نیا  يور  دیـشخبیم .  تاـیح  یگدنـشخرد و  اـهنآ 
 « ع یلع «  لایخ  دومنیم .  نآ  نیزگیاج  ار  تایح  تکرح و  درکیم و  بلس  نآ  زا  ار  دومج  تفـص  هک  دشیم  یئاهلاب  ياراد  تشذگیم 
 ، نآ داینب  تعیبط و  زا  دـیناسریم و  زورب  يهلحرم  هب  ار  تیعقاو  نیا  ع »  یلع «  تشاد .  رارق  عقاو  ساـسا  رب  هک  دوب  ياهداـعلا  قوف  لاـیخ 
هب هدـنیوج  دـشیم و  راکـشآ  رتشیب  تقیقح  هاـگنآ  تخاـسیم .  نیگنر  یناوارف  ياـهگنر  هب  ار  نآ  دروآیم و  دوجوب  ياهدرتسگ  دودـح 
هک شرادـیب  يهشیدـنا  تسج .  يرترب  نارگید  رب  تشاد  هک  يدـننامیب  يرکف  يورین  مکحب  ع »  یلع «  تفاییم .  طلـست  نآ  رب  یناـسآ 
 ، نارگ هلیح  نازرو و  هنیک  تاساسحا  اب  وس  کی  زا  شیگدنز  لحارم  رد  وا  دوب .  هداد  یصاخ  زایتما  وا  هب  تفریم  رامـشب  یعیـسو  نزخم 

رصانع تاساسحا ،  نیا  عومجم  زا  ع »  یلع «  يارب  تهج  نیدب  دوب ،  وربور  افواب  یمیمص و  ناتسود  كاپ  تاساسحا  اب  رگید  يوس  زا  و 
ار اهنآ  تفرگیم و  کمک  لایخ  نیا  رد  روبزم  رـصانع  زا  ع »  یلع «  دوب .  هدـش  هدامآ  دادـیم  شرورپ  ار  وا  يراکتبا  لایخ  هک  يدـنمورین 

رادگرب ياههخاش  ياراد  هک  فاص  تیعقاو  کی  رب  تسرد  رـصانع  نیا  درکیم .  مسجم  زیگناتفگـش  هدنز و  ینعم  مامتب  یئاهولبات  رد 
تسا و اسر  یعقاو و  ینعم  مامتب  هک  اجنآ  زا  ار  رـصانع  نیا  دـیناوتیم  دـیهاوخب  رگا  امـش  تشاد .  زکرمت  دوب  يرادهویم   [ 28 هحفص [ و 

ردقچ ع »  یلع «  لایخ  یتسار  دینادرگرب .  ياهدش  يزیمآگنر  ياهلکـش  تروصب  تسا ،  نایامن  الماک  شطوطخ  هدیـشک و  نآ  ياهلاب 
انامه دیوگیم « :  دراد  لد  رد  نانآ  زا  هک  یجنر  اب  هداد و  رارق  بطاخم  لمج  يهعقاو  زا  سپ  ار  هرـصب  مدرم  هک  اجنآ  تسا  روآ  تفگش 

نیا ردقچ  تسا »  هتفرگ  رارق  ایرد  رکیپ  هوک  جاوما  نایم  غرم ،  يهنیس  ناسب  منیبیم  ار  نآ  دجسم  نم  ایوگ  دش ،  دهاوخ  قرغ  امش  رهش 
ایسآ يهلیم  دننام  نم  دنکیم « :  هولج  كرحتم  تروص ،  نیا  هنوگچ  تسا ؟  زیمآ  رحس  بش »  کیرات  تاعاس  دننام  یئاههنتف  هیبشت « : 

؟ »  مشابیم دوخ  ياج  رد  نم  دخرچیم و  نم  رود  ایسآ  متسه : 

مود تمسق 

رظن رد  نآ  ياههرگنک  هدش و  هیبشت  لیف  موطرخ  هب  هرـصب  لها  ياههناخ  عافترا  نآ ،  رد  هک  یئولبات  نیا  دراد  تمظع  ردـقچ  هرخالاب  و 
ياـهلاب دـننام  یئاـهلاب  هـک  امـش  يهتـسارآ  ياـههناخ  داـبآ و  ياـهنابایخ  رب  ياو  ددرگیم « :  راکـشآ  ناـسکرک  ياـهلاب  دـننام  ع »  یلع « 

 « ع یلع «  تایبدا  رد  لیثمت  تسا .  لیثمت  يورین  عیـسو ،  لایخ  نیا  يایازم  زا  یکی  دراد »  نالیپ  موطرخ  دـننام  یئاهموطرخ  ناـسکرک و 
ار يو  ماقم  دـنربیم و  کشر  وا  هب  مدرم  دـیریگب :  رظن  رد  ار  ناطلـس  نیـشنمه  تیعقوم  هنومن  يارب  دراد .  ياهدـنز  ناشخرد و  يهرهچ 
زا ار  نارگید  دـنچ  ره  وا  تسا .  هاـگآ  نآ  مـیب  و   [ 29 هحفـص [ سرت  زا  دـنادیم و  رتهب  ار  دوخ  تیعقوم  وا  هکیلاـح  رد  دـننکیم ،  وزرآ 

ار ینعم  نیا  هنوگچ  ع »  یلع «  دـینیب  هب  هکنیا  دوـش .  هتـشک  وا  يهطـساوب  هک  دراد  نآ  سرت  زین  شدوـخ  اـما  دـناسرتیم  دوـخ  بوـکرم 
دوخ هاگیاج  هب  وا  هکیلاح  رد  دـنربیم  کشر  وا  يهبترم  ماقم و  هب  مدرم  تسا :  ریـش  رب  راوس  دـننام  ناطلـس  نیـشنمه  دـنکیم « :  مسجم 

هک دیشوکیم  يراک  رد  شنمشد  هب  ندناسر  نایز  يارب  هک  يدرم  يهرابرد  ع »  یلع «  دیهد :  ارف  شوگ  رگید  يهنومن  هب  تسا . »  رتاناد 
نونکا مه  و  دشکب »  ار  دوخ  رس  تشپ  راوس  ات  دنکیم  ورف  هزین  دوخ  هب  هک  یتسه  یـسک  دننام  وت  دیوگیم « :  دیناسریم ،  نایز  شدوخ  هب 
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نک زیهرپ  وگغورد  اب  یتسود  حرط  زا  دنکیم « :  يربهر  وگغورد  اب  ینیشنمه  يهنیمز  رد  زیگناتفگش  هارهاش  نیا  هب  ار  امـش  ع »  یلع « 
تعیبط رد  یتشز  ره  تسا  لئاق  هک  رنه  يهلئسم  اما  دنادرگیم . »  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  يارب  ار  رود  تسا :  بارـس  دننام  وا  اریز  . 

فیصوت ار  یناگدرم  هک  اجنآ  بلاط  وبا  رسپ  نانخس  رد  دیاب  ار  نآ  يهشیر  هک  تسا  ياهلئسم  دنکیم ،  هولج  ابیز  يرنه ،  لوصا  کمکب 
جیهم ردقچ  نآ  يهرابرد  بلاط  وبا  رسپ  نخس  و  تسا ،  امندب  تشز و  شاهرهچ  ازتشحو و  ردقچ  گرم  یتسار  درک .  وجتسج  دنکیم 

زا تسا ،  هتفرگ  يرتشیب  يهرهب  شروراب  لایخ  زا  ناوارف و  يهرهب  ع »  یلع «  قیمع  يهفطاع  يهیحان  زا  نخـس  نیا  تسا  اـبیز  شریثأـت  و 
یتعاس اپورا ،  يرنه  ياهتیصخش   [ 30 هحفص [ ياهولبات  اهنت  دنکیم .  هولج  ریظنیب  يرنه  يولبات  کی  تروصب  وا  نخـس  رذگهر  نیا 

 « ع یلع «  دشاب .  هتشاد  تهابـش  ولبات  نیا  هب  دناوتیم  دننکیم ،  مسجم  گنهآ  رعـش و  سابل  رد  ياهژیو  گنر  هب  ار  تشحو  گرم و  هک 
هریت و گنر  هک  ینخـس  نمـض  رد  درادـیم ،  مالعا  گرم  اب  ار  ناـنآ  یگتـسب  دـنکیم و  يروآداـی  ناگدـنز  يارب  ار  گرم  هکنآ  زا  سپ 

امش زا  کی  ره  ایوگ  دناهدش « :  کیدزن  تشحو  يارـسب  هک  دهدیم  رادشه  نانآ  هب  هدیـشخب  نآ  هب  يراوگان  تبرغ  شزیگنامغ  گنهآ 
هچنآ هب  ار  نانآ  سپس  تبرغ »  یسکیب و  ياج  تشحو و  يارس  یئاهنت و  يهناخ  زا  اتفگـش  تسا .  هدیـسر  نیمز  زا  دوخ  یئاهنت  لزنم  هب 

دیوگیم هدرک و  ربخ  اب  ار  نانآ  لبط ،  يادص  ناسب  یپردیپ  هاتوک و  یتالمج  اب  دنکیم و  کیرحت  دننکیم  باتـش  نآ  يوسب  هاگآدوخان 
و ددرگیم ،  مامت  تعرـس  اـب  هچ  لاـس  ياـههام  و  دوشیم ،  يرپس  دوز  هچ  هاـم  ياـهزور  و  درذـگیم ،  باتـش  اـب  هچ  زور  ياـهتعاس  : » 

تروص نیا  دنکیم .  اهر  نانآ  راکفا  نادیم  رد  ینالقع  زیمآ و  باجعا  یتروص  ع »  یلع «  رگید  راب  درذگیم »  يدـنت  اب  هچ  رمع  ياهلاس 
نایرگ و ياهمشچ  لکـشب  یپردیپ  یتاکرح  دـنکیم و  مسجم  ار  نآ  رـصانع  يرادشهج  لاـیخ  هتخاـس و  روهلعـش  یقیمع  يهفطاـع  ار 

امش رب  دنیرگیم و  رایـسب  نانآ  امـش و  نایم  اهزور  تقیقح ،  هب  دیوگیم « :  درادیم و  ینازرا  نآ  هب  نالان  ياضعا  ناغف و  هیرگ و  يادص 
 [ 31 هحفـص [ هدنز  یتالمج  نمـض  رد  ار  ریذـپان  انف  يولبات  نیا  دوریم و  ورف  هفطاع  لایخ و  ملاع  رد  هرابود  ع »  یلع «  دـننکیم . »  يراز 

لیدـبت نوکـس  هب  ار  ناشتکرح  و  يرک ،  هب  ار  ناشیئاونـش  و  یگنگ ،  هب  ار  ناشیئایوگ  هک  دناهدیـشونیم  اج  نانآ  هکلب  دـنکیم « :  راکتبا 
دنریگیمن و سنا  مه  اب  هک  دنتـسه  یناگیاسمه  دناهداتفا  كاخب  نارگ  باوخ  رثا  رد  ایوگ  دـنوش  فیـصوت  هشیدـنایب  رگا  تسا .  هدومن 
ور نیا  زا  تسا ،  هدیدرگ  عطق  نانآ  زا  يردارب  بابسا  هدش و  هنهک  ناشنایم  یئانشآ  ياهتبـسن  دنوریمن .  رگیدکی  ندیدب  هک  یناتـسود 
هن دنسانشیم و  یحبص  بش  يارب  هن  دنرود .  مه  زا  دندوب  رگیدکی  تسود  هکنیا  اب  دنتـسه و  اهنت  دناهدمآ ،  درگ  اجکی  هکنیا  اب  یگمه 

نخـس نیا  هـب  ع »  یلع «  هاـگنآ  تـسا . »  یگـشیمه  ناـنآ  يارب  دـناهدرک  چوـک  نآ  رد  هـک  يزور  بـش و  زا  کـی  ره  یبـش  زور  يارب 
هب و  دنهدیمن ،  تیمها  دنک  هیرگ  ناشیارب  هک  یسک  هب  و  دنسانشیمن ،  دیایب  ناشروگ  رس  رب  هک  ار  یـسک  دیاشگیم « :  نابز  ازتشحو 

نینچ يراکتبا  ناگدرم  فیـصوت  ربق و  تشحو  گرم ،  ریوصت  رد  نونکاـت  امـش  اـیآ  دـنیوگیمن . »  خـساپ  دـناوخب  ار  ناـنآ  هک  یـسک 
تروـص نیا  لاـحب  اـت  اـیآ  دـنوریمن ؟ »  رگیدـکی  ندـیدب  هک  یناتـسود  دـنریگیمن و  سنا  مه  اـب  هک  دنتـسه  یناـگیاسمه  دـیاهدید « : 

بش و زا  کی  ره  تسا « :  هتـشذگ  امـش  رظن  زا  دـنک ،  میـسرت  گرم  ندوب  يدـبا  يارب  ار  نآ  دـناوتیم  ع »  یلع «  اـهنت  هک  كانتـشحو 
32 هحفص [ تسا .  ناوارف  هغالبلا  جهن  رد  روآتفگش  تاریبعت  هنوگ  نیا  تسا ؟ »  یگشیمه  نانآ  يارب  دناهدرک  چوک  نآ  رد  هک  يزور 

کمک هب  هفطاع  نیا  تشاد .  بیکرت  یقیمع  يهفطاع  اب  تعیبط ،  ود  بیکرت  دـننام  روراب ،  لایخ  راشرـس و  شوه  نیا  ماما  تایبدا  رد  [ 
مرگ ياـهنوخ  تفرگیم و  دوخب  ياهژیو  كرحت  يو  يهشیدـنا  هک  دوب  اـجنیا  دـیناشکیم .  ار  ع »  یلع «  لاـیخ  شوه و  تاـیح ،  شباـت 

 ، دنکیم کیرحت  زین  ار  تاساسحا  دهدیم ،  رارق  باطخ  دروم  ار  لقع  هک  هزادنا  نامهب  هشیدنا  نیا  دشیم .  يراج  نآ  ياهگر  رد  یفیطل 
ياـهرنه اـی  تاـیبدا  نادـیم  رد  دـناشکیم .  ار  نآ  یـصاخ  ترارح  اـب  هفطاـع  هک  دریگیم  همـشچرس  یلقع  زا  روـبزم  يهشیدـنا  هـک  ارچ 

نیا دریگیمن .  رارق  ناسنا  دنـسپ  دروم  رثا  نآ  دشاب  هتـشادن  لایخ  ای  هشیدنا  راثآ  دـیلوت  رد  يرثؤم  كارتشا  هفطاع ،  رگا  رگید  يهدـنزرا 
جهن رد  تسرد  لماک ،  یبدا  رثا  نیا  دـشاب .  بکرم  نیمه  لوصحم  هک  ددنـسپیم  ار  يزیچ  اعبط  یناـسنا  بیکرت  هک  تسا  تهج  نادـب 

یتسار تفای .  دیهاوخ  تاساسحا  یمرگ  زا  یناشورخ  جاوما  نایم  رد  ار  دوخ  دینک  ریس  هغالبلا  جهن  رد  رگا  امـش  تسا .  دوهـشم  هغالبلا 
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دشاب هتشاد  تسود  ارم  یهوک  رگا  دیهد « :  ارف  شوگ  لیبق  نیا  زا  ع »  یلع «  نانخس  هب  رگا  دریگیمن  ارف  تبحم  رهم و  ار  امـش  بلق  ایآ 
ناـنآ اریز  مهاوخیم ،  کـمک  وت  زا  شیرق  ماـقتنا  رب  نم  ایادـخ  تسا « . »  تبرغ  ناتـسود  نداد  تسد  زا  تخیر « . »  دـهاوخ  ورف  مهرد 

زا ار  نآ  هک  تسا  نآ  قح  يریگب و  ار  نآ  هک  تسا  نآ  قح  شاب  هاگآ  دنتفگ :  دندومن و  ریزارس  ار  مفرظ  هدرک و  عطق  ارم  يدنواشیوخ 
نادناخ زج  يرگتیامح  و   [ 33 هحفـص [ نابیتشپ  روای و  مدـید  نم  ریمب  یگنتلد  فسأت و  اب  ای  زاسب  هودـنا  هصغ و  اب  سپ  دـنریگ ،  زاب  وت 

زا ادخ ،  ربمایپ  يا  دیونشب « :  دنکیم ،  باطخ  نآ  اب  ار  ربمایپ  شیومع  رسپ  همطاف ،  نفد  ماگنه  هک  ار  يو  نخـس  کنیا  و  مرادن . »  دوخ 
مک نم  ربـص  وت  يهدـیزگرب  زا  ادـخ ،  ربماـیپ  يا  داـب  دورد  وت  رب  تسویپ ،  وـت  هب  يدوزب  هدـمآ  دورف  وـت  راوـج  رد  هک  ترتـخد  زا  نم و 

تمـسق رد  دراد . »  اـج  یئابیکـش  تراوگاـن  تبیـصم  میظع و  قارف  رد  نم  يارب  هکنآ  زج  تفرب ،  تسد  زا  میئاـناوت  تقاـط و  دـیدرگ و 
رد وت  هک  یئارس  دنوادخ ،  هکنآ  ات  تشذگ  دهاوخ  يرادیب  هب  مبـش  یندشن و  مامت  نم  هودنا  اما  دیوگیم « :  نینچ  نخـس  نیا  زا  يرگید 

ار ع »  یلع «  ياـههبطخ  زا  یکی  هک  یلاـکب  فون  زا  دـینک :  هجوت  دادـیور  نیا  هب  نونکا  مه  و  دـنیزگرب »  نم  يارب  ياهدرک  تماـقا  نآ 
نآ هک  یگنس  يالاب  رب  لاح  نیا  رد  وا  درک .  داریا  ام  يارب  هفوک  رد  ار  هبطخ  نیا  نینمؤملا  ریما  تفگ :  هک  دناهدرک  لقن  دنکیم ،  وگزاب 

گرب زا  شیاپ  شفک  ریشمش و  دنب  تشاد و  نت  هب  نیمـشپ  ياهبج  دوب .  هداتـسیا  درک  بصن  ترـضح  يارب  یموزخم  هریبه  نب  ةدعج  ار 
هدرک تشپ  هچنآ  و  هدرک ،  تشپ  کنیا  دوب  هدروآ  يور  ایند  زا  هچنآ  دیـشاب  هاگآ  تفگ « :  شنانخـس  نمـض  رد  وا  دوب .  امرخ  تخرد 

] هحفـص ترخآ  یناوارف  هب  ار  اقبیب  يایند  یمک  دندش و  ندرک  چوک  مزاع  ادخ  راکوکین  ناگدـنب  و  تسا ،  هدروآ  يور  نونکا  مه  دوب 
اههصغ ات  دنتـسین  هدنز  زورما  هکنیا  زا  دندرب  ینایز  هچ  دش  هتخیر  نیفـص  گنج  رد  ناشیاهنوخ  هک  ام  ناردارب  دنتخورف  ریذـپان  انف   [ 34

دعب ار  نانآ  درک و  اطع  لماک  روطب  ار  ناشـشاداپ  مه  ادخ  دنتفایرد ،  ار  ادخ  ادخب  دـنگوس  یتسار  دـنماشایب ؟  هریت  بآ  هداد و  هار  دوخب 
؟  دنتـشذگ رد  تقیقح  قح و  رب  دـنتفرگ و  شیپ  تسرد  هار  هک  نم  ناردارب  دنتـسه  اجک  داد  ياـج  ینمیا  يارـس  رد  سرت ،  فوخ و  زا 

نامیپ گرم  رب  مه  اب  هک  ناشناردارب  زا  نانیا  لاثما  دنتـسه  اجک  نیتداهـشلاوذ ؟  تسا  اجک  ناـهیت ؟  نبا  تسا  اـجک  راـمع ؟  تسا  اـجک 
 : دیوگیم یئابـض  هزمح  نب  رارـض  درک  رایـسب  يهیرگ  دز و  دوخ  شیر  هب  تسد  اب  ع »  یلع «  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم :  فون  دنتـسب . » ؟ 

دوب هدرتسگ  ار  یکیرات  ياههدرپ  بش  هک  یماگنه  مدید ،  درکیم  تدابع  هک  یئاج  رد  تسا )  ماما  شروظنم  ار (  وا  هک  مهدـیم  یهاوگ 
ایند يا  ایند  يا  دیوگیم « :  دنکیم و  هیرگ  نوزحم  ناسب  دچیپیم و  دوخب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  دوخ  شیر  هداتـسیا و  تدابع  بارحم  رد 

ار يرگید  وت  يوزرآ  تسا  رود  هچ  دابم ،  کیدزن  وت  ناـمز  یتسه ؟  نم  ناـهاوخ  اـی  ینکیم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  اـیآ  نم  زا  وش  رود  ، 
وت يوزرآ  زیچان و  وت  تیمها  هاتوک و  وت  یگدنز  تسین .  یتشگ  زاب  نآ  رد  هک  ماهتفگ  قالط  راب  هس  ارت  مرادـن ،  يزاین  وتب  نم  بیرفب ، 
رد ع »  یلع «  هـک  یمرگ  يهفطاـع   [ 35 هحفـص [ دورو . »  هاـگیاج  تمظع  رفـس و  يرود  هار و  يزارد  هشوـت و  یمک  زا  هآ  تسا  تسپ 

مشخ و يهزیگنا  هک  يدراوـم  رد  هـچ  لاـح ،  هـمه  رد  وا  دوـب .  هارمه  وا  اـب  هغـالبلا  جـهن  ياـج  هـمه  رد  دوـب ،  هتخانـش  ار  نآ  یگدـنز 
 ، دوب رادروخرب  هفطاع  نیا  زا  لاح  همه  رد  دوب ،  ناـیم  رد  تیاـضر  یناـبرهم و  تاـبجوم  هک  يدراوم  رد  هچ  تشاد و  دوجو  یتیاـضران 

کمک لطاب  هب  هحلسا  ناج و  اب  نارگید  هکیلاح  رد  دنهدیم  ناشن  یتسـس  دوخ  زا  تقیقح ،  زا  يرادبناج  رد  شناوریپ  دیدیم  یتقو  یتح 
دنت ياهرابگر  رد  دعر  ناسب  درکیم و  شنزرس  خیبوت و  ار  دوخ  رـصنع  تسـس  ناوریپ  دومنیم و  تیاکـش  هدرک و  جنر  ساسحا  دننکیم 

نیمه دینک .  كرد  ار  زیگنا  ناجیه  كاندرد و  فطاوع  دیناوخب و  ار  داهج  هبطخ  هک  سب  نیمه  هنومن  يارب  دوب  نارغ  دنمورین و  هنابش ، 
هک یمدرم  يا  دوشیم « :  عورش  تاملک  نیا  اب  هبطخ  دناشکیم .  ار  هبطخ  نیا  تایح ،  شـشوج  نابرـض و  زا  کمک  اب  هک  تسا  هفطاع 

نیا يارب  میهاوخب  ام  رگا  دـنکیم . » . . .  تسـس  ار  تخـس  ياهگنـس  امـش  نانخـس  تسا ،  نوگانوگ  ناتیاههتـساوخ  عمج و  ناتیاهندـب 
نیمه اهنت  دشاب .  هدننک  هتـسخ  امـش  يارب  تسا  نکمم  میروایب  يددـعتم  ياهلاثم  دیـشخبیم  ترارح  ماما  ياهراک  هب  هک  هدـنز  هفطاع 

ياـهگنر زا  اـت  دـینک  زاـب  ار  باـتک  نیا  طـقف  امـش  تفریم .  رامـشب  یـساسا  شجنـس  کـی  يو  راـتفگ  لاـمعا و  رد  هفطاـع  نیا  هک  سب 
 [ 36 هحفص [ دیوش .  هاگآ  ورین  قمع و  زا  راشرس  درم  نآ  بلاط ،  وبا  رسپ  يهفطاع  نوگانوگ 
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يدوجو تدحو 

لوا تمسق 

هقیلس و ساسحا و  هشیدنا و  رد  تلاصا  دناهدمآ  درگ  هداد ،  لیکشت  دبا  لزا و  ار  فرط  ود  هک  یتدحو  رد  اما  دنرود  رگیدکی  زا  همه  و 
رارقرب یـصاخ  طابترا  قلطم  دوجو  تدحو  رد  تادوجوم ،  یمامت  تافـص و  نیا  بحاص  نایم  روبزم  تلاصا  دـنیوگیم .  بدا  ار  لایخ 

هک ابیز  شور  رگید  و  تسا ،  مئاق  تدـحو  نیا  زا  ياهژیو  لوصا  رب  هک  تاـیح  یکی  دـهدیم :  شیاـمن  هرهچ  ود  رد  ار  دوخ  دزاـسیم و 
دیحوت و دیاب  ار  رنه  تسا ،  ءایـشا  لیلحت  هیزجت و  ملع ،  رگا  دوشیم .  بوسحم  یتسه  ناهج  بدا و  شنکاو  زا  ياهدـنز  يزاس  گرزب 

دروم تسا ،  مزـال  اـهنآ  لـیلحت  هیزجت و  هک  رظن  نیا  زا  ار  تادوجوم  ملع ،  رگید  تراـبع  هب  تسناد .  ءایـشا  هدـننک  یکی   [ 37 هحفص [
همه ینعی  دنکیم .  یسررب  دنتسه ،  یکی  عقاو  رد  یلو  ادجادج  رهاظ  رد  هک  تهج  نیا  زا  ار  تادوجوم  رنه ،  اما  دهدیم ،  رارق  یـسررب 

نیمه زا  زین  بدا  هلئـسم  دزاسیم .  رارقرب  یلماک  طابترا  دوجو ،  نوگانوگ  رهاظم  نایم  دهدیم و  تشگزاب  يدوجو  تدحو  هب  ار  ءایـشا 
تاساسحا هتفای و  دوجو  ناسنا  هک  يزور  زا  بیدا  دناهدرب ،  یپ  دوجو  تدحو  هب  ریخا  راصعا  رد  هفـسالف  رگا  تسا .  رادروخرب  تدحو 

ساـیق لـقع و  فوسلیف ،  ربـهر  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  تسا .  هدرب  یپ  دوـجو  تدـحو  هب  هتـشاد ،  هشیر  وا  قاـمعا  رد  يرنه  یبدا و 
هدیدپ کی  تروصب  هک  دشابیم  وا  تاساسحا  ماهلا و  بیدا ،  يامنهار  اما  تسا .  دودحم  هدنز ،  ناسنا  کی  يارب  زیچ  ود  نیا  تسوا و 

هب فوسلیف  رظن  میئوگب :  دـیاب  مینک  هسیاـقم  بیدا  رظن  اـب  ار  فوسلیف  رظن  رگا  دـنکیم .  تیاـکح  وا  یتـسه  ماـمت  زا  ناـشخرد  عیرس و 
هدـنز ناـسنا  زا  یئزج  هک  لـقع  کـمک  هب  اـهنت  فوـسلیف  اریز  تسا .  یلماـکت  یلعاـفت و  تدـحو  مکح  رد  یحطـس و  یتـسه ،  ناـهج 

میقتسم روطب  هشیمه  بیدا  اما  درادیم ،  مالعا  ار  دوخ  یعطق  رظن  هاگنآ  دنکیم ،  هسیاقم  یـسررب و  هدهاشم و  تسخن  دوشیم  بوسحم 
ماهلا دوخ  یتسه  مامت  زا  هصالخ  تاساسحا و  لایخ و  تشرـس ،  هقیلـس ،  لقع ،  زا  وا  اریز  دراد .  راـک  رـس و  تاـیح  یتسه و  ناـهج  اـب 
يارب هدوب و  فوسلیف   [ 38 هحفـص [ يامنهار  داتـسا و  لوا ،  زا  بیدا  تسا .  فوسلیف  زا  رتقیمع  رترادهقباس و  بیدا  ور  نیا  زا  دریگیم . 

نیا گرزب  ياهتیـصخش  زا  یکی  بولـسا  رظن و  تهج  زا  ءاـبدا  هورگ  ناـیم  ع »  یلع «  لـصا  نیمه  يور  دوب  دـهاوخ  نینچ  زین  هشیمه 
دننکیم رظن  تعیبط  ششوپ  هب  یلک  روطب  اهایرد و  نابایب ،  ياهگیر  نامسآ ،  ناگراتـس ،  هب  هک  ياهدنز  هورگ  ددرگیم :  بوسحم  هورگ 

 « همیعن لیئاخیم  دننکیم « .  ساسحا  يدبا  عماج و  دحاو و  يدوجو  يورین  کی  طقف  یتسه  ناهج  رد  دننادیم و  دوخ  دوجو  زا  ار  همه  و 
ناوتیم هنوگچ  دیوگیم « :  رـضاح  رـصع  تایبدا  هنیمز  رد  دنکیم ،  مسجم  دوجو  تدحو  قیمع  كرد  رد  ار  دنمرنه  تردـق  هکنآ  زا  سپ 

مامت هک  رترب  یئابیز  كرد  نیا  دیمان . » ؟  بیدا  تسا  ربخیب  هدنیآ  هتشذگ و  زا  دنکیمن و  كرد  ار  بدا  یلزا  ياههشیر  هک  ار  یـسک 
رظن رد  اب  یبدا  ياهتیـصخش  راثآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  دـنکیم  لصو  مهب  دـنبرمک  کی  اب  رهاظم  فالتخا  دوجو  اب  ار  تادوجوم 

دیوگیم نخـس  حیـسم  نابز  زا  هک  گرزب  رعاش  نیا  يادص  هب  رگا  يرآ  مینکیم .  هدهاشم  تالاح  فالتخا  تاعوضوم و  عونت  نتفرگ 
كرد هدرک  ذوفن  یئابیز  قامعا  رد  هک  ار  رظن  نیرتهب  دیونشیم و  تسا  هدینـش  یتسه  ناهج  هک  ار  یئادص  نیرتگرزب  دیهد ،  ارف  شوگ 

 : میوگیم امـشب  نم  یلو  دـینک ،  هشیدـنا  رازتـشک  ياـهقبنز  دـشر  یگنوگچ  فارطا  رد  دـیوگیم « :  گرزب  رعاـش  نیا  دوـمن .  دـیهاوخ 
دوجو رادـم  یئابیز ،  دوبن و  دوجو  تدـحو  رگا  یتسار  تشادـن . »  نت  هب  ار  اهسابل  نیا  زا  یکی  تمظع  همهنآ   [ 39 هحفص [ اب  نامیلس 

نیا دنتـسناوتیم  نامـسآ  ياهربا  اههرخـص و  اهکاخ ،  اجک  دوبن ،  ماجنا  ات  زاغآ  زا  نآ  يازجا  هدـنهد  طـبر  دادیمن و  لیکـشت  ار  دـحاو 
لیکشت ار  کچوک  راگدیرفآ  نیا  دنمرنه  تاساسحا  هشیدنا و  رادم  هک  تسا  لامج  یئابیز و  نیمه  دنروایب ؟  دوجوب  ار  لامج  یئابیز و 

يو دزن  دوب  هداد  نانآ  نوناق  هب  نت  هک  ار  يراـکانز  نز  یهورگ  هک  ماـگنه  نآ  رد  وا  دراد .  بلاـج  ینخـس  زین  حیـسم  ترـضح  دـهدیم 
رعاـش دـنک »  راسگنـس  ار  هراکدـب  نز  نیا  تسین  راـکهانگ  هک  سک  نآ  مدرم ،  امـش  زا  دـیاب  درک « :  باـطخ  نینچ  ناـنآ  هب  دـندروآ ، 
لاحب نامز  لوط  رد  نیمز  اما  دیآیم ،  يراگزور  درذگیم و  يراگزور  دیوگیم « :  نخس  نینچ  دواد  نب  نامیلس  نابز  زا  يرگید  گرزب 
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 ، داب دباتـشیم .  هدومن  عولط  اجنآ  زا  هک  یهاگیاج  يوسب  هاگنآ  دـنکیم ،  بورغ  دیـشروخ  دـنکیم و  عولط  دیـشروخ  تسا .  یقاب  دوخ 
ایرد هب  همه  اهدور  ددرگیم  زاب  دوخ  ياهرادم  هب  سپس  دخرچیم و  دوخ  ریسم  رد  دنکیم ،  شدرگ  لامـش  يوسب  دوشیم و  بونج  یهار 

دیوگیم رگید  ياج  رد  دنوش »  يراج  هرابود  ات  دندرگیم  زاب  دناهدش  يراج  اجنآ  زا  هکیئاج  نامه  هب  هاگنآ  دوشیمن  رپ  ایرد  دنزیریم و 
نینچ نارتخد  نایم  نم  هقوشعم  تسا  اهراخ  نایم  هک  ینسوس  دننام  متسه ،  اههرد  نسوس  و   [ 1 نوراش [  خرس  لگ  نم   [ » 40 هحفص [ : 

شاهویم اما  متسشن  نآ  هیاس  رد  مدش و  لیام  یتسار  تسا .  نینچ  نارـسپ  نایم  نم  قوشعم  لگنج  ناتخرد  نایم  بیـس  کی  دننام  تسا . 
رتوبک يا  دش « .  هدینش  ام  نیمز  رد  یهاچ  رتوبک  يادص  دیـسر و  ارف  سره  نامز  دندمآ و  دیدپ  نیمز  رد  اهلگ  دوب .  نیریـش  میولگ  رد 

وت يادـص  اریز  ناونـشب .  نم  هب  ار  تیادـص  اـمنب و  نم  هب  ار  تاهرهچ  ياهتفرگ ،  هناـخ  اـهژد  یناـهنپ  اههرخـص و  ياهفاکـش  رد  هک  نم 
ریگ و شیپ  زیرگ  هار  نم ،  قوشعم  يا  دندرگ .  هجاوم  تسکـش  اب  اههیاس  دوش و  نوگرگد  زور  هکنآ  ات  تسا ،  ابیز  تاهرهچ  نیکمن و 

باقن تشپ  زا  تیاهمشچ  یتسه  ابیز  وت  یتسه  اـبیز  وت  نم ،  يهقوشعم  يا  نک « .  دوعـص  هدـنرب  ياـههوک  هب  نزوگ  هچب  اـی  وهآ  ناـسب 
فرح دنبندرگ و  زمرق  هتـشر  دـننام  تیاهبل  تسا « .  نایامن  داعلج  هوک  زا  هک  تسا  يزب  يهلگ  دـننام  تیاهوم  تسا و  رتوبک  ود  دـننام 

هدیدرگ انب  هحلسا  يارب  هک  یجرب  تسا :  دواد  جرب  لثم  تندرگ  رانا و  يهمین  ود  دننام  باقن  تشپ  زا  تیاههنوگ  تسا .  نیریـش  تندز 
 [ 41 هحفص [ مجرتم  تسا .  هتفرگ  رارق  هنارتیدم  يایرد  لحاس  رد  هک  نیطـسلف  رد  تسا  ياهگلج  نوراش   [ 1 ياهرپس [  رپس ،  اهرازه  و 

نابل يهپت  رم و  هوک  يوسب  دـندرگ ،  هجاوم  تسکـش  اب  اههیاس  دوش و  نوگرگد  زور  هک  هاگنآ  تسا .  هدـش  هتخیوآ  نآ  رد  نارگدادـیب 
يا اـهگنلپ ،  ياـههوک  زا  اهریـش ،  ياـههاگباوخ  زا  نوـمرح ،  يـالاب  زا  هناـما ،  يهلق  زا  هک  نک  هاـگن  نم  اـب  سورع  يا  موـشیم .  ناور 
هاچ اهناتسوب و  همشچ  تسا « .  نانبل  يوب  لثم  تیاهسابل  شوخ  يوب  تسا و  لسع  ریش و  تنابز  ریز  دزیریم و  دهش  وت  ياهبل  زا  سورع . 

نایرج نآ  شوخ  يوب  ات  رذـگب  میالم  نم  ناتـسوب  رب  ایب  بونج  داب  يا  ریگب و  ندـیزو  لامـش  داب  يا  نانبل ،  ياهرهن  ریذـپانانف و  ياهبآ 
حیـسم هک  ياهمـشچ  ناـمه  زا  نامیلـس  رعـش  هک  درک  دـیهاوخ  كرد  دـینک  تقد  دـیهد و  ارف  شوگ  تـالمج  نیا  هب  رگا  يرآ  دـبای . » 

غباون نادـنمرنه و  زا  یکی  هک  زین  وگوه »  روتکیو  دراد « .  فالتخا  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  عوضوم  دـنچ  ره  ددرگیم  باریـس  هدـش ،  باریس 
ناسنا و هک  اجنآ  زا  تسا .  ناگراتس  نایم  یئوگتفگ  يو  نانخس  دراد .  هنومن  نیا  زا  ینانخس  دوریم  رامشب  هسنارف  بالقنا  زا  دعب  گرزب 

نیا رد  روبزم  رعاش  دنـسریم ،  رظنب  کچوک  یتسه ،  روآ  تفگـش  عیـسو و  ناـهج  هب  تبـسن  دـنکیم ،  یگدـنز  نآ  رد  ناـسنا  هک  ینیمز 
شدرگ نیا  زا  وت  نیمز ،  يا  تسیچ ؟  شزرایب  هتـسهآ و  فیعـض و  يادص  نیا  دنکیم :  مسجم  ار  ناسنا  ناهنپ  مهبم و  تیعقوم  وگتفگ 

رد نم  اـما  تسا .  رتسکاـخ  یئزج  اـب  هتخیمآ  هک  یتـسه  یگیر  زج  وت  اـیآ   [ 42 هحفـص [ يراد ؟  یفدـه  هچ  تدودـحم  گنت و  قفا  رد 
ارم يامیـس  هتفر ،  ورف  میب  سرت و  رد  هک  یناکم  يهلـصاف  هک  اجنآ  ات  متـسه .  ازتشحو  يهقلح  کـی  رگـشیامن  رود ،  نوگلین  نامـسآ 

تسد رد  هک  تسا  یئالط  ياههرک  دننام  دنکیم .  لیدبت  دیدش  یخرس  هب  ار  اهبش  هتفای  رییغت  گنر  هک  نم  يهلاه  دنیبیم  امندب  تشز و 
كانلوه گرزب و  يهناگتفه  ياهرمق  دنیآیم و  عمج  مه  درگ  دنوشیم و  رود  رگیدکی  زا  دنوریم .  نیئاپ  الاب و  ادـجادج  نآ  يهدـنریگ 

دیتسه نم  تیعر  امـش  ناگراتـس ،  يا  اهنامـسآ ،  يهشوگ  رد  اجنآ  دیـشاب ،  تکاس  دهدیم :  خـساپ  دیـشروخ  کنیا  دـنرادیم و  هاگن  ار 
 . دینکیم تکرح  شود  هب  شود  هکـشرد  ود  دننام  برد ،  زا  ندش  لخاد  روظنمب  ود  ره  امـش  تیعر ،  امـش  ماهدنامرف و  نم  دیـشاب  مارآ 

تـسا نیا  ناه  دـنوشیم  لخاد  هاگدورو ،  فارطا  اب  سامت  نودـب  نم ،  رظن  زا  ناشفشتآ  هوک  نیرتکـچوک  رد  نیمز  خـیرم و  يهرک 
ناه دشخردیم  تسا ،  اهدیشروخ  نآ  ياهکمدرم  ياجب  هک  ریذپانانف  يهناگتفه  ياهمـشچ   [ 43 هحفص [ دننام  هک  رغـصا  بد  ناگراتس 

 ، نیئاپ ناگراتس  يا  تسا  هدش  رپ  نامسآ  ناگراتس  زا  هکیلاح  رد  دهدیم  لیکشت  ار  يزبس  رـس  يابیز  لگنج  هک  ناشکهک  هار  تسا  نیا 
رد يهدنکارپ  ياههریزج  هب  هک  نم  ناشخرد  تباث و  ناگراتـس  یتح  دراد ،  رارق  يرود  يهلـصاف  رد  امـش  هاگیاج  هب  تبـسن  نم  هاگیاج 

يارحـص هب  هیبش  نامـسآ ،  زا  يرود  يهشوگ  رد  امـش ،  فیعـض  هاـتوک و  رظن  هب  نم ،  رامـشیب  ياهدیـشروخ  و  دـنراد ،  تهابـش  بآ 
تـسا نیا  ناـه  تسین »  يزیچ  هدـش ،  هدیـشاپ  بش  لد  رد  هک  خرـس  رتسکاـخ  یکدـنا  زجب  ددرگیم .  وـحم  نآ  رد  ادـص  هک  ياهدرـسفا 

هغالبلا جهن  ياهییابیز  زا  www.Ghaemiyeh.comیشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یطیحم  نآ  دناهدش ،  هدنکارپ  اضف  رد  و  تسین ،  رتمک  اهناهج  نآ  زا  هک  دنکیم  مسجم  ار  یئاهناهج  هک  يرگید  ناشکهک  ناگراتس 
 ، نایاپ رد  و  ددرگیمن .  زاب  دوخ  ياهلحاس  هب  زگره  اما  تسا  ناور  نآ  جاوما  دوشیمن ،  تفای  نآ  رد  ياهراپ  گنس  تسین و  ناتـسگیر 
 : ۀیبدالا عاونالا  ۀیرظن   [ 1  [ . ] 1 منادرگ [ »  هریت  ار  زیچ  همه  ندیمد  کی  اب  هک  تسین  نیا  زج  نم  شیپ  دیوگیم « :  نخس  تسادخ  نیا 
رد ار  نآ  دـنوادخ  هـک  تـسا  سوواـط  شنیرفآ ،  رد  اـهغرم  نیرتتفگــش  زا  و   [ » 44 هحفـص [ نوـع .  نسح  رتـکد  زا  یبرع  هب  هـمجرت 
نآ شـشک  هک  یمد  هتـسویپ و  مهب  ار  نآ  خیب  هک  یلاب  اب  تسا  هدینادرگ  مظنم  بیترت  نیرتهب  رد  ار  شیاهگنر  هدیرفآ و  مظن  نیرتلماک 
هیاس شرـس  رب  هکیلاح  رد  دـنکیم  دـنلب  ار  نآ  هدومن  زاـب  یگدـیچیپ  زا  ار  شمد  دوریم  شاهداـم  يوسب  هاـگره  تسا .  هداد  رارق  زارد  ار 

یئالط هدش ،  هدیور  اهلاب  نآ  رب  هک  يروآتفگـش  نیرز  ياههقلح  اههریاد و  و  هرقن ،  زا  یئاههلیم  نآ  ياهرپ  ینکیم  نامگ  دـنکفایم . 
هدش هدـیچ  يراهب  ره  هفوکـش  زا  هک  تسا  یلگ  هتـسد  یئوگیم  ینک  هیبشت  نیمز  ناهایگ  هب  ار  نآ  رگا  تسا .  دـجربز  تاعطق  صلاخ و 
نمی تفاب  يابیز  گنر و  شوخ  ياههماج  دـننام  ای  راگن ،  شقن و  اب  هتفای  تنیز  ياههلح  دـننام  ینک  هیبشت  اـهیکاشوپ  هب  رگا  و  تسا ، 

 : تسا هدـش  بصن  رهاوج  هب  نیزم  يهرقن  نایم  رد  هک  تسا  یگنراگنر  ياـهنیگن  دـننام  ینادرگ  هیبشت  اـهرویز  هب  ار  نآ  رگا  و  تسا ، 
هاـقهاق شاهماـج  ياـهگنر  نهاریپ و  یئاـبیز  زا  و  درگنیم ،  شلاـب  مد و  هـب  تـقد  اـب  و  دوریم ،  هار  ناـمداش  نیبدوـخ و  ندـیمارخ  ناـسب 
یتسار هب  دبلطیم و  یـسردایرف  اراکـشآ  ایوگ  هک  دنزیم  کناب  دایرف  نویـش و  اب  نانچ  دزادنایم  مشچ  شیاهاپ  هب  هک  یماگنه  ددـنخیم « 
ياهدش یـشاقن  گنر  زبس  لکاک  جات ،  ياجب  تسا .  کیراب  دیفـس ،  هایـس و  سورخ  دننام  شیاهاپ  اریز  دهدیم .  یهاوگ  شیوخ  هودنا 
يهمسو گنر  دننام  شمکـش   [ 45 هحفـص [ ریز  ات  نآ  نتفر  ورف  ياج  و  تسا ،  قیربا  ندرگ  دـننام  شندرگ  یگدـمآرب  ياـج  و  دراد ، 

 . تسا راددلج  يهنیآ  ناسب  یمشیربا  سابل  دننام  ای  ینمی 

مود تمسق 

یهایـس نایم  يدیفـس  نیا  دـشابیم ،  دیفـس  رایـسب  هنوباب  لگ  گنر  هب  هک  ملق  رـس  یکیراـب  دـننام  تسا  یطخ  نآ  شوگ  فاکـش  هب  و  » 
یگدنـشخرد و ءـالج و  ترثـک  رثا  رد  اـهگنر  نـیا  دـشاب ،  هدربـن  ياهرهب  نآ  زا  سوواـط  هـک  تـسا  یگنر  رتـمک  دـشخردیم و  فارطا 
ار نآ  نازوس  ياهباتفآ  راهب و  ياهناراب  هک  تسا  ياهدنکارپ  ياههفوکش  دننام  تقیقح  رد  تسا ،  هتفای  يرترب  اهگنر  ریاس  رب  یگتـسجرب 
زا سپ  یکی  اددجم  هتخیر و  شرپ  یپردیپ  سپ  ددرگیم ،  هنهرب  سابل  زا  هدـمآ و  نوریب  دوخ  ياهرپ  زا  یهاگ  و  تسا « .  هدرکن  تیبرت 
اب ددرگیم :  زاب  نتخیر  زا  شیپ  تروصب  ات  دیوریم  مه  رس  تشپ  هاگنآ  دزیریم ،  اههخاش  ياهگرب  دننام  شیاهرپ  و  دیوریم ،  يرگید 
 ، يرگنب ار  شرپ  ياهوم  زا  یئوم  تقد  اب  رگا  دریگیمن .  رارق  دوخ  ياج  ریغ  رد  یگنر  چـیه  درادـن و  یتوافت  هنوگچیه  شیپ  ياـهگنر 

دناوتیم هنوگچ  قیمع  فرژ و  ياـهیکریز  اـیآ  دـنایامنیم .  وتب  گـنر  یئـالط  درز  یناـمز  يدـج و  ربز  زبس  یهاـگ  گـنر و  یلگ  خرس 
مظنب ار  نآ  فصو  هنوگچ  ناگدـننک  فصو  نانخـس  ایآ  و  دـسریم ؟  نآ  هب  هنوگچ  اهدرخ  كرد  اـیآ  دـبایرد ؟  ار  ناویح  نیا  شنیرفآ 

تردق هب   [ » 46 هحفص [ دیهدارف :  شوگ  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  هنیمز  رد  شنانخس  زا  یهاتوک  تمـسق  هب  نونکا  مه  و  دروآیم . » ؟ 
فاکش هاگنآ  دینادرگ ،  راوتسا  ار  نیمز  تکرح  اههرخص  کمک  هب  و  درک ،  هدنکارپ  ار  اهداب  شینابرهم  هب  و  دیرفآ ،  ار  تاقولخم  دوخ 

نآ رد  دوب  ناطلغ  مهیور  ناشورخ و  شجاوما  هک  یبآ  سپـس  درک .  ثادحا  ار  یئاوه  ياههار  دومن و  زاب  ار  نآ  فارطا  داجیا و  ار  اضف 
ار نآ  شزو  تهج  هک  يرگید  داب  هاگنآ  دیناشن .  رب  دوب  دـنلب  يادـص  اب  دـنمورین و  هک  يدـنت  داب  تشپ  رب  ار  بآ  نآ  دـینادرگ .  يراج 

نتخیگنارب ناوارف و  بآ  ندز  مهرب  هب  ار  نآ  سپ  دینادرگ ،  رود  ارنآ  شیادـیپ  هاگیاج  درک و  دـنت  ار  نآ  شزو  دـیرفآ و  داد  رارق  میقع 
هب ار  شنکاس  شرخآ و  هب  ار  نآ  لوا  هکیروطب  اضف ،  رد  شزو  ناسب  دینابنج و  کشم  دننام  ار  بآ  مه  داب  نآ  داد ،  نامرف  اهایرد  جوم 

نخس نآ  زا  اهناسنا  يارب  ع »  ماما «  هک  یتفگش  ياههناشن  نیا  هب  ار  امش  نم  مرتحم ،  هدنناوخ  دیزو » . . .  نآ  هب  دنادرگ ،  زاب  شکرحتم 
يواست گنـس ،  بآ و  يواست  دیـشروخ ،  هام و  يواـست  گرزب ،  فیطل و  تادوجوم  يواـست  ع »  یلع «  منکیم ،  شرافـس  دـیوگیم ، 
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تفـص رد  ار  تادوجوم  يهمه  كارتشا  و  دنکیم ،  مسجم  ناسنا  يارب  دوجو  موهفم  رد  ار  ناسآ  لکـشم و  يواست  کچوک و  گرزب و 
دحاو دوجو  دورـس  دورـس ،  نیا  دنراد :  تکرـش  گرزب  دورـس  کی  رد  رگیدـکی  زا  يوریپ  اب  مه  اب  همه  هکیروطب  درادـیم  مالعا  دوجو 

هک یبآ  يوج  لباقم  رد  روانهپ  يایرد  ندوتـس  و  کچوک ،  هایگ  ربارب  رد  يوق  لاسنهک  تخرد  ندناوخ  گرزب  دورـس ،  نیا  رد  تسا . 
ار تاهشیدنا  ياههار  رگا  دـیوگیم « :  ع »  یلع «  تسین .  حیحـص  زگره  دوریم ،  نیب  زا  اهرازفلع  اهگیر و  نایم   [ 47 هحفص [ نآ  ياهبآ 
 ، تسا امرخ  تخرد  يهدننیرفآ  نامه  هچروم  يهدننیرفآ  هکنیا  هب  رگم  دنکیمن  يربهر  ارت  ناهرب  لیلد و  یـسرب ،  نآ  نایاپ  هب  ات  یئامیپب 
 . تسا نینچ  زین  اهداب  بآ و  اضف و  نامسآ و  تسا و  ناسکی  وا  شنیرفآ  رد  فیعض  دنمورین و  کبس ،  نیگنس و  کچوک ،  گرزب و  و 

اههوک و نیا  ترثک  و  اـهایرد ،  نیا  ناـیرج  و  زور ،  بش و  شدرگ  گنـس و  بآ و  و  تخرد ،  هاـیگ و  و  دیـشروخ ،  هاـم و  هب  نیارباـنب 
يرگید تمعن  هکنآ  رگم  دیسریمن  ایند  ياهتمعن  زا  یتمعن  چیه  هب  دیهد « :  ارف  شوگ  وا  يوسب  زاب  دینک . » . . .  رظن  اههلق  نیا  عافترا 
ددرگیم دوبان  شرمع  زا  يرگید  زور  هکنآ  رگم  دسریمن  دوخ  رمع  زورکی  هب  امـش  نالاسنهک  زا  یلاسنهک  چیه  و  دیهدیم ،  تسد  زا  ار 

رگم دیآیمن  دوجوب  وا  يارب  ياهناشن  رثا و  و  دوریم ،  نیب  زا  وا  یلبق  يزور  هکنآ  رگم  دوشیمن  دـیدجت  كاروخ  رد  ینوزفا  وا  يارب  و  ، 
ياهشوخ چـیه  و  دوشیم ،  هنهک  وا  يهزات  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دوشیمن  دـیدجت  وا  يارب  ياهزات  چـیه  و  ددرگیم ،  یناـف  شرگید  رثا  هکنآ 

 « ع یلع «  يرآ  دنتـشذگ . »  رد  میتسه  اهنآ ،  عورف  ام  هک  یئاهنامدود  انامه  و  دوشیم ،  مک  وا  زا  ینمرخ  هکنآ  رگم  دـیوریمن  وا  يارب 
عطاقم اب  سیقلا  یئرما  يهدیصق  عطقم  منکیم  رکف  نم  دیوگیم  نخـس   [ 48 هحفـص [ شدوخ  نابز  اب  شدوخ  زا  هک  تسا  يدحاو  دوجو 
یلماک يدوجو  تدحو  هب  اهنیا  يهمه  تشگزاب  تروص  ره  رد  هک  دراد  یمات  تهابش  دروخیم  مشچب  ع »  یلع «  تایبدا  رد  هک  يدایز 

ناویح و تابن ،  رد  دوشیم و  هریچ  راک  زواـجت  رگمتـس و  رب  هک  دـنکیم  بیقعت  ار  يدـننامیب  شور  تدـحو  نیا  هکنیا  رتـالاب  دـشابیم و 
یناهج رعاش  سیقلا  یئرما  ددرگ .  رادروخرب  یناشخرد  يورین  زا  يواسم  روطب  دوجو ،  هنحص  ات  دنکیم  تیامح  فیعـض  زا  تسپ  نیمز 
ناراب يوس  مادک  زا  منیبب  مدیـشکیم  راظتنا  مدوب .  هتـسشن  شخرد  نامـسآ  نآ  نیمک  رد  تسا :  نیا  شاهصالخ  دـیوگیم  تسخن  هچنآ 

هوک رب  نم  رظنب  نآ  تسار  فرط  مدرکیم .  اشامت  ار  نآ  رود  زا  دیرابیم  تهج  راهچ  زا  اسآ  لیس  ناراب  دوب  ازتشحو  هچ  خآ  دیآیم . 
دـش و ریزارـس  یبـیهم  يادـص  اـب  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  بآ  تـشاد .  رارق  لبذـی »  و «  راتـس »  هوـک «  ود  رب  شپچ  فرط  و  نـطق »  » 

روبجم هوک  زا  ندـمآ  نیئاپ  هب  ار  یهوک  ياهزب  درک و  روبع  نانق »  هوک «  رب  دوخ  تاحـشرت  اـب  دومن و  نوگرگد  ار  ناـتخرد  هناخاتـسگ 
هدـید نآ  رد  يدـنلب  نامتخاس  هدـنامن و  یقاب  نآ  رد  اـمرخ  تخرد  زا  ياهنت  هک  یکاـنرطخ  هارمگ و  ناـبایب  دـیوگیم :  هاـگنآ  تخاـس . 

یگرزب درم  ایوگ  دوخ ،  دـیدش  ياهرابگر  لـیاوا  رد  ریبث »   [ » 49 هحفـص [ تسا .  هدش  انب  اهگنـس  هتخت  اب  هک  ینامتخاس  رگم  دوشیمن 
تسا یگدنسیر  خرچ  يهکلف  ایوگ  فک  لیـس و  رثا  رد  رمیجم »  هلق «  تاعافترا  نادادماب  تسا .  هدش  هدیچیپ  هار  هار  يابع  رد  هک  تسا 

ناگدـنرپ اـیوگ  دـسریم .  ارف  هدـش  راـب  ياـهلیبنز  اـب  هک  ینمی  درم  دـننام  تـخیر ،  ورف  طـیبغ »  يارحـص «  رد  ار  دوـخ  ياـهبآ  ناراـب  . 
 ، نایاپیب بآ  نآ  فارطا  رد  هدش  قرغ  ناگدنرد  ناهاگماش  دنتسه ،  یئوبشوخ  دنت و  بارش  تسمرس  ناهاگحبص  نابایب ،  ناوخـشوخ 
نک هشیر  ار  نابایب  يامرخ  ناتخرد  هک  دـنیبیم  یتروصب  ار  ناراب  سیقلا  یئرما  دـینکیم :  هظحالم  دنتـسه .  یتشد  زایپ  ياـههشیر  اـیوگ 

رب دوخ  عاـفترا  هب  هک  ریبـث »  هوک «  اـما  تسا .  هتـشاذگ  یقاـب  ار  یگنـس  ياـهنامتخاس  اـهنت  هدومن و  ناریو  ار  نآ  ياـهنامتخاس  هدرک و 
يابع هب  ار  دوخ  هک  هفیاط  کی  گرزب  دننام  هدـنام و  نوریب  بآ  زا  نآ  يهلق  اهنت  هتفر و  ورف  ناراب  رد  دـلابیم ،  فارطا  دوگ  ياهنیمز 

رد ار  دوـخ  ناوارف  ياـهبآ  هاـگنآ  هتخاـس  هناور  اـههوک  فارطا  رد  ار  یپردیپ  ياـهنافوط  ناراـب  تـسا .  هدرک  هوـلج  هدـیچیپ ،  هار  هار 
ابیز و ياههچراپ  دننام  اههایگ  اهلگ و  نیا  دیوریم .  ارحـص  رد  گنراگنر  ياهلگ  اههایگ و  ناهگان  دزیریم ،  فلع  بآ و  یب  ياهارحص 

هجیتن رد  دـنکیم ،  باریـس  ار  هدـش  کـشخ  ياهارحـص  نیا  ناراـب  درتـسگیم .  مدرم  مشچ  ربارب  رد  ینمی  رجاـت  هک  تسا  یگنراـگنر 
ناگدنرد اما  دـننکیم  یناوخ  همغن  نآ  رد  تسمرـس  ناگدـنرپ  هک  دـنیآیم  رد  یهوکـشاب  ياهرازهزبس   [ 50 هحفـص [ تروصب  اهارحص 

 ، تسا هدرب  ورف  دوخ  رد  هدرک و  لیلذ  ار  اهنآ  ناراب  دنتـسنادیم ،  حابم  دوخ  يارب  ار  فیعـض  ناگدنرپ  تاناویح و  ندـیرد  هک  یـشحو 
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هولج نینچ  تیلهاج  گرزب  رعاش  لایخ  رد  ناراب  يرآ ،  دنتـسه .  یتشرد  زایپ  ياـههشیر  اـیوگ  دـنتفایم  بآ  يور  هک  یتاـظحل  زا  سپ 
نیاربانب دنکیم .  مسجم  ار  دوجو  يهدنهد  شرورپ  يورین  دیامنیم و  لابند  راک  نایاپ  ات  مدقب  مدـق  ار  ناراب  دـصقم  هک  يرعاش  دـنکیم . 

زا ار  نابایب  ینعی  دنکیم ،  کمک  کچوک  ناگدنرپ  دوگ و  ياهنیمز  لیبق :  زا  ینافیعـض  هب  هک  تسا  يرگداد  يهدـنزرا  يورین  ناراب ، 
اههوک دـننام  ینادـنمورین  اب  و  دـنکیم ،  راداو  یناوخهمغن  هب  ار  اهنآ  هدرک  داش  ار  ناگدـنرپ  ياهلد  دزاـسیم و  رپ  گـنر  هاـیگ و  لـگ و 

رب دربیم و  شروی  ناگدـنرد  نوچ  ینادـنمروز  رب  و  دـهاکیم ،  اهنآ  تیعقوم  زا  دزاسیم و  هراچیب  تهج  ره  زا  ار  اهنآ  دـنکیم و  یخوش 
يورین لیثمت  رد  سیقلا  یئرما  ار  هچنآ  هک  تسا  ع »  یلع «  کنیا  دزاسیم  نایامن  يزیچاـن  تروصب  دـنکیم و  ناـشقرغ  هدـش  هریچ  اـهنآ 

هک یماگنه  دـیوگیم « :  نینچ  ینالوط  نخـس  کی  نایاپ  رد  دـنکیم و  سح  زین  وا  هدرک ،  ساـسحا  ناراـب ،  نوچمه  يرگداد  يهدـنزرا 
 [ 51 هحفـص [ مک  ياههوک  زا  اهفلع  کشخ و  ياهنیمز  زا  ناـهایگ  ناراـب ،  ببـسب  دـنتخیر ،  ورف  دنتـشاد  رب  رد  هک  یناوارف  بآ  اـهربا 
هب هدیشوپ و  ابیز  ياههفوکش  اهلگ و  زا  هک  یـسابل  هب  دنکیم و  يداش  دوخ  ياهرازغرم  یئابیز  هب  نیمز  ور  نیا  زا  دندروآ ،  رب  رـس  فلع 
 « ع یلع «  هاـگنآ  تسا . »  هداد  رارق  ناـیاپراهچ  يزور  مدرم و  يهشوت  ار  ناـهایگ  نآ  دـنوادخ  دـلابیم .  دوـخ  رب  هدـیدرگ  هتـسارآ  نآ 

هـصالخ هاتوک  هلمج  نیا  رد  درکیم  هدـهاشم  ناگدـنرد  اههوک و  رد  ار  ناراب  تاـیلمع  نآ ،  هلیـسوب  سیقلا  یئرما  هک  ار  رود  يهشیدـنا 
 ، میدرک اـشامت  لـصف  نیا  رد  هک  یناوارف  ياـهیئابیز  تخاـس . »  نوبز  ار  وا  راـگزور  تخورف  یگرزب  راـگزور  هب  سک  ره  دـنکیم « : 

ساسحا هشیدنا و  رد  تلاصا  اهنآ  مامت  رد  دنریگیم و  همشچرس  اجکی  زا  همه  اهتیعقوم ،  راثآ و  توافت  تاعوضوم و  فالتخا  مغریلع 
یـصاخ طابترا  قلطم ،  يدوجو  تدـحو  رد  تادوجوم ،  مامت  تافـص و  نیا  بحاـص  ناـیم  هک  یتلاـصا  دراد :  دوجو  لاـیخ  هقیلـس و  و 

ار ع »  یلع «  هک  تسا  یتلاصا  نامه  نیا  درک .  دیهاوخ  كرد  ار  تلاصا  نیا  دـینک  ریـس  ع »  یلع «  تایبدا  رد  رگا  امـش  دزاسیم  رارقرب 
تقیقح کی  رب  هک  ار  نوگانوگ  لاکشا  یگتسویپ  دنک و  كرد  هناقیمع  ار  یگدنز  گرم و  رهاظم  يهدیشوپ  طباور  هک  تشادیم  نآ  رب 

دوب نیتسار  بیدا  کی  لیامت  زا  ياهنومن  ع ، »  یلع «  يزاسهناگی  عیرـس  لیامت  دنبایرد .  لماک  روطب  دنراد  عامتجا  ریذـپان  رییغت  تباث و 
تسا عونمم  نآ  رد  دیدج   [ 52 هحفص [ میدق و  هک  یلوصا  رب  ار  نآ  تخاسیم و  زکرمتم  شبلق  لقع و  رد  توافت ،  نودب  ار  دوجو  هک 

دید نیا  زا  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روطب  بلاط ،  وبا  رـسپ  یعامتجا  یقالخا و  تایرظن  هک  دوشیم  راکـشآ  هغـالبلا  جـهن  زا  درکیم  ینتبم 
يدب یبوخ و  و  تسا ،  یگدـنز  هب  زیچ  نیرتکیدزن  گرم  دوجو ،  نوناق  رد  نیا  ربانب  دریگیم .  همـشچرس  تسا  دوجو  لماش  هک  عیـسو 

دنیامنیم زورب  يدحاو  مسج  رد  تیلاعف  یلبنت و  ای  دننکیم  عامتجا  لد  کی  رد  هظحل  کی  رد  يداش  هودنا و  اسب  و  دنکیدزن ،  مهب  رایسب 
هب هک  یتراـجت  ددرگیم و  یهتنم  تیمورحم  هب  هک  يدـیما  اـسب  و  تسا ،  رتـکیدزن  کـیدزن  زا  هک  يرود  اـسب  هچ  یلع « :  تاـیبدا  رد  و  ، 
رفح یهاچ  شردارب  يارب  هک  ره  ددرگ « :  لیان  تقیقح  هب  مدرم  نیب  رد  بلاط  وبا  رسپ  نخس  رگا  تسین  تفگش  دوشیم . »  هدیشک  نایز 

مدرم رب  هکیـسک  دـندیدرگ و  راکـشآ  شاهناـخ  ناـیور  هدیـشوپ  دـیرد  ار  نارگید  باـجح  يهدرپ  هک  ره  و  داـتفا ،  نآ  رد  شدوـخ  درک 
يهمه رب  یلک  روطب  مدرم و  رب  ار  دوجو  بساـنتم  نوناـق  ربارب  رد  میلـست  دـحاو ،  دوجو  يهریاد  نیارباـنب  دـش . »  راوـخ  تخورف  یگرزب 
یتفگش كرد  تسا ،  هدرک  كرد  ار  نآ  دوخ ،  لایخ  ساسحا و  لقع و  هلیسوب  ع »  ماما «  هک  تسا  ینوناق  نیا  دنادیم .  مزال  تادوجوم 

روبزم كرد  هک  تساجنیا  دـهدیم .  قوس  قیاـقح  نتخاـس  راکـشآ  رب  راـبجا  اـب  ار  نآ  بحاـص  تسا و  سوسحم  نآ  حوضو  ترثک  هک 
] هحفص لوصا  هب  دریگیم و  رب  رد  ار  دوجو  رهاظم  دعاوق ،  نیا  دنکیم .  زورب  تسا  یضایر  دعاوق  يهدنهد  بیکرت  هک  یتاملک  تروصب 

كرد تایح و  تدـحو  هب  هجوت  رظن  زا  دوجو ،  ياهزارف  و  ع »  یلع «  دـنکیم .  ذوفن  تسا  نآ  ياروام  هک  یقیمع  تباث و  يدوجو   [ 53
تسا ياهتـسویپ  مهب  یپردیپ و  ياهدایرف  يو  تایبدا  ور  نیا  زا  دنراد .  رارق  رگیدکی  فیدر  رد  يدحاو  حطـس  رب  دحاو ،  دوجو  قیمع 
قامعا دـنک و  ذوفن  تادوجوم  مامت  رد  قیمع ،  كرد  نیا  هب  لوصو  يارب  دـهاوخیم  هک  یلقع  ددرگیم ،  رداص  ياهداعلاقوف  لقع  زا  هک 

رد اما  دنرود  رگیدکی  زا  همه  دـنریگیم و  همـشچرس  اجکی  زا  هتفرگ و  رارق  ساسا  کی  رب  همه  هک  ینوگانوگ  تادوجوم  دـنیبب ،  ار  اهنآ 
 [ 54 هحفص [ دناهدمآ  درگ  هداد ،  لیکشت  دبا  لزا و  ار  شفرط  ود  هک  یتدحو 
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 ( ع یلع (  يرونخس  شور 

لوا تمسق 

 ، دـنک دـیدهت  ار  نارگداسف  داسف و  رگا  دـهدیم و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  اهداب  دـنت  نابز  دـیاشگب ،  نابز  تمـالم  هب  رگا  هک  تسا  یناـیب 
امـش رد  ار  هشیدنا  كرد و  يهشیر  دناوخارف  هشیدنا  هب  رگا  دـشاپیم و  مه  زا  اهیئانـشور  ادـص و  رـس و  اب  ماوت  ار  ناشفشتآ  ياههوک 
شتآ دننام  ینعم  تروص و  ددنویپیم  یتسه  ناهج  هب  ار  امش  یتسار  هب  دنکیم و  هناور  دراد  هدارا  هک  اجنآ  هب  ار  امش  دروآیم و  دوجوب 

رد هک  دیتسه  یسک  دننام  نآ  ربارب  رد  امش  هاگنآ  دندرگیم .  دحتم   [ 55 هحفص [ رگیدکی  اب  اوه ،  اب  اوه  رون و  دیشروخ و  و  ترارح ،  و 
يارب شنیرفآ  لامج  دوجو و  یئابیز  زا  رگا  اما  تسا  هدش  وربور  يدـیدش  نافوط  جاوم و  يایرد  اب  ای  هتفرگ  رارق  یناشورخ  لیـس  لباقم 
دنخبل دننام  دنراد و  یگدنـشخرد  قرب  ناسب  ظافلا ،  یـضعب  دسیونیم  امـش  لد  يهحفـص  رب  نامـسآ  ناگراتـس  اب  دیوگب ،  نخـس  امش 

ار بدا  یتسار  دوب .  يزیمآرحس  نایب  ياراد  ع »  یلع «  بولسا ،  رظن  زا  اما  داوم ،  رظن  زا  نیا  دننزیم  دنخبل  یناتسمز  ياهبش  رد  نامسآ 
زا رتمک  زیچ  چیه  رد  تروص  و  تسا ،  ینعم  مزالم  ساسا ،  ینبم و  بدا ،  رد  نیاربانب  تخانـش ،  ناوتیمن  يرگید  زیچ  هب  بولـسا  هب  زج 
هب یئابیز ،  سح  اـی  يرنه  قوذ  زا  ع »  یلع «  يهرهب  تسا  هداـم  طیارـش  زا  رتمک  شتیمها  يرنه  ره  زاربا  طیارـش  دـنچ  ره  تسین ،  هداـم 

هدافتـسا قیقد  یعیبط  سایقم  کی  ناونع  هب  قوذ  نیا  زا  دوخ  تاـیبدا  رد  ع »  یلع «  دوشیم .  تفاـی  رتمک  نارگید  رد  هک  تسا  ياهبترم 
كرد هناقیمع  هاـتوک ،  هاـگن  کـی  اـب  هک  دوب  تلاـصا  تبهوم و  ناـبحاص  تشرـس  زا  ياهنومن   [ 56 هحفـص [ وا  یبدا  تشرـس  درکیم . 

رثا رب  ع »  یلع «  تایبدا  ور  نیا  زا  دوشیم .  زاب  دـناهدرب  یپ  نآ  هب  دـشوجیم و  ناشیاهلد  رد  هچنآ  هب  ناـشنابز  راـیتخاب  هاـگنآ  دـننکیم ، 
سایقم اهنت  یتسار ،  يرآ  تشاد .  يرترب  نارگید  یگدـنز  رب  ببـس  نیدـب  يو  یناگدـنز  هک  روطنامه  دوب ،  هتفای  یـصاخ  زایتما  یتسار 

يارب تسا  لاوحا  عاضوا و  اب  نخـس  قفاوت  هک  يرونخـس  طیارـش  تفگ :  دـیاب  تقیقح  هب  تسا .  حیحـص  بولـسا  نازیم  اهنت  رترب و  رنه 
هاتوک و تسا  ینانخس  تسا ،  تغالب  يهنومن  نیرتگرزب  نآرق ،  زا  سپ  يو  نانخـس  اریز  تسا .  هدشن  عمج  ع »  یلع «  دننام  یبیدا  چیه 
رد نآ  ساکعنا  تسا .  هدمآرد  یئاسر  الماک  تروصب  ضارغا ،  یناعم و  ظافلا و  یگنهآ  مه  رثا  رد  ناشوج . . .  دـنمورین و  اما  راکـشآ 
 ، ناگدیدمتـس ناـیاونیب و  زا  تیاـمح  روظنم  هب  هک  یماـگنه  هژیوب  تسا ،  مأوت  تاـساسحا  کـیرحت  اـب  شرثا  و  نیریـش ،  یمدآ  شوگ 

نشور شاهشیدنا ،  لقع و  ناسب  يرونخس  رد  ع »  یلع «  شور  نیاربانب  دیآ .  نایم  هب  نخس  ناتـسرپایند  نارگهلیح و  ناقفانم و  يهرابرد 
رثا رد  ع »  یلع «  بولـسا  دوش .  یقلت  يرونخـس  هارهاـش  يو  نانخـس  تسین  تفگـش  سپ  تسا ،  تسرد  حیحـص و  شنادـجو  دـننام  و 

دوجو اب  وا  عجسم  نانخس  هک  دوب  اجنیا  دیئارگ .  يدنلب  هب  تقشم  عنصت و  يهلحرم  زا  يو  عجسم  نانخس  یتح  هک  دیـسر  يدحب  یتسرد 
 . دوب راشرـس  عبط  هب  زیچ  نیرتکیدزن  عنـصت و  زا  زیچ  نیرترود  اـما  تشاد ،   [ 57 هحفـص [ یناوارف  نوزوم  ادجادج و  یئاههلمج  هکنیا 

فالتخا و  تاولخلا ،  یف  دابعلا  یصاعم  تاولفلا و  یف  شوحولا  جیجع  ملعی  دینیبب :  ار  عبط  تمالـس  دح  عجـسم و  نخـس  نیا  نونکا  مه 
ءاوهلا ءامسلا و  کلاذک  و  دینک « :  هجوت  هبطخ  کی  زا  تمسق  نیا  هب  ای  تافصاعلا »  حایرلاب  ءاملا  مطالت  و  تارماغلا ،  راحبلا  یف  نانینلا 
راحبلا هذه  رجفت  و  راهنلا ،  لیللا و  اذه  فالتخا  و  رجحلا ،  ءاملا و  رجـشلا و  تابنلا و  و  رمقلا ،  سمـشلا و  یلا  رظناف  ءاملا ،  حایرلا و  و  ، 
یملاس عبط  اب  هک  هیفاق  نیا  هب  ار  امـش  کنیا  و  تافلتخملا » . . .  نسلالا  و  تاغللا ،  هذه  قرفت  و  لالقلا ،  هذـه  لوط  و  لابجلا ،  ةرثک  و  ، 

و رئاد ،  کلف  یف  ارینم ،  ارمق  و  اریطتسم ،  اجارس  اهیف  يرجا  و  بقاوثلا ،  ءایـض  و  بکاوکلا ،  ۀنیزب  اهنیز  مث  میهدیم « :  هجوت  تسا  هارمه 
دیهاوخ دینک  لیدـبت  ياهیفاقیب  يهملک  هب  رادهیفاق  يهملک  کی  زیگناتفگـش  ياههلمج  نیا  رد  دـیهاوخب  امـش  رگا  رئاس . » . . .  فقس 

تـسد زا  تسا ،  بدا  سایقم  لیلد و  هک  ار  دوخ  تقد  تلاـصا و  هقیلـس و  و  ددرگیم ،  وحم  شیئاـبیز  شوماـخ و  نآ  غورف  هنوگچ  دـید 
دنکیم ساسحا  دوخ  رد  ار  جایتحا  نیا  تعانص ،  اب  هتخیمآ  عبط  هک  تسا  يرنه  جایتحا  کی  ع »  یلع «  نانخس  رد  هیفاق  نیاربانب  دهدیم . 

یعبط نینچ  هک  تساجنیا  دـناهتفرگ .  همـشچرس  اج  کـی  زا  ود  ره  اـیوگ  هک   [ 58 هحفـص [ تسا  هتخیمآ  تعانـص  اب  نانچ  روبزم  عبط  . 
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يزادرپهیفاق رد  دهد .  هولج  ددنویپیم  دوخب  طوبرم  یظفل  لاکـشا  هب  ار  ینعم  هک  رادگنهآ  نوزوم و  يرعـش  تروصب  ار  رثن  دـناوتیم 
هک تسا  ياهبترمب  شریثأت  دنادرگیم و  زاب  رگید  گنهآ  هب  یئابیز  تروصب  ار  گنهآ  هک  دروخیم  مشچب  یبلاج  ياههنومن  ع »  ماما « 
 « ع یلع «  عجسم  نانخـس  زا  نونک  ات  هچنآ  ام  تسا .  هدش  دجاو  ار  هلحرم  نیرتابیز  عیجرت  رظن  زا  هدینـشن و  نآ  زا  رتنوزوم  یـشوگ  چیه 

موی انا  دیهد « :  ارف  شوگ  دشابیم  ییاونـش  هقیلـس و  دنـسپ  دروم  هک  تاملک  نیا  هب  لاح  نیع  رد  تسا ،  یفاک  لاثم  يارب  میاهدرک ،  لقن 
تمالس اسر و  نایب  ینعم و  تحارص  ياراد  ع »  یلع «  بولسا  میئوگیم  رگا  اریخ . »  لق  و  اریخ ،  یف  لمعاف  دیهش ،  کیلع  انا  و  دیدج ، 

زا هنوگچ  ع »  یلع «  نانخـس  دنیبب  ات  میهد  عاجرا  هغالبلا »  جـهن  ياهیئابیز  هب «  ار  یمارگ  يهدـنناوخ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا ،  قوذ 
امش کنیا  ددرگیم .  يراج  هدمآرد و  شبنج  هب  يدنسپلد  یئابیز  يرنه و  سابل  هچ  اب  دوشیم و  ریزارـس  يرادهشیر  قیمع و  ياههمـشچ 

 « . » تسا ياهلیبـق  يراـبدرب  تسا « . »  ناـهنپ  شیوخ  ناـبز  ریز  یمدآ  میهدـیم « :  هجوت  ع »  یلع «  نانخـس  رد  اـبیز  تاریبـعت  نیا  هب  ار 
خارف هک  شناد  فرظ  رگم  دوشیم  رپ  دـنراذگیم  نآ  رد  هچنآ  هب  یفرظ  ره  تسا « . »  ناوارف  شیاههخاش  دـشاب  مرن  وا  بوچ  هک  سکنآ 
شناد دینک « :  هجوت  زین  تفگش  نانخس  نیا  هب  تخیر .  دهاوخ  ورف  مهرد  دشاب  هتـشاد  تسود  ارم  یهوک  رگا   [ 59 هحفص [ ددرگیم . » 

 . دریگیم رارق  شیامزآ  دروم  يو ،  يهرابرد  نارگید  کین  راتفگ  هطـساوب  هک  یناسنا  اسب  یتسه .  لام  نابهگن  وت  دنکیم و  ینابهگن  ارت  ، 
وا زا  مه  ار  شدوخ  ياهیبوخ  دـنک  تشپ  وا  هب  هاگره  و  دـهدیم ،  تیراع  وا  هب  ار  نارگید  ياهیبوخ  دروآ  يور  یـسک  هب  ایند  هاـگره 
اریز دیرامـشم ،  کچوک  ار  یبوخ  راک  چـیه  دـیهد و  ماجنا  کین  راک  دـشاب .  ناسکی  وت  شیپ  قح ،  رد  مدرم  راـک  دـیاب  دـنکیم .  بلس 

دـشن دنمهرهب  يدنمتورث  چـیه  دنتـسه .  هدـنز  هکیلاح  رد  دـندش  دوبان  لام  ناگدـننک  عمج  تسا .  دایز  نآ  مک  و  گرزب ،  نآ  کچوک 
 « ع یلع «  دـیهد .  ارف  شوگ  هدیـسر ،  يرنه  یئابیز  جوا  هب  هک  ریبعت  نیا  هب  نونکا  مه  دـیدرگ . »  هنـسرگ  نآ  ببـسب  ریقف  هچنآ  هب  رگم 
ار نآ  مریگیم و  دوخ  فرـصت  رد  ار  نآ  هک  هفوک  رگم  تسین  نآ  دـیوگیم « :  هدرک و  فیـصوت  هفوک  رهـش  فرـصت  رب  ار  دوـخ  تردـق 

هـشیمه هک  تسا  یتلاصا  نامه  نیا  دیدرک .  هظحالم  نانخـس  نیا  رد  ار  نایب  هشیدنا و  تلاصا  مرتحم ،  هدنناوخ  مهدیم . » . . .  شرتسگ 
هک يدراوم  رد  دـش .  دـهاوخن  ادـج  يو  زا  روبزم  تلاصا  تسا ،  یقاب  وا  یبدا  تیـصخش  هک  یماگنه  ات  تسا و  هارمه  نیتسار  بیدا  اـب 
 [ 60 هحفص [ دوب  سامت  رد  اهنآ  اب  هک  تایح  ياههزات  زا  یمرگ  ياهلکـش  دشیم و  روهلعـش  شلایخ  کیرحت و  ع »  یلع «  مرگ  يهفطاع 

دـشیم و تغالب  زا  راشرـس  وا  بلق  دیـسریم .  یئاـبیز  جوا  هب  ع »  یلع «  يرونخـس  شور  يدراوم  نینچ  رد  تسبیم ،  شقن  وا  لاـیخ  رد 
روظنمب ع »  یلع «  اریز  تشاد .  یـصاخ  زاـیتما  يدراوـم  نینچ  رد  ع »  یلع «  بولـسا  دـیدرگیم .  يراـج  شناـبز  رب  اـیرد  ناـیرج  ناـسب 

دوب ساکعنا  ياراد  هک  یحیـصف  تاـملک  درکیم و  رارکت  فدارتم  ياـههژاو  لامعتـسا  نمـض  رد  ار  تـالمج  نخـس ،  ریثأـت  حیـضوت و 
بجعتب ماهفتسا  زا  یماهفتسا و  هب  يربخ  يهلمج  زا  دادیم :  رارق  رگیدکی  لابند  هب  ار  تاریبعت  نوگانوگ  ماسقا  یهاگ  دومنیم و  باختنا 

نآ رد  اراکـشآ  تغالب ،  ینعم  رنه و  حور  دوب .  اهناج  شخب  افـش  دـنمورین و  نآ  رد  فقو  دراوم  تفاـییم .  لاـقتنا  راـکناب  بجعت  زا  و 
فوع نب  نایفـس  هکنآ  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  ع »  یلع «  مینکیم .  لـقن  امـش  يارب  ار  داـهج  فورعم  يهبطخ  هنومن ،  يارب  تشاد .  دوجو 

رهش هب  يو  ناراوس  هک  تسا  دماغ  ردارب  نیا  درک « :  داریا  مدرم  يارب  تشک ،  ار  نآ  رادنامرف  درب و  شروی  رابنا  رهش  هب  قارع  رد  يدسا 
كاخب و امش  زا  ار  ياهتسیاش  نادرم  هدرک و  رود  رهش  ياهزرم  زا  ار  امـش  ناراوس  دناهتـشک و  ار  يرکب  ناسح  نب  ناسح  هدیـسر و  رابنا 
وگنلا و لاـخلخ و  هدـشیم و  دراو  یمذ  نز  کـی  ناملـسم و  نز  کـی  رب  ناـنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دناهدیـشک « .  نوخ 

هدیسرن یمخز  مادکچیه   [ 61 هحفص [ هب  هکیلاح  رد  دناهتشگزاب  یناوارف  تمینغ  اب  نایرگـشل  هاگنآ  تسا .  هدنکیم  ار  وا  ياههراوشوگ 
هب هکلب  درک  شنزرـس  ار  وا  دـیابن  دریمب  هودـنا  رثا  رد  هثداح  نیا  زا  سپ  یناملـسم  درم  رگا  یتسار  تسا .  هدـشن  هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  و 
 . دروآیم رابب  هودنا  مغ و  دناریمیم و  ار  لد  قح ،  رد  امش  يهقرفت  لطاب و  رب  نانآ  عامتجا  مسق  ادخ  هب  اتفگش  تسا « . »  راوازس  گرم 

دیگنجیمن امش  دنگنجیم و  امش  اب  و  دینکیمن ،  هلمح  امش  دنربیم و  شروی  امش  هب  دیاهتفرگ :  رارق  نانآ  ریت  جامآ  امش  امـش ،  رب  ياو 
کیرحت روظنمب  ع »  یلع «  دینیبب :  هاتوک  تالمج  نیا  رد  ار  ع »  ماما «  تردـق  دـیتسه »  دونـشخ  امـش  دـننکیم و  ار  ادـخ  تیـصعم  و  ، 
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ار یهار  اجنیا  رد  وا  ددرگیم .  لیان  دوخ  يوزرآ  هب  نانآ  کمک  هب  هرخالاب  ات  دوریم  شیپ  هتـسهآ  هتـسهآ  دوخ ،  ناگدنونـش  تاساسحا 
نیا دـنکیم و  هاگآ  رابنا ،  رهـش  رد  فوع  نب  نایفـس  زات  تخات و  زا  ار  مدرم  اریز  تسا .  هدومیپ  تسا  يوق  ریثأت  اسر و  ناـیب  اـب  مأوت  هک 

هتـشک و ار  ع »  نینمؤملا «  ریما  رادنامرف  رگمتـس ،  نیا  هک  دـهدیم  ربخ  نانآ  هب  هاگنآ  دوشیم ،  بوسحم  یئاوسر  گنن و  کی  نانآ  يارب 
 ، هبطخ مود  تمسق  رد  ع »  یلع «  تسا .  هدرک  فالغ  نانز  نادرم و  زا  يرایسب  يولگ  رد  ار  دوخ  ریـشمش  هکلب  هدرکن  افتکا  نیا  هب  اهنت 

دنتسه یناسک  بارعا  نیب  دنادیم  وا  دهدیم .  رارق  هجوت  دروم  نز ،  مارتحا  هنیمز  رد  ار  یبرع  ره  یگنادرم  تردق و  ناگدنونـش و  تریغ 
ربارب رد  ارچ  هک  دنکیم  شنزرس  تخس  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دنرذگیم ،  دوخ  ناج  زا   [ 62 هحفص [ نز  مارتحا  تیصخش و  ظفح  رطاخب  هک 

تکاس هدـشن ،  هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  هدیـسرن و  یمخز  کیچیه  هب  دناهتـشگزاب و  تمالـسب  هدرک و  زواجت  نز  کی  هب  هک  ینایوجگنج 
هدز گنچ  لطاب  هب  يو  نانمشد  اریز  درادیم ،  زاربا  هدمآ  دوجوب  وا  رد  بیجع  راک  نیا  رثا  رد  هک  ار  یتریح  تشحو و  هاگنآ  دناهتسشن . 

تـسد قح  تیامح  زا  وا  ناوریپ  هکیلاح  رد  دـنربیم ،  موجه  رابنا  رهـش  هب  هتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  يراکهبت  دـننکیم و  یناـبیتشپ  نآ  زا  و 
 . دندرگیم نآ  تسکش  فعض و  ثعاب  هتشادرب و 

مود تمسق 

 ، ترارح يدنت و  اب  مأوت  دشابیم ،  شینورد  مشخ  زا  یکاح  هک  وا  نانخس  ددرگیم و  كانمشخ  يدروم  نینچ  رد  ع »  ماما «  تسا  یعیبط 
هلمح امش  دنربیم و  شروی  امـش  هب  دیاهتفرگ  رارق  نانآ  ریت  جامآ  امـش  امـش ،  رب  ياو  دنکیم :  زورب  هاتوک  عجـسم و  یتالمج  نمـض  رد 

 « ع یلع «  تاساسحا  یهاگ  دیتسه . »  دونـشخ  امـش  دننکیم و  ار  ادـخ  تیـصعم  دـیگنجیمن و  امـش  دـنگنجیم و  امـش  اب  دـینکیمن و 
 : دننکیم زورب  یپردیپ ،  هاتوک و  تالمج  نیا  يهرهچ  رد  دنراد  تمحازم  رگید  ضعب  اب  یضعب  هک  یتاعطق  تروصب  دوشیم و  کیرحت 

مرگ كرحم  ینورد  درد  کی  هیحان  زا  تاساسحا  نیا  مه  یهاگ  مدومنن »  یتسس  مدرکن و  تنایخ  و  مدیسرتن ،  و  مدشن ،  ناوتان  زگره  » 
دوخ هاوخ  ریخ  هدارا  یتسس  تلفغ و  رثا  رب  ناشدوخ  هکیلاح  رد  تسا ،   [ 63 هحفص [ نانآ  هاوخ  ریخ  ع »  یلع «  هک  ار  یتیعمج  دوشیم و 

رد اما  دـیرادیب  منیبیم  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  دـیوگیم « :  هداد و  رارق  باـطخ  دروم  مشخ ،  اـب  ماؤت  یبـالقنا و  هلمج  نیا  اـب  دنتـسین ، 
هژیوب مالسا  تیلهاج و  دهع  رد  دیتسه » ؟ . . .  لال  اما  دیئوگیم  نخس  و  دیشابیم ،  رک  اما  دیتسه  اونش  و  دیبئاغ ،  اما  دیرضاح  و  دیباوخ ، 

يرونخس شور  اب  دنتشاد  يدیدش  زاین  اهینارنخس  هب  هک  اجنآ  زا  دنتـشاد و  دوجو  يدایز  ناگدنیوگ  نیدشار ،  يافلخ  ربمایپ و  رـصع  رد 
ص مالسا (  ربمایپ  نامز ،  نآ  رونخس  نیرتگرزب  هک  دندقتعم  همه  ربمایپ ،  دهع  رد  اما  دندوب .  انشآ  الماک  یبدا ،  نوگانوگ  ياهتروصب  ، 
 . تسا هدیـسرن  ع »  بلاطیبا «  نب  یلع  هیاپب  يرونخـس  رد  سکچیه  يدـعب ،  راصعا  رد  یلک  روطب  نیدـشار و  يافلخ  رـصع  رد  هدوب و  ( 
زا هتشذگ  تفریم .  رامش  هب  وا  تیـصخش  ناکرا  زا  دشیم ،  لیکـشت  تعانـص  عبط و  رـصانع  زا  هک  ع »  یلع «  دنمورین  نایب  هداس و  راتفگ 

دنوادخ اریز  دوب .  هدرک  هدامآ  وا  يارب  دوشیم  بوسحم  يرونخـس  طیارـش  زا  هک  يرگید  لماک  لیاسو  دنوادخ  میدید ،  هکنانچ  نیا ، 
زا ار  وا  هک  یملع  ریاـخذ  ياهطـساوب  هک  روطناـمه  دوب ،  هداد  یـصاخ  زاـیتما  وا  هب  باذـج  تغـالب  عیفر و  هقیلـس  ملاـس ،  ترطف  ببـسب 
رب ار  وا  یئوگ ،  ههیدـب  رد  شدـننامیب   [ 64 هحفـص [ غوبن  عانقا و  يورین  راوتـسا و  ناهرب  رطاخب  نینچمه  تخاسیم و  ادـج  شناـنگمه 
 . منکیم هفاضا  اـهنیا  هب  دـشابیم ،  يرورـض  يرثؤم  هبطخ  ره  رد  هک  ار  وا  دودـحمان  یتسار  نم  نیا ،  رب  هوـالع  دوب .  هداد  يرترب  نارگید 

لقع يارب  یعامتجا  ياهشبنج  لماوع  عاـمتجا و  تافـص  مدرم و  عیاـبط  قـالخا و  هنیمز  رد  هک  ار  يو  ناوارف  خـلت  ياـههبرجت  هکناـنچ 
تبحم و اـب  هک  یقیمع  درد  نآ  و  ریذـپان ،  لزلزت  مکحم و  داـقتعا  نآ  اـهنیا  زا  هتـشذگ  درک .  شومارف  دـیابن  دـشیم  فـشک  شدـنمورین 

دودحم هدع  و  ع »  یلع «  زا  رظنفرـص  یتسار  تفریم .  رامـشب  يو  تازایتما  زا  دوب ،  هتخیمآ  فده  تمظع  نادجو و  تمالـس  یلدکاپ و 
یفرعم هنومن  يوگنخس  ناونع  هب  دشاب و  طیارش  نیا  عماج  هک  ار  یـسک  یخیرات  ياهتیـصخش  نایم  رد  میناوتب  تسا  لکـشم  يرگید ، 

ات دینکفایب  برغ  قرـش و  فورعم  ناگدـنیوگ  هب  يرظن  هاگنآ  دـیریگب  رظن  رد  ار  طیارـش  نیا  امـش  تسا  یفاک  مینک .  ادـیپ  دـشاب  هدـش 
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راـتفگ هب  دوب و  نیتم  راددوخ و  ربنم ،  يـالاب  بلاـط  وبا  رـسپ  درادـن .  دوجو  نآ  رد  یقارغا  هنوگ  چـیه  تسا و  حیحـص  اـم  هتفگ  دـینادب 
تیعمج ياههتـساوخ  مدرم و  راکفا  رب  هک  دوب  عیرـس  يدـحب  شکرد  دـنمورین و  وا  شوه  تشاد .  نانیمطا  الماک  نتـشیوخ  هب  تسرد و 

 ، دشیم ایوگ  تشاد  لد  رد  هچنآ  هب  شزیمآ  رحس  نابز  یتقو  هک  دوب  راشرس  تلیضف  تیناسنا و  تیرح و  زا  نانچ  وا  حور  تشاد .  طلست 
نخـس دنکیم .  کیرحت  ار   [ 65 هحفـص [ نانآ  شوماـخ  تاـساسحا  هتفر و  باوخ  لـیاضف  ع »  یلع «  هک  دـندرکیم  سح  یبوخب  مدرم 

مهم یناعم  داریا  اهنت  دیوگیم :  نیتعانـصلا »  باتک «  هدنـسیون  يرکـسع  لاله  وبا  تسناد .  برع  تغالب  ساسا  دیاب  ار  ع »  یلع «  يزاس 
زین دـشاب ،  یلاخ  فیلأت ،  مظن و  نیگنـس  راب  زا  دـشاب و  بولـسا  بیکرت و  تحـص  اب  مأوت  هک  ظفل  یکاپ  افـص و  یئاـبیز ،  هکلب  تسین ، 
اهنآ زا  یخرب  دـناشکیم .  یهاوخدوخ  رورغ و  اب  ار  یناوغرا  ياهنماد  اـیوگ  هک  تسا  حیـصف  يردـقب  ظاـفلا  نیا  زا  یـضعب  تسا .  طرش 

باقن دننام  رگید  یخرب  دنتـسه .  هبل  ود  ریـشمش ،  دـننام  رگید  یـضعب  نارغ و  دـنربیم ،  شروی  يروانهپ  نیمز  رد  هک  ینازابرـس  دـننام 
رد نامـسآ  دنخبل  دـننام  رگید  یـضعب  دـنهاکب .  شتدـش  زا  هدـناشوپ و  ار  نآ  يدـنت  ات  دـنریگیم  رارق  تاساسحا  یـضعب  يور  میخض ، 

تادرفم و اب  اهنیا  مامت  دندرگیم .  يراج  لالز  همشچ  دننام  یخرب  دننکیم و  راک  هنایزات  نوچ  یضعب  دننزیم .  دنخبل  یناتسمز ،  ياهبش 
یتروـص رد  نیتعانـصلا »  باـتک «  هدنـسیون  رظن  زا  هبطخ  نیا ،  زا  هتـشذگ  دـنکیم .  قیبـطت  تسا  ع »  یلع «  ياـههبطخ  رد  هک  یتاریبـعت 

ورین و ناجیه و  هب  ار  یظفل  تافـص  ناجیه  هک  بلاط  وبا  رـسپ  ياههبطخ  دننام  ایآ  سپ  دریذپ ،  شقن  یظفل  تافـص  نیا  هب  هک  تسابیز 
 « ع یلع «   [ 66 هحفص [ ماما  مباتک « :  موس  دلج  رد  هک  یبلاطم  زا  هاتوک  یتمسق  هب  کنیا  تسا » ؟  هنوگچ  دنکیم  همیمـض  ینعم  تمظع 

هفطاع لایخ و  هشیدـنا و  زا  هغـالبلا  جـهن  دـینک :  هجوت  ماهتـشون  شیاـههبطخ ،  رد  هژیوب  ماـما  ناـیب  هنیمز  رد  یناـسنا »  تلادـع  يادـن  ، 
 ، يدـنلب يرنه  قوذ  اب  زین  اههناشن  نیا  تسا  رادروخرب  هشیدـنا  هفطاع و  لایخ و  زا  تسا و  یقاب  ناسنا  هک  یماگنه  ات  دراد .  یئاـههناشن 
هب هقالع  عقاو و  ترارح  اب  مأوت  هک  يرود  دنلب و  كرد  اب  دراد و  یصاخ  طابترا  دوخ  ياههناشن  اب  هغالبلا  جهن  تشاد .  دهاوخ  یگتـسب 

ریبعت و ات  دـنکیم  عمج  نایب  یئاـبیز  عوضوم و  یئاـبیز  ناـیم  هک  تسا  ياهعومجم  ددرگیم .  يراـج  تسا  تقیقح  نیا  يارواـم  تخاـنش 
هاگنآ دـندرگ .  دـحتم  رگیدـکی  اب  اوه ،  اب  اوه  و  رون ،  دیـشروخ و  و  ترارح ،  شتآ و  دـننام  ینعم  تروص و  رگید  ترابع  هب  موهفم و 

ای تسا ،  هدش  وربور  يدیدش  نافوط  جاوم و  يایرد  اب  ای  هتفرگ  رارق  یناشورخ  لیـس  لباقم  رد  هک  دیتسه  یـسک  دننام  نآ  ربارب  رد  امش 
یگدنکارپ هنوگچیه  تسا و  راوتسا  تدحو  ساسا  رب  هک  ياهدیدپ  تسا  هتفرگ  رارق  یعیبط  هدیدپ  کی  ربارب  رد  هک  دیتسه  یـسک  دننام 

نابز تمالم  هب  رگا  هک  تسا  ینایب  دهد  قوس  یتسین  يوسب  ار  نآ  دنک و  وحم  ار  رـصانع  دوجو  هکنآ  رگم  دنکیمن  داجیا  نآ  رـصانع  رد 
ادصورـس و اب  مأوت  ار  ناشفـشتآ  ياههوک  دنک  دیدهت  ار  نارگداسف  داسف و  رگا  دهدیم و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  اهدابدنت  نابز  دیاشگب ، 
ره يور  هب  ار  يرد  ره   [ 67 هحفص [ هداد و  رارق  بطاخم  ار  تاساسحا  اهلقع و  دوش ،  زاب  نخـس  هب  رگا  و  دشاپیم ،  مه  زا  اهیئانـشور 
هک اجنآ  هب  ار  امـش  دروآیم و  دوجو  هب  امـش  رد  ار  هشیدـنا  كرد و  هشیر  دـناوخارف  هشیدـناب  رگا  ددـنبیم و  دوخ  ناهرب  زا  ریغ  یناـهرب 

نایب دزاسیم .  یکی  فاشتکا ،  روظنمب  امـش  رد  ار  اـهورین  ماـمت  ددـنویپیم و  یتسه  ناـهج  هب  ار  امـش  یتسارب  دـنکیم و  هناور  دراد  هدارا 
كرد ار  نایاپیب  تبحم  ترارح  یناسنا و  نیتسار  يافو  دیربیم و  یپ  يردـپ  قطنم  ردـپ و  رهم  هب  درامـشب ،  مرتحم  ار  امـش  رگا  روبزم 

لد هحفص  رب  نامسآ  ناگراتـس  اب  دیوگب ،  نخـس  امـش  يارب  یتسه ،  تالامک  شنیرفآ و  لامج  دوجو و  یئابیز  زا  رگا  اما  درک  دیهاوخ 
هدـنیآ هتـشذگ و  رد  برع ،  نایب  بابـسا  اب  هک  تسا  ینایب  تسا .  هتفرگ  یناوارف  هرهب  لیزنت  تغالب و  زا  هک  تسا  ینایب  دـسیونیم  امش 

ع یلع «  ياههبطخ  مامت  تسا  قولخم  مالک  زا  رتارف  ادخ و  مالک  زا  رتورف  نآ  دناهتفگ :  يو  نانخس  هرابرد  یـضعب  یتح  دراد .  یگتـسب 
شتالایخ راکفا و  نیع  وا و  نامز  ياههدـیدپ  اههبطخ ،  تاریبعت  یناعم و  ایوگ  هک  اـجنآ  اـت  دوشیم ،  يراـیبآ  یتاذ  ياـهناهرب  هلیـسوب  « 
هزادنایب نایب  راشرس و  كرد  کی  اب  هاگ  دشکیم .  هلعش  شبلق  رد  لامش  داب  ریز  رد  هروک  شتآ  يهلعـش  دننام  هک  یئاههدیدپ  دشابیم 

يرنه هشیدنا و  قمع  یتسرد ،  رظن  زا  نانخـس  نیا  دوب .  نینچ  ع »  یلع «  یهیدب  نانخـس  يرآ ،  دنکیم .  نخـس  داریا  همدقم  نودب  ابیز ، 
کی ناونعب  دشیم ،  رداص  وا  بل  ود  زا  هک  یتاملک  هک  اجنآ  ات  تفریم ،  رامشب  یهیدب   [ 68 هحفص [ نانخس  نیرتدنمورین  زا  ریبعت ،  ندوب 
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رد اما  دوتـسیم  نابز  هب  ار  ترـضح  هک  يدرم  هب  ار  نآ  هک  تسا  ینخـس  وا  یهیدب  يابیز  نانخـس  زا  یکی  دیدرگیم .  یقلت  لوادتم  لثم 
هک یماـگنه  مرتارف . »  يراد  لد  رد  هچنآ  زا  رتورف و  یئوـگیم  ناـبز  اـب  وـت  هچنآ  زا  نم  تسا « :  هـتفگ  تـسنادیم ،  مـهتم  ار  يو  عـقاو 
زا ياهدـع  دـنک ،  مایق  یئاهنت  هب  دـندرکن ،  ینابیتشپ  وا  زا  دنتـشاد و  دـیدرت  نآ  رد  شناوریپ  هک  یمهم  عوضوم  يارب  دوب  هتفرگ  میمـصت 
 « ع یلع «  میرادیم .  نوصم  نانآ  رـش  زا  ارت  ام  نینمؤملا ،  ریما  ای  دنتـشاد :  هضرع  ترـضح  هب  نمـشد  هرابرد  دندمآ و  يو  دزن  شناوریپ 

متـس زا  نم ،  زا  شیپ  مدرم  رگا  دینکیم ؟  ظفح  نارگید  رـش  زا  هنوگچ  دینکیمن ،  ظفح  دوخ  رـش  زا  ارم  امـش  تفگ « :  خساپ  رد  اروف 
هک يزور  دنتـسه . »  اوشیپ  ناـنآ  و  وریپ ،  نم  اـیوگ  مراد .  تیاکـش  دوخ  تیعر  ملظ  زا  نم  زورما  دـندرکیم ،  تیاکـش  ناـشنانارمکح 

نانآ يداش  هزادنا  هب  وا  رب  ام  هودنا  انامه  دومرف « :  دیـسر ،  ماما  هب  شندـش  هتـشک  ربخ  دنتـشک و  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  هیواعم ،  ناوریپ 
رترب شـشخب  ای  يرگداد  زا  کی  مادک  دندیـسرپ :  يو  زا  میداد . »  تسد  زا  یتسود  ام  دـندرک و  مک  ینمـشد  نانآ  یلو  تسا ،  وا  يارب 

هدـنرادهگن يرگداد ،  دـنکیم .  نوریب  دوخ  ياـج  زا  ار  نآ  شـشخب ،  دراذـگیم و  دوخ  ياـجب  ار  اـهزیچ  تلادـع ،  دومرف « :  تسا ؟ 
روطب نمؤم  فصو  رد  دشابیم . »  رترب  رتفیرش و  تلادع ،  نیا  ربانب  تسا .  یصوصخ  یئاطع  شـشخب ،   [ 69 هحفص [ تسا و  ناگمه 
رتراوخ يزیچ  ره  زا  شـسفن  رتهداـشگ و  يزیچ  ره  زا  شاهنیـس  تسا .  لد  رد  شهودـنا  هرهچ و  رد  شیداـش  نمؤم ،  دومرف « :  یهیدـب 

دایز شیـشوماخ  تسا .  رود  شینارگن  زارد و  يو  هودنا  دیآیم .  شدـب  ییامندوخ  زا  درادیمن و  شوخ  ار  يراوگرزب  يرترب و  تسا . 
یلکشم وا  زا  يرس  هریخ  نادان  يزور  تسا . »  راومه  وا  يوخ  مرن و  شتعیبط  تسا .  ابیکـش  رازگـساپس و  تسا .  لوغـشم  شتقو  تسا . 

ینادان اریز  نکم ،  لاؤس  يزیچ  يرسهریخ  يور  زا  و  سرپب ،  نتخومآ  ندیمهف و  روظنمب  تفگ « :  خساپ  رد  گنردیب  ترـضح  دیـسرپ . 
 « ع یلع «  هصالخ  دنامیم »  رس  هریخ  نادان  هب  دهن  مدق  ههاریب  رد  هک  يدنمشناد  و  دراد ،  تهابش  دنمشناد  هب  تسا  شناد  هدنریگارف  هک 

تیـصخش رد  هک  یتلاصا  زا  ور  نیزا  دوب .  هتفای  شرورپ  يرونخـس ،  بولـسا  شـشک  تایح و  اب  سامت  ساـسا  رب  هک  دوب  یگرزب  بیدا 
 ، نابز هرابرد  اما  دوب .  رادروخرب  تسا  تلاصا  زکرمت  تیصخش و  دشر  بجوم  هک  ياهژیو  گنهرف  زا  نینچمه  تسا و  يرورـض  بیدا 

نابز اهنابز ،  نایم  رد  دـیوگیم « :  دراد .  ابیز  ینخـس  قرـش »  هب  يرفـس  شباتک «  لوا  دـلج  رد  سولـشرم »  یبرع « ،  بوبحم  نابز  ینعی 
ار هشیدـنا  زاورپ  دوخ ،  لاعفا  بیکرت  اب  تسا .  رتابیز  رتشیب و   [ 70 هحفص [ همه  زا  شریثأت  تسا و  اهنابز  نیرتحیـصف  نیرتینغ و  یبرع 

شرغ اهداب و  يادص  يرارف ،  ياهبآ  رشرش  تاناویح ،  هرعن  زا  دوخ ،  یتوص  ياههمغن  اب  دیامنیم و  میـسرت  تقدب  ار  نآ  دنکیم و  لابند 
سولشرم هک  یتایصوصخ  مامت  یلک  روطب  نآ و  نایب  ندوب  زیمآ  رحـس  اهگنر و  یئابیز  و  نابز ،  نیا  عورف  لوصا و  دنکیم . »  دیلقت  دعر 

ندـمت ناـسنا و  تمدـخ  رد  دوـب  یبدا  نآ  يرآ  تسا  دوهـشم  ع »  یلع «  تاـیبدا  رد  لـماک  روـطب  همه  هدرک ،  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هـب 
 [ 71 هحفص [

یناهج تلادع  رگشیامن  ع »  یلع «   2

يدوجو يواست 

لوا تمسق 

داب یتقو  ور  نیا  زا  تسا .  هتفرگ  رارق  كارتشا  نواعت و  ساسا  رب  یتسه ،  میظع  ناـهج  نیا  هک  دوب  هدرک  كرد  ع »  یلع «   [ 73 هحفص [
رد هزرل  هب  ار  نآ  ياههشیر  هدـنک و  ار  ناـتخرد  درپیم  اـج  زا  هک  یماـگنه  و  دـهدیم ،  تکرح  دـیدش  روطب  ار  اـههخاش  دزویم  تدـشب 
هب نآ  ریز  رد  زیچ  همه  دنوشیم و  تسم  نآ  شزو  هب  بآ  تاحفـص  دوشیم  يراج  نیمز  حطـس  رب  مارآ  هتـسهآ و  هک  هاگنآ  و  دروآیم ، 
زا زبـس و  گرب  زا  هک  ینوناـق  ناـمه  مکحب  دوـجو ،  یموـمع   [ 74 هحفـص [ يورین  هک  دوـب  هدرک  كرد  وا  نـینچمه  دـیارگیم  شمارآ 

کـشخ يهدش  درخ  هایگ  زا  نوناق  نامه  مکحب  دنکیم ،  تبظاوم  دـیآیم ،  رد  تکرح  هب  داب  ربارب  رد  هداتـسیا و  شاهقاس  رب  هک  یهایگ 
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نیا هلیسوب  وا  ایوگ  دبوکیم .  مهرد  ار  نارگادوس  هیرظن  هتفرگ ،  دوجو  حور  زا  ار  نآ  هک  ینخس  اب  بلاط  وبا  رـسپ  دیامنیم  تبقارم  زین 
ناگراتس هب  دنکفایم :  نآ  تالاح  یتسه و  ناهج  هب  ناسنا  هک  يرظن  دنکیم  تکرش  یتسه  ناهج  اب  دوخ ،  دوصقم  ندنامهف  رد  نخس ، 
یئاهایرد دنلب و  ياههوک  هب  دنت ،  ياهداب  رادیدپ و  ياهربا  نابات و  دیـشروخ  هب  دبا ،  ياههنارک  روانـش  بکاوک  و  دوجو ،  ياضف  تباث 

هک دنک  ادیپ  نانیمطا  تسا  یفاک  وا  يارب  اهنیا  هب  هاتوک  يرظن  دریگیم ،  مارآ  اهنآ  تاحفص  بش  ای  دنکشیم  ار  اهنآ  ناشورخ  جاوما  هک 
راوتـسا یحیحـص  سایقم  رب  هتفرگ و  رارق  ناسنا  يهکردـم  ياوق  تحت  مادـک  ره  هک  دراد  يرارـسا  نوناق و  نآ ،  تالاح  یتسه و  ناهج 

هک هاگنآ  زیئاپ  هب  دوشیم ،  نکاس  نآ  رد  داب  هک  نازوس  ناتسبات  هب  دنکیم :  نآ  لاوحا  کیدزن و  تعیبط  نیا  هب  یمدآ  هک  یهاگن  تسا . 
نآ نامـسآ  هک  یهاـگ  ناتـسمز  هب  دوشیم ،  سوبع  هتفرگ و  شنامـسآ  فارطا  یناـفوط و  شیاوه  هدرـسفا و  نآ   [ 75 هحفص [ ياهلگنج 

ار نیمز  نامـسآ و  راثآ  هک  دچیپیم  يدحب  شیاهربا  دوشیم و  ریزارـس  اسآ  لیـس  نآ  ياهناراب  تسا و  ناشیرپ  اهقرب  ببـس  هب  يدعر و 
یهاگن درتسگیم ،  گنراگنر  ياهغاب  ابیز و  ناوارف و  ياهرهن  بوطرم و  ياههنارک  تروصب  ار  ناهج  هک  یماگنه  راهب  هب  دناشوپیم ، 

هک يهکردم  ياوق  تحت  مادک  ره  هک  دراد  يرارسا  نوناق و  نآ ،  تالاح  تعیبط و  نیا  هک  دنک  نئمطم  ار  وا  تسا  یفاک  اهنیا  هب  هاتوک 
ار ناسنا  تسا  یفاک  یتسه ،  ناهج  تعیبط و  هب  یشیامزآ  هاتوک و  يرظن  يرآ ،  تسا .  راوتـسا  یحیحـص  سایقم  رب  هتفرگ و  رارق  ناسنا 
 ، تسا راوتسا  تافص  نیا  ساسا  رب  اهنآ  قطنم  دنتسه و  لداع  رادیاپ و  تسرد و  ینعم  مامت  هب  نیناوق ،  رارسا و  نیا  هکنیا  رب  دنک  تلالد 

رارـسا دـنکفا و  یتسه  ناهج  هب  يرظن  نینچ  بلاط  وبا  رـسپ  دـنکیم  قیدـصت  ار  یتسه  میظع  ناهج  دوجو  هک  تسا  روبزم  تافـص  اهنت  و 
ار وا  دوب  هدرب  یپ  نآ  هب  دوب و  هدـید  هچنآ  هاـگنآ  درک .  كرد  میقتـسم  روطب  دوب  تلادـع  يرادـیاپ و  یتسرد ،  زا  تراـبع  هک  ار  دوجو 
هب شیاهبل  دمآ و  رد  اسر  یئادن  تروصب  ساسحا  هشیدنا و  يور  زا  تفای و  هار  شدوجو  رد  دـیدرگ و  يراج  وا  نوخ  رد  داد و  ناکت 

يرادیاپ یتسرد و   [ 76 هحفص [ دیهاوخب  امش  رگا  دناهدش . »  اپب  قح  ساسا  رب  نیمز  اهنامسآ و  دیشاب ،  هاگآ  درک « :  تکرح  هلمج  نیا 
یتسرد و هملک ،  نیا  موهفم  رد  اریز  تفای .  دیهاوخن  تقیقح »  هملک «  زا  رتعماج  ياهملک  چیه  دینک ،  عمج  هملک  کی  رد  ار  تلادـع  و 

میهافم اب  راوتسا و  تقیقح  ساسا  رب  هک  نیمز  نامسآ و  يهسیاقم  هک  درک  كرد  هناقیمع  بلاط  وبا  رـسپ  تسا  هتفهن  تلادع  يرادیاپ و 
تباث ملاس و  ناکرا  رب  مئاق  دوجو  نیا  زا  یکچوک  تروص  راچان  هک  تموکح  اب  تسا  مزالتم  تلادـع  يرادـیاپ و  یتسرد و  يهناـگهس 

زا ساسحا  هشیدـنا و  زا  رود  دارفا  هک  روبزم  هسیاقم  هک  تساجنیا  تسا .  اجب  حیحـص و  ياهسیاقم  عرف  لـصا و  ثیح  زا  دوریم ،  رامـشب 
بجاو دنوادخ  هک  یقح  نیرتگرزب  و  دیوگیم « :  گنردـیب  هاگنآ  دوشیم ،  هدـنز  شنادـجو  لقع و  رد  دوخبدوخ  دنتـسه  هرهبیب  نآ 

ار نآ  هدرک و  بجاو  يرگید  رب  مادک  ره  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یقح  نید  تسا .  مکاح  رب  تیعر  قح  تیعر و  رب  مکاح  قح  هدومن ، 
هتسیاش تیعر  تماقتسا  هب  زج  نانارمکح  و  نانارمکح ،  یگتسیاش  هب  زج  تیعر  نیاربانب  تسا .  هداد  رارق  نانآ  یگنهامه  تفلا و  ببس 

ددرگیم و زیزع  ناـنآ  ناـیم  تقیقح  دوـمن ،  ءادا  ار  تیعر  قـح  زین  مکاـح  درک و  ءادا  ار  مکاـح  قـح  تـیعر  هاـگره  سپ  دـنوشیمن . 
يدیما تموکح  ياقب  رد  دوشیم و  حالصا  راگزور  نآ  رثا  رب  ددرگیم و  يراج  دوخ  ریسم  رد  اهتنـس  دوشیم و  اپرب  تلادع  ياههناشن 
راکـشآ ملظ  ياههناشن  دـنکیم و  زورب  هملک  فـالتخا  هاـگنآ  درک ،  متـس  تیعر  هب  مکاـح  اـی  دـش  هریچ  مکاـح  رب  تیعر  رگا  و  تسه . 

دارفا ياهیرامیب  ددرگیم و  لیطعت  ماکحا  دوشیم و  لمع  یناسفن  ياههتساوخ  هب  ددرگیم :  كرت  اهتنس  ياههار   [ 77 هحفص [ دوشیم و 
تساجنیا  [ . 1 دنکیمن [  ینارگن  ساسحا  دوشیم  ماجنا  هک  یگرزب  لطاب  هدـش و  لیطعت  هک  یمیظع  قح  يارب  سکچیه  دوشیم ،  ناوارف 

هک یتقد  هب  ار  امش  هجوت  نم  اجنیا  دوشیم »  دایز  ادخ  هب  تبسن  ناگدنب  ياهتیلوئـسم  دندرگیم و  زیزع  ناراکدب  راوخ و  ناراکوکین  هک 
نایم هک  یقیقد  طابترا  هب  ار  امش  هاگنآ  منکیم ،  بلج  هدمآ  لمع  هب  تموکح  رصانع  نیب  گرزب ،  یمومع  طباور  رد  ع »  یلع «  نابز  رب 

زا هک  تسا  یتـقیقح  ناـمه  نیا  مهدـیم .  هجوـت  تساـمرفمکح  تقیقح ،  ساـسا  رب  رـصانع  نیا  توـبث  شخبرمث و  يهدیدنـسپ  لاـمعا 
ناهج نیا  هک  دوب  هدرک  كرد  ع »  یلع «  تسا .  هدش  رارقرب  نآ  ساسا  رب  نیمز  اهنامسآ و  هتفای و  لیکـشت  تلادع  يرادیاپ و  یتسرد و 

دهدیم تکرح  دیدش  روطب  ار  اههخاش  دزویم  تدـش  هب  داب  یتقو  ور  نیا  زا  تسا ،  هتفرگ  رارق  كارتشا  نواعت و  ساسا  رب  یتسه  میظع 
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يراج نیمز  حطـس  رب  مارآ  هتـسهآ و  هک  هاگنآ  و  دروآیمرد ،  هزرل  هب  ار  نآ  ياههشیر  هدـنک و  ار  ناتخرد  درپیم  اج  زا  هک  یماگنه  و 
مدرم دوش  لـیطعت  قح  رگا  ینعی   [ 1 دـیارگیم [ .  شمارآ  هب  نآ  ریز  رد  زیچ  همه  دـنوشیم و  تسم  نآ  شزو  هـب  بآ  تاحفـص  دوـشیم 

] هحفص دننکیم .  یتسـس  اهراک  رد  دناهدومن و  لیطعت  ار  مزال  قوقح  هدرک و  تداع  لطاب  ياهراک  هب  اریز  دننکیمن ،  ینارگن  ساسحا 
راکـشآ اههشیدـنا  اهمـشچ و  ربارب  رد  نیمز  ياـههناشن  دـنکفایم ،  نیمز  هب  ار  دوخ  وـترپ  دیـشروخ  یتـقو  هک  دوـب  هدرک  كرد  وا   [ 78

ياراد دنکیم و  دشر  هایگ  هک  دوب  هتفایرد  وا  درتسگیم .  نآ  رب  یکیرات  هدرپ  دنادرگیم  يور  نیمز  زا  دیشروخ  هک  یماگنه  و  ددرگیم ، 
اما دراد ،  توافت  كاخ  بآ و  اوه و  دیـشروخ و  رون  اب  دوخ ،  فده  لکـش و  رد  هکنیا  اب  هایگ  نیا  دهدیم .  هویم  یهاگ  دوشیم و  گرب 

یتـقو هک  دوـب  هدرک  كرد  وا  دـشابیم .  كاـخ  بآ و  اوـه و  نیمه  روـن و  نیمه  هـب  هتـسباو  شندـش  راد  گرب  دـشر و  لاـح ،  نـیع  رد 
 » هک يداب  تسا و  هدـش  هدـناشن  رب  تسا  دـنلب  يادـص  اب  دـنمورین و  هک  يدـنت  داب  تشپ  رب  تسا ،  ناطلغ  مهیور  ار  دوخ  وترپ  دیـشروخ 

بآ ندز  مهرب  هب  رومأم «  شیادـیپ ،  لحم  يرود  دوجو  اب  هدـینادرگ »  رود  ار  نآ  شیادـیپ  هاـگیاج  هدرک و  دـنت  ار  نآ  شزو  دـنوادخ 
شکرحتم هـب  ار  شنکاـس  شرخآ و  هـب  ار  نآ  لوا  هـک  يروـط  هـب  اـضف ،  رد  شزو  ناـسب  و  تـسا ،  اــهایرد  جوـم  نـتخیگنارب  ناوارف و 

دیشروخ ناشفارون  غارچ  اهنکفارون و  یئانشور  بکاوک و  نیا  ناگراتـس و  نیا  و  دیایب »  الاب  یناوارف  بآ  ات  دزویم  نآ  هب  دنادرگزاب ، 
ساـسا رب  هک  یتـسه  ناـهج  نیا  هک  دوب  هدرک  كرد  اـهنیا  يوـسنآ  زا  ع »  یلع «  تساـهلد  رورـس  بجوـم  نیمز و  تنیز  ناـبات ،  هاـم  و 

79 هحفص [ زا  یتسه ،  ناهج  ياهورین  هک  دوب  هتفایرد  هکنانچ  دنکیم .  تموکح  ینواعت  طابترا  کی  نآ  رصانع  رب  تسا  راوتسا  تقیقح 
تموکح اهنآ  رب  هک  يرارمتـسا  دوجو و  مکحب  اهورین  نیا  و  دنرادروخرب ،  تسا ،  هدـش  مزال  رگید  ضعب  رب  یـضعب  يارب  هک  یقوقح  [ 

راچان هک  یئاهناسنا  اب  يواستم ،  نواعتم و  رـصانع  نیا  يهسیاقم  هک  دوب  هدرک  كرد  هناقیمع  وا  دـنربارب .  رگیدـکی  اب  تهج  ره  زا  دراد 
ناهج نیا  تادوجوم  زا  اهناسنا  اریز  تسا .  اجب  حیحص و  یئاهسیاقم  دنشاب ،  رگیدکی  اب  ربارب  راکمه و  ناشرارمتسا  دوجو و  مکحب  دیاب 
تایح يارب  ار  نآ  ع »  یلع «  دنکیم و  تموکح  تسا  یکارتشا  تیـصخش  زا  ترابع  هک  دوجو  رـصانع  رب  هچنآ  دـنوریم و  رامـشب  یتسه 

لقع و شبات  کمک  هب  ار  ناسنا  ناهج  تعیبط و  ناهج  ع »  یلع «  هک  تساجنیا  دنرادروخرب .  نآ  زا  زین  اهناسنا  دنادیم ،  يرورض  ناسنا 
ینوناق نیا  هب  وا  دبایرد .  تلادع  يرادیاپ و  یتسرد و  زا  بکرم  یتدحو  ساسا  رب  ار  یناهج  تلادـع  ات  دـچیپیم  مهب  ساسحا ،  شهج 

 ، دوخ قوقح  هلمج  زا  دنوادخ  دیوگیم « :  هدوشگ و  نابز  دنکیم ،  تکرش  یتسه  ناهج  اب  دوخ ،  دوصقم  ندنامهف  رد  نآ  يهلیـسوب  هک 
اهنآ زا  یـضعب  تسا .  هتخاـس  ربارب  نوگاـنوگ  تـالاح  رد  ار  قوقح  نآ  هدرک و  بجاو  رگید  ضعب  رب  مدرم  زا  یـضعب  يارب  ار  یقوـقح 
ماود هنیمز  رد  ع »  یلع «  هک  يرگید  گرزب  نخس  رگید »  ضعب  ببسب  رگم  دوشیمن  هدرمش  مزال  یـضعب  تسا و  رگید  ضعب  يهزیگنا 

هب تبسن  تمعن  بحاص  یعیبط   [ 80 هحفـص [ هفیظو  ماجنا  نوهرم  ار  یتمعن  ره  ماود  وا  دریگیم .  همـشچرس  اج  نیمه  زا  دیوگیم  تمعن 
دــش ناوارف  شیاـهتمعن  هکیــسک  دـیوگیم « :  دـنادیم .  تـمعن  لاوز  ثعاـب  ار  بـجاو  هـفیظو  نـیا  كرت  هتــسناد و  شناـسنا  ناردارب 
رارق ماود  ءاقب و  ضرعم  رد  ار  اهتمعن  دـنک  مایق  بجاو  قوقح  هب  اـهتمعن  رد  سک  ره  سپ  دوشیم .  داـیز  وا  هب  نارگید  ياهیدـنمزاین 

نخـس ود  نیا  تسا . »  هتخاس  يدوبان  انف و  شوختـسد  ار  اهتمعن  دـیامنن  مادـقا  بجاو  قوقح  هب  اهتمعن  رد  هک  یـسک  و  تسا ،  هداد 
ادخ ناگدـنب  قوقح  اریز  درادـن .  ناوارف  حیـضوت  هب  يزاین  دوشیم  بوسحم  نآ  تادوجوم  زا  زین  ناسنا  هک  یتسه  ناهج  تلادـع  هرابرد 

رب بآ  قح  و  بآ ،  رب  تاـبن  قح  و  داـب ،  رب  بآ  قح  هب  یماـت  تهابـش  قوقح  نیا  تقیقح ،  رد  تسا .  ربارب  مه  اـب  ع »  یلع «  قـطنم  رد 
مزـال ناـسنا  يارب  ار  یقح  چـیه  هک  تسا  رگداد  یتسه  ناـهج  تنـس  تنـس ،  نیا  و  دراد .  دوجو  نوناـق  رب  دیـشروخ  قح  و  دیـشروخ ، 

يهیرظن هاگنآ  دنک ،  هجوت  هناقیمع  بلطم  نیا  هب  دیاب  هدنناوخ  دـنک .  ءادا  تسوا  يهدـهع  هب  نارگید  زا  هک  یقوقح  هکنآ  رگم  دـنادیمن 
ياـههشیر هب  نآ  يهلیـسوب  ع »  یلع «  هک  ینوناـق  هک  دـنکیم  كرد  دـیدرت  نودـب  تروص  نیا  رد  دراد .  مـالعا  هدـید  هچنآ  رد  ار  دوخ 

 . درادن دوجو  نآ  رد  یفارحنا  تسا و  ریذپان  رییغت  تباث و  ینوناق  دیدرگ ،  لیان  یناهج  تلادع 

مود تمسق 
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هکیتروص رد  رگم  دروآیمن  تسدـب  يزیچ  و  دریگیم ،  هزادـنا  نامه  هب  دـهدیم  هک  هزادـنا  نامه  هب  یتسه ،  ناهج  نیا  رـصانع  نیارباـنب 
تادوجوم هب  دوخ  رمع  زا  هزادـنا  ناـمه  هب   [ 81 هحفـص [ دریگیم ،  روـن  ترارح و  دیـشروخ  زا  نیمز  رگا  ـالثم  دـهدب .  تسد  زا  يزیچ 

دشر و تایح و  يهلیسو  یتسه ،  ناوارف  رـصانع  زا  لگ  رگا  الثم  ای  دریگب .  یکیرات  بش ،  زا  نیمز  رگا  هک  تسا  روطنیمه  و  دشخبیم . 
ات دـنریگیم ،  نآ  زا  دـناهداد  نآ  هب  هک  هزادـنا  نامه  هب  شرطع  گـنر و  زا  اوه  رون و  یناـمز ،  كدـنا  زا  سپ  دـنک ،  بسک  شوخ  يوب 

گرم و هاگان  دوشیم ،  رتدایز  دزاسیم  رود  شرمع  زا  ار  نآ  هک  یلماوع  دیـسر  دوخ  تاـیح  جوا  هب  لاـمک و  يهلحرم  هب  لـگ  نآ  یتقو 
رد دوب  هداد  نآ  هب  هک  ار  یئاهزیچ  مه  نیمز  دنوشیم و  گرم  میلـست  نآ  ياهگرب  اههشیر و  هرخالاب  دننکیم و  عازن  نآ  رـس  رب  یگدنز 
زین ناسنا  تسا .  هدیشخب  نابایب  هب  هک  یئاهناراب  هداد و  نامـسآ  هب  ایرد  هک  یئاهربا  نامه  رگم  ددرگیمن  زاب  ایرد  لد  رد  دعلبیم .  دوخ 

و دوشیم ،  مورحم  يرگید  تذل  زا  هاوخان  هاوخ  هکنآ  رگم  ددرگیمن  رادروخرب  یتذل  زا  وا  تسا .  نینچ  دوخ  یـصاصتخا  یگدـنز  رد 
 « . تسا تایح  کلام  نامه  گرم  کلام  دـیوگیم « :  ع »  یلع «  دوش .  گرم  میلـست  يدوزب  ررقم  قبط  رب  هکنآ  رگم  دـیآیمن  اـیند  هب 

رد دراد ،  دوجو  دماج  یتایح و  تادوجوم  رد  یلک  روطب  ناگراتس و  نامسآ و  نیمز و  نوناق  رد  هک  ار  هنادنمدرخ  نزاوت  نیا  ع »  یلع « 
تمعن هکنآ  رگم  دـسریمن  یتمعن  چـیه  هب  ناسنا  درادـیم « :  زاربا  تسا ،  یگداـس  هجوت و  لاـمک  رکف و  بساـنت  زئاـح  هلمج  نیا  نمض 
قیدصت دنهد  ارف  شوگ   [ 82 هحفص [ نخس  نیا  هب  تقد  اب  رگا  یتسار  دنونشب و  ار  نخـس  نیا  اهناسنا  دیاب  دهدیم »  تسد  زا  ار  يرگید 
یگدنز رد  اما  تسا .  هتـسب  شقن  ضارتعا ،  لباق  ریغ  یـضایر  دـعاوق  هب  هیبش  یتاملک  تروصب  هک  تسا  یتیعقاو  کی  نیا  هک  دـننکیم 

 . تسین ینثتـسم  هدرک ،  عازتنا  یتسه  میظع  ناهج  يهدام  زا  ار  نآ  ع »  یلع «  هک  ياهدـعاق  نیا  زا  ناـسنا  نوئـش  زا  کـی  چـیه  یمومع ، 
زا هزادـنا  نامه  هب  دوش و  یبایزرا  رادـقم  عون و  رظن  زا  دـیناسریم  عامتجا  هب  هک  یئاـههرهب  هک  تسا  نیا  عاـمتجا  رب  امـش  قح  نیارباـنب 
زا يرگید  هدش و  يرگید  دـیاع  امـش  بیـصن  دـیوش ،  کلام  دـیاهداد  هچنآ  زا  رتمک  دوخ  شاداپ  زا  رگا  اما  دـینک .  يرادربهرهب  عامتجا 

هچنآ زا  رتشیب  دوخ ،  شاداپ  زا  رگا  نینچمه  تسا .  هدش  متـس  امـش  هب  هدـیدرگ و  بصغ  امـش  قح  هجیتن  رد  دربیم .  هرهب  امـش  بیـصن 
ار وا  قح  امـش  دنامیم و  هنـسرگ  دیاهدروخ  امـش  هچنآ  رثا  رد  يرگید  هدش و  امـش  دیاع  يرگید  بیـصن  تروص  نیا  رد  دیریگب  دیاهداد 

تلادـع نیزاوم  رد  صقن  زورب  عامتجا و  داسف  بجوم  عامتجا ،  ناـیم  رد  مولظم  ملاـظ و  دوجو  و  دـیاهدومن ،  متـس  وا  هب  هدرک و  بصغ 
لطاب هک  تسا  یهیدـب  دـشاب .  لخاد  یناهج  تلادـع  شخبحور  زرم  رد  هک  دوشیم  اپب  یتروص  رد  یعامتجا  تلادـع  و  تسا ،  یعامتجا 

ار قح  يزیچ  چـیه  ع « »  یلع «  يهدـیقع  هب  نینچمه  یتسه و  نوناق  رد  تسا و  قح  نامه  نوناق  هکلب  دـشاب ،  نوناق  دـناوتیمن  هاـگچیه 
زاب نآ  قیقد  ناهنپ و  رهاـظم  هب  هجوت   [ 83 هحفـص [ زا  ار  ع »  یلع «  یناهج ،  تلادـع  میظع  نایامن و  رهاظم  هب  هجوت  دـنکیمن . »  لطاب 

توافت گرزب  تادوجوم  اب  يونعم  يدام و  قیقد  تادوجوم  نانآ  رظن  زا  هک  دوب  هتـسجرب  نارعاش  دننام  تهج  نیا  رد  وا  تسا .  هتـشادن 
 . دـننادیم یکی  تلالد ،  ءاشنم و  رظن  زا  یلک  روطب  ار  تادوجوم  دـنراذگیمن و  یقرف  کچوک  گرزب و  نایم  هک  ینعم  نیدـب  دـنرادن ، 

نانآ دوجو  رد  هک  یهاتوک  هاگن  اسب  هچ  درادـن .  يرترب  تسا  ناهنپ  ادـیپان و  هچنآ  رب  دـنکیم ،  هریخ  ار  اهمـشچ  هچنآ  اهنیا  رظن  زا  يرآ 
كرد نآ  رد  هک  ار  یتحارـص  هک  تسا  ياهراشا  اسب  دـنک و  داجیا  ار  نآ  دـناوتیمن  نخـس  ياههمـشچ  هک  دروآیم  دوجوب  یتاـساسحا 
دوجو تمظع  هب  یپ  رتشیب  هتفکـش  ياهرخـص  نماد  رد  هک  یلگ  يهطـساوب  اسب  و  دـننیبیمن ،  ار  نآ  یهگآ  نارازه  يهلیـسوب  دـننکیم ، 

دایز زا  هک  یمک  رتگرزب و  مه  گرزب  زا  نانآ  رظن  رد  هک  یکچوک  اسب  هچ  هکلب  دنلب .  لاسنهک و  تخرد  کی  يهطساوب  ات  دوشیم  هدرب 
زا هکیسک  تیعقوم  هنیمز  رد  ار  نخس  نیا  نم  منک .  لقن  امش  يارب  ار  ینالوط  نخـس  کی  زا  ياهصالخ  اجنیا  تسین  دب  تسا  رتدایز  مه 

تلالد رد  شراکـشآ  ناـهنپ و  هک  یتسه  ناـهج  هب  هک  یعیـسو  يهشیدـنا  ماهدرک  داریا  تسا  رادروخرب  یعیـسو  هشیدـنا  میظع و  كرد 
وا يارب  تسا  رعاـش  يوزرآ  هک  ناـنچنآ  ار  تیرح  یئاـبیز  تعیبط ،  نیا  اـیوگ  دراد « :  هطاـحا  تسا ،  ناـسکی  دوجو  تمظع  رب  نتـشاد 
وا زا  ای  دـنریگ  مشخ  وا  رب  مدرم  تسین  مهم  شیارب  و   [ 84 هحفـص [ دنکیم  هناور  دهاوخب  اجک  رهب  روط و  ره  ار  داب  اریز  دـنکیم .  مسجم 
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ریزارـس اـههگلج  رد  مارآ  روطب  دـنکیم و  يراـج  مرن  كاـخ  زا  گرزب و  ياهگنـس  هتخت  زا  دوـخ  هاوخلدـب  ار  اههمـشچ  دنـشاب  دونـشخ 
وا يارب  دزاسیم .  راکـشآ  دـهاوخب  هک  روطنآ  ار  اههرد  اههلق و  اههرخـص ،  اهتخرد ،  دـنکیم .  باترپ  ار  نآ  اههوک  زارف  زا  ای  دزاـسیم 
دنب ياپ  نیا  هب  دنبـسچب .  گنر  زبس  ياههخاش  اب  وبـشوخ  یلگ  هب  یمـس  تابن  ياهراخ  اـی  دـنیورب  اـهراخ  راـنک  رد  اـهقبنز  تسین  مهم 

خاروس زا  هک  ار  کچوک  تارـشح  اـی  درامـشب ،  گرزب  ار  دـنلب  زبس و  رـس  هاـیگ  دـنک و  ریقحت  ار  کـشخ  يهدـشدرخ  هاـیگ  هک  تسین 
 « ] دنک دیجمت  دنردیم  دوخ  لاگنچ  اب  ار  فیعض  تاناویح  هک  يوق  ناگدنرد  يرگیشحو  زا  دیامن و  هرخسم  دننکیم  یشکرس  اههرخص 
قمع تهادـب و  اب  دوب و  هدـش  وربور  شوماخ ،  هدـنز و  تعیبط :  ود  رد  دـحاو  دوجو  رهاظم  اـب  ساـسحا ،  رظن و  نیا  اـب  ع »  یلع «   [ . 1
ربارب رد  هداتـسیا و  شاهقاس  رب  هک  یهایگ  زا  زبس و  گرب  زا  هک  ینوناق  ناـمه  مکحب  دوجو  یمومع  يورین  هک  دوب  هدرک  كرد  یـصاخ 

تخرد هک  روطنامه  و  دیامنیم ،  تبقارم  زین  کشخ  يهدش  درخ  هایگ  زا  نوناق  نامه  مکحب  دنکیم ،  تبظاوم  دیآیم ،  رد  تکرحب  داب 
زا تعیبـط  تبقارم  نـینچمه  و  دـنکیم ،  تبظاوـم  زین  کـچوک  زیچاـن و  ياـهتخرد  زا  دـهدیم  رارق  هجوـت  دروـم  ار  گرزب  لاـسنهک و 

رتمک کچوک ،  ناگدنرپ   [ 85 هحفص [ هدنـسیون .  رگید  رثا  ةأرمل »  اورتغاف  باتک «  زا  راصتخا  هب   [ 1 اهخلم و [  تارشح ،  نایاپراهچ ، 
دراد و ياهژیو  تیعقوم  دوجو ،  هدرتسگ  يهحفص  رد  يدوجوم  ره  هرخالاب  و  تسین ،  اضف  سکرک  یشحو و  تاناویح  زا  نآ  تبقارم  زا 
و تفرگیمن ،  كاخ  تارذ  اهگیر و  هب  تبسن  ار  ع »  یلع «  دید  يولج  دنلب  هوک  تهج  نیدب  تسا .  هتفرگ  ياهرهب  عیـسو  دوجو  نیا  زا 

مه نآ  هک  ارچ  تشادیمن ،  زاب  دـبنجیم  نیمز  ياهگیر  اهفاکـش و  نایم  رد  هک  نیـشن  كاخ  هچروم  هب  هجوت  زا  ار  وا  سوواـط  هب  هجوت 
اب هک  سوواط  هچروم و  رد  ار  دوجو  موهفم  هک  دوبن  نانچ  ع »  یلع «  دوریم .  رامشب  ناوارف  يزیچ  گرزب و  يدوجوم  یتسه ،  ناهج  رد 

يارب و  دـنیبب ،  رتـشیب  دـهدیم ،  رارق  یگنت  رد  ار  نآ  یئانـشور  تسا و  زور  شبـش  هک  شاـفخ  هب  تبـسن  دـنوشیم  هدـنکارپ  زور  ندـمآ 
زین شافخ  رد  دـیدیم  گرزب  تادوجوم  رد  هک  یئاهتمکح  وا  دـشاب .  لئاق  شافخ  هب  تسین  يرتشیب  يدوجو  شزرا  سوواط  هچروم و 

یمومع يورین  هک  تسا  یفاک  دـشاب  هتـشاد  یقمر  دوجوم ،  کـی  هک  نیمه  اـهنت  ع »  یلع «  رظن  زا  درکیم .  هدـهاشم  ار  اـهتمکح  ناـمه 
دوجو یناهج  تلادع  اریز  دیامن .  تیامح  نآ  زا  یساسا  روطب  دنک و  يرادهگن  شنامز  ندیسر  ارف  زا  لبق  گرم  رطخ  زا  ار  نآ  دوجو ، 

 » یلع هک  يزیچ  نآ  تسا  نیمه  و  دشابیم ،  نآ  ياقب  تدم  رد  دوجوم  نآ  يهدـنرادهگن  هک  هداد  رارق  ياهیاپ  رب  ار  ياهدـنز  دوجوم  ره 
نیا رد  دراد . »  ياهدـنروخ  ياهناد  ره  تسه و  یتوق  يرادـناج  ره  يارب  دـنکیم « :  هدارا  دوخ  نخـس  زا  قیقد ،  هداـعلا  قوف  درم  نآ  ع » 
هدش متـس  یناهج  تلادع  نیزاوم  هب  دش ،  داجیا  یعنام  شاهدنروخ  هناد و  نایم  ای  شتوق  رادـناج و  نایم  نایم  رگا  تروص   [ 86 هحفص [
ادخ هک  دنهدب  نم  هب  ار  میلقا  تفه  رگا  مسق  ادخب  دیوگیم « :  ع »  یلع «  تسا .  هتفرگ  رارق  ءارتفا  دروم  تایح ،  شزرا  دوجو و  ینعم  و 

هب هتـسباو  یناهج ،  تلادع  نیزاوم  هب  زواجت  رفیک  درک . »  مهاوخن  منک ،  ینامرفان  میابرب  نآ  زا  يوج  تسوپ  هک  ياهچروم  يهرابرد  ار 
هعفارم هب  تازاجم  تلادع و  اب  هکلب  دنکیمن  لامعا  ار  یلدگنـس  تمیالم و  راک ،  زواجت  اب  هعفارم  رد  هک  تسا  یمومع  تلادـع  تعیبط 

 . تفرگیم همـشچرس  اـج  نیمه  زا  شکچوک  گرزب و  داـیز و  مک و  دـحاو  تاـیح  موهفم  هب  ع »  یلع «  هدـنزرا  هجوت  دـهدیم .  ناـیاپ 
لامعا هدومن و  تاعارم  نوگانوگ  ياهتیعقوم  نتـشاد  اب  ار  اهنآ  هدرک و  نزاوت  داجیا  هدنز  تادوجوم  نایم  هک  یناهج  تلادـع  نیاربانب 
هزاجا هدـشن و  لئاق  يزایتما  تایح  رهاـظم  زا  کـیچیه  يارب  هتخاـس ،  رارقرب  اـهنآ  ناـیم  یناـسکی  تاـبجاو  لـباقتم و  قوقح  كرتشم و 

 . دـیامن متـس  لیلق  قح  رد  دـشابیم  اراد  هک  یترثک  رطاخ  هب  ریثک  اـی  دـنک  زواـجت  فیعـض  هب  دراد  هک  یئورین  رطاـخب  دـنمورین  دـهدیمن 
هب هک  یـسک  بلاط  وبا  رـسپ  قطنم  رد  لصا  نیا  يور  دـشخبیمن .  ریثک  تحلـصم  رطاخب  ار  لیلق  رب  ملظ  یناهج ،  تلادـع  هک  تساجنیا 

هتشک ار  مدرم  همه  ایوگ  دشکب  ار  یسک  قح  انب  هک  یسک  و  تسا ،  هدومن  ملظ  هدنز  تادوجوم  مامت  هب  ایوگ  دنک  متـس  ياهدنز  دوجوم 
تایح ع »  یلع «  قطنم  رد  يرآ  تسا .  هدناسر  رازآ  نارادـناج  مامت  هب  ایوگ  دـنک  رازآ  ار  يرادـناج  هک  یـسک  و   [ 87 هحفص [ تسا ، 

ناراذـگنوناق و نارکفتم و  زا  يداـیز  هدـع  رظن  زا  دـنکیم .  دـشر  نآ  ساـسا  رب  شعورف  هک  تسا  یلـصا  نآ ،  مارتـحا  و  تـسا ،  ناـمه 
هتـسیاش يراک  تیرثکا  تحلـصم  رطاخب  تیلقا  هب  زواجت  دـننکیم ،  یفرعم  یـسایس  لاجر  زا  ار  دوخ  هک  یهورگ  راـکفا »  رد «  نینچمه 
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رثا رد  رفن  رازه  رگا  الثم  تساههتـساوخ .  هب  نانآ  ندیـسر  تیرثکا و  ندوب  ملاس  هب  رـصحنم  اهنت  یبوخ ،  سایقم  اـهنیا  قطنم  رد  تسا و 
راـک نآ  دـندش  هتـشک  رفن  رازه  ود  رگا  دوشیم و  بوسحم  كانتـشحو  يراـک  اـهنیا  رظن  زا  دـندش  هتـشک  هنارگمتـس  هثداـح  کـی  عوقو 
رتفد رد  اریز  تسا .  ياهداس  راـک  ناـسآ و  يهلئـسم  دـش  هتـشک  ياهثداـح  نینچ  رد  رفن  کـی  رگا  اـما  روطنیمه . . .  تسا و  رتکانتـشحو 

 . دومن میظنت  یناسآ  هداس و  تروصب  تسا  نکمم  ار  میسقت  عمج و  تایلمع  برض و  لودج  اما  دتفایمن  ملق  زا  ریثک  حاورا ،  نارگادوس 
تایح دوخ  رد  هکلب  تایح  موهفم  رد  هک  هتفرگ  يدوجو  زا  میقتـسم  روطب  ار  نآ  هک  ینخـس  اب  ار  نارگادوس  نیا  تایرظن  ع »  یلع «  اـما 
هکنآ نودب  ادمع  ار  وا  هک  رفن  کی  هب  رگم  ناناملـسم  هب  دـنتفاییمن  تسد  رگا  مسق  ادـخب  دـبوکیم « :  تسین ،  لئاق  یـشزرا  ماقرا  يارب 

 [ 88 هحفص [ دوب . »  لالح  نم  رب  رگشل  نآ  يهمه  نتشک  انامه  دنشکب ،  دشاب  هدش  یهانگ  بکترم 

موس تمسق 

نارادـمامز راـکفا  رد  تاـیح ،  مارتحا  يهشیدـنا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین  عوضوم  رگـشل »  يهمه  نتـشک  هک «  تسا  نشور  هتبلا 
ار ع »  یلع «  هیرظن  ام  رگا  اجنیا  تساهناسنا .  يهمه  نتشک  اب  ربارب  دصق ،  يور  زا  رفن  کی  نتشک  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  دنک و  خوسر 
 » یلع هک  یئاج  رد  نانآ  هنوگچ  هک  دوشیم  نشور  ام  يارب  میجنـسب  دننیبیم  ترثک  توق و  رد  ار  تلادع  نازیم  هک  ینارکفتم  تایرظن  اب 

نانآ دوریم ،  الاب  وا  تسدـب  تایح  ياهشزرا  دـباییم و  شرتسگ  ع »  یلع «  قفا  هک  یئاج  رد  و  دـنوشیم ،  ریزارـس  دریگیم ،  جوا  ع » 
هب دـننزیم و  ین  لـبط و  دوخ  یفاـشتکا »  تاـیرظن «  ءارآ و  يارب  هورگ  نیا  هک  يدراوـم  رد  مینیبیم  هاـگنآ  دـندرگیم ؟  نشخ  تخس و 
رد دـنهد  شرتسگ  ترثـک  نیا  ساـسا  رب  ار  دوخ  ياـهوزرآ  دـننادیم  اور  تیرثـکا  يارب  دـلابب و  دوخ  يورین  هب  دـنهدیم  هزاـجا  دـنمورین 
وبا رـسپ  دراوم  نیا  رد  مینیبیم  دوشیم  بوسحم  ناسنا  شیدناریخ  دـنمورین و  يهدارا  تایح و  يهنالداع  نوناق  رب  متـس  اهنیا  همه  هکیلاح 

یکدـنا اسب  دـیاشگیم « :  نابز  یگرزب  هداس  نخـس  هب  درادـیم و  رب  تسا  ناسنا  هدارا  تایح و  يالعا  سایقم  هچنآ  يور  زا  هدرپ  بلاط 
زا رتالاب  دشاب .  گرزب  شاهبترم  ماقم و  دنچ  ره  یمدآ  دهدیم « :  حیضوت  يرتمهم  رتابیز و  نخس  اب  هاگنآ  تسا »  ناوارف  زا  رتنوزفا  هک 

دـشاب کچوک  اههدید  رد  دنچ  ره  ناسنا  و  دشابن ،  دنمزاین  هدومن  بجاو  وا  رب  ادـخ  هک  یقح  هنیمز  رد  نارگید  کمک  هب  هک  تسین  نیا 
دنیامن کمک  وا  هب  نارگید  ای  دنک  تدعاسم  هنیمز  نیا  رد  ار  نارگید  دناوتن  هک  تسین  نانچ  دنرامشب ،   [ 89 هحفص [ درخ  ار  وا  مدرم  و 

دـنکیم و نایب  مدرم  يارب  نخـس  ود  نیا  رد  ار  یناهج  تلادـع  نایامن  رهاظم  زا  یکی  ع »  یلع «  دـینیبیم  دـینک  تقد  امـش  رگا  اـجنیا  « . 
يهدرتسگ قارب و  رهاظم  هک  دـنکیم  تباـث  ع »  یلع «  دـناسریم .  تاـبثا  هب  هدوب  هدیـشوپ  دودـحم  راـکفا  رب  یناـمز  رید  زا  هک  ار  یتقیقح 

يارب هک  یناسک  زغم و  کبـس  نادان و  مدرم  تسا  نکمم  اجنیا  تسین .  يزیچ  شزرایب  زیچاـن و  دوجو  زج  يدوجو ،  عقاو  رظن  زا  دوجو 
تقیقح دیشروخ  هک  یماگنه  یگتخیر ،  ورف  نیا  نکل  دندرگ ،  توهبم  نخـس  نیا  ندینـش  زا  دننزیم ،  فک  یچوپ  رادقرب  قرز و  ره 

اب نزو  کبـس  هاک  نیا  دوشیم و  هدنکارپ  گنردیب  دومن ،  بوراج  ار  نازغم  کبـس  یگتخاس  یلایخ و  رون  نآ ،  میظع  وترپ  درک و  عولط 
رـصع خـیرات و  رد  تسا ،  امرفمکح  تاعامتجا  دارفا و  نیب  رد  هک  شجنـس  رد  بارطـضا  نیا  ددرگیم  دوبان  لداع  دوجو  ياـهداب  شزو 

ناسنا و رد  یشخب  نایز  راثآ  یناهج ،  تلادع  نیزاوم  زا  اهسایقم  فارحنا  رثا  رد  هک  تسا  یبارطضا  نیا  دراد .  یناوارف  دهاوش  رـضاح 
مه رس  تشپ  یناوارف  تیعمج  اهزور  یضعب  دیدرکیم ،  یگدنز  اپورا  رد  یطسو  نورق  رد  امـش  رگا  الثم  دروآیم .  رابب  تایح  ندمت و 

سابل اب  هک  یـصخش  يارب  ندز  فک  مارتحا و  يادا  رطاخب  تیعمج  نیا  دـیدیدیم .  رگید  ياهرهـش  اـی  رهـش  نیا  ياهنادـیم  زا  یکی  رد 
هکنآ یب  تیعمج ،  هب  هجوت  نودـب  يدرم  دـینیبیم  ناـیم  نیا  رد  دـناهدرک .   [ 90 هحفـص [ عامتجا  هدـمآ ،  اجنآ  هب  یتنیز  جات  هتـسارآ و 

عقاو رد  هک  یگرزب  تیـصخش  يارب  مدرم  دـنکیم .  روبع  ورهدایپ  زا  اهنت  يدـنت  هاگن  مکحم و  ياهماگ  اب  دـننک ،  اـنتعا  وا  هب  زین  تیعمج 
ياج رد  ار  زیچ  همه  دوشیم و  هریچ  اـهیکیرات  رب  دـنکیم و  عولط  دیـشروخ  هاـتوک  یناـمز  زا  سپ  دـننکیم ،  داـیرف  داد و  تسین  گرزب 

یتسپ صخش  يارب  تسا ،  مدع  مکح  رد  ناشدوجو  هک  تیعمج  نآ  دینیبیم  دینیبیم ؟  هچ  امـش  کنیا  دهدیم .  ناشن  دوخب  صوصخم 
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لابندب دنکچوک  سب  زا  هک  اهنیا  لاثما  و  مجنپ »  لراش  ای «  لوا »  لراش  مانب «  ياهیامورف  يارب  ای  دـننزیم ،  فک  مهدراهچ »  یئول  مانب « 
هک ياهدایپ  درم  هک  دـیربیم  یپ  دـیربیم ؟  یپ  زیچ  هچ  هب  نآ  زا  سپ  هاگنآ  دـننکیم .  دایرف  داد و  دـیآیم ،  رد  يداـیز  ماـقرا  ناـشمان 
 ، تسا هدوب  هلیلاگ »  ای «  نوتلیم »  ای «  رییلوم »  مانب «  یگرزب  یعقاو  تیصخش  دندزیمن ،  فک  دندرکیمن و  ادص  رس و  وا  يارب  تیعمج 

يدارفا هکیلاح  رد  دناشزرایب ،  زیچان و  یلکب  دنشابیم ،  یناوارف  ماقرا  ياراد  هک  یئاهمـسا  نابحاص  دوشیم  مولعم  نامز  تشذگ  اب  و 
دنرادروخرب تمظع  تیصخش و  زا  ینعم  مامت  هب  دزیمن  فک  نانآ  يارب  یـسک  تشادن و  یماقرا  ناشمان  دنتفریم و  هار  ورهدایپ  رد  هک 

 ، تیناسنا و  دندرگیم ،  راکشآ  دوجو  زارف  رب  هورگ  نآ  دچیپیم و  مهب  زیچان  ياههدننز  فک  نآ  اب  ار  شزرایب  دارفا  نیا  یـشومارف ،  . 
یپ نانآ  شزرا  تمظع و  هب  هک  دنوشیم  رهاظ  یلیلق  يهدـع  و  دـنکیم ،  یقلت  اهیکیرات  هب  تبـسن  دیـشروخ  هلزنمب  دوخب  تبـسن  ار  نانآ 

هدومن كرد  ع »  یلع «  ار  هچنآ  دننکیم و  ترارح  بسک  نانآ  زا  زورمین ،  دیشروخ  رون  زا  نیمز  هدافتسا  دننام   [ 91 هحفص [ دنربیم و 
دوخ میظع  سایقم  اب  هک  تسا  یناهج  تلادع  کی  نیا  يرآ  دننکیم .  كرد  زین  نانآ  تسا »  ناوارف  زا  رتنوزفا  یکدـنا  اسب  هک « :  دوب 

یـشزرا چیه  هک  یییناهج  تلادع  دهدیم  رارق  دوخب  صوصخم  ياج  رد  ار  نآ  دجنـسیم و  ار  يرادناج  ره  گنرین ،  فراعت و  نودب  ، 
هب كدـنا »  نیا «  زا  ع »  یلع «  رگا  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  ار  بلطم  نیا  ددرگیمن  دنلبرـس  يزیچاـن  چـیه  دوـشیمن و  تـسپ  نآ  شیپ 
 » یلع هنرگ  و  تسا ،  نینچ  نانآ  هدیقع  هب  نامز و  مدرم  رظن  رد  هک  تسا  نآ  رطاخب  دیوگیم  ناوارف  ار  ناوارف »  ای «  دـنکیم  ریبعت  كدـنا 

یهاگ دننیبیم  ناوارف  هک  ار  يزیچ  تسین و  كدنا  عقاو  رد  دننیبیم  كدنا  ار  هچنآ  دـناهتفر و  اطخ  هدـیقع  نیا  رد  مدرم  هک  دـنادیم  ع » 
رد یتایح ،  میظع  تاناکما  هب  دوب و  هدرک  كرد  ار  تایح  شزرا  یبوخب  ع »  یلع «  دـشابیم .  کـچوک  کبـس و  تقیقح ،  ساـیقم  رد 

اجک ره  لاح و  ره  رد  هدـنز  تادوجوم  مارتحا  تاـیح و  یباـیزرا  رد  یتسه  ناـهج  هک  تسنادـیم  دوب و  هدرب  یپ  هدـنز  تادوجوم  ماـمت 
هک یماگنه  یتح  دیاشگیم ،  نابز  میدرک  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  ياهنامیکح  نانخـس  هب  ور  نیا  زا  دراد ،  ياهنالداع  يهدارا  دنـشاب 

رتشیب قح ،  دـیوگیم « :  هدرک و  نانآ  هب  يور  دـنریذپیمن ،  ناوارف  لباقم  رد  كدـنا  يارب  ار  روبزم  تاناکما  شزرا و  نایوگ ،  فازگ 
دنچ ره  ناسنا  و  دنکیم . . . « :  نایب  نخـس  نیا  اب  ار  يرگید  تقیقح  هاگنآ  دـینکیم »  راکنا  امـش  هک  تسا   [ 92 هحفص [ یئاهزیچ  رد 

وا هب  نارگید  ای  دنک  تدعاسم  هنیمز  نیا  رد  ار  نارگید  دناوتن  هک  تسین  نانچ  دنرامـشب ،  درخ  ار  وا  مدرم  دـشاب و  کچوک  اههدـید  رد 
هب دراد  ناکما  شیارب  دشاب  هتفرگ  رارق  یکچوک  زا  هبترم  ره  رد  دـشاب و  یتیعقوم  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  دـنیامن »  کمک 
 ، هدـنکفا اـهتبهوم  زا  هرهب  مک  ناـسنا  هب  ع »  یلع «  هک  يرظن  نیا  دوش .  دـنمهرهب  عاـمتجا  زا  زین  شدوخ  دـناسرب و  دوس  دوخ  عاـمتجا 

دنکیم نابایب  ارحـص و  ار  اهنش  زیر  تارذ  و  سونایقا ،  ار  بآ  ياههرطق  هک  یتلادع  تسا .  یناهج  تلادع  هب  يو  قیمع  نامیا  زا  یکاح 
دنکیم تیاکح  شیدنا  ریخ  یتایح  تعیبط  زا  هاتوک ،  رظن  نیا  دنادیم .  گرزب  هب  هتـسباو  ار  یکچوک  ره  ناوارف و  لخاد  ار  یکدنا  ره  و 

متـس اـهنآ  هب  زگره  دـهدیم و  رارق  ياهتـسیاش  یگدـنز  بوچ  راـهچ  رد  ار  کـی  ره  هکیروطب  تسا  زوسلد  دوخ  نادـنزرف  هب  تبـسن  هک 
نآ هتـسیاش  ار  اهناسنا  دزاسیم و  قرغ  نآ  رد  ار  هدنز  تادوجوم  ع »  یلع «  هک  تسا  یقیمع  رهم  رگـشیامن  هاتوک ،  هاگن  نیا  دنکیمن . 
زین دوخ  دننک و  تدعاسم  هنیمز  نیا  رد  ار  نارگید  دندرگ و  دنمهرهب  نآ  عفانم  زا  دنـشاب و  رادروخرب  تایح  زا  ینعم  مامت  هب  هک  دنیبیم 
يو ندش  هدنزرا  يهنیمز  رد  یناسنا  ره  تاناکما  هب  دراد و  نانیمطا  تایح  شزرا  یناهج و  تلادع  هب  هک  يولع  رظن  نیا  دـنوش .  کمک 

مـشچب زین  دـخرچیم ،  تایح  شزرا  تعیبط و  تلادـع  هب  نانیمطا  روحم  رب  هک  وسور  كاژ  ناژ  تایبدا   [ 93 هحفـص [ رد  تسا  دقتعم  ، 
راکتبا اب  هک  یماگنه  ای  تسا »  هدیرفاین  هدوهیب  ار  امش  دنوادخ  دیوگیم « :  هداد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  هک  هاگنآ  ع »  یلع «  دروخیم . 

هدنکارپ هک  یمادام  دوشیم « :  وربور  مدرم  اب  هدنزرا  هدیقع  نیا  اب  دنکیم و  فیصوت  رشب  شیدنا  ریخ  تعیبط  هب  ار  دوخ  نانیمطا  یـصاخ 
دنمدوس شیدنا و  ریخ  تهج  ره  زا  دیاهدشن ،  فرحنم  قح  زا  دصق ،  يور  زا  هک  یمادام  همه  امش  ینعی  تسین »  امش  رب  یخیبوت  دیوشن 

صاصتخا يرتشیب  تیمها  هب  دنرامـشیم ،  درخ  ار  نانآ  مدرم  دنکچوک و  اههدـید  رد  هک  ار  نانآ  تاظحل  نیا  رد  ع »  یلع «  دیـشابیم ، 
رد دایز  مک و  کچوک و  گرزب و  نیب  یلماک  يربارب  زا  یکاح  هک  یناهج  تلادـع  نیا  تابثا  رد  دـیکأت  روظنمب  ع »  یلع «  تسا .  هداد 
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اهنآ نایم  دـنربارب و  رگیدـکی  اب  تلادـع  نیا  زکرم  رظن  زا  اهناسنا  مومع  هک  دـنکیم  هراشا  بلطم  نیا  هب  تسا  تابجاو  قوقح و  يهنیمز 
رگیدکی رب  نارگید ،  هب  ندناسر  دوس  لمع و  هب  زج  دنتسه و  یکی  زین  دوجو  نازیم  رد  تسا و  یکی  نانآ  تیناسنا  تفـص  تسین :  یقرف 

دنک و يرکـشان  یلبنت و  هکیـسک  اما  دهدیم ،  شاداپ  وا  هب  دوجو  نوناق  دشاب ،  عفان  نارگید  يارب  دنک و  راک  هکیـسک  دنرادن و  يزایتما 
زاب يرگید  زا  ار  وا  یـسک  دـیوگیم « :  ع »  یلع «  دـناسریم .  رفیک  هب  تسا  قحتـسم  هکنانچ  ار  وا  نوناـق ،  نیمه  دـیابرب ،  ار  نارگید  قح 
رفیک زا  ار  وا  ینابرهم ،  و  تسین ،  وا  تمحر  عنام  مشخ ،  و  دزاـسیمن ،   [ 94 هحفص [ لوغشم  رگید  يادص  زا  ار  وا  یئادص  و  درادیمن ، 
دوجو نیا  يور  زا  هدرپ  ع »  یلع «  هک  میدرک  هراشا  البق  میهدیم .  يرتشیب  حیـضوت  میتفگ  اقباس  هچنآ  يهرابرد  کنیا  درادیمن . »  زاـب 

نآ تسد  هب  شاداپ  رفیک و  شـشخب و  عنم و  هک  دنکیم  نیعم  ءایـشا  تعیبط  زا  یئالاو  نارمکح  دوجو ،  نیا  تسا .  هتـشادرب  هداعلاقوف 
اب ناشدوخ  یتسه ،  ناهج  هنالداع  هدارا  لاثتما  روظنمب  دنراد  تردق  دوخ ،  يدوجو  تعیبط  ياضتقم  هب  تادوجوم  ور  نیا  زا  دـشابیم . 

 . دنیامن هعفارم  رگیدکی 

مراهچ تمسق 

 . دوشیم ناربج  رگید  دروم  رد  دش ،  دراو  صقن  يدوجو  هب  يدروم  رد  رگا  هکیروطب  دنیبیم ،  ربارب  ءایـشا  مامت  رد  ار  دوجو  ع »  یلع « 
ياهیرظن میوگب :  دیاب  اجنیا  رد  تسا .  يدایز  رادقم  هب  صقن  و  صقن ،  رادقم  هب  يدایز  ینعی  دنتـسه  يواسم  ود  ره  صقن  يدایز و  نیا 

نادـیم رد  رـشب  يرکف  ياهتیلاعف  هک  تسا  یمهم  جـیاتن  زا  یکی  دـشابیم ،  يواست  نیا  هب  لـئاق  یتسه  ناـهج  تادوجوم  هنیمز  رد  هک 
اجنیا رد  هچنآ  دوشیم .  بوسحم  نادـیم  نیا  رد  گرزب  یـشبنج  زاغآ  دوخ  نیا  و  تسا ،  هدـیدرگ  لیان  نادـب  یتسه  رارـسا  تاـفاشتکا 
هکنانآ اما  دناهدومن .  راکنا  ار  نآ  یضعب  یتح  دنبایرد و  ار  تقیقح  نیا  دناهتسناوتن  میدق  نارکفتم  زا  یهورگ  هکنیا  تسا  رکذت  هب  مزال 

رد دناهدناوخ ،  ارف  نآ  يوسب  زین  ار  نارگید  هدش و  دقتعم   [ 95 هحفص [ نآ  هب  هدرک و  كرد  نآ  تایـصوصخ  مامت  اب  ار  روبزم  تقیقح 
رد هدرک و  هظحالم  تادوجوم  رهاظم  زا  یضعب  رد  ار  يواست  نیا  یخرب  دنراد  توافت  رگیدکی  اب  نایب  تردق  لیثمت و  یسررب و  تیفیک 

تادوجوم هک  اجنآ  زا  دناهدید و  حوریب  تادوجوم  رد  طقف  ار  روبزم  يواست  رگید  یخرب  دـناهدرک .  داریا  یبلاطم  تقیقح ،  نایب  هنیمز 
رد ار  يواـست  نیا  یـضعب  نکل  دـناهدربن .  یپ  دوجو  يارجم  رد  نآ  سوـسحم  جـیاتن  هب  دناهتـسناد ،  ادـج  هدـنز  تادوـجوم  زا  ار  دـماج 

هدرک و یقلت  فیدر  کی  رد  هدنز  تادوجوم  اب  ار  نآ  هدرب و  یپ  دوجو  يارجم  رد  نآ  سوسحم  جیاتن  هب  هدرک و  یسررب  دماج  تعیبط 
ورشیپ وا  تفگ  دیاب  هکلب  دوریم ،  رامشب  هورگ  نیا  زا  ع »  یلع «  دناهتفگ .  نخـس  هنیمز  نیا  رد  نخـس  نیرتراوتـسا  نایب و  نیرتنشور  اب 

 ، دـنک تابثا  ضقانت  فالتخا و  نیرتکچوک  نودـب  یحیحـص  ساسا  رب  ار  هیرظن  نیا  تسناوت  وا  اریز  دوشیم ،  بوسحم  میدـق  نارکفتم 
 ، یلمع تهج  زا  دوجو ،  يواـست  هلئـسم  یـسررب  رد  ع »  یلع «  تیعقوم  دـیاش  مینادـب .  وا  صوصخم  ار  راـکتبا  تاـبثا و  نیا  دـیاب  هکلب 

یعاـمتجا يدرف و  تاـیح  رد  نآ  جـیاتن  هب  اـت  درکیم  يراـشفاپ  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب  وا  اریز  دـشاب .  شناراـکمه  تیعقوم  زا  رتمهم 
 « ع یلع «  میتفگ  تشاد .  یگنهامه  تفریم  رامـشب  ع »  یلع «  هشیدـنا  روحم  هک  ناسنا  اب  ینعم  مامت  هب  تقیقح  نیا  ددرگ .  لیان  اهناسنا 

96 هحفص [ دوشیم و  ناربج  رگید  دروم  رد  دش  دراو  صقن  يدوجو  هب  يدروم  رد  رگا  هکیروطب  دنیبیم ،  ربارب  ءایشا  مامت  رد  ار  دوجو 
هکنآ روظنم  هب  ع »  یلع «  تسا .  يدایز  رادـقم  هب  صقن  و  صقن ،  رادـقم  هب  يداـیز  ینعی  دنتـسه  يواـسم  ود  ره  صقن  يداـیز و  نیا  [ 

چیه تسا « :  نیا  دیوگیم  هک  يزیچ  نیتسخن  دزاس ،  انشآ  تقیقح  نیا  هب  شتاذ  هار  زا  ینعی  وا ،  هب  اهزیچ  نیرتکیدزن  هار  زا  ار  ناسنا 
دوجو لداعت  هک  تقیقح  نیا  راکنا  ایآ  یتسار  دهدیم »  تسد  زا  نآ  رطاخب  ار  يرگید  زور  هکنآ  رگم  دسریمن  ارف  ناسنا  رمع  زا  يزور 

 ، یـسدنه يربج و  یـضایر  يهدـعاق  چـیه  ایآ  تسا ؟  ریذـپناکما  ناسنا  يارب  دـنکیم  نایب  دوجو  تـالاح  زا  رتهدرتسگ  بتارم ،  هب  ار 
 « ع یلع «  هک  ياهناشن  نیا  زا  قلطم ،  تباث و  فیـصوت  رد  رتهصالخ  و  قلطم ،  تقیقح  رب  رتهدـننک  تلالد  و  تباث ،  قیاقح  هب  رتکیدزن 

داریا نم  هب  یسک  رگا  اجنیا  دوشیم ؟  تفای  دنکیم ،  مسجم  وا  یگدنز  مایا  هدنز و  دوجوم  کی  نمض  رد  ار  دوجو  لداعت  نآ  يهطساوب 
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رد تسا ؟  هدرک  فشک  ار  ياهزات  تقیقح  مادک  ع »  یلع «  دینکیم  روصت  امـش  تسا ،  نشور  مدرم  يهمه  يارب  هشیدنا  نیا  هک :  دـنک 
مینادب راکشآ  قیاقح  لصا  ار  یناهنپ  قیاقح  ای  ددرگ ،  بوسحم  یناهنپ  قیاقح  يهشیر  راکـشآ ،  قیاقح  هکیتروص  رد  میوگیم :  خساپ 
مزلتسم یناهنپ  قیاقح  فشک  تروص  نیا  رد  دوش ،  طبـض  راکـشآ  ناهنپ و  زا  معا  تایئزج  مامت  دنکیم  اضتقا  یمومع  شور  میئوگب  ای  ، 
تدحو کی  رد  شدیاقع  دوب و  دحتم  شدـیاقع  اب  شراکفا  هک  ع »  یلع «  اریز  دوش .  رازگرب  توکـس  هب  راکـشآ  قیاقح  هک  تسین  نآ 

هکنآ روـظنم  هب  رگم  دوـشگن  تسا »  نشور  مدرم  همه  يارب  هک  ینانخـس «  نـیا  هـب  ناـبز  درکیم ،  هوـلج  یتفگـش   [ 97 هحفص [ يرکف 
نابز يرگید  رتبلاج  نخـس  هب  رذـگهر  نیا  زا  دـنک .  ینتبم  ساسا  نیا  رب  دوجو ،  يواست  يهیرظن  تابثا  يهنیمز  رد  یلـصفم  نامتخاس 

ارف ناسنا  رمع  زا  يزور  چـیه  دـیوگیم « :  ع »  یلع «  رگا  يرآ  تسا . »  گرم  يوسب  وا  ياهماگ  ناسنا ،  سفن  دـیوگیم « :  هدوشگ و 
 « تـسا گرم  يوـسب  وا  ياـهماگ  ناـسنا ،  سفن  دـیوگیم « :  اـی  دــهدیم »  تـسد  زا  نآ  رطاـخب  ار  يرگید  زور  هـکنآ  رگم  دــسریمن 

 : » دنک فشک  هدمآ ،  نخـس  ود  نیا  فیدر  رد  نکل  تسا  ناهنپ  نانآ  كرد  زا  دراد و  هلـصاف  مدرم  راکفا  اب  هک  ار  یتقیقح  دـهاوخیم 
هشیدنا و تحارـص  قیقد و  فشک  يهنیمز  رد  امـش  دبال  دهدیم »  تسد  زا  ار  يرگید  تمعن  هکنآ  رگم  دسریمن  یتمعن  چـیه  هب  ناسنا 
ار تراـبع  نیا  نومـضم  هـکنیا  روـظنمب  ع »  یلع «  يرآ  دـیهاوخیم :  يرتـشیب  حیـضوت  دراد  دوـجو  نخـس  نـیا  رد  هـک  یناـیب  حوـضو 

كاروخ کی  اسب  دیوگیم « :  دنک ،  طبض  دنتـسه ،  یکی  ینعم  هدام و  تهج  زا  یلو  فلتخم  دروم ،  رظن  زا  هک  ینوگانوگ  ياهتروصب 
مه کـیدزن  زا  هک  يرود  اـسب  ددرگیم « » .  هداـمآ  وا  يارب  رترود  دـنک  اـهر  ار  وا  رتکـیدزن  هکیـسک  دریگیم « . »  ار  اـهکاروخ  يولج 
رد دنک  لیمحت  دوخ  رب  تسا  اسرف  تقاط  هچنآ  هک  یـسک  دشابیم « . »  ياهرهب  دروم  يدنواشیوخ  عون  کی  یتسود  تسا « . »  رتکیدزن 

دوـخ يزور  زا  هداـیز  هچنآ  رد  وـت  دربیمن « . »  نـیب  زا  هدرک   [ 98 هحفـص [ کین  راک  هک  ار  یـسک  شاداپ  زگره  دـنوادخ  دـنامیم « . » 
راـصتخا ياراد  دوـجو  يواـست  هـیرظن  تاـیئزج  رد  نآ  هنوـمن  اـههد  تاراـبع و  نـیا  یتـسه . »  رادهـنازخ  يرگید  يارب  يدروآ  تسدـب 

رب ناشرود  ذـخأم  هلـصاف و  رد  تسامرفمکح ،  اهنآ  مهب  کیدزن  تاعوضوم  رب  هک  یفالتخا  دوجو  اـب  روبزم  تاراـبع  تسا .  يراکـشآ 
اجنآ رگا  دوشیم و  ناربج  يدایز  اب  اجنآ  دوب  یـصقن  اجنیا  رگا  نیاربانب  دننزیم .  رود  تسا  دوجو  يربارب  زا  ترابع  هک  يدحاو  روحم 

یگدـنز وا  درک .  كرد  ار  يدوجو  تقیقح  نیا  یلماک  يورین  قمع و  اـب  بلاـط  وبا  رـسپ  ددرگیم .  ناربج  اـجنیا  تشاد  دوجو  یـصقن 
ریغ ای  میقتسم  روطب  ار  نآ  دوخ ،  نانخس  زا  ینخس  ره  رد  ای  یگدنز  زا  یـشخب  ره  رد  تخاس و  رارق  رب  روبزم  تقیقح  ساسا  رب  ار  دوخ 
نآ سکع  هب  يرگید  تهج  هب  هکنآ  رگم  درکیمن  كرد  ار  یناهج  تلادـع  تاـهج  زا  یتهج  وا  تشادیم .  مـالعا  نارگید  هب  میقتـسم 

ام ثحب  دروم  يهلئـسم  نامه  نیا  و  دـیدرگیم ،  رداص  لوا  تهج  زا  دوخبدوخ  روبزم  تهج  دـیئوگب  ای  دربیم ،  یپ  یـصاخ  لکـش  رد 
یناهج تلادع  رهاظم  نایم  تقیقح  رد  دنکیم .  رفیک  ای  دـهدیم  شاداپ  هک  تسا  تعیبط  و  تسا ،  سایقم  نیا  لماح  تعیبط ،  هک :  تسا 
یتسه ناهج  تادوجوم  زا  کی  چیه  دوب  دـقتعم  ع »  یلع «  تفای .  ناوتیمن  یمومع  تلادـع  تابثا  يهنیمز  رد  رهظم  نیا  زا  رتراکـشآ  ، 

دـنراد و ياهفیظو  تادوجوم  زا  کی  ره   [ 99 هحفـص [ دوب  دقتعم  وا  دراد .  ياهجیتن  فده و  يدوجوم  ره  هکلب  هدـشن ،  هدـیرفآ  هدوهیب 
لاؤس و دروم  ار  وا  دـنکیم و  جاجتحا  ناسنا  رب  نآ  هلیـسوب  یتسه ،  لداع  ناهج  هک  تسا  ياهفیظو  ياراد  ناـسنا  ياـضعا  زا  يوضع  ره 
هب نازیم  نیا  رد  کچوک  گرزب و  دـنربارب و  مه  اب  يدوجو  مکح  رظن  زا  یتسه  ناهج  تادوجوم  لصا  نیا  يور  دـهدیم .  رارق  باـسح 
 « دروآیم باسح  هب  ارت  کچوک  ياهراک  گرزب ،  ياهراک  یسررب  زا  شیپ  دنوادخ ،  دیوگیم « :  ع »  یلع «  دنراد .  تهابش  رگیدکی 

لمع دوش  نئمطم  هکنآ  يارب  و  تسا ،  هدوشگ  نابز  نخـس  نیا  هب  دـننادیم  زیچان  ار  کچوک  ياهراک  مدرم  رتشیب  هک  تهج  نآ  زا  وا  . 
هک يرفیک  ای  شاداپ  رد  کچوک  ياهراک  هک  دهدیم  هجوت  ار  مدرم  هدش  نیزگیاج  اههشیدـنا  اهلد و  رد  کچوک ،  گرزب و  نیب  هیوست 
رب هدرمـش ،  مزال  ناسنا  ياضعا  رب  هچنآ  کمک  هب  یتسه  ناهج  رگا  ع »  یلع «  هاگدـید  زا  دـنوشیم .  مدـقم  گرزب  ياهراک  رب  دـنراد 
 ، دهدب ار  وا  دب  بوخ و  ياهراک  يازج  دـهد و  رارق  هبـساحم  لاؤس و  دروم  کچوک  گرزب و  ياهراک  رد  ار  وا  دـنک و  جاجتحا  ناسنا 
نآ رد  هک  یبیکرت  دوجو  اب  بکرم  دحاو  لمع  نیا  دشاب .  ناسنا  يهریاد  زا  جراخ  تازاجم ،  هبساحم و  جاجتحا و  تایلمع :  تسین  مزال 
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امـش رب  اـنامه  دـیوگیم « :  ع »  یلع «  دریگیم .  ماـجنا  دوریم  رامـشب  اـهنآ  هلمج  زا  زین  ناـسنا  هک  تادوجوم  دودـح  رد  هشیمه  تسا ، 
نداد شاداپ  ای  رفیک  ندرک و  تبث  ندید و  زا  زگره  نابهگن  نیا  دشابیم . »  ناتدوخ  ياضعا  زا  یئاهسوساج  امش و  دوخ  زا  ینانابهگن 
یناهج تلادع  ناشخرد  ياهگنر  نانچ  اسر ،  هشیدنا  لقع و  یگدنـشخرد  دـننامیب  تاظحل  رد  درک .   [ 100 هحفص [ دهاوخن  يراددوخ 

رسپ ایآ  دیوشیم .  تفگش  رد  هشیدنا  لقع و  نیا  زا  دیریگ  رارق  نآ  ربارب  رد  امش  رگا  هک  ددرگیم  راکشآ  ع »  یلع «  نامـشچ  ربارب  رد 
نخـس دـنکیم  نایب  ار  تقیقح  نیا  هک  ياهظحل  رـصاعم  نادنمـشناد  نابز  اب  دـیوگیم ،  نخـس  تلادـع  نیا  نابز  اـب  هکناـنچ  بلاـط  وبا 

دیوگیمن نخـس  نابز  ود  نیا  اـب  وا  اـیآ  تسا ؟ »  هداد  رارق  هجنکـش  رد  ار  شدوخ  تخاـس  دـساف  ار  دوخ  قـالخا  هک  ره  دـیوگیمن « : 
زا ار  دوخ  دیوگیم « :  هک  هاگنآ  ای  ارم »  دیبایرد  دیوگب  تسا  کیدزن  دراد ،  رارق  دـیدرت  کش و  رد  هک  یـسک  دـیوگیم « :  هک  هاگنآ 

ضوع ینکیم  فرـص  تدوخ  زا  هچنآ  ربارب  رد  زگره  اریز  دـنادرگ ،  لیان  اـهوزرآ  هب  ارت  دـنچ  ره  راد  یمارگ  یتسپ  ینوبز و  هنوگ  ره 
رتشیب ناهانگ ،  هب  ناسنا  گرم  تسا « :  لیبق  نیمه  زا  ریز  زیگناتفگش  تالمج  تسا .  دایز  یلیخ  نانخس  نیا  لاثما  تفرگ » .  یهاوخن 

درادـن و دوجو  يرترب  ماقتنا  اب  تسین و  یتحار  دـسح  اب  درادـن و  یگنادرم  وگغورد  تسا « . »  یگدـنز  نایاپ  ندیـسرارف  هب  وا  گرم  زا 
 « ع یلع «  يرآ  دیـشاب . »  هتـشاد  راـظتنا  ار  نآ  لاـثما  تشاد  یبوخ  تلـصخ  یـسک  هاـگره  دوب « . »  دـهاوخن  تروشم  كرت  رد  یتسرد 

یتسه ناـهج  و  دـشابیم ،  رارقرب  تباـث و  لاـح ،  ود  نیا  رد  تسا و  رادروخرب  تلادـع  تدـحو و  زا  یتسه  ناـهج  هک  دوب  هدرک  كرد 
هدرک كرد  ار  هچنآ  مامت  وا  تسا .  هداد  رارق  تادوجوم  تعیبط  رد   [ 101 هحفص [ ار  شاداپ  رفیک و  تردق  و  باسح ،  يورین  هک  تسا 

ار نآ  لاکـشا  اهگنر و  و  یـسررب ،  ار  یناهج  تلادـع  تاهج  زا  زین  يرگید  تاهج  هکنآ  زج  تشاد ،  راـهظا  ناـیب  نیرتتفگـش  اـب  دوب 
 [ 102 هحفص [ دندوب ؟  هچ  تاهج  نیا  ایآ  دوب .  هدومن  طبض 

قیمع تبحم 

یگدـنز لیلد  تادوجوم ،  ریاس  ناسنا و  اب  ناسنا  ینابرهم  و  تسا ،  نوناق  قطنم  زا  رتـالاب  تبحم ،  قطنم  هک  دوب  هدرک  كرد  ع »  یلع « 
ياهداب دروخرب  دوبن  دـندرکیم  روصت  ناـنآ  هک  یتیعقوم  نآ  ع »  یلع «  رظن  زا  نز  تیعقوم  تسا  مدـع  ربارب  رد  دوجو  گرم ،  ربارب  رد 

ندـش دوباـن  دوشیم .  بوسحم  دوجو  يواـست  یتـسه و  ناـهج  تلادـع  زا  نیمز ،  کـی  رد  ناتـسمز  بآ  رپ  ياـهربا  ناتـسبات و  نازوس 
 ، تعیبط لمحت  تسا .  رارقرب  يواست  تلادـع و   [ 103 هحفـص [ نیا  ساسا  رب  تقیقح ،  کی  رد  میالم  ياهمیـسن  اهدابدرگ و  اهنافوط و 

ياهورین دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا  یهیدـب  تسا .  روبزم  يواـست  تلادـع و  زا  یـشان  دوخ ،  رهاـظم  ماـمت  رد  ار  شاداـپ  رفیک و  نوناـق 
قالخا و ناسنا و  تافـص  هک  اجنآ  زا  دـننک .  تیلاعف  هب  عورـش  كارتشا  روطب  دـنوش و  هتخیمآ  مهرد  ناویح  داـمج و  زا  معا  زین  تعیبط 

تالاح تافص و  دنریگیم ،  همشچرس  دهدیم  لیکشت  ار  ناسنا  تیـصخش  هک  تایح  يداحتا  یبیکرت و  رـصانع  زا  وا  لایما  تاساسحا و 
هک دـیدج  یملع  دـعاوق  نآ  لابندـب  قیمع و  شجنـس  یـسررب و  دـننکیم .  راک  هب  عورـش  كارتشا  روطب  هدـش و  هتخیمآ  مهرد  روبزم ، 
 « ع یلع «  رظن  زا  ناسنا  میدـید  ـالبق  دـناسرب .  تاـبثا  هب  ار  ینعم  نیا  دـناوتیم  هتخاـس ،  راوتـسا  ياهژیو  ياـههیاپ  رب  ار  دوخ  تاـفاشتکا 

بطاخم نآ  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  يرعـش  دـنهدیم  تبـسن  وا  هب  هک  يراعـشا  هلمج  زا  دوریم .  رامـشب  یتسه  ناـهج  زا  یلماـک  يهنومن 
یلع تسا  یعیبط  تسا .  هدش  هدیچیپ  وت  رد  گرزب  یناهج  هکیلاح  رد  یتسه ،  کچوک  یمـسج  وت  ینکیم  نامگ  دیوگیم :  هتخاس و 

 » نیا رد  ار  دوجو  يواست  یناهج و  تلادـع  رهاظم  دـنکیم و  وجتـسج  تسا  ناسنا  هب  هتـسباو  هک  یتاناکما  مامت  تیعقوم ،  نیا  رد  ع »  » 
 « ع یلع «  دنکیم .  فشک  دخرچیم ،  نآ  رد  شراکفا  هک  ياهبوچ  راهچ  نمـض  رد  هدـش »  هدـیچیپ  نآ  رد  گرزب  یناهج  هک  یمـسج 

طباور نیا  زا  هک  يزیچ  ره  دراد و  دوـجو  ریذـپان  لاوز  یطباور   [ 104 هحفـص [ تادوجوم ،  نایم  هک  درک  كرد  هناقیمع  میقتـسم  روطب 
رگید تادوجوم  اب  دـیاب  راچان  دوش ،  بوسحم  تادوجوم  نیا  زا  یکی  ناـسنا  هکیتروص  رد  دـنکیم و  مک  زین  دوجو  موهفم  زا  دـهاکیم 

تادوجوم زا  رگا  دوجوم  نیا  تسا .  رتبسانم  رتراوازس و  دوخ ،  دننام  هب  دوجوم  طابترا  تروص  نیا  رد  دشاب .  هتـشاد  يدوجو  طابترا 
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طابترا دراد ،  رارق  هدنز  تادوجوم  سأر  رد  هک  ناسنا  اما  دوب .  دهاوخ  رتتباث  رتیوق و  رگید  هدنز  تادوجوم  هب  نآ  یگتـسب  دشاب  هدنز 
ار هتسیاش  تیعمج  هک  هاگنآ  ع »  یلع «  ددرگیم .  بوسحم  یعامتجا  يدرف و  رظن  زا  وا  يدوجو  ترورـض  نیتسخن  شناسنا  ردارب  اب  وا 
 ، تقیقح رد  دشاب ،  هتشاد  تموکح  نآ  رب  شلاکـشا  نیرتهدنزرا  یناعم و  نیرتهدرتسگ  اب  یعامتجا  تلادع  هک  دنکیم  یفرعم  یتیعمج 

همـشچرس یناهج  تلادـع  حور  زا  اـعبط  هک  اـجنآ  زا  نوناـق  نیا  دـهدیم .  رارق  ارجا  دروم  تسا  نوناـق  هب  هتـسباو  هک  ار  يزیچ  اـی  نوناـق 
رارصا بلاط  وبا  رسپ  مینیبیم  تهج  نیدب  دنکیم .  هولج  يرورـض  رما  کی  تروصب  هدش و  راکـشآ  ع »  یلع «  يهشیدنا  رد  دریگیم ، 
تبحم دیامن .  تاعارم  ار  نیناوق  تسا ،  نوناق  زا  رتالاب  هک  یناسنا  تبحم  يهلیـسوب  دنک و  یـسررب  ار  نیناوق  ياروام  هک  دراد  يدـیدش 

کی دوشیم ،  بوسحم  يدوجو  ترورـض  کی  تبحم  هک  اجنآ  زا  تسین .  يزیچ  لاـمک  يدـنلب و  هب  يداـم  یحور و  قیمع  هقـالع  زج 
مدرم هـک   [ 105 هحفـص [ دـنکیم  يروآداـی  تبحم  تاحفـص  زا  هحفـص  نیتـسخن  رد  ع »  یلع «  دوریم .  رامـشب  زین  یقـالخا  ترورض 

لابندب دنکیم و  فیـصوت  مناردارب »  هب «  ار  نانآ  احیرـص  تسا  مدرم  رادـمامز  دوخ ،  هکنیا  دوجو  اب  ور  نیا  زا  دـنردارب ،  مه  اب  یگمه 
شیاهرگشل نارـس  هب  وا  دوب ،  دهاوخ  تبحم  مزلتـسم  راچان  يردارب  نیا  دناردارب و  مدرم  همه  اب  نانآ  هک  دهدیم  رکذت  نانارمکح  هب  نآ 

و دوشن ،  تیعر  رب  وا  لاح  رییغت  ثعاب  هدـش ،  هداد  صاصتخا  وا  هب  هک  یتمعن  يرترب و  تسا  راوازـس  نارمکح  يارب  دـیوگیم « :  نینچ 
 « ع یلع «  دراداو . »  شناردارب  هب  تبحم  هب  رتشیب  دنک و  کیدزن  ادخ  ناگدنب  هب  رتشیب  ار  وا  هتخاس ،  وا  بیـصن  دنوادخ  هک  یئاهتمعن 

هدش وربور  اهناسنا  مومع  اب  حیحـص  تواضق  کی  اب  درادـیم ،  مالعا  تبحم  یتسود و  رد  مدرم  اب  ار  نایاورنامرف  دوخ و  يردارب  هکنآ  زا 
یکاپان زج  يزیچ  امش  نایم  دیردارب ،  مه  اب  امش  انامه  دیوگیم « :  دنکیم و  نالعا  نانآ  هب  زایتما  ای  یگدنکارپ  نودب  ار  يردارب  نیا  و 

تبحم یتسود و  و  وس ،  کی  رد  ار  هشیدنا  ءوس  لد و  یکاپان  هلیـسو  نیدـب  ع »  یلع «  تسا . »  هدـنکفاین  یئادـج  اههشیدـنا  ءوس  اهلد و 
هک تعیبط  دیاب  راچان  تسا ،  نارگید  تبحم  زا  ندش  دنمهرهب  یناسنا  ره  يدوجو  قح  هک  اجنآ  زا  دـهدیم .  رارق  رگید  يوس  رد  ار  یبلق 
اب دـناهدرکن ،  شنت  هب  تبحم  سابل  هتخاس و  اهر  ار  وا  شناسک  ناکیدزن و  ناگیاسمه و  هک  یناسنا  هب  تسا  اهسایقم  اهشزرا و  لـماح 
وا رتکیدزن   [ 106 هحفـص [ هکیـسک  دیوگیم « :  ع »  یلع «  لصا  نیمه  يور  دهد .  شاداپ  ناگناگیب  يهیحان  زا  یناوارف  تبحم  رهم و 

تــسا رارقرب  یناـسنا  تـبحم  ساـسا  رب  هـک  توـخا  نـیا  تاـعارم  رطاـخب  ع »  یلع «  ددرگیم . »  هداـمآ  وا  يارب  رترود  دــنک ،  اــهر  ار 
دوبن وت  رد  دنسپان  ياهتلصخ  رگا  دعب ،  اما  دریذپیمن « :  درادن  یساسا  شزاس  تبحم  یتسود و  اب  هک  اجنآ  زا  ار  دنـسپان  ياهتلـصخ 

زا سپ  وا  دـنک ،  دربن  دوخ  نافلاخم  اب  دـهدیم  هزاجا  بلاط  وبا  رـسپ  هب  فراـعتم  نیناوق  رگا  يدوب . »  مدـقم  نارگید  رب  راـک  نیا  رد  وت 
هب تسد  هدرک  وجتـسج  ناـیوجگنج  ياـهلد  رد  ار  یناـسنا  توخا  طـباور  هدومن و  تاـعارم  دوخ  بلق  رد  ار  تبحم  بناوـج  ماـمت  هکنآ 

يور زا  هکنآ  هن  تسا  هودـنا  هیرگ و  اب  مأوت  يراچان و  يور  زا  دربیم ،  ریـشمش  هب  تسد  راک  نایاپ  رد  وا  رگا  نیاربانب  دـنزیم .  گنج 
نایوجگنج يارب  تسکـش  ساسحا  زا  رتکاندرد  ع »  یلع «  يارب  يزوریپ  ساسحا  تقیقح ،  رد  دشاب .  يداش  هدنخ و  اب  هتخیمآ  رایتخا و 

ماقتنا و زا  ار  دوخ  ناوریپ  نادـنزرف و  اهر و  دوخ  گرم  زا  سپ  ار  نارگزواجت  دـهدیم  هزاجا  بلاط  وبا  رـسپ  هب  فراـعتم  نیناوق  رگا  دوب 
دوخ نادـنزرف  ناوریپ و  گرزب ،  نخـس  نیا  اب  هتخاس  راداو  ار  وا  هک  تسا  ینوناق  ره  ياروام  هک  ناسنا  هب  تبحم  دراد .  زاب  نانآ  اب  دربن 

هک تسین  یـسک  دـننام  هدرک ،  اطخ  هدوب و  قح  يوجتـسج  رد  هک  یـسک  اریز  دـیگنجن ،  جراوخ  اب  نم  زا  سپ  دـهد « :  رارق  بطاخم  ار 
تداعس  [ 107 هحفـص [ هب  ار  ناـسنا  تداعـس  قـیمع ،  تبحم  نیا  کـمک  هب  ع »  یلع «  تسا . »  هدیـسر  نآ  هب  هدوـمن و  بـلط  ار  لـطاب 

زین مدرم  ریاس  يارب  دـنرادیم ،  اور  شاهیاسمه  هب  تبـسن  ناسنا  يارب  هچنآ  دزاسیم و  طوبرم  اهناسنا  ماـمت  تداعـس  هب  هکلب  شاهیاـسمه 
هک یتـبحم  ناـمه  زا  ار  نارگید  نادـنزرف  دـنارذگب و  دـح  زا  ار  تبحم  هک  تسا  نیا  ناـسنا  تداعـس  زا  و  درامـشیم ،  اور  وا  هب  تبـسن 

یگمه ات  امن »  تیبرت  نآ  هب  ار  میتی  ینکیم  تیبرت  ار  دوخ  نادنزرف  هچنآ  هب  دنادرگ « :  رادروخرب  دزاسیم ،  دنمهرهب  ار  دوخ  نادـنزرف 
تسا و تیناسنا  ترارح  لماح  هتفای و  يرترب  یمسر  نیناوق  رب  یئابیز  شزرا و  رظن  زا  هک  یتلادع  دننک ،  كرد  ار  یـساسا  تلادع  حور 

ناتنالاسگرزب دننک و  يوریپ  نالاسگرزب  زا  امش  نالاسدرخ  دیاب  دنادرگیم « :  لیان  نوناق  ربارب  رد  میلست  قطنم  هن  بلق  قطنم  هب  ار  مدرم 
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 « ع یلع «  نابز  هب  تبحم  قطنم  دوشیم ،  بوسحم  صقن  کین ،  ياهراک  نداد  ماجنا  زا  یگدنامرد  رگا  دنزرو . »  تبحم  نالاسدرخ  هب 
هب ع »  یلع «  دشاب . »  زجاع  یبایتسود  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتناوتان  دـنکیم « :  یفرعم  صقن  نیرتالاب  ار  یبایتسود  زا  زجع  ، 

هکلب دیزیهرپب »  لادج  ینمـشد و  زا  دیوگیم « :  دنکیم و  هفاضا  تسا ،  لادج  ینمـشد و  هب  لیامت  هک  يرگید  زجع  یگدـنامرد ،  نیا 
يراوگرزب زا  نخس  یمرن  دنکیم « :  مکحم  تسا  تبحم  همشچرس  هک  ار  اهلد  طابترا  مرن ،  نخس  اریز  تسا .  نیا  زا  رتالاب  نخـس  یمرن 

هکیماگنه ع »  یلع «  تسین .  شیاسآ  بجوم  ناسنا  يارب  یبایتسود  ساسحا  دـننام  يزیچ  چـیه  لد  ياههتـساوخ  نایم  یتسار  تسا . » 
هرابرد هداد و  رارق  فیدر  کی  رد  تسا  ناسنا  ياقب  هیام  هک  ار  يردارب  یتسار و  لوپ و  دربیم ،  جنر  شنامز  ياهیدب   [ 108 هحفص [ زا 

ساـسحا وا  هیحاـن  زا  هک  يردارب  تسار و  ناـبز  لـالح ،  لوـپ  دـنهدیم :  تسد  زا  ار  زیچ  هس  مدرم  يدوزب  دـیوگیم « :  شناـمز  مدرم 
تسا یتعاس  نآ ،  يهلحرم  نیرتدیدش  دوریم ،  رامشب  یتخس  نیرتگرزب  تسا  یئاهنت  بجوم  هکنآ  رطاخب  تبرغ  رگا  دننک . »  شمارآ 

 ، ددرگ دـنمهرهب  اـهنآ  تبحم  رهم و  زا  تسیاـبیم  هک  یئاـهلد  زا  نآ  لابندـب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود  ناردارب و  ناـسنا  هک 
نز تیعقوم  میراچان  اجنیا  ام  تسا . »  تبرغ  ناتسود  نداد  تسد  زا  دشاب « » .  هتشادن  تسود  هک  تسا  یسک  بیرغ  دوشیم « :  مورحم 
زا فصن ،  نیا  تسا  نکمم  اـیآ  دوشیم .  بوسحم  ناـسنا  زا  یمین  نز  تسا  نشور  مینک .  یـسررب  هصـالخ  روـطب  ع »  یلع «  رظن  زا  ار 

ناسنا رب  ناسنا  تبحم  هب  مکاح  هک  ار  یناهج  تلادـع  ياهسایقم  تسا  فظوم  رگید  فصن  اـیآ  دـشاب ؟  یلاـخ  رگید  فصن  هب  تبحم 
نز تیعقوم  هدرک و  ریسفت  یمرگرس  هفیطل و  یعون  نز ،  هرابرد  ار  ع »  یلع «  نانخـس  زا  یـضعب  یهورگ ،  دهد ؟  رارق  متـس  دروم  تسا 
رد هدرک و  هیکت  هدوشگیم ،  نابز  نآ  هب  ياهژیو  ياهتیعقوم  رد  ع »  یلع «  هک  ینانخس  هب  ور  نیا  زا  دناهتشاذگ .  لمهم  يو  رظن  زا  ار 

دـناهدرک و يراـشفاپ  هدرکیم ،  فورعم  هب  رما  طـقف  هنیمز  نیا  رد  ع »  یلع «  هتـشاد و  ینمـشد  يو  اـب  ياهدـش  هتخانـش  نز  هک  يدروم 
لماوع نتخاـس  نشور  شروظنم  هتفگ و  يدودـحم  تیعقوـم  رد   [ 109 هحفـص [ هک  ار  ینانخـس  نینچ  ع »  یلع «  هک  دـناهدومن  شومارف 

مومع ع »  یلع «  روظنم  هکیلاح  رد  تسا ،  هدرک  داریا  رتمکحم  رتتخس و  نادرم ،  زا  یخرب  هرابرد  تسا ،  فلتخم  ياههشیدنا  دروخرب 
 . دنشابیمن تالاح  مامت  رد  نانز  همه  شروظنم  دیوگیم  نز  هرابرد  ار  نانخس  نیا  لاثما  رگا  هکنانچ  دنتسین ،  اهتیعقوم  مامت  رد  مدرم 
زا هک  ینانز  ای  دنشاب  درم  هچ  دناهتفرگ ،  رارق  نانخس  هنوگ  نیا  ضرعم  رد  دنـشابیم  تافارحنا  اهیتخبدب و  زورب  ثعاب  هک  یناسک  اریز 

تـسا نآ  رطاخب  دنکیم  موجه  یـصوصخم  دراوم  رد  نانز  نادرم و  هنوگنیا  هب  رگا  ع »  یلع «  يرآ ،  دـنرادروخرب .  نادرم  ذوفن  ورین و 
یلکب نانز ،  اب  ع »  یلع «  يراتفردـب  هب  داقتعا  هک  تساجنیا  دـننکیم .  يریگولج  نآ  ناوریپ  تلادـع و  قح و  زا  دراوم  نیا  رد  نانآ  هک 

يراتفردـب نز  اب  نآ  هلیـسوب  ع »  یلع «  هک  هملک  کی  منکیم  تساوخرد  دـنراد  هجوت  بلطم  نیا  هب  هک  یناـسک  زا  نم  دوریم .  نیب  زا 
هلمح درم  اـی  نز  هب  یماـگنه  ع »  یلع «  دـنروایب  نم  يارب  دـشابن ،  یـصاخ  تیعقوم  رد  ینیعم  صخـش  هب  عجار  هملک  نآ  دـشاب و  هدرک 

 ، ناسنا کی  ناونعب  ع »  یلع «  رظن  زا  نز  تیعقوم  تسا  هدوب  زیتس  رد  هنتف  اب  اـهنت  وا  نیارباـنب  دـندرکیم .  اـپب  بوشآ  هنتف و  هک  درکیم 
گرم رد  ع »  یلع «  قیمع  هودـنا  اـیآ  تشادـن .  دوـجو  اـهنآ  ناـیم  يزاـیتما  نیرتـکچوک  دوـب و  يو  رظن  زا  درم  تیعقوـم  دـننام  تسرد 

یناـسنا قوقح   [ 110 هحفـص [ ماـمت  زا  هـک  دوـب  هدرک  كرد  یناـسنا  ناوـنعب  ار  نز  يو  هـک  تـسین  نآ  لـیلد  ع ، »  همطاـف «  شرـسمه 
ار نارگید  دوش و  دـنمهرهب  یناسنا  تبحم  زا  تابجاو ،  قوقح و  نیا  ساسا  رب  دـشاب و  وا  يهدـهع  رب  تابجاو ،  ماـمت  ددرگ و  رادروخرب 

دنزرف دنتفرگیمن و  کین  لاف  هب  ار  نآ  دندشیمن و  لاحـشوخ  رـسپ  دنزرف  زا  تیلهاج ،  زا  دعب  تیلهاج و  بارعا  ایآ  دنادرگ ؟  دنمهرهب 
اب شرـسمه  گرم  زا  سپ  قدزرف  هک  يروآ  تفگـش  نخـس  نیا  ایآ  دنتفرگیمن ؟  دب  لاف  هب  ار  نآ  درکیمن و  كانهودنا  ار  نانآ  رتخد 
 : دـشابیمن نز  هرابرد  تسا ،  ع »  یلع «  رـصع  هب  لصتم  هک  وا  رـصع  هیرظن  رگـشیامن  تفگ ،  وا  هرابرد  تشادیم ،  تسود  ار  وا  هکنیا 

يارب هدرم  نیرتناسآ  ینعی  دشاب .  هتـشاد  باقن  هک  تسا  یـسک  هدیـسر ،  ارف  وا  گرم  هک  شناتـسود  نایم  زا  هدرم  نیرتناسآ  ناسنا  يارب 
تسین نآ  هتسیاش  قدزرف  رظن  زا  نز  نیاربانب  تسا .  نز  شروظنم  دنزیم و  باقن  هک  تسا  ياهدرم  شنایانشآ  ناتـسود و  نایم  زا  ناسنا 

نامه مدرم  زا  هکنیا  دوجو  اـب  ع »  یلع «  تسا  نز  هکنیا  رطاـخب  طـقف  ارچ ؟  دنـشاب .  كانهودـنا  وا  گرم  رد  دـننک و  هیرگ  وا  يارب  هک 
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هک ینانخـس  نمـض  رد  وا  تفریم .  رامـشب  نانآ  نیرتقیمع  نیرتهدنزرا و  نیرتذـفان و  ساسحا ،  دـید و  هشیدـنا و  رظن  زا  نکل  دوب  نامز 
نیا رد  دیآیم » . . .  ناشدب  رتخد  زا  دنراد و  تسود  ار  رسپ  نانآ  زا  یخرب  دیوگیم « :  هدرک ،  شنزرـس  ار  هناقمحا  هشیدنا  نیا  ناوریپ 

 » یلع نیا  زا  هتشذگ   [ 111 هحفص [ دنکیم .  عمج  ار  یگمه  ناسنا »  تفص «  اهنت  تسا و  یکی  ع »  یلع «  رظن  زا  رتخد  رـسپ و  تروص 
هکنآ رطاخب  نز  هب  تبـسن  دـنادیم  بجاو  بلق  شوخ  ناسنا  يارب  دزرویم  تبحم  نافیعـض  هب  هژیوب  مدرم  ماـمت  هب  هک  یـسک  ناـمه  ع » 
تـسد چم  دینک و  يرای  ار  هدیدمتـس  دـیوگیم « :  ور  نیا  زا  دـشاب .  رتنابرهم  تسا ،  فیعـض  اتاذ  میئوگن  رگا  هدـش ،  هدرمـش  فیعض 

زا يریگولج  هب  ار  امـش  نم  دیوگیم « :  يرگید  دروم  رد  دینک . »  یکین  دوخ  نارـسمه  اب  دـیریگب و  تسا  ینامگدـب  ثعاب  هکیرگمتس 
ریاـس اـب  اـهناسنا  نآ  لابندـب  اـهناسنا و  موـمع  تسخن  هکنآ  روـظنمب  بلاـط  وـبا  رـسپ  مهدیم . »  ناـمرف  ناتنارـسمه  هـب  یکین  اـهیتشز و 

هک شناد  يهنیمز  رد  دـنکیم و  بیقعت  دوخ  توعد  رد  ار  لصتم  ریجنز  نیا  ياههقلح  دـنچیپ ،  هب  تبحم  یمرگ  هب  ار  دوخ  تادوجوم ، 
كانتـشحو ار  ناـهانگ  ترثـک  ع »  یلع «  رگا  تسا . »  شناد  زاـغآ  یناـبرهم ،  دـیوگیم « :  تسا  راکـشآ  ع »  یلع «  رظن  زا  نآ  شزرا 

داجیا مرگ  تبحم  اهلد  رد  هکنآ  ياجب  دناشکیم و  یلدگنس  هب  ار  ناسنا  تداع ،  بسک  مکحب  هانگ  ترثک  هک  تسا  نآ  رطاخب  دنیبیم 
تخـس و  تسا ،  اهلد  ندش  تخـس  رطخب  اهکـشا  ندیکـشخ  دیوگیم « :  هنیمز  نیا  رد  وا  دروآیم .  دوجوب  اهنآ  رد  يدرـس  رفنت  دنک ، 

دراد هچنآ  زا  ینابرهم ،  نیا  رثا  رد  دوب و  دـهاوخ  نابرهم  دـشابن  راکهانگ  ناسنا  رگا  نیاربانب  تسا . »  ناهانگ  ترثک  رثا  رد  اـهلد  ندـش 
 [ 112 هحفـص [ وا  هب  ار  دوخ  دروآ  تسد  لام و  يراد  نانیمطا  تردارب  هب  تبـسن  رگا  دـنکیمن « :  غیرد  شناسنا  ردارب  هب  کمک  هار  رد 

یناف هب  توعد  روحم  رب  هک  ینانخـس  هعومجم  هب  ع »  یلع «  ناـیاپ ،  رد  زاـس . »  راکـشآ  وا  يارب  ار  یبوخ  نک و  کـمک  ار  وا  شخبب و 
یقالخا گرزب  ثاریم  نیرتالاب  نانخـس  نیا  تفگ  دیاب  قح  هب  دیاشگیم .  نابز  دخرچیم ،  تبحم ،  رهم و  رظن  زا  مدرم  رد  مدرم  ندش 

ارت هک  یـسک  هب  نک و  رارقرب  طابترا  هدـش  ادـج  وت  زا  هک  یـسک  اب  تسا « :  لیبق  نیمه  زا  ریز  يابیز  نانخـس  دوشیم .  بوسحم  ناـسنا 
هدرک يراتفردب  وت  اب  هک  سک  نآ  هب  نک .  یکین  مدرم  مومع  هب  دـننک  یبوخ  وتب  نارگید  يراد  تسود  هکنانچ  نک .  اطع  هدرک  مورحم 

 ، گرزب توعد  نیا  لیمکت  روظنمب  بلاط  وبا  رسپ  دیهد . » . . .  تداع  هدرک  مورحم  ار  امش  هکیـسک  هب  شـشخب  هب  ار  دوخ  نک .  یکین 
اریز وا ،  ياهرهـش  ناگدـنب و  يهرابرد  دیـسرتب  ادـخ  زا  دـیوگیم « :  هتخاس و  كرتشم  تبحم  نیا  رد  ار  اهناسنا  اهنیمز و  نایاپراهچ ، 

رد یگدـنز  لیلد  تادوجوم ،  ریاس  ناسنا و  اب  ناسنا  ینابرهم  يرآ  دریگیم . »  رارق  لاؤس  دروم  نایاپراهچ  اهنیمز و  هرابرد  یتح  اـمش 
 [ 113 هحفص [ دوریم  رامشب  لداع  دوجو  ياههتساوخ  زا  یکی  هکلب  گرم ،  ربارب 

تایح یتسار 

لوا تمسق 

رد دیاش  دشابیم  زوریپ  دنمورین  تایح  يهتـساوخ  تسا و  یئابیز  تقیقح و  حور  نآ ،  اریز  تسا .  ینامیپ  امـش  رب  امـش و  زا  یتسار ،  نیا 
 ، لماک صلاخ و  یتسار  تسا ،  تادوجوم  تایـصوصخ  دوجو و  تعیبط  هب  هتـسباو  هچنآ  ماـمت  رد  یلک  روطب  تاـیح و  داـمج و  ناـهج 

یتسار رثا  رد  اهنت  دـشابیم .  کلف  نیمز و  زور و  بش و  روح  یتسار ،  نیاربانب ،  دوش .  بوسحم  یناـهج  تلادـع  رهاـظم  نیرتراکـشآ 
هدعوب نیمز  هک  تسا  یتسار  هطساوب  دشخردیم .  دیشروخ  درابیم و  ناراب  دنیآیم و  دیدپ  رگیدکی  لابندب  هناگراهچ  لوصف  هک  تسا 

هب تاـیح  تعیبط و  نیناوق  یگداتـسیا   [ 114 هحفـص [ دـنایوریم .  عقومب  ار  تاتابن  ینامز ،  ریخأت  میدـقت و  نودـب  دـنکیم و  اـفو  دوخ 
یتسار نیا  تسا .  یتسار  حیحـص  نوناق  مکحب  همه  هدـنز  تادوجوم  لسن  دـیلوت  اهگر و  رد  نوخ  ناـیرج  داـب ،  شزو  دـشابیم .  یتسار 

نآ يوسب  هتفرگ و  همشچرس  اجنآ  زا  یناهج  تلادع  هک  تسا  ياهمشچ  نیرتگرزب  نیتسخن و  تسا  ءاقب  نوناق  روحم  هک  لماک  صلاخ و 
لقع و مکحب  ار  مدرم  حالـصا  دراد ،  يدـیدش  شنکاو  لماک و  یـسررب  دوجو ،  یتسار  يهنیمز  رد  ع »  یلع «  هک  اجنآ  زا  ددرگیم .  زاب 
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تیـصخش تاـیح و  شزرا  قیمع  كرد  زج  حالـصا ،  حیحـص  موهفم  تسا .  هداد  رارق  شیوخ  فدـه  نیتـسخن  دوخ ،  دـید  ساـسحا و 
روحم اهنت  يونعم ،  يداـم و  دوجوم  ره  رد  یتسار  دوریم ،  رامـشب  حالـصا  موهفم  اـهنت  موهفم ،  نیا  هک  اـجنآ  زا  تسین .  يزیچ  دوجو ، 

هب هجوت  نودب  رـشب  هک  ینیناوق  زا  يرایـسب  هک  تساجنیا  دوریم .  رامـشب  زین  یناهج  تلادع  روحم  میدید  هکنانچ  دوب و  دـهاوخ  حالـصا 
ره هکنانچ  دوشیم .  جراخ  حیحص  حالصا  هریاد  زا  تسا ،  یحالصا  نیناوق  شدوخ  لایخ  هب  هدومن و  قافتا  نآ  رب  دوجو ،  میظع  نیناوق 

دـشابن ینتبم  حیحـص  لوصا  رب  رگا  حالـصا  اریز  ددرگیم .  طقاس  حیحـص  حالـصا  زا  تسا  فلاخم  یئابیز  تقیقح و  حور  اـب  هک  يزیچ 
تیاکح ابیز  یتسار  کی  زا  تسا  راوتـسا  يدیعب  لوصا  رب  هک  اجنآ  زا  حیحـص  حالـصا  دوب .  دهاوخن  غورد  رب  یحطـس  قفاوت  زج  يزیچ 

يرادهگن ع »  یلع «  رظن  زا  حالـصا  روحم  تهج  نیدب  دـنادرگیم .  دـحتم  زوریپ ،   [ 115 هحفـص [ تایح  بالقنا  اب  ار  نآ  هک  دنکیم 
ره رد  یمدآ  هک  دوشیم  نآ  ثعاب  غورد  زا  ناسنا  يرادـهگن  دوب  گرم  يدرـس  زا  هدـنز ،  ناسنا  يرادـهاگن  دـیئوگب  ای  غورد  زا  ناسنا 

يوسب عامتجا  رد  هچ  دنـشاب و  اهنت  هچ  ار  نارگید  دـنک و  یقلت  یتایح  ترورـض  کی  ناونع  هب  ار  نآ  درامـشب و  گرزب  ار  یتسار  لاـح 
يراک دنکیم و  هراشا  دننادیمن  مدرم  هک  هچنآ  يوسب  دهدیم و  ناشن  دیآیمن  مدرم  مشچ  هب  هک  یلوغ  ع »  یلع «  اجنیا  دـهد .  قوس  نآ 

نوگرگد نتـسکش و  زا  دیوگیم « :  دهدیم .  ماجنا  دننک ،  ادیپ  ار  نآ  تردق  دـهاوخیم  تسین و  هتخاس  نانآ  هدـهع  زا  نونکا  مه  هک 
ول یئوگغورد و  هیحان  زا  هک  يرطخ  هب  ار  وگتـسار  ناسنا  هلمج  نیا  اب  ع »  یلع «  دینک . »  یکی  ار  دوخ  نابز  دـیزیهرپب و  قالخا  نتخاس 
ره هکنانچ  دنکـشیم  مهرد  وا  یتسار  تفگ ،  غورد  راـب  کـی  رگا  وگتـسار  نیارباـنب  دزاـسیم .  هاـگآ  دوشیم  هجوتم  وا  هب  هبترم  کـی 
 . دنوشیم بوسحم  غورد  ياهگنر  زا  گنر  ود  زین  يزاب  نابز  یئورود و  دـش .  دـهاوخ  هتـسکش  هاوخان  هاوخ  داتفا  نیمز  يور  هک  يزیچ 

دـینادب و زیزع  ار  راکتـسرد  يوگتـسار  دـینکم .  رهاظت  دوخ  ياهراک  رد  دیـشاب .  وگتـسار  یمدرم  دـیوگیم « :  دروم  نیا  رد  ع »  یلع « 
رد لطاب  ببـسب  هک  سکنآ  دیئامن .  افو  نامیپ  هب  دینک و  در  ار  تناما  دـیئوگب و  تسار  نخـس  دیرامـشب .  راوخ  ار  رادرکدـب  يوگغورد 

رگا میهدـیم و  شاداـپ  وتب  یـشاب  وگتـسار  رگا  دـناشکیم .  تلذ  هب  قح  يهلیـسوب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  تزع   [ 116 هحفص [ يوجتـسج 
 . تسا هدید  ار  شقالخا  نیرتیمارگ  تبیصم  دهدب  تسد  زا  ار  یتسار  نتفگ  نخس  رد  هکیسک  میناسریم .  رفیک  هب  ارت  یـشاب  وگغورد 

رگید يهنومن  اهدص  نایم  زا  یتسار ،  هنیمز  رد  روبزم  ياههنومن  تسین . »  یتسار  زا  رتهدنزرا  عاجـش ،  تسد  رد  ياهدنرب  ریـشمش  چـیه 
رثؤم و لقع  هک  گرزب  يهناشن  نیا  هب  کنیا  و  تسا .  هدش  باختنا  دنکیم ،  ینتبم  اهنآ  رب  ار  دوخ  یقالخا  میظع  روتـسد  ع »  یلع «  هک 

يهنیمز رد  اـجنیا  رد  اـم  دـنکیم . »  يربهر  هاـنگ  يوسب  ار  ناـسنا  غورد  دـیوگیم « :  دـینک .  هجوت  دراد  یناوارف  بیـصن  نآ  رد  هاـگآ 
 . میرادـن لیـصفت  هب  جاـیتحا  دراد ،  دوجو  يریذـپان  ناـیاپ  قیاـقح  نآ  لابندـب  تسا و  ناـهنپ  هملک  نیا  رد  هک  یتقیقح  نتخاـس  راکـشآ 
ریز يهنومن  تسین .  نخس  هلاطا  هب  يزاین  تسا ،  نآ  زا  یکاح  هملک  نیا  هک  یخسار  یقالخا  تقیقح  ندومن  مسجم  يهنیمز  رد  هکنانچ 

هب دـهدب و  ياهدـعو  دوخ  كدوک  هب  تسین  هتـسیاش  امـش  زا  کیچیه  يارب  تسین و  اور  یخوش  يدـج و  غورد  تسا « :  لیبق  نیا  زا  زین 
نیا تقیقح  تسا .  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  اپورا  هفـسالف  هژیوب  قالخا  هفـسالف  نایم  نخـس  نیا  لوا  تمـسق  دـنکن . »  افو  دوخ  يهدـعو 

ایآ هک  هلئسم  نیا  رد   [ 117 هحفص [ نکل  گرم .  غورد  و  تسا ،  تایح  یتسار  هک  دندقتعم  قافتا  روطب  همه  قالخا  يهفسالف  هک  تسا 
هورگ ود  نیا  زا  مادـک  ره  دـنفلاخم و  یخرب  قفاوم و  یـضعب  دـنراد .  فـالتخا  رگیدـکی  اـب  هن ؟  اـی  تساور  يراـچان  تروص  رد  غورد 
رارق دراد ،  یگنهامه  قـالخا  رد  وا  میظع  هدـیقع  اـب  هک  یعطق  تیعقوم  کـی  رد  عوضوم ،  نیا  ربارب  رد  ع »  یلع «  اـما  دـنراد .  یلیـالد 

یناهج یمومع  تلادع  زا  روبزم  يهدیقع  هک  مینکیم  يروآدای  مرتحم  يهدنناوخ  يارب  میدرگیم و  زاب  اددجم  هک  ياهدـیقع  دریگیم . 
هک یئاج  ار  یتسار  هک  تسا  نآ  نامیا  يهناشن  دیوگیم « :  دیدرت  نودـب  وا  دریگیم .  همـشچرس  دوب  هدرک  كرد  ار  نآ  ع »  یلع «  هک 

رـسپ تسا  نشور  دشابن »  تلمع  زا  رتدایز  وت  نخـس  هکنیا  یهد و  يرترب  تسا  دنمدوس  وت  يارب  هک  یئاج  غورد ،  رب  دناسریم  نایز  وتب 
زا دـننک  كرد  یبوخب  ار  يو  نخـس  مدرم  هکنآ  روظنمب  نکل  دـنادیمن ،  ناـیز  هیاـم  ار  یتـسار  دـنیبیمن و  يدوس  غورد  رد  بلاـط  وبا 
زین و  یئوگب »  تسار  دوخ  ياهراک  مامت  رد  هک  داب  وت  رب  دـیوگیم « :  بلطم  نیا  دـیکأت  رد  ور  نیا  زا  دـیوگیم .  نخـس  نانآ  هاگدـید 
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رد اـما  دراد »  رارق  تکـاله  هاـگترپ  رب  وـگغورد  تسا و  تزع  تاـجن و  هـب  فرـشم  وگتـسار  اریز  دـینک ،  يرود  غورد  زا  دـیوگیم « : 
دنکن افو  شاهدعو  هب  دهدب و  ياهدعو  دوخ  كدوک  هب  تسین  هتسیاش  امش  زا  کیچیه  يارب  دیوگیم :  ع »  یلع «  هک  نخس  مود  تمسق 

نآ رب  ناـسنا  تفرـشیپ  هک  یییقـالخا  لوصا  تاـیح و  يهلئـسم  ار  روبزم  تقیقح  تسا .  هدـش  یتیبرت  تقیقح  کـی  هب  یقیمع  هجوت  . « 
يهلیـسوب هکلب  تسین  زردنا  هب  اهنت  كدوک  تیبرت  مینادب  هکنیا  يارب  تسا  یفاک  هراشا  نیا  دـنکیم .  دـییأت  تسا   [ 118 هحفص [ ینتبم 

دـشاب یتسار  اب  مأوت  رگا  تایح  دشابیم  وسور  كاژناژ  یتیبرت  يهفـسلف  روحم  هیرظن  نیمه  و  درک ،  تیبرت  ناوتیم  ار  كدوک  زین  لمع 
بـش ناـشخرد و  دیـشروخ ،  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  یتـقیقح  ره  اریز  دوب .  دـهاوخ  یگداـس  اـب  هارمه  تسا و  رود  یگدـیچیپ  هنوگره  زا 

دوخبدوخ هدـنز  روطب  روبزم  تطاسب  هک  اجنآ  زا  مرگ  تطاسب  نیا  نداد  ناشن  روظنمب  اجنیا  ام  دـشابیم .  طیـسب  هداس و  تسا ،  نوگریق 
دنکیمن قیبطت  تسار  عبط  اب  رورغ  هک  تسا  نآ  رطاخب  دـیوجیم  يرازیب  رورغ  زا  ع »  یلع «  رگا  میئوگیم :  ددرگیم  رداـص  یتسار  زا 

یلع دیوجیم .  يرترب  دوخ  تعیبط  رب  هک  تسا  یصخش  ع »  یلع «  رظن  زا  رورغم  نیاربانب  رورغ  هن  تسا  تسار  یگرزب  تمظع و  اریز  ، 
دشاب ناسنا  دوصقم  هکیتروص  رد  ینتورف  زا  لاح  نیع  رد  وا  دنکیم . »  یگرزب  شردام  رسپ  رب  هک  دیشابن  یـسک  دننام  دیوگیم « :  ع »  » 
ناسنا ره  اب  یگرزب  تمظع و  رد  ناسنا  هکنیا  ساـسحا  هکلب  تسین ،  تسار  تشرـس  کـی  ینتورف  تروص  نیا  رد  اریز  دـیآیم .  شدـب 

بطاخم درامـشب .  تسپ  ار  شدوخ  هدش  ثعاب  وا  ینتورف  هک  ار  یـسک  ع »  یلع «  تهج  نیدـب  دـشابیم .  تسار  تسا  يواسم  يرگید 
هکیـسک اـب  زگره  دـنکیم « :  بیقعت  يرتاـبیز  هلمج  اـب  ار  نخـس  نـیا  هاـگنآ  زیهرپـب »  مدرم  ربارب  رد  ینتورف  زا  دـیوگیم « :  هداد و  رارق 

هک یلوصا  نایم  رد  نم  نکم »  ترفاسم  دهدیمن  حـیجرت  شدوخ  رب  ارت  وا  یهدـیم  يرترب   [ 119 هحفـص [ تدوخ  رب  ار  وا  وت  هکنانچنآ 
ماهتفاین دشاب  ربارب  نآ  اب  شزرا  رظن  زا  ای  دشاب  هتشاد  يرترب  نخس  نیا  رب  هک  ینخـس  دندقتعم ،  نآ  هب  نیتسار  ناسنا  تمظع  نارگتیامح 

تسا تشز  ردقچ  تسا « :  ریز  نانخـس  دناسریم  ار  تایح  یگداس  موزل  هک  ع »  یلع «  نانخـس  هلمج  زا  تسا »  ناسنا  يهنیئآ  ناسنا  : » 
 . تسا دسح  ای  یناوتان  قاقحتسا ،  زا  رتمک  یسولپاچ و  قاقحتسا ،  زا  رتشیب  ندوتس  يزاینیب  ماگنهب  تنوشخ  جایتحا و  تقو  رد  ینتورف 

يزور زا  هدایز  هچنآ  رد  وت  مدآ ،  رسپ  يا  نکم .  كرت  مرش  يور  زا  ار  نآ  هدم و  ماجنا  رهاظت  يارب  ار  کین  راک  وگم .  ینادیمن  هچنآ 
دیوگب نخس  هن  و  دنک ،  راختفا  نآ  يهلیسوب  هک  دهدن  شوگ  وکین  نخس  هب  یـسک  یتسه .  رادهنازخ  يرگید  يارب  يدروآ  تسدب  دوخ 

نیدب تسین . »  يریخ  تسپ  نابیتشپ  رد  دنامیم .  رد  دنک  لیمحت  دوخ  رب  تسا  اسرف  تقاط  هچنآ  هکیـسک  دـیامن .  یگرزب  نارگید  رب  ات 
رگم دوشیمن  ضرعتم  هدرب  یپ  اهنآ  هب  دوخ  ساسحا  هشیدـنا و  يهلیـسوب  هک  ار  تاـیح  ناـسنا و  روما  زا  ياهبنج  چـیه  ع »  یلع «  بیترت 
تایح يوسب  ار  مدرم  هک  هظحل  نآ  رد  تسرد  ار  راک  نیا  وا  دـنکیم .  نایب  نآ  نمـض  رد  ار  لماک  لـمعلا  روتـسد  کـی  هصـالخ  هکنآ 

رد هچنآ  دـندش ،  دراو  وت  رب  هنابـش  تناردارب  هاگره  تسا « :  هتـشاد  زاربا  ار  مرگ  نخـس  نیا  هداد و  ماجنا  دـهدیم  هجوت  نیتسار  هداس و 
 « . زادنایم تمحزب  نانآ  يارب  هناخ  نوریب  رد  ار  دوخ  نکم و  هریخذ   [ 120 هحفص [ نانآ  زا  يراد  هناخ 

مود تمسق 

مأوت هک  یتطاسب  هرابرد  دوشیم و  غراف  تایح ،  يارب  یتسار  میقتسم  ترورض  نوماریپ  رد  دوخ  رایـس  نخـس  زا  هکنآ  زا  سپ  ع »  یلع « 
ناهج تادوجوم  زا  یتروص  ایوگ  هدش و  زکرمتم  يو  هدیقع  رد  هک  حالـصا  میهافم  رد  ار  دوخ  ریـسم  دیوگیم ،  نخـس  تسا  یتسار  اب 

بوسحم نآ  رادـم  نیتسخن  یتـسار ،  نکیل  دراد  رب  رد  ار  یقـالخا  تاـهج  مومع  دـنچ  ره  روبزم  میهاـفم  دـنکیم .  بیقعت  دوریم  رامـشب 
تفوطع یـشوپمشچ ،  نیا  رد  اریز  دـنک .  رظنفرـص  نارگید  ياهشزغل  زا  ناسنا  هک  دـنکیم  هیـصوت  ع »  یلع «  هک  تساـجنیا  دوشیم . 
ینمشد ای  نداد  زردنا  زا  نارگید  حالصا  رد  ناسنا  راتفر  ملسم  روطب  دسریم و  زورب  يهلحرمب  يو ،  راتفر  هلیسوب  راکدب  حالصا  ناسنا و 

اجنآ زا  ع »  یلع «  دشوپب . »  مشچ  دنادیم  هچنآ  زا  هک  تسا  نیا  راوگرزب  ياهراک  نیرتهب  دـیوگیم « :  ع »  یلع «  تسا .  رترثؤم  ندومن 
دنلب هک  دندازمه  ود  ینأت  يرابدرب و  دنکیم «  هیصوت  روبزم  تلصخ  ودب  دنادیم  يراوگرزب  یتمه و  دنلب  يهجیتن  ار  ینأت  يرابدرب و  هک 
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اریز نک  يرود  تبیغ  زا  دیوجیم « :  يرازیب  دوشیم  بوسحم  يراتفردب  قافن و  زا  یـشخب  نوچ  تبیغ  زا  وا  دیازیم . »  ار  ود  نآ  یتمه 
زا دـنوشیم « ،  بوـسحم  نطاـب  ثبخ  زا  ود  ره  تسا و  تبیغ  دـننام  زین  گـنرین  تـسا ، »  خزود  ياهگـس  شروـخ  ناـن  مدرم  یئوگدـب 

هدننکـش ار  نآ  دـنادیمن و  اور  ار  غورد  کی  هکنانچ  ع »  یلع «  تسا . »   [ 121 هحفـص [ ناگیامورف  قالخا  زا  نآ  اریز  زیهرپب ،  گنرین 
هاـنگ هکلب  دـنادیم ،  تخـس  دـشاب  تیمها  مک  کـچوک و  نآ  بکترم  رظن  زا  دـنچ  ره  ار  یهاـنگ  ره  نـینچمه  دـنکیم ،  یقلت  یتـسار 

نیرتتخـس دـیآیم « :  رب  هبوت  ددـص  رد  اروـف  نآ  بکترم  هک  دـنادیم  یگرزب  هاـنگ  زا  رتکاـنرطخ  ناـسنا  تمظع  ربارب  رد  ار  کـچوک 
نیا اریز  دـنکیم ،  یهن  نخـس  راک و  رد  باتـش  زا  ار  ناـسنا  ع »  یلع «  درامـشب . »  کـچوک  ار  نآ  شبحاـص  هک  تسا  یهاـنگ  ناـهانگ 

نخـس راک و  رد  باتـش  زا  ارت  نم  دهد « :  رارق  طوقـس  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـیابن  كاپ  ناسنا  تسا و  ناسنا  طوقـس  يهزیگنا  یگدزباتش 
قوف نایب  یـسررب و  کی  اب  یلو  دـبلط ،  شزوپ  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  زا  ناسنا  دـهاوخیم  قالخا  حالـصا  روظنمب  وا  منکیم . »  یهن 

زا ددرگ « :  راچان  یهاوخرذـع  هب  هک  دـنک  يراک  دـیابن  نیاربانب  دـبلطیمن ،  شزوپ  کین  راک  زا  زگره  ناـسنا  هک  دـهدیم  هجوت  هداـعلا 
نارگید زا  ناسنا  یئوجبیع  يهنیمز  رد  ع »  یلع «  دوشیمن . »  یهاوخرذع  کین  راک  زا  اریز  زیهرپب ،  دناشکیم  یهاوخرذع  هب  ارت  هچنآ 

 : » دـیوگیم دـنادیم ،  شور  ءوـس  قـالخا و  ءوـس  ثعاـب  یباـجیا  یبلـس و  رظن  زا  ار  لـمع  نیا  هک  اـجنآ  زا  دوـخ ،  بوـیع  زا  تـلفغ  و 
بیع زا  دنک  هجوت  شدوخ  بیع  هب  هکیسک  يریگب « . »  بیع  نارگید  رب  تسه  تدوخ  رد  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  اهبیع  نیرتگرزب 

] هحفص مزال  امـش  رب  تروصنیا  ریغ  رد  يریذپن و  هدرک و  در  ار  نآ  دیاب  تسخن  يدش  وربور  یتشز  راک  اب  رگا  و  دنامیم . »  زاب  نارگید 
کیرـش راک  نآ  رد  دنادب  وکین  ار  تشز  راک  هکیـسک  دوب « :  یهاوخ  کیرـش  راک  نآ  رد  هنرگو  ینادـب  تشز  ار  لمع  نآ  تسا   [ 122

ار ناسنا  بلق  لقع و  قطنم  دوشیم ،  بوسحم  یقالخا  ترورـض  کی  يدوجو ،  ترورـض  مکحب  رگیدکیب  تبحم  هک  اجنآ  زا  تسا . » 
هنیمز نیا  رد  ع »  یلع «  دشاب .  رتعیـسو  رتدایز و  هدومن ،  یکین  وا  هب  هتخاس و  ایوگ  ار  وا  هکیـسک  هب  تبـسن  وا  تبحم  هک  دـنکیم  راداو 
هاگنآ نادرگم . »  هدرک  يربهر  تسار  هارب  ارت  هک  یسک  هب  ار  تنخس  یئاسر  و  هتخاس ،  ایوگ  ارت  هکیسک  هب  ار  تنابز  يزیت  دیوگیم « : 
تسین نآ  شدزم  هدرک  داش  ارت  هکیسک  و  ینک ،  مک  ار  وا  شزرا  هک  تسین  نآ  ششاداپ  هدرمش  گرزب  ارت  ماقم  هک  یـسک  دیوگیم « : 

 : دهدیم رارق  هلمح  دروم  ادیدش  تسا  یقالخا  فارحنا  بجوم  هک  ار  دسح  رورغ و  صرح و  ع »  یلع «  یئامن . »  يراتفردـب  يو  اب  هک 
تـسا يدنـسپان  تفـص  اتاذ  هکنآ  رطاخب  لخب  زا  میدـق ،  نویقالخا  رگا  دنتـسه . »  ناهانگ  رد  طوقـس  ثعاـب  دـسح  رورغ و  صرح و  » 

عماج هک  رظن  نیا  زا  ار  لخب  هداد ،  رارق  هجوت  دروم  ار  قـالخا  يرتقیمع  يهشیدـنا  رتشیب و  تقد  اـب  هک  ع »  یلع «  دـندرکیم ،  تمذـم 
 ، زواجت یئورود ،  زا  لـیخب  اریز  تسا .  هدرک  تمذـم  دـناشکیم ،  یلمع  یقـالخا و  فارحنا  هنوگ  ره  هب  ار  ناـسنا  تسا و  بویع  ماـمت 

تلـصخ ره  عماـج  لـخب ،  دـیوگیم « :  ع »  یلع «  تسا .  رادروـخرب  يرگمتـس  یتیاـضران و  صرح ،  بلقت ،  یتـسپ ،  دـسح ،  تـبیغ ، 
منک یـسررب  سفن  بیذهت  قالخا و  هنیمز  رد  ار  بلاط  وبا  رـسپ  هدیقع  تایئزج  مهاوخب  نم  رگا  اجنیا   [ 123 هحفص [ تسا . »  يدنسپان 

رد یلکـش  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  هدرکن  كرت  ار  ناسنا  تاکرح  زا  یتکرح  چیه  ع »  یلع «  میوگب :  دـیاب  نکیل  دـشکیم ،  ازارد  هب  نخس 
تسا نیمه  زین  نم  روظنم  تسا ،  اسرف  تقاط  ینالوط و  عیسو و  يراک  نینچ  دیئوگب  امش  رگا  تسا .  هداد  حیـضوت  لماک  روطب  هدروآ و 

یـسررب دـینیبب  ات  دـینک  یـشکرس  میاهدرک  يروآعمج  باتک  نیا  رد  ع »  یلع «  تایبدا  زا  ام  هک  ییاهیئابیز  هب  تسا  یفاک  امـش  يارب  . 
دلج نیدنچ  زا  تسا  نکمم  تسا ،  اههدیزگرب  نیا  روخ  رد  هک  یتاحیـضوت  و  سفن ،  بیذـهت  قالخا و  يهنیمز  رد  ع »  یلع «  يهدـیقع 

رب هوالع  دوشیم .  بوسحم  تیناسنا  ثاریم  نیرتقیمع  نیرتهدرتسگ و  نیرتهب و  اهیئابیز  نیا  میوگب :  تسا  یفاـک  یلو  دـنک ،  زواـجت 
حور تمظع  تایح و  شزرا  قیمع  كرد  ناونع  هب  ار  نآ  مینک و  یـسررب  هصالخ  روطب  ار  میظع  حالـصا  يهناشن  میراچان  کنیا  ام  نیا 

رد هک  دـندقتعم  نانآ  لاثما  نووهتب و  ادوب ،  حیـسم ،  لـیبق  زا  نف  دـیتاسا  زا  یلیلق  يهدـع  هتبلا  میهد .  رارق  ثحب  دروم  دوجو ،  لاـمک  و 
هک تسا  هیلوا  تلاح  زا  یـشان  نارگید ،  ناسنا و  نایم  حالـصا  اما  دشابیم ،  شدوخ  حور  ناسنا و  نایم  حالـصا  يهناشن  لوا ،  يهجرد 

یگدیچیپ ماهبا و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  يدنمورین ،  نشور و  كرد  يهلیـسوب  ار  تقیقح  نیا  ع »  یلع «  ددرگیم .  رداص  نآ  زا  یعیبط  روطب 
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نودب شیاهراک  شدوخ و   [ 124 هحفـص [ هب  تبـسن  ناسنا  مارتحا  موزل  يهنیمز  رد  وا  تسا .  هدومن  یعماـج  ریبعت  نآ  زا  هدرک و  كرد 
هک يراک  ره  زا  دیوگیم « :  هنیمز  نیمه  رد  زین  و  دـیزیهرپب »  ناهانگ  زا  اهیناهنپ  رد  دـیوگیم « :  دوش ،  هتـشامگ  وا  رب  ینابهگن  هکنآ 

رذـح رب  دـنکیم  راکنا  ار  نآ  دنـسرپب  نآ  يهدـننک  زا  رگا  هک  يراک  ره  زا  و  زیهرپب ،  تسا  روآ  مرـش  اراکـشآ  دریگیم و  ماجنا  یناهنپ 
میتشاذگ مان  یعیبط  رودص  حالصا و  يهناشن  ار  نآ  ام  دیوگیم و  راکشآ  ناهنپ و  نایم  يهطبار  رد  ع »  یلع «  هچنآ  هب  کنیا  و  شاب . » 

زا سفن ،  بیذـهت  يهرابرد  ریز  يهلمج  درک . »  دـهاوخ  حالـصا  ار  وا  رهاظ  دـنوادخ  دـنک  تسرد  ار  دوخ  نطاب  هک  ره  دـینک « :  هجوت 
روخب اذغ  تدوخ  يهرفس  رس  رب  يروخیم  اذغ  هاشداپ  يهرفس  رس  رب  هک  روطنآ  دشابیم « :  ینیچ  میکح  سویسوفنک »  يابیز «  نانخس 

ات رادـنپم  یـصاخ  تیعقوم  نوهرم  ار  دوخ  مارتحا  شاـب و  لـئاق  مارتـحا  تدوخ  يارب  هشیمه  هک  تسا  نیا  میکح  روظنم  تسا  نشور  « . 
زا کی  ره  دنکیم « :  نایب  ياهزات  لکـش  هب  ار  ینعم  نیمه  لثم  ع »  یلع «  دشاب .  هاشداپ  ربارب  رد  تراتفر  دـننام  ییاهنت  ماگنهب  وت  راتفر 

یلع روظنم  دنیبب »  هفایق  نیرتهب  رد  ار  وا  هناگیب  دراد  تسود  دنکیم و  تنیز  هناگیب  يارب  هک  دنک  تنیز  يروط  شردارب  يارب  دـیاب  امش 
هتبلا دـنک .  کمک  شاهقیلـس  راتفر و  قالخا و  نتخاس  رتهب  رد  ار  وا  دـهد و  دـنپ  ار  شردارب  لاح  ره  رد  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ع »  » 

حالصا حور  هکلب  دنک ،  تناها  ای  رازآ   [ 125 هحفص [ وا  هب  ببس  نیدب  دهد و  زردنا  ار  وا  راکشآ  روطب  هک  تسین  نیا  حیحص  حالـصا 
شردارب هکیسک  دیوگیم « :  ع »  یلع «  دنک .  تحیصن  یناهنپ  رد  ار  نارگید  دشاب و  نابرهم  میالم و  هک  دنادیم  بجاو  ناسنا  رب  لیـصا 

ناتدوخ و اب  دیاب  امش  تروص  ره  رد  تسا . »  هدرک  اوسر  ار  وا  دهد  دنپ  وا  هب  اراکـشآ  رگا  هداد و  تنیز  ار  وا  دنک  هظعوم  یناهنپ  رد  ار 
 . تسا امرفمکح  امش  رب  يدوبان  تروصنیا  ریغ  رد  دینک و  یگدنز  دیناوتیم  یتسار  نیا  يهلیـسوب  اریز  دیـشاب .  تسار  تایح  مدرم و  اب 
داد دیهاوخ  تسد  زا  ار  زیچ  همه  تروصنیا  ریغ  رد  دنامیم و  ظوفحم  امش  بلق  حور و  مسج و  تمالس  هک  تسا  یتسار  نیمه  يهلیسوب 

يرازیب رفنت و  هنرگو  دنراد ،  نانیمطا  امش  هب  دننکیم و  ینابرهم  امش  اب  نارگید  دیزرویم و  تبحم  نارگید  هب  هک  تسا  یتسار  رثا  رد  . 
رب امـش و  زا  یتسار  نیا  تسیرگن .  دنهاوخ  امـش  هب  تراقح  رظن  اب  مدرم  درک و  دیهاوخ  بلج  دوخ  فرطب  ار  اهیدب  يهمه  یلک  روطب  و 

دوخ نامیپ  هب  زور  ره  دنکیم  متح  امـش  رب  هک  تسا  ياهتـساوخ  دشابیم .  زوریپ  دنمورین  تایح  يهتـساوخ  نآ  اریز  تسا ،  ینامیپ  امش 
 [ 126 هحفص [ دنک . »  رظن  شدوخ  نامیپ  هب  زور  ره  تسا  مزال  یسک  ره  رب  دیوگیم « :  ع »  یلع «  دینکفایب .  رظن 

تایح بالقنا  دوجو و  ریخ 

لوا تمسق 

نم دـیوگیم :  بالقنا  دـنادیم  تایح  بالقنا  رگناـیامن  ار  دوجو  ریخ  و  دوجو ،  ریخ  رگـشیامن  ینعم  ماـمت  هب  ار  تاـیح  بـالقنا  مینیبیم 
سپ هدیشخب  هک  یئاهزیچ  زا  کیچیه  لداع  دوجو  دشاب .  راکوکین  هدنـشخب و  دیاب  لداع  دوجو  تعیبط  متـسه  هدننک  انب  هدننک و  ناریو 

يهراـبرد ع »  یلع «  ناـمیپ  دـشابیم و  نآ  یعیبـط  یتاذ و  دوجو ،  ریخ  دـشخبیم .  يرگید  هزاـت  زیچ  نآ ،  ياـجب  هکنآ  رگم  دریگیمن 
 . دـیامنیم كرد  داـیز  مک و  نودـب  ار  دوجو  تلادـع  تقیقح  رد  دـنکیم  ساـسحا  ار  دوجو  ریخ  وا  رگا  تسا و  ناـمیپ  نیمه  دوجو ، 

لقن اقباس  دوجو  ریخ  يهنیمز  رد  ار  يو  نانخـس  زا  يرایـسب  ام  تسا .  هتفگ  نخـس  ناوارف  ریخ ،  نیا  يهرابرد  ع »  یلع «   [ 127 هحفص [
هـصالخ تسا  دوجو  ریخ  هب  وا  يهدـیقع  زا  یکاح  هک  ياهلمج  نمـض  رد  ار  نیتسار  اـبیز و  نانخـس  نآ  میناوتب  دـیاش  کـنیا  و  میدرک ، 

زا ادخ »  هملک «  میتسناد  ام  رگا  تسین . »  هدشن  لاؤس  وا  زا  هچنآ  زا  رتهدنـشخب  هدش ،  تساوخرد  وا  زا  هچنآ  هب  تبـسن  دنوادخ  مینک « : 
میهاوخ درب و  میهاوخ  یپ  یمومع  یلک و  ریخ  ره  هب  هاگنآ  تسا ،  یناـهج  طـباور  دوجو و  زکرم  حور  هشیدـنا و  تلاـصا  هب  نیلئاـق  رظن 

وا هب  رتشیب  وا  يهتـساوخ  زا  هکنآ  رتالاب  دنکیم و  نیمأت  یطیارـش  نمـض  رد  ار  ناسنا  يهتـساوخ  هک  تسا  نیا  رد  دوجو  ریخ  هک  تسناد 
زین دوجو  ریخ  تلادـع و  زا  ياهرهچ  دـیاب  راـچان  دـشابیم ،  گرزب  ناـهج  نیا  رگـشیامن  کـچوک ،  ناـسنا  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـشخبیم 
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هک تسا  نآ  رطاخب  دناسریم ،  یبوخ  امش  هب  دینکیم  ریخ  تساوخرد  نآ  زا  امـش  هچنآ  زا  شیب  دوجو ،  رگا  نیاربانب  ددرگ .  بوسحم 
یسک زا  دیـشاب  رتدنمزاین  يراکوکین  هب  دیاب  دیوشیم  بوسحم  دوجو  زا  ياهنومن  هک  مه  امـش  و  دنک ،  یفرعم  راکوکین  ار  دوخ  تعیبط 

يراکوکین هب  ناراکوکین  دنکیم « :  دیکأت  نخس  نیا  نمض  رد  ع »  یلع «  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و  دراد ،  جایتحا  امـش  یکین  هب  هک 
نیا دروآیم  نایم  هب  مدرم  يراکوکین  زا  نخـس  هک  ینامز  ره  رد  یلک  روطب  ریز و  يهلمج  نمـض  رد  زین  و  نادنمتجاح »  زا  دنرتدنمزاین 

ریخ و يهرابرد  ام  رگا  تسا . »  هدرک  یکین  ادتبا  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  تلیـضف   [ 128 هحفـص [ يرترب و  دنکیم « :  دیکأت  ار  بلطم 
نیا رد  یئوکین   1 مینک :  هصالخ  ریز  تاهج  رد  ار  بلاط  وبا  رسپ  دیاقع  میناوتیم  میروایب  لمعب  یتقد  یعامتجا  طباور  رظن  زا  نآ  يانعم 
نیا دـنک و  راک  يواسم  روطب  نارگید  يارب  شدوخ و  يارب  نانآ  زا  کی  ره  دـننک و  يراکمه  تدـعاسم و  رگیدـکی  اـب  مدرم  هک  تسا 

تبغر لیامت و  يور  زا  راک  دـیوگیم «  ع »  یلع «  هکنانچ  تقیقح  رد  دـشابن .  رابجا  يرگید  يهیحان  زا  رهاظت و  یکی  يهیحاـن  زا  راـک 
يراکادف هنوگ  چیه  زا  رگیدکی ،  هب  تبـسن  مدرم  نانیمطا  رتشیب و  شیاسآ  داجیا  روظنمب  هاگنآ  رابجا . »  سرت و  يور  زا  هن  دریگ  ماجنا 

روطب دنریگب .  تقبـس  رگیدکی  رب  يراکادف  نیا  رد  همه  هکلب  دشابن ،  تساوخرد  زا  دعب  رابجا و  روز و  اب  يراکادـف  نیا  دـننکن و  غیرد 
رد تسخن  یکین ،  هک  تـسا  دـقتعم  ع »  یلع «   2 دوب .  دـهاوخ  ریخ  یحور  ای  دـشاب  يدام  هچ  دـشابیم  دـیفم  عفان و  هک  يزیچ  ره  یلک 

دیاب نوناق  نیا  قبط  رب  دوشیم و  بوسحم  یکی  دـحاو ،  دوجو  دـننام  ناسنا  اریز  دریگیم .  ماجنا  راـتفگ  تروصب  سپـس  لـمع و  هرهچ 
ار نآ  هک  تسا  ياهلمج  ع »  یلع «  يابیز  نانخـس  زا  یکی  دشاب .  یکی  رادرک  راتفگ و  رد  دـنک و  يراکمه  رگید  ضعب  اب  وا  زا  یـضعب 

گرزب يادخ  هب  مسق  تسا  راودیما  ادخ  هب  دنکیم  اعدا  دوخ  نامگ  هب  تسا « :  هتفگ  تسین  شدـیما  اب  قباطم  شلمع  هکیـسک  يهرابرد 
شرادرک زا  شدـیما  تسا  راودـیما  هک  ره  سپ  تسین ؟  رادوـمن  شلمع   [ 129 هحفـص [ رد  يو  دیما  هک  تسا  هدش  هچ  دـیوگیم  غورد 

3 نک . »  کین  راک  وگب و  بوخ  نخس  دیئوگب « :  بوخ  نخـس  تسا  مزال  امـش  رب  دیداد  ماجنا  یکین  راک  امـش  رگا  نیاربانب  تسادیپ » 
زا يهبوت  شریذـپ  دراذـگیم و  ناسنا  راـیتخا  رد  تسا  رادروخرب  يدـیعب  زرم  زا  هک  یعیـسو  تصرف  ریخ ،  ياـهورین  ربارب  رد  ع »  یلع « 
هب اددجم  هبوت  رد  زا  دناوتیم  درک  يراتفردب  نارگید  اب  یـسک  رگا  نیاربانب  درادـیم .  مالعا  هدـش ،  یلمع  نوناق  کی  نمـض  رد  ار  هانگ 

ریخأت هب  ار  يدب  یناوتیم  ات  و  ریذپب .  دبلطیم  شزوپ  وت  زا  هک  ار  یـسک  رذـع  دـیوگیم « :  ع »  یلع «  دوش .  راپـسهر  یکین  ناهج  يوس 
رد یلک  روطب  تالکشم و  رد  ع »  یلع «  هک  دنادیم  تسا و  هاگآ  ع »  یلع «  هب  تبسن  يرعشا  یسوم  وبا  ياهیراتفردب  زا  خیرات  زادنا . » 

يدرم وت  یتسار  دیوگیم « :  دتـسرفیم و  یـسوم  وبا  يوس  هب  ار  یـسک  مینیبیم  اذل  درادیمن ،  رب  تسد  دوخ  يهدیقع  زا  یتیعقوم  چیه 
رظنفرـص تشزغل  زا  ات  نک  تشذگ  تساوخرد  ادـخ  زا  سپ  تسا ،  هتفرگ  ارف  رورغ  ارت  هدومن و  هارمگ  ارت  اجیب  ياهشهاوخ  هک  یتسه 

ناـسنا رد  ریخ  ياـهورین  هک  تسا  دـقتعم  ع »  یلع «   4 درذگیم »  وا  زا  دنوادخ  دنک  تشذـگ  تساوخرد  ادـخ  زا  هکیـسک  اریز  دـنک ، 
هب دیاب  راچان  تشاد  دوجو  بوخ  تهج  کی  یناسنا  رد  رگا  نیاربانب  دنکیم .  تموکح  اهنآ  رب  يدیدش  یگتسب  دنرگیدکی و  هب  هتسباو 

هاتوک یسررب  نیا  دننکیم .   [ 130 هحفـص [ زورب  هژیو  ياهتبـسانم  رد  تاهج  نیا  هک  تسا  یهیدب  دشاب و  طوبرم  رگید  بوخ  تاهج 
تسا و یکی  تروص  ره  رد  کچوک  یـصوصخ  دوجو  ناسنا  دننام  ای  دشاب  گرزب  یمومع  دوجو  هچ  دوجو  هک  دـناسریم  هراشا  روطب 

یتیارس  5 دیشاب . »  هتشاد  راظتنا  ار  نآ  لاثما  تشاد  یبوخ  تلصخ  یـسک  هاگره  تسا « :  رادروخرب  یـشیدنا  ریخ  تلادع و  يربارب و  زا 
ناراکوکین اب  دوشیم « :  ساسحا  مدرم  نیب  يدـب  یبوخ و  تیارـس  رد  نآ  هباشم  تسرد  دراد ،  دوجو  هدیدنـسپ  ياهتلـصخ  ناـیم  هک 

رد دناوتیم  دـشاب  هک  ره  ناسنا  هک  دراد  نامیا  ع »  یلع «   6 دینک . »  وجتسج  ار  ناراکوکین  یکین و  یشاب « . »  نانآ  زا  ات  نک  ترـشاعم 
ینالف دیوگب  دیابن  امـش  زا  کیچیه  تسین « :  رتهتـسیاش  يرگید  زا  سکچیه  هار  نیا  رد  دنک و  بیقعت  ار  ریـسم  نیا  دهن و  مدق  ریخ  هار 

دنچ ره  ار  ریخ  راک  دیاب  هکلب  درامـشب ،  دایز  هداد  ماجنا  هک  یکین  راک  دـیابن  ناسنا   7 تسا . »  نم  زا  رتهب  بوخ ،  راـک  نداد  ماـجنا  رد 
رد گرزب  یناهج  هک  ار  ناسنا  یئاناوت  هدومن و  راکنا  ار  میظع  دوجو  ریخ  دنک  افتکا  ینّیعم  يهزادنا  هب  رگا  اریز  دـنادب ،  مک  دـشاب  دایز 

دایز ار  دایز  دنوشیمن و  دونـشخ  دوخ  كدنا  رادرک  زا  نانآ  دیوگیم « :  ناراکوکین  يهرابرد  ع »  یلع «  تسا .  هتفریذپن  هدـش  هتفهن  وا 
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یلع هک  ار  یقیمع  رظن  هراشا  روطب  دیاب  اجنیا   8  [ « . 1 دنناسرت [   [ 131 هحفص [ شیوخ  لامعا  زا  دننادیم و  مهتم  ار  دوخ  دنرمشیمن و 
ياههتشون هب  ام  رگا  میهد .  رارق  یسررب  دروم  هدناوخ  ارف  شیاسآ  هب  ار  مدرم  مومع  هلیسو  نیدب  هدنکفا و  یناسنا  لیامت  میهافم  هب  ع »  » 

اههتشون نیا  رد  یتخبـشوخ »  يهملک «  مینیبیم  مینک  هعجارم  دناهتخاس  فوطعم  مدرم  نوئـش  هب  طقف  ار  دوخ  هجوت  هک  گرزب  نیرکفتم 
نیا ع »  یلع «  نکیل  دناهتفگ .  نخس  نآ  يور  هداد و  رارق  دوخ  ثحب  روحم  ار  هملک  نیا  یلک  روطب  نیرکفتم  دروخیم و  مشچ  هب  دایز 
یلع تسا .  هدومن  لیدبت  دشابیم  رتتبسانم  نآ  هب  تعیبط  فاصتا  تسا و  رتقیمع  ینعم  رظن  زا  رتعیسو و  هک  يرگید  هملک  هب  ار  هملک 

ریخ فالخ  رب  یتخبشوخ  اریز  تسا .  هداد  هجوت  هملک  نیا  يوسب  ار  اهلد  هدومن و  لیدبت  ریخ »  يهملک «  هب  ار  یتخبـشوخ  يهملک  ع »  » 
تـسا نکمم  یتخبـشوخ  هکیلاح  رد  دـشابیم ،  یتخبـشوخ  لماش  ریخ  هوالعب  تسا .  رتگرزب  ریخ ،  نیاربانب  دـشابیم .  درف  يهریاد  رد  ، 

یهاگ هکلب  دنکیمن  تفارـش  داجیا  ناسنا  يارب  الـصا  هک  یتیعقوم  رثا  رد  یهاگ  مدرم  زا  یخرب  نیا  زا  هتـشذگ  دـبای .  ققحت  ریخ  ياهنم 
دننکیم ناـمگ  دـناهتفرگ  رارق  یتـسپ  يهلحرم  رد  هـکنیا  دوـجو  اـب  یهاـگ  یتـح  دـنوشیم و  تخبـشوخ  دوـشیم  نارگید  رازآ  ثعاـب 

 ، یتخبشوخ ندعم  اریز  تسین ،   [ 132 هحفص [ دنـسرتیم .  دوخ  لامعا  رد  یهاتوک  زا  ینعی   [ 1 نینچ [  ریخ  نکیل  دنتسه ،  تخبـشوخ 
ور نیا  زا  دراد  طابترا  لقع  ناج و  مسج و  اب  تسا و  مدرم  مومع  تداعـس  هب  هتـسباو  هک  تسا  یتداعـس  ریخ  نیاربانب  تسا .  ریخ  ندـعم 

ع یلع «  راثآ  رد  نم  دریگیم .  کمک  هملک  نیا  زا  دوخ  مرگ  توعد  رد  دـنکیم  توعد  یقرت  لماوع  هب  ار  ناسنا  هکیماگنه  ع »  یلع « 
 . تسین نوریب  ریخ  عیـسو  موـهفم  زا  زین  دروـم  نیا  رد  روـبزم  هملک  ینعم  لاـح  نیع  رد  مدـیدن ،  راـبکی  زج  ار  یتخبـشوخ »  يهـملک «  « 

وکین شنادنزرف  هتسیاش و  شرـسمه  هک  تسا  نآ  رد  درم  یتخبـشوخ  تسا « :  نیا  هتفر  راکب  نآ  رد  یتخبـشوخ »  يهملک «  هک  ياهلمج 
ناسنا یتخبشوخ  هنوگچ  ع »  یلع «  دینیبب  دشاب . »  شدوخ  رهش  رد  وا  يزور  دنشاب و  هتـسیاش  شناگیاسمه  راوگرزب و  شناردارب  راک و 
شدوخ ياهرهش  تداعـس  هب  ار  ناسنا  نیمه  تداعـس  سپـس  هتـسناد و  شناگیاسمه  ناردارب و  هداوناخ و  دارفا  یتخبـشوخ  هب  هتـسباو  ار 

بوسحم اـهنآ  زا  یکی  مه  وا  هک  دوخ  نادـنزرف  كاروـخ  يهدـنروآ  دوـجوب  اهرهـش  نیا  هک  تسا  هدرک  هیکت  نیا  هب  هتخاـس و  طوـبرم 
نیرخآ ناونعب  ار  نادـجو  هک  ینانیمطا  دـنراد :  لابندـب  ار  ناسنا  نادـجو  هب  نانیمطا  راچان  ناـسنا  ریخ  دوجو و  ریخ  دشابیم 9  دوشیم 

 : میهدیم حرـش  ـالیذ  لیـصفت  روطب  هک  میراد  ياهدـیقع  عوضوم  نیا  هراـبرد  اـم  دـنکیم .  یفرعم  ءایـشا  ناـیز  دوس و  يهنیمز  رد  رواد 
اهنت یخرب  دـهدیم و  رارق  بطاخم  ار  لـقع  طـقف   [ 133 هحفـص [ اـهنآ  زا  یـضعب  تسین ،  نوریب  مسق  هـس  زا  ع »  یلع «  ياـبیز  ناـنخس 

يهرابرد ام  دنکیم ،  یفرعم  ءایـشا  نایز  دوس و  يهنیمز  رد  رواد  نیرخآ  ناونعب  ار  نادجو  هک  ینانیمطا  دنراد :  لابندـب  ار  ناسنا  نادـجو 
اهنآ زا  یـضعب  تسین ،  نوریب  مسق  هس  زا  ع »  یلع «  يابیز  نانخـس  میهدیم :  حرـش  الیذ  لیـصفت  روطب  هک  میراد  ياهدـیقع  عوضوم  نیا 

هتخاس بطاخم  مه  اب  ار  نادـجو  لقع و  اهنآ  رتشیب  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نادـجو  اهنت  یخرب  دـهدیم و  رارق  بطاخم  ار  لقع  طقف 
ياهتیلاعف یعطق  يهجیتن  یلـصا و  فدـه  نانخـس ،  نیا  تفگ :  دـیاب  هداد  رارق  بطاخم  ار  لقع  اهنت  هک  ینانخـس  يهرابرد  اـما  تسا . 

یقیاقح مامت  ناوارف ،  ياههبرجت  رثا  رد  هدومن و  كرد  ار  نامز  يدب  یبوخ و  دوخ ،  تقد  یـسررب و  اب  هک  یلقع  دوریم .  رامـشب  لقع 
دعاوق قبط  رب  تسرد  دراد ،  قیاقح  اب  یمکحم  طابترا  هک  اجنآ  زا  روبزم  نانخس  تهج  نیدب  تسا .  هتخانش  دوشیم  فشک  وا  يارب  هک 

یبدا لوصا  ناـیم  رد  دراد  ناـیب  یئاـبیز  اـب  زین  یلماـک  یگتـسب  نوچ  وسنآ  زا  ددرگیم ،  ءاـقلا  ياهژیو  داـعبا  دودـح و  ياراد  یـسدنه ، 
 . دنکیم هولج  تروص ،  هدام و  رظن  زا  يرنه  بوچراهچ  نیرتابیز  رد  برع ،  یکیسالک 

مود تمسق 

تواضق دننیبیم  هچنآ  رد  ناشدوخ  ات  هداد  مدرم  تسدب  ار  رایتخا  ع »  یلع «  مینیبیم  هدـش  هجوتم  لقع  هب  هک  یئاهتمکح  عون  نیا  رد 
هک يزیچ  اهنت  دروخیمن ،  مشچب  بلط  يهغیـص  اهتمکح  عون  نیا  رد  اذـل  و  دـننک ،  كرت  ای  هتفرگ  ار  نآ  ناشدوخ  رایتخا  هب  دـننک و 
نآ رد  هک  یئاهتمکح  تسا :  هتفای  بیترت  یهن ،  رما و  نودـب  صلاخ ،  يربخ  بلاق  رد  هک  تسا  یئاـهتمکح   [ 134 هحفص [ مینیبیم 
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یهت روخرپ و  هدیدمتس ،  رگمتس و  قفانم ،  وگتـسار و  لیخب ،  هدنـشخب و  نادان ،  لقاع و  راکدب ،  راکوکین و  نمـشد ،  تسود و  تعیبط 
راکعمط و رابدرب ،  وخدـنت و  تکاس ،  وگنخـس و  نادان ،  اناد و  تیعقوم  رامیب ،  قالخا  ملاـس و  قـالخا  لـطاب ،  وریپ  قح و  وریپ  تسد ، 

باب کـی  اـی  لـصف  کـی  رد  ار  نآ  هک  يروما  ریاـس  اـهناسنا و  قـالخا  رد  نآ  تارثا  ناـمز و  ياـهینوگرگد  یناـسآ و  یتخـس و  عناـق ، 
هب ار  امـش  هداد  رارق  بطاخم  مه  اب  ار  نادجو  لقع و  ای  نادـجو  هک  ینانخـس  يهنیمز  رد  اما  ددرگیم .  راکـشآ  دروآ ،  رامـشب  ناوتیمن 

اههماـنرب میظنت  اهيراذـگنوناق و  رد  اـهنت  ار  عاـمتجا  تیاـضر  ناـسنا و  تمالـس  هک  یناـسک  تسا  نشور  میهدیم :  هجوـت  ریز  بلاـطم 
هب تسرد  ار  ناسنا  تساهنآ  زا  يرادبناج  ناسنا و  قوقح  زا  یکاح  هک  نیناوق  اههمانرب و  نیا  اریز  دـناهدومن .  یگرزب  ياطخ  دـننادیم ، 
رد هچنآ  مامت  اریز  دـنک .  راکتبا  فشک و  ار  روبزم  قوقح  یئـالاو ،  نادـجو  كاـپ و  حور  ملاـس و  لـقع  دـیاب  هکلب  دـناسریمن ،  هجیتن 

قیدـصت ار  اهنآ  دوجو  هدومن و  هدامآ  نیناوق  اـههمانرب و  يارب  ار  نادـیم  هک  یتیعمج  نادـجو  اـب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  تسا  مدرم  ياـیند 
قییضت هعسوت و  نانآ  رد  هک  ریخ  ياهزرم  اب  اههمانرب و  نیا  ناتـسرپرس  قالخا  اب  ینیعم  دودح  نمـض  رد  اعبط  دراد ،  یگتـسب  دننکیم ، 

هب تعیبط و  مکحب  یعاـمتجا ،   [ 135 هحفـص [ دیدج  ياههمانرب  هک  درک  شومارف  دیابن  زین  ار  نیا  تشاد .  دهاوخ  یگتـسب  زین  دـباییم 
 . دنراد توافت  رگیدکی  اب  دنهدیم  ضارتعا  ای  تقفاوم  يهزاجا  دوخ  ناتسرپرس  هب  تبسن  هکنیا  رد  اهنآ ،  لوصا  یئارجا  تاناکما  تبسن 

يرتشیب لمعلا  سکع  دـندوب  طلـسم  نیناوق  یئاضتقا  دودـح  يهماقا  رب  هک  دوخ  ناتـسرپرس  قالخا  ربارب  رد  میدـق  نیناوق  اـههمانرب و  اـما 
ار مدرم  يربـهر  دـناوتیم  بساـنم  نیناوـق  اـههمانرب و  هکنیا  مغریلع  تسین .  اـم  ثحب  دروـم  ـالعف  هـک  دراد  یللع  دوـخ  نـیا  و  تـشاد ، 

هتـشادن تقفاوم  نادجو ،  زا  یـشان  لمع  اب  مازلا ،  يربهر و  نیا  هکیتروص  رد  نکیل  دزاس ،  مزلم  عفانم  بلج  هب  ار  نانآ  دوش و  رادهدهع 
ياهراشف نادجو و  شبات  لماح  رگا  دهدیم  ماجنا  ناسنا  هک  یلمع  ره  ام  يهدیقعب  دوب .  دهاوخ  نوریب  تیناسنا  شزرا  دودـح  زا  دـشاب 

 ، دوشیم بوسحم  لمع  رد  زیچ  نیرتاهبنارگ  نیرتگرزب و  هک  تیناسنا  ترارح  دقاف  ملسم  روطب  دشابن  لیم ،  يور  زا  شـشخب  یحور و 
هتشاد و طابترا  نادجو  لقع و  اب  هک  دندرگ  لئان  يزوریپ  هب  یناسنا  طباور  میکحت  رد  دنناوتیم  یماگنه  نیناوق  اههمانرب و  دوب .  دهاوخ 
درف و يارب  ار  ندمت  هب  ءاقترا  هک  لعاف  يهدارا  عفان و  لمع  يارب  تصرف  یگدامآ  نایم  یبلاج  یگنهآمه  دـنناشکب و  ریخ  يوسب  ار  اهنآ 
 ، نارکفتم خـیرات  رد  دـنکیم ،  قدـص  عاـمتجا  درف و  بوـچ  راـهچ  رد  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  دـنیامن .  داـجیا  دـنکیم ،  تنامـض  عاـمتجا 
زا ار  ندمت  ناسنا و  نارازگتمدخ  خیرات  رگا  ور  نیا  زا  تسا .  قداص   [ 136 هحفص [ زین  نآ  لاثما  نیفشتکم و  نادنمشناد  ناراذگنوناق ، 

کـشخ درـس و  یئاـهنت  هب  لـقع  اریز  تسا ،  هدرکن  يربهر  حیحـص  هار  هب  ینادـیم  ره  رد  ار  ناـنآ  لـقع ،  اـهنت  دـینیبیم  دـینارذگب  رظن 
رد ار  امش  اما  دهدیم ،  ناشن  امـش  هب  ار  هار  طقف  اذل  درادن و  راک  رـس و  رگید  زیچ  اب  يدودحم  تاهج  ماسقا و  ماقرا و  اب  زج  دشابیم و 

ملاس و نادجو  دهد  قوس  ولج  هب  ار  امش  دناوتیم  هچنآ  سپ  دربیمن ،  شیپ  ار  امش  نآ  يدنلب  یتسپ و  رد  دنکیمن و  کمک  یئامیپهار 
كانتـشحو یئاهنت  ینیـشنهشوگ و  نآ  رب  ار  ینوکراـم »  يرگید «  زیچ  هفطاـع ،  نادـجو و  زا  ریغ  اـیآ  یتسار  دـشابیم .  مرگ  يهفطاـع 

 ، داد هولج  ابیز  وا  رظن  رد  ناسنا ،  ندـمت و  رطاخب  ار  یئاهنت  لمحت  تایح و  ياهیئابیز  زا  يریگهرانک  هک  دوب  نادـجو  يرآ  تشاداو ؟ 
ینوکرام يهراـبرد  هچنآ  تفاـین .  هار  نآ  رد  یتسـس  زگره  هک  دومن  ترارح  قرغ  ناـنچنآ  ار  ملاـس  نادـجو  نیا  هک  دوب  وا  يهفطاـع  و 

يارب میئوگب .  دـیاب  زین  رگید  يهتفای  لماکت  ياـهناسنا  هتوگ و  نوطـالفا ،  ادوب ،  نووهتب ،  يدـناگ ،  هلیلاـگ ،  روتـساپ ،  هراـبرد  میتفگ ، 
 ، رلتیه فـلودا  ناوـتیم  هنوـمن  يارب  درک .  شوـمارف  دـیابن  زین  ار  نآ  یبلـس  لـیلد  تقیقح ،  نـیا  یباـجیا  لـیلد  لابندـب  رتـشیب ،  حیـضوت 
 ، درب ماــن  ار   [ 1 یلوایکام [  رثا  رایرهـش »  باـتک «  موش  ناـمرهق  اـیگروب  رـصیق  یفقث و  فسوی  نب  جاـجح  ناـخوکاله ،  ناـخزیگنچ ، 

رصاعم ناسانش  متا  زا  یضعب   [ 137 هحفص [ درکیم و  یگدنز  گرزب  شاقن  لیئافار »  رـصع «  رد  یئایلاتیا  هغبان  یلوایکام   [ 1 هکنانچ [ 
عیـسو و لقع  رطاخب  زج  هورگ  نیا  ایآ  یتسار  دنوشیم .  بوسحم  هتـسد  نیا  زا  دـننکیم  شیامزآ  اهناسنا  يور  ار  دوخ  تایلمع  هک  زین 

زواجت یـشک ،  مدآ  زج  نااشراک  مینیبیم  لاح  نیع  رد  دـناهتفای ؟  زایتما  تسا ،  زیچان  نآ  ربارب  رد  نارگید  كرد  هک  دوخ  عیرـس  كرد 
تهج نادب  نیا  تسا .  هدوبن  يزیچ  دوجو ،  ریخ  ناگدنز و  تایح و  شزرا  هب  متـس  یناسنا و  ياهشـشوک  يایاقب  ندمت و  تاسدقم  هب 
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هکلب درب  ناوتیمن  ياهرهب  لقع  زا  تسین  هفطاع  نادجو و  هک  اجنآ  و  هدوبن ،  كاپ  فطاوع  ملاس و  نادجو  اب  هارمه  نانآ  لقع  هک  تسا 
ملظ هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  شکاپ  قالخا  دـننامیب و  لـقع  دوب .  يو  تسود  راـکمه و  تسا .  رتکیدزن  ناـیز  هب  یلقع  نینچ  تفگ  دـیاب 
هکنآ زا  سپ  باتک  نیا  رد  وا  تشون .  ار  رایرهـش »  دوخ «  فورعم  باتک  ور  نیا  زا  دهد ،  رارق  داقتنا  دروم  ار  خیرات  نارادمامز  تیربرب 

نیگنن لامعا  ریاس  دـیعبت و  باعرا و  لتق و  هب  شتیعقوم  ظفح  روظنمب  هک  ار  نادـجو  لقع و  هقیلـس و  زا  یلاخ  رادـمامز  کـی  یفارگویب 
دنکیم فیصوت  میقتسم  ریغ  روطب  ار  نانآ  تسپ  ياهتیعقوم  روبزم و  نارادمامز  یخاتـسگ  دهدیم ،  هئارا  هدنناوخ  هب  دوشیم .  هدنهانپ 
هدیدرگ راوتـسا  تشز  هک  راتفر  نیا  ساسا  رب  دندرکیم ،  یگدنز  نآ  رد  اهنآ  هک  يرـصع  و  خـیرات ،  ياهتموکح  هک  هدرک  دزـشوگ  و 

 . دوب هتفرگ  فورعم  رگمتس  ایگروب  ردنکـسا  رـسپ  ایگروب  رـصیق  تیـصخش  زا  ار  رادمامز »  تافـص «  دوخ ،  باتک  رد  یلوایکام  تسا . 
 ، باـتک يهدنـسیون  ماـن  تبـسانم  هب  ار  نآ  هک  تسا  یلـصا  نآ ،  تیبـثت  تموـکح و  هب  ندیـسر  روـظنمب  بولـسا  نیا  هب  ندـش  هدـنهانپ 

ياهورین اریز  متـسین .  یناسنا  ياهورین  ریاس  نادجو و  لقع و  هفطاع و  حیـضوت  ددص  رد  اجنیا  نم   [ 138 هحفص [ دنیوگیم .  یلوایکام 
هک ياهژیو  حطـس  رد  ار  بلاطم  هک  تسا  یئورین  لقع ،  زا  نم  روظنم  دنرادروخرب .  یـصاخ  يراکمه  شنکاو و  زا  دیدرت  نودـب  روبزم 
رد اتاذ  هک  يدودح  ماقرا و  بوچ  راهچ  رد  دـیامنیم و  كرد  دـنکیم ،  مکح  لولعم  تلع و  نایم  دزاسیم و  طوبرم  هجیتن  هب  ار  ببس 

مدش روآدای  ار  روبزم  حیضوت  لصا  نیا  يور  نم  دنکیم .  شدرگ  دنریگیمن ،  رارق  ریثأت  تحت  ناسنا  یمومع  یصوصخ و  تیعقوم  رثا 
و دشاب ،  رادروخرب  دـهدیم  قوس  ریخ  يوسب  ار  وا  هک  ياهفطاع  نادـجو و  زا  دـیاب  راچان  تسه  یلقع  نینچ  ياراد  هک  یـسک  نیاربانب  . 

راظتنا نانآ  زا  هک  يدارفا  نیاربانب  میئوگب .  زین  هدش  عضو  نانآ  يارب  نوناق  هک  يدارفا  يهرابرد  دیاب  میئوگیم  رازگنوناق  يهرابرد  هچنآ 
داجیا روظنمب  ات  دنـشاب  دنمهرهب  زین  ینادجو  داقتعا  زا  درجم ،  یلقع  نامیا  رب  هوالع  دیاب  دنرادرب  ماگ  هدیدنـسپ  شور  نیا  قبط  رب  دوریم 

دـنلب و ياهژد  رد  ار  اههمانرب  نیناوق و  هک  یقالخا  لئاضف  اـب  دـیاب  دـنهن .  ماـگ  یناـسنا  يـالاو  بیذـهت  هار  رد  هتـسیاش ،  عاـمتجا  کـی 
اهناسنا رد  ار  كاپ  فطاوع  میدید  البق  هکنانچ  لصا  نیمه  يور  ع »  یلع «  دنشاب  شیدنا  ریخ  هتـسویپ  انـشآ و  دنکیم  هطاحا  یمکحم 

139 هحفص [ شـشوک  نآ  دشر  يارب  تخاسیم و  رادیب  دوب  هتفرگ  دوخب  يرگید  گنر  هک  ار  نانآ  ملاس  ياهنادجو  درکیم و  کیرحت 
هب شنانخــس  ماـمت  رد  یلک  روـطب  اهدـهع و  اهشرافــس ،  اـههبطخ ،  رد  ع »  یلع «  دادیم .  زردـنا  نآ  تیاـعر  هـب  ار  مدرم  درکیم و  [ 
 . دراد یئازـسب  رثا  مدرم ،  راتفر  رد  ترارح  داجیا  هنالداع و  ماظن  تاعارم  رد  قالخا ،  بیذـهت  تسنادیم  اریز  تشاد .  هجوت  اهنادـجو 
 ، نارگید يربهر  ناگناگیب و  يرادـهگن  يهنیمز  رد  یعامتجا  ننـس  تلادـع و  زا  ینابیتشپ  يارب  هک  روطنامه  بیذـهت  نیا  تسنادیم  وا 

يرگید يهداعلاقوف  يورین  زا  ع »  یلع «  نیا  زا  هتشذگ  دوشیم .  بوسحم  یناسنا  ياهشزرا  زا  یکی  زین  اتاذ  دوریم ،  رامشب  مزال  يرما 
یپ نانآ  قالخا  تشرـس و  هب  دومنیم و  كرد  ار  نانآ  ياههتـساوخ  درکیم و  ذوفن  اهناسنا  قاـمعا  رد  نآ  يهلیـسوب  هک  دوب  رادروخرب 

 . دوشگیم یهن  رما و  هب  نابز  ناسنا ،  نادـجو  هب  قیمع  نانیمطا  وترپ  رد  درکیم و  هسیاـقم  روصت و  ار  اـهنآ  بوخ  دـب و  هاـگنآ  دربیم ، 
تیناسنا ترارح  زا  راشرس  یبلق  كانبات و  یلقع  زا  هک  دوب  یگرزب  ياهتیصخش  نانیمطا  دننام  ناسنا  نادجو  هب  بلاط  وبا  رسپ  نانیمطا 

هک دوب  نانآ  لاثما  يدناگ و  وسور ،  نووهتب ،  ادوب ،  نانیمطا  دننام  نادـجو  نیا  هب  وا  نانیمطا  دـندوب .  رادروخرب  قیمع  تبحم  اب  مأوت  و 
نیمه ساسا  رب  ار  دوخ  زیمآ  تمکح  نانخس  بلاط  وبا  رسپ  دندوب .  هتفای  يربهر  ددرگیم  شوماخ  نآ  ربارب  رد  يرون  ره  هک  لد  رون  هب 

اب دـهدیم ،  رارق  بطاخم  ار  ناسنا  نادـجو  هک  یئاهیربهر  اههشیدـنا و  هک  تسا  ینانیمطا  نینچ  ساـسا  رب  دوب .  هتخاـس  راوتـسا  ناـنیمطا 
 . دننکیم ادیپ  طابترا   [ 140 هحفص [ رگیدکی 

موس تمسق 

نانیمطا نانآ  رد  ریخ  تاـهج  هب  نینچ  نیا  درک ،  لـمحت  مدرم  يهیحاـن  زا  هک  يراوگاـن  ياـههثداح  بئاـصم و  دوجو  اـب  ع »  یلع «  رگا 
رارق مدرم  رایتخا  رد  غورد  تسار و  لطاب و  قح و  هک «  دـنادیم  وا  دـناشفایب .  ناشیاهلد  رد  ار  نانیمطا  نیا  مخت  هک  تسنآ  رطاـخب  دراد 
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دـشر رـش ،  تاهج  فالخ  رب  تاهج  نیا  اریز  دـنک ،  زاب  ریخ  تاهج  يوسب  ار  دوخ  بلق  مشچ و  تسا  راوازـس  ناسنا  يارب  نکیل  دراد » 
موزل يهنیمز  رد  ررکم  روطب  ع »  یلع «  دشاب .  رتعفان  رتمهم و  تمکح ،  خیرات و  يهطـساوب  نتخومآ  دیاش  دـباییم و  شیازفا  دـنکیم و 
دروم رد  نک . »  قیدـصت  ار  شنامگ  درب  کین  نامگ  وتب  هک  یـسک  تفگیم « :  هلمج  زا  درکیم .  هیـصوت  ناسنا ،  نادـجو  هب  ناـنیمطا 

يرگداد زا  ربم « . »  دب  نامگ  یهدیم  نآ  رد  یکین  لامتحا  وت  هدش و  جراخ  یـسک  ناهد  زا  هک  ینخـس  هب  زگره  دـیوگیم « :  يرگید 
یـسک سپـس  تفرگ ،  ارف  ار  نآ  مدرم  راگزور و  يراکوکین ،  هاگره  دوش « . »  تواضق  ینامگدـب  اب  دامتعا  دروم  صخـش  رب  هک  تسین 

رطاخ هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلاحدب  تسا « . »  هدومن  متس  وا  هب  انامه  دوش  نامگ  دب  هدشن  راکشآ  وا  یماندب  هک  یناسنا  هب  تبـسن 
تیـصخش هک  یناسک  زا  یهورگ  دنرادن . »  دامتعا  يو  هب  وا  يراتفردب  رطاخب  زین  نارگید  درادن و  نانیمطا  سکچیه  هب  دوخ  ینامگدـب 

زا نیبدب و  مدرم   [ 141 هحفص [ هب  تبسن  ع »  یلع «  دناهدرک  روصت  اریز  دناهدش ،  هابتـشا  راچد  دناهداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  ع »  یلع « 
دروم نآ  يهلیـسوب  ار  شنامز  مدرم  هک  ع »  یلع «  نشخ  نانخـس  هب  دوخ ،  يهیرظن  تابثا  يارب  هورگ  نیا  تسا .  هدوب  رازیب  یلکب  ناـنآ 

یـصاخ ياهتیعقوم  رد  دنچ  ره  ع »  یلع «  هک  میدقتعم  ام  مینادیم .  سکعب  ار  عوضوم  ام  نکیل  دناهدرک .  جاجتحا  هدادـیم  رارق  هلمح 
تـسد زا  ناسنا  هب  تبـسن  ار  دوخ  نانیمطا  هظحل  کـی  يارب  یتح  وا  تفگ  دـیاب  یلو  هدرکیم ،  بلـس  مدرم  یـضعب  زا  ار  دوخ  ناـنیمطا 

يرابدرب هب  و  دنارذگب ،  رظن  زا  دیـسریم ،  وا  هب  مدرم  زا  هک  یئاهیتحاران  ربارب  رد  ار  ع »  یلع «  لمحت  یـسک  رگا  یتسار  تسا .  هدادـن 
ار ع »  یلع «  شور  وسنآ  زا  و  دربب ،  یپ  دوب  شنارای  نانمشد و  گنرین  تنایخ و  زا  یشان  هک  ازتشحو  ياهیتخـس  لباقم  رد  وا  بیجع 

ملـسم روطب  دـنادب  ار  اهنیا  یـسک  رگا  مدـقتعم  نم  درکیم ،  تبحم  ینابرهم و  اهنآ  اب  ناکما  دـح  اـت  هنوگچ  هک  دریگب  رظن  رد  ناـنآ  اـب 
هدوب نیب  شوخ  دنکیم  هارمگ  ار  نآ  دراوم  یضعب  رد  عامتجا  هنافسأتم  هک  ناسنا  ترطف  تقیقح و  هب  ع »  یلع «  هک  درک  دهاوخ  كرد 

لاح نیع  رد  دنکیم ،  خیبوت  ار  نازابگنرین  نارگمتس و  نارگتنایخ و  ع »  یلع «  رگا  يرآ  درادن .  یفالتخا  وسور »  اب «  تهج  نیا  رد  و 
نیبشوخ ناسنا  هب  هک  یسک  نیمه  اریز  دوب .  دهاوخ  حالصا  لباق  زاب  دشاب  هتـشذگ  وا  رب  ینالوط  ینامز  دنچ  ره  ناسنا  هک  تسا  فرتعم 

 [ 142 هحفـص [ شنزرـس  دنک  داجیا  يرییغت  شراتفر  قالخا و  رد  هکنآ  دیما  هب  ار  راکدـب  دـنکیم ،  دـیجمت  راکوکین  زا  هکنانچ  تسا ، 
دیـسریم وا  هب  نانمـشد  هیحان  زا  هک  ار  راگزور  ياهیتخـس  تسناوتیمن  تشادـن  يدـیما  نینچ  بلاـط  وبا  رـسپ  رگا  یتسار  دـیامنیم . 

دایرف ياهگـس  ناتـسرپ ،  ایند  دیوگیم « :  ناتـسرپ  ایند  ایند و  يهرابرد  ع »  یلع «  رگا  دیامن  ربص  راوگان  ثداوح  ربارب  رد  دنک و  لمحت 
ناشکچوک رب  ناشگرزب  دروخیم و  ار  ناشناوتان  اهنآ  دنمورین  دنشکیم ،  دایرف  یضعب  رس  رب  یضعب  دنتسه ،  یشحو  ناگدنرد  هدننک و 

شنزرـس تخـس  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دـشکیم ،  جـنر  ناراک  تیـصعم  هانگ  نازاب و  گـنرین  رکم  زا  هک  تسا  نآ  رطاـخب  دوشیم »  زوریپ 
دیوگیم ار  نخس  نیا  ع »  یلع «  يرآ  دهد  حیجرت  تسین  یشحو  هدنرد  شک و  هزوز  گس  راکم و  راکهانگ و  هک  ار  یـسک  ات  دنکیم 

هکلب ندـب ،  حور و  تمالـس  روظنمب  کشزپ  هک  روطنامه  دـنکیم  هزرابم  ملاظ  گرزب  رگمتـس و  دـنمورین  یـشحو و  يهدـنرد  اب  هاگنآ 
نامه ع »  یلع «  نیاربانب  دـنکیم  هزرابم  اهیرامیب  هشیر  اب  تاـجن ،  یبوخ  هب  ندوب  نیب  شوخ  رطاـخب  گرم و  رب  تاـیح  حـیجرت  روظنمب 

 ، تسا لئاق  مارتحا  تسا  تایح  يهنومن  نیرتابیز  هک  هدـنز  ناسنا  يارب  دراذـگیم و  مارتحا  ادـخ  قولخم  نیرتگرزب  تایح ،  هب  هکیـسک 
نانیمطا و نیا  زا  ع »  یلع «  رگا  دـشاب  دازآ  دـیاب  هکناـنچ  وا  دـهاوخیم  تسا و  نیب  شوخ  وا  هب  دراد و  ناـسنا  ریخ  هب  یمیظع  ناـنیمطا 

هدش جراخ   [ 143 هحفص [ یـسک  ناهد  زا  هک  ینخـس  هب  زگره  تفگیمن « :  درکیمن و  راتفر  نینچ  مدرم  اب  دوبن  رادروخرب  ینیب  شوخ 
فدـه تمظع  هفطاع و  ترارح  قیمع و  كرد  زئاح  هک  دوخ  يایاصو  يهلیـسوب  و  ربم »  دـب  ناـمگ  یهدیم  نآ  رد  یکین  لاـمتحا  وت  و 
رامـشب یناـسنا  يهفطاـع  یمومع و  قـالخا  يارب  یمکحم  يهعلق  هک  یئاـیاصو  تفاـییمن :  هجوت  یعاـمتجا  يدرف و  نادـجو  هب  تسا ، 
يرارقرب روظنمب  نانیمطا و  نیمه  دانتسا  هب  ع »  یلع «  تخاسیم .  راوتسا  نادجو  لقع و  رد  یباجیا  ياهساسا  رب  ار  عفان  لمع  تفریم و 

 : » دـنکیم باطخ  نینچ  نانآ  هب  دـنکیم و  نّیعم  نانآ  رب  ناشیاضعا  زا  یئاـهسوساج  اـهناسنا و  دوخ  زا  یئاهنابهدـید  هدیدنـسپ ،  لـمع 
ار ناتیاهسفن  يهرامـش  امـش و  لامعا  هک  یئوگتـسار  نانابهگن  ناتیاضعا و  زا  یئاـهسوساج  ناـتدوخ و  زا  ینانابهدـید  امـش  رب  دـینادب 
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مدرم نارادناج ،  تایح و  تمظع  هب  دامتعا  دوجو و  ریخ  تلادع و  هب  نانیمطا  دانتـسا  هب  ع »  یلع «  تسا »  هدـش  هتـشامگ  دـننکیم  ظفح 
اب تسا و  يدبا  نآ  ياقب  يدازآ و  اب  مأوت  تایح ،  هک  دـهدیم  رادـشه  نانآ  هب  هداد و  رارق  بطاخم  هدـننک  رادـیب  ینانخـس  اب  ار  شنامز 

دوریم رامشب  نآ  رون  زا  ياهراپ  ای  نآ  دعاوق  زا  ياهدعاق  تسا و  تایح  ياقب  رد  هطساو  هچنآ  اهنت  دوب .  دهاوخن  راگزاس  يدیق  هنوگچیه 
 . دـیئارگ دـهاوخ  يدوبان  هب  تایح  هنرگو  دـیآرب  تایح  نتخاس  دـیقم  ددـص  رد  دـناوتیمن  ناسنا  سپ  دـشاب .  تاـیح  دویق  زا  دـناوتیم 
هک ینیناوق  يارب  دنکیم و  ظفح  دوخ  تباث  نیناوق  يهلیـسوب  ار  دوخ  تسا و  شیدنا  ریخ  دازآ و  ابیز و  دوجو ،  دننام  زین  تایح  نیاربانب 
زیچ چیه  هک  اجنآ  ات  دراد  شیارگ  لماکت  ددجت و  هب  هتسویپ  تایح  نیا  تسین .  لئاق  یشزرا  دناهتـساوخ  وا  يارب  نانیبدب   [ 144 هحفص [

حلـصا ياقب  رتشیب و  ریخ  زا  ترابع  هک  دوخ  تاحوتف  رد  تایح  هک  تسا  یبولـسا  لماکت ،  ددجت و  نیا  دش .  دـهاوخن  ود  نآ  نیزگیاج 
شیدـناریخ ناهج  رد  دوجوم  نیرتگرزب  هک  نآ  سیماون  تایح و  يهنیمز  رد  بلاـط  وبا  رـسپ  قیمع  یـسررب  دـنکیم .  لاـبند  ار  نآ  تسا 

ریـسم رد  هشیمه  درگنیم و  ولج  هب  هتـسویپ  هک  تسا  یبالقنا  يدوجوم  تاـیح ،  هک  تسا  هتخاـس  دـقتعم  ار  وا  دوشیم ،  بوسحم  یتسه 
هب دـیقم  تایح  تهج  نیدـب  دـشابیم  نآ  لماکت  ثعاب  تایح و  كرحت  يهشیر  تاـیح ،  ندوب  یبـالقنا  تسا .  تکرح  رد  رتشیب ،  ریخ 

نیا رگا  تسا و  عامتجا  لماکت  ثعاب  یعامتجا و  ياهشبنج  يهشیر  تایح ،  ندوب  یبـالقنا  دـشابیمن .  شدوجو  طیارـش  هب  زج  يزیچ 
 . تشاد یخـسار  نامیا  تایح  بالقنا  هب  ع »  یلع «  دندوبن .  يزیچ  دامج  زج  نارادـناج  گرم و  زج  تایح  تشادـن  دوجو  تیـصوصخ 

دوب دـقتعم  میظع  نامیا  نیا  ساسا  رب  ع »  یلع «  دوب .  تفرعم  دوخ  نامیا  نیا  هکلب  دوب ،  رتهیبش  تفرعم  هب  تاـیح  بـالقنا  هب  يو  ناـمیا 
رب دنراد  تردق  و  دننک ،  ریـس  تایح  نیناوق  اب  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  حالـصا  نیا  دننک و  حالـصا  ار  دوخ  دنراد  تردق  هدنز  دارفا  هک 
 ، تاـیح بـالقنا  هک  میتـفگ  یثـحب  نمـض  رد  ـالبق  اـم  دـندرگ .  میلـست  تاـیح  تمظع  ربارب  رد  هکنیا  هب  دنـشاب  مکاـح  دوخ  تشوـنرس 

بالقنا هب  هکیناسک  رب  دوریم .  رامشب  یتایح  میظع  تاناکما  رب  تلالد  رظن  زا  اهنآ  نیرتمیظع  تایح و  يایازم   [ 145 هحفص [ نیرتکیدزن 
يوسب ار  اههشیدـنا  هوالع  هب  دـننک ،  راوتـسا  یمتح  لماکت  هب  یلک  نانیمطا  ساسا  رب  ار  دوخ  تاـیلمع  تسا  مزـال  دـنراد  ناـمیا  تاـیح 

لیلد اب  دننک ،  یگداتسیا  لماکت ،  اب  مأوت  یبالقنا و  تایح  ربارب  رد  دنناوتیم  دوخ  نامگ  هب  هک  ار  يدارفا  دنزاس و  هجوتم  روبزم  لماکت 
وت دیوگیم « :  هداد و  رارق  بطاخم  نانیمطا  نامیا و  نیمه  هب  ار  ناسنا  بلاط  وبا  رـسپ  دـنراد .  زاب  ياهناقمحا  راتفر  هنوگ  ره  زا  ناهرب  و 

نادرگرـس نآ  رد  وت  يهشیدنا  ینادیمن و  هک  یئاهزیچ  رایـسب  هچ  و  دنتخومآ ،  وتب  نارگید  هاگنآ  يدوب  نادان  دوخ ،  شنیرفآ  زاغآ  رد 
يرادربهرهب و  تسا ،  لماکت  ياراد  تایح  هکنیا  هب  تسا  فارتعا  نخس  نیا  رد  يوشیم »  انیب  نآ  هب  سپس  تسا  هارمگ  نآ  رد  تمشچ  و 

ای تفرـشیپ  يارب  ناسنا  هک  دـناسریم  روبزم  نخـس  تسا .  تـالوهجم  نتخومآ  ناـمه  تسا  نوزخم  ناگدـنز  يهنیـس  رد  هک  یتاـیح  زا 
يدـیدج فشک و  ار  ياهزات  زور  ره  هک  یتفرعم  يوسب  ع »  یلع «  مرگ  توعد  دراد .  یمیظع  تیلباق  یگدامآ و  اهیبوخ ،  يارب  دـیئوگب 

يزوریپ و کی  وا  رظن  زا  تفرعم  نیاربانب  دوریم .  رامـشب  ناگدـنز  تاناکما  تایح و  بالقنا  هب  يو  نامیا  لـیلد  نیرتهب  دـنکیم ،  اـنب  ار 
ناتنادنزرف دیوگیم « :  هداد و  رارق  بطاخم  نامیا  نانیمطا و  نیمه  هب  ار  شنامز  مدرم  ع »  یلع «  دوب .  دهاوخ  ریذـپان  شمارآ  فاشتکا 

 » یلع ینیب  شوخ  رگا  يرآ  دناهدش . »  هدیرفآ  امـش  نامز  زا  ریغ  ینامز  يارب   [ 146 هحفص [ اهنآ  اریز  دیزاسن  روبجم  دوخ  قالخا  هب  ار 
هب وا  ملع  زا  یکاـح  هک  ینخـس  درکیمن ،  داریا  ار  نخـس  نیا  ع »  یلع «  زگره  دوبن  لـماکت  يارب  مدرم  تیلباـق  تاـیح و  یئاـبیز  هب  ع » 

روطب ار  حیحص  تیبرت  حور  هک  ینخس  دنکیم ،  هصالخ  هتفای ،  لماکت  ناسنا  تاناکما  هب  تبسن  ار  وا  ینیبشوخ  تسا و  تایح  بالقنا 
یناوارف نانخـس  هنیمز  نیا  رد  بلاط  وبا  رـسپ  دشخبیم .  یئاهر  قباس  لسن  يداع  یفرع و  دویق  زا  ار  یلـسن  ره  دـنکیم و  نالعا  هصالخ 
هکیـسک تسا « :  لیبق  نیا  زا  دـنکیم ،  فیـصوت  ریخ  بالقنا و  تقیقح و  کی  ناونعب  ار  ناسنا  لمع  هک  ریز  يهدـنز  ياـههنومن  دراد . 

مدرم دـینادب  تـسا « . »  وا  ياـهیبوخ  هـب  یـسک  ره  شزرا  تخاـس « . »  دـهاوخن  دـنت  ار  وا  شیدـنواشیوخ  دـنادرگ  دـنک  ار  وا  شلمع 
شنانخـس زا  یـضعب  نمـض  رد  ع »  یلع «  تسوا . »  دوخ  يهژیو  سک  ره  راک  دوس  دنـشابیم « . »  شیوخ  يهتـسیاش  ياهراک  نادنزرف 

دوجو اریز  درادنرب ،  ششوک  زا  تسد  دیدرگ  مورحم  دایز  ای  مک  زا  رگا  دشاب و  تفرشیپ  ناهاوخ  لمع ،  رد  هک  دنکیم  راداو  ار  ناسنا 
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 . یلک هن  تسا  یئزج  تیمورحم  دـنک ،  مورحم  رگا  دـنکیمن و  مورحم  دـنراد  قاقحتـسا  هـچنآ  زا  ار  دوـخ  نادـنزرف  زگره  شیدـناریخ 
هب دمآ ،  رب  يزیچ  يوجتسج  رد  هکیسک  دیوگیم « :  ع »  یلع «  دوشیم .  ناربج  لمع  راب  نیمود  رد  تیمورحم  نآ  یهاگ  نیا  رب  هوالع 
 [ 147 هحفـص [ هدرک  كرد  ار  ناشخرد  ترابع  نیا  حور  مرتحم  يهدنناوخ  منکیم  روصت  نم  دیـسر . »  دهاوخ  نآ  ضعب  هب  ای  زیچ  نآ 

يزیچ نیرتابیز  دیاش  دوش . »  زاب  امش  يارب  ات  دیبوکب  دیبوکب  تسا « :  هتفرگ  همشچرس  حیـسم  فورعم  نخـس  زا  هلمج  نیا  ایوگ  تسا . 
هدام و رظن  زا  دوجو  ریخ  تایح و  بالقنا  نایم  ع »  یلع «  هک  تسا  يداـحتا  دروخیم ،  مشچب  ع »  یلع «  يهدـیقع  رد  هنیمز  نیا  رد  هک 

ریخ هک  دـنادرگیم  دـحتم  يروط  دوجو  ریخ  موهفم  اب  ار  تایح  بـالقنا  اـی  لـماکت ،  موهفم  ع »  یلع «  مینیبیم  دـنکیم .  مسجم  ینعم 
رگـشیامن ینعم  مامت  هب  تایح  بالقنا  هکلب  دوشیمن  بوسحم  دوجو  ریخ  زا  یئزج  تایح ،  بالقنا  ای  تاـیح  بـالقنا  زا  یئزج  دوجو ، 

ام راـتفگ  یتسرد  لـیلد  نیرتـهب  هنیمز  نیا  رد  ع »  یلع «  نانخـس  دـشابیم .  تاـیح  بـالقنا  رگناـیامن  زین  دوجو  ریخ  تسا و  دوجو  ریخ 
هک یـسک  دـشاب « . »  شاهتـشذگ  زور  زا  رتهب  شزورما  هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  دـینک « :  هجوت  نآ  زا  یئاههنومن  هب  کـنیا  دـشابیم . 
ابیز نخـس  نیا  هب  نایاپ  رد  تسا . »  هدروخ  بیرف  دـشاب  ربارب  شزور  ود  هک  سکنآ  تسا « . »  مورحم  دـشاب  شزورما  زا  رتدـب  شیادرف 

کیرش رشب  تاساسحا  اب  ار  اهزور  و  تسا ،  رادروخرب  لیـصا  رنه  یئابیز  و  قیمع ،  تبحم  ترارح  زا  تسا و  ام  ینونک  ثحب  لماش  هک 
رد مشابیم ،  هاوگ  وت  رب  متسه و  يدیدج  زور  نم  دیوگیم :  وا  هب  هکنآ  رگم  درذگیمن  مدآ  رسپ  رب  يزور  چیه  دینک « :  هجوت  دنادیم 
وبا رـسپ  يابیز  نانخـس  نونکا  ام   [ 148 هحفـص [ دـید »  یهاوخن  هشیمه  يارب  ارم  رگید  اریز  نک ،  هتـسیاش  راک  وگب و  کـین  نخـس  نم 
ریخ تایح و  بالقنا  زا  هک  یناسنا  يـالاو  يزاـسدوخ  كاـپ و  قـالخا  يهنیمز  رد  نانخـس  نیا  مینکیم .  لـقن  باـتک  نیا  رد  ار  بلاـط 

دیواج تسا ،  یقاـب  شیدـناریخ  ناـسنا  هک  يزور  اـت  اـبیز  نانخـس  نیا  دـهدیم .  لیکـشت  گرزب  یهارهاـش  دریگیم ،  همـشچرس  دوجو 
 [ 149 هحفص [ قادرج  جرج  توریب  دوب  دهاوخ 
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کیرـش راگزور  ياهیتخـس  رد  مدرم  اب  هکیلاح  رد  دـنیوگب  نانمؤم  رادـمامز  نم  هب  هک  مشاـب  عناـق  نیا  هب  مدوخ  زا  اـیآ   [ 151 هحفص [
سک ود  اب  نم  دیـشاب ،  هاـگآ  هدـم .  صاـصتخا  دوخب  دـنناسکی  نآ  رد  مدرم  ماـمت  ار  هچنآ  زگره  نک .  يریگولج  راـکتحا  زا  مشاـبن ؟ 
دـشن هنـسرگ  يریقف  چیه  دیامن .  غیرد  تسا  وا  يهدهع  هب  هک  ار  يزیچ  هکیـسک  دـنک و  اعدا  درادـن  هک  ار  يزیچ  هک  یـسک  مگنجیم : 
یناریو هشیمه  تسا .  هدش  عیاض  یقح  نآ  رانک  رد  هکنآ  رگم  مدـیدن  ناوارف  ار  یتمعن  دـیدرگ .  دـنمهرهب  نآ  زا  دـنمتورث  هچنآ  هب  رگم 

دیاب دـنوشیم  ناشیرپ  لام ،  يروآ  عمج  هب  نانارمکح  هجوت  رثا  رد   [ 152 هحفـص [ مدرم  یتسار  تسا ،  نآ  لها  یتسدگنت  رطاخب  نیمز 
اهرهـش نیرتهب  تسین ،  رتراوازـس  وت  يارب  رگید  رهـش  زا  يرهـش  چـیه  دـشاب .  رتـشیب  تاـیلام  نتفرگ  رکف  زا  نیمز ،  یناداـبآ  رد  وت  رکف 
تـشک مهاوخ  ار  وا  دوش  مسجم  یناسنا  تروصب  نم  يارب  رقف  رگا  تسا .  تبرغ  نطو  رد  یتسدگنت  دریگ .  شودب  ارت  هک  تسا  يرهش 
يرادیم اراوگ  دوخ  رب  ار  اذغ  یندـیماشآ و  هنوگچ  تسا .  هدروآ  تسدـب  اجک  زا  هک  دـننکیم  لاؤس  شلام  زا  ار  یمدآ  زیخاتـسر  زور  . 

دیمون دـناشکیم .  ریـشمش  هب  متـس  تسا .  ناوتان  رب  متـس  اهمتـس  نیرتتشز  یماـشآیم ؟  مارح  يروخیم و  مارح  ینادـیم  هکیلاـح  رد 
رگمتــس و تـسا .  هدیدمتــس  رب  رگمتــس  زور  زا  رتتخــس  رگمتــس  رب  هدیدمتــس  زور  تـفرگ .  شودـب  یمتــس  هـک  سکنآ  دــیدرگ 
وت و نایم  هچنآ  هب  دامتعا  رطاخب  ار  تاردارب  قح  زگره  دنکیرش .  رگیدکی  اب  هس  ره  تسا  یضار  متس  هب  هک  یـسک  وا و  يهدنهدکمک 

لفاـغ نآ  زا  وت  دـشاب و  یـصقن  وت  ناگدنـسیون  رد  رگا  تسین .  وت  ردارب  ینادرگ  هاـبت  ار  شقح  هکیـسک  اریز  نکم ،  عیاـض  دـشابیم  وا 
ناهانگ رد  نانآ  اب  رارـشا و  ریزو  وت  زا  شیپ  هک  تسا  يریزو  وت  ناریزو  نیرتدـب   [ 153 هحفص [ دنراذگیم .  وت  ندرگ  هب  ار  نآ  یـشاب 

لیم هب  اجیب و  يرادـفرط  يور  زا  امن و  مادختـسا  ار  نانآ  هبرجت  ساسا  رب  نک و  هشیدـنا  دوخ  نانادرگراک  روما  رد  تسا .  هدوب  کـیرش 
هک يراـک  ره  زا  دـنوشیم .  بوسحم  تناـیخ  متـس و  عورف  زا  اـجیب  تیاـمح  یهاوخبلد و  اریز  نکم ،  بصن  يراـک  هب  ار  ناـنآ  دوـخ ، 
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هسیاقم ناوتان  مدرم  اب  ار  دوخ  هک  تسا  هدرک  ررقم  لداع  نایاوشیپ  رب  دنوادخ  زیهرپب .  تسا  روآ  مرش  اراکـشآ  دریگیم و  ماجنا  یناهنپ 
زردـنا یتسود و  تفای .  دـهاوخ  تسا  هدرپس  نآ  رد  هک  یمتـس  ای  تلادـع  نامه  تسا ،  اهنآ  ياورناـمرف  يهنازخ  تیعر  ياـهلد  دـننک . 

 . دوشیم نوگرگد  نامز  تفای  رییغت  رادمامز  هک  یماگنه  دنرامشن .  نیگنـس  ار  دوخ  ياهتموکح  هک  ددرگیم  راکـشآ  یماگنه  تیعر 
دوریم و ـالاب  ناـنآ  ياـهخرن  تفرگ  مشخ  یتـلم  رب  دـنوادخ  هاـگره  تسا .  ضاـمغا  لـباق  یموـمع  تیاـضر  ربارب  رد  یـصوصخ  مـشخ 

لام دـنریگیم و  هدـهعب  ناشناراکهبت  نادرخیب و  ار  تلم  نیا  راک  هکنیا  زا  مروخیم  فسأت  نم  یلو  دـنوشیم .  هریچ  ناـنآ  رب  ناراـکهبت 
يرادمامز نایاپ  متس  دنناهاشداپ و  ياورنامرف  نادنمشناد ،  دننکیم .  هدرب  ار  شناگدنب   [ 154 هحفص [ هدنادرگ و  تسدب  تسد  ار  ادخ 

ناوتان ناسنا  زا  رگمتس  رادمامز  دزن  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتتسپ  دوشیم .  هداد  شاداپ  نآ  ببسب  هک  تسا  ینید  شناد  تسا .  نانآ 
ای سوساج  ای  ریگجاب  هکنآ  رگم  دوشیم  باجتـسم  شیاعد  دـنک  اعد  نآ  رد  ياهدـنب  ره  هک  بش  زا  تسا  یتعاـس  نیا  دـنک .  یئوگدـب 

گرگ رگا  دریگیم .  هوشر  تواضق  رد  هکیـسک  ناطلـس و  نیـشنمه  ایرد و  ناگرزاب  دـنهدیم :  يرترب  ار  لام  سک  هس  دـشاب .  یطرش 
ماجنا ار  نآ  ناشدوخ  دننکیم و  رما  فورعم  هب  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  دنکیم ؟  يرادهاگن  ار  نادنفسوگ  یسک  هچ  دشاب  ناپوچ 

قح يهدنیوگ  هک  دیتسه  ینامز  رد  امـش  دینادب  دنوشیم .  نآ  بکترم  دوخ  دننکیم و  يریگولج  رکنم  زا  هک  ار  یناسک  و  دـنهدیمن ، 
دنمورین و  مناتسب ،  ار  وا  قح  هکنآ  ات  تسا  زیزع  نم  دزن  لیلذ ،  تسا .  راوخ  تقیقح  وریپ  دنک و  یئوگتـسار  زا  نابز  تسا و  مک  نآ  رد 

و نیچنخـس ،  رگم  تسین  برقم  نآ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  يارب  يراـگزور  مریگب .  وا  زا  ار  قـح  هکنآ  اـت  تـسا  ناوتاـن  نـم  دزن  ، 
 [ 155 هحفص [ فاصنا .  اب  صخش  رگم  دوشیمن  هدرمش  ناوتان  و  راکهبت ،  رگم  دوشیمن  هدناوخ  كریز 
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ناگدازآ شتسرپ 

ناناگرزاب تدابع  نیا  دـننکیم و  شتـسرپ  وزرآ و  ساسا  رب  ار  ادـخ  یهورگ  تدابع :  ینعم  رد  ع »  یلع «  يابیز  نخـس   [ 157 هحفص [
یگدنب يرازگـساپس  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  و  تسا .  ناگدرب  تدابع  نیا  دـنیامنیم و  تدابع  سرت  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  تسا و 

بکرم راکتحا  تسا :  هدرک  داریا  هنیدم  رد  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمسق  مدرم . . .  يا  تسا  ناگدازآ  شتسرپ  نیا  دننکیم و 
زا رتدنمدوس  یجنگ  چـیه  مدرم ،  يا   [ 158 هحفص [ تسا .  يدنـسپان  تلـصخ  ره  عماج  ناهانگ و  رد  طوقـس  يهزیگنا  صرح  و  جنر ، 
رد هکیـسک  مدرم ،  يا  تسین  گرم  زا  رتکیدزن  یبیاغ  چیه  غورد و  زا  رتدـب  یتشز  راک  چـیه  يرابدرب و  زا  رتالاو  یتزع  چـیه  شناد و 

یهاچ هکیسک  و  دش ،  دهاوخ  هتشک  ریشمش  نامه  هب  دشک  رد  متس  ریـشمش  هکیـسک  و  دنامیم ،  زاب  نارگید  بیع  زا  درگنب  شیوخ  بیع 
يأر هک  یـسک  و  درامـشیم ،  گرزب  ار  نارگید  تاهابتـشا  دنک  شومارف  ار  شیوخ  شزغل  هک  یـسک  و  داتفا ،  دهاوخ  نآ  رد  دنک  رفح 

رد دیدرگ .  راوخ  تخورف  یگرزب  مدرم  هب  هکیسک  و  دزغلیم ،  تسج  يزاینیب  دوخ  لقع  هب  هکیسک  و  ددرگیم ،  هارمگ  دیدنـسپ  ار  دوخ 
يارب ینادیم  دنـسپان  نارگید  زا  هچنآ  دنزاسیم .  راکـشآ  ار  ناهنپ  رارـسا  اهزور  دوشیم .  هتـسناد  دارفا  تقیقح  تالاح ،  ياهینوگرگد 

ياهرهب دروم  يدنواشیوخ  عون  کی  یتسود  دسانشیم .  ار  هابتشا  دراوم  دروآ  يور  اههشیدنا  ياههار  هب  هکیسک  تسا .  یفاک  وت  تیبرت 
تـسد زا  ار  يرگید  تمعن  هکنآ  رگم  دیـسریمن  یتمعن  چیه  هب  دراد .  وتب  زین  تردارب  يراد  تردارب  رب  وت  هک  یقوقح  نامه  دـشابیم . 
قالخا زا  نآ  اریز  دیزیهرپب ،  گنرین  زا  مدرم  يا  یتسه .  گرم  توق  وت  دراد و  ياهدنروخ  ياهناد  ره  یتوق و  يرادـناج  ره  دـیهدیم . 

يراکزیهرپ رگا  تاهیه  تسا .  رتتخس  داهج  يزارد  زا  نداد  یئاهر  داسف  زا  ار  هشیدنا  رتلکـشم و  لمع  رد  صالخا  تسا .  ناگیامورف 
لادتعا رقف  يزاینیب و  لاح  رد  دیئوگب و  قح  نخـس  مشخ ،  يدونـشخ و  لاح  رد   [ 159 هحفـص [ مدوب  برع  مدرم  نیرتكریز  نم  دوبن 

كرت ار  یناسفن  ياههتـساوخ  هکیـسک  دیـشاب .  دونـشخ  یتخـس  شیاسآ و  رد  دینک و  يرگداد  نمـشد  تسود و  اب  دیهدن و  تسد  زا  ار 
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تسا ياهشوت  دب  ترخآ  يارب  ادخ  ناگدنب  رب  متس  تسا .  ناسنا  لقع  یتسس  لیلد  يدنسپ  دوخ  تسا .  هدازآ  دنک 

رذوبا اب  ینخس 

هذـبر تسا .  هدومرف  درک  دـیعبت  هذـبر »  هب «  ار  وا  موس  هفیلخ  هک  یماگنه  گرزب ،  یباحـص  يرافغ  رذوبا  هب  ع »  ماما «  هک  تسا  ینخس 
سکچیه هک « :  دنک  نالعا  مدرم  هب  ات  داتسرف  ار  یـسک  رذوبا  دیعبت  ماگنه  موس  هفیلخ  دوب .  هنیدم  یکیدزن  رد  یفلع  بآیب و  نیمزرس 
شردارب و  ع »  بلاطیبا «  نب  یلع  اما  دنتسج  يرود  يو  زا  مدرم  لصا  نیا  يور  دیامن »  تعیاشم  ار  وا  دیوگب و  نخس  رذوبا  اب  درادن  قح 

هب سپ  يدمآ  مشخب  ادخ  يارب  وت  رذوبا ،  يا   [ 160 هحفص [ دندومن :  تعیاشم  ار  وا  رامع  و  ع »  نیـسح «  نسح و  شدنزرف  ود  لیقع و 
سپ يدیسرت ،  نانآ  زا  دوخ  نید  رب  وت  دندیسرت و  وت  زا  دوخ  يایند  رب  مدرم  نیا  شاب .  راودیما  يدش  نیگمـشخ  وا  يارب  هک  یـسک  نآ 

هب نانآ  ردقچ  یتسار  نک .  رارف  يدیسرتیم  نانآ  زا  نآ  رطاخب  هچنآ  يارب  راپسب و  ناشتسد  هب  دندیسرتیم  وت  زا  نآ  رطاخب  هک  ار  هچنآ 
دوش و هتـسب  ياهدنب  يور  هب  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  يزاینیب  دندرک  عنم  ارت  نانآ  هچنآ  زا  وت  ردقچ  دـندنمزاین و  يدرک  ناشعنم  وت  هچنآ 

وت زا  يزیچ  لـطاب  زج  دریگیمن و  سنا  وت  اـب  يزیچ  قـح  زج  هتبلا  دـهدیم  رارق  یـصالخ  هار  وا  يارب  دـنوادخ  دـسرتب  ادـخ  زا  هدـنب  نآ 
ناـما رد  ارت  يدرکیم  ادـج  دوـخ  يارب  اـیند  زا  يزیچ  رگا  دنتـشاد و  تسود  ارت  هتبلا  یتفریذـپیم  ار  ناـنآ  ياـیند  رگا  درادـن .  تشحو 

 . دنتشاذگیم

ایند هب  نانیمطا 

رب رتشیب  نآ  زا  یتفرگ  سنا  رتشیب  ایند  هب  هاگره  تسا :  هتشون  یسراف  ناملـس  هب  شتفالخ  زا  شیپ  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
 [ 161 هحفص [ دناشکیم .  هودنا  يوسب  يداش  نآ  زا  ار  وا  ایند  دبای ،  نانیمطا  يداش  هب  ایند  رد  رگا  تسرپایند  اریز  شاب ،  رذح 

ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  دورد 

دورف وت  راوج  رد  هک  ترتخد  زا  نم و  زا  ادـخ ،  ربمایپ  يا  تسا :  هدومرف  ع »  همطاـف «  شرـسمه  نفد  ماـگنه  ع »  یلع «  هک  تسا  ینخس 
 ، تفرب تسد  زا  نم  یئاناوت  تقاط و  دیدرگ و  مک  نم  ربص  وت  هدـیزگرب  زا  ادـخ  ربمایپ  يا  داب .  دورد  وت  رب  تسویپ  وتب  يدوزب  هدـمآ و 

تشذگ دهاوخ  يرادیب  هب  مبش  یندشن و  مامت  نم  هودنا  اما  دراد .  اج  یئابیکش  تراوگان  تبیـصم  گرزب و  قارف  رد  نم  يارب  هکنآ  زج 
 . دنیزگرب نم  يارب  ياهدرک  تماقا  نآ  رد  وت  هک  یئارس  دنوادخ ،  هکنآ  ات 

مدرم نیرتدب  نیرتهب و 

تیاکـش نامثع  دنـسپان  لامعا  زا  دندومن و  عامتجا  يو  دزن  مدرم  هک  درک  داریا  ار  نآ  یماگنه  ع »  یلع «  هک  تسا  ینانخـس  زا  یتمـسق 
 : دومرف تفر و  نامثع  دزن  ع »  ماما «  دیامن .  مهارف  ار  نانآ  تیاضر  دهاوخب  يو  زا  دنک و  وگتفگ  موس  هفیلخ  اب  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و 

يزیچ میوگب  هچ  وـتب  منادیمن  مسق  ادـخب   [ 162 هحفـص [ دـناهداد .  رارق  هطـساو  ناشدوخ  وت و  ناـیم  ارم  دنتـسه و  نم  رـس  تشپ  مدرم 
وت رب  يزیچ  رد  ینادیم و  زین  وت  مینادیم  ام  هچنآ  منکیمن ،  ییاـمنهار  یـسانشن  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ارت  ینادـن و  ار  نآ  وت  هک  منادیمن 

هدید و زین  وت  میاهدینـش  هدید و  ام  هچنآ  مینک .  غالبا  وت  هب  ار  نآ  ات  میدرکن  تولخ  يزیچ  اب  میزاس و  هاگآ  نآ  زا  ارت  ات  میتفرگن  تقبس 
هک نادب  تسا .  راکـشآ  اههار  يوشیمن و  انیب  يروک  زا  وت  مسق  ادخب  اریز  سرتب ،  ادخ  زا  سرتب ،  ادخ  زا  دوخ  هرابرد  سپ  ياهدـینش . 
هک تسا  يرگمتس  ياوشیپ  ادخ  دزن  مدرم  نیرتدب  دشاب و  امنهار  هدش و  تیاده  هک  تسا  يرگداد  ياوشیپ  دنوادخ  دزن  ناگدنب  نیرتهب 

دنروآیم ار  رگمتس  ياوشیپ  تمایق  زور  دومرفیم « :  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم  دناهتفای .  تلالـض  وا  يهلیـسوب  نارگید  هدش و  هارمگ 
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رد هاگنآ  دنکیم  شدرگ  شتآ  رد  دخرچیم  ایسآ  هکنانچ  دنزادنایم و  خزود  شتآ  رد  ار  وا  درادن ،  یهاوخرذع  راکددم و  هکیلاح  رد 
نیا رد  دـشیم :  هتفگ  البق  اریز  یـشاب ،  تما  نیا  لوتقم  ياوشیپ  اداـبم  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ارت  نم  دوشیم »  تشادزاـب  خزود  رعق 

دزاسیم و هبتـشم  ناـنآ  رب  ار  љ اک دـیاشگیم و  ناـنآ  رب  تماـیق  زور  اـت  ار  يزیرنوـخ  گـنج و  هک  دوـشیم  هتـشک  یئاوـشیپ  تما ، 
هتفـشآ و دنرادیمرب و  قح  زا  تسد  اههنتف  رد  دنهدیمن ،  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  هجیتن  رد  دهدیم ،  شرتسگ  نانآ  نایم  ار  اهیراکهبت 

رسپ ناورم   [ 1 ار [  نآ  نمـشد  هک  یئاپراچ  دننام   [ 1 ناورم [  يارب  رمع ،  ندـش  يرپس  نس و  يدایز  زا  دـعب  وت  سپ  دـنوشیم .  نارگن 
اجک ره  هب  ارت  هک  شاـبم  دـناریم  يدـنت  هـب   [ 163 هحفـص [ هک  یلماوـع  رد  دوـب و  ناـمثع  نزیار  هدنـسیون و  وا  تـسا ،  فورعم  مـکح ، 

دنارب تساوخ 

نامثع یماکدوخ  دادبتسا و 

رگا و  مدوب ،  وا  يهدنـشک  مدوخ  مدوب  هداد  نامرف  نامثع  نتـشک  هب  رگا  تسا :  هدومرف  نامثع  نتـشک  هرابرد  ع »  یلع «  هک  تسا  ینخس 
هدرک و اهر  وا  هک  یـسک  زا  مرتهب  نم  دـیوگب :  دـناوتیمن  هدرک  يرای  ار  وا  هکیـسک  نکیل   [ 1 مدوب [  شناـبیتشپ  مدوب  هدرک  يریگولج 

امش يارب  ار  وا  لتق  ببـس  نونکا  نم   [ . 2 تسا [  نم  زا  رتهب  هدرک  يرای  ار  وا  هک  یـسک  دیوگب :  دـناوتیمن  هدرک  اهر  ار  وا  هک  یـسک 
نتـشک هب  هک  تسا  نـیا  ع »  یلع «  روـظنم   [ 1 تشاد [ .  تکرـش  دـننک  شروش  موس  هفیلخ  دـض  رب  مدرم  دـش  ثعاب  ناـمثع  میوگیم : 
ریشمش اب  یفرط  زا  و  هدوب ،  ریصقتیب  هراب  نیا  رد  ع »  یلع «  مینادیم  هکیلاح  رد  دوب ،  وا  هدنشک  شدوخ  هنرگو  دوب  هدادن  نامرف  نامثع 

دوخ نادـنزرف  هک  دوب  وا  اریز  تسین ،  دـیدرت  لـباق  ناـمثع  نتـشک  زا  ع »  یلع «  يریگولج  دوب .  وا  رواـی  هنرگو  هدرکن  عاـفد  وا  زا  دوخ 
يو زا  تسد  هک  یناسک  زا  دـندرک  يراـی  ار  وا  هک  یناـسک  ینعی   [ 2 دـنزاس [ .  رود  يو  زا  ار  مدرم  اـت  داتـسرف  ار  ع »  نیـسح «  نسح و 

 ، هدیـشک وا  زا  تسد  هکیـسک  و  هدرک ،  اهر  ار  وا  هک  یـسک  زا  مرتهب  نم  دیوگب :  دـناوتیمن  وا  نابیتشپ  نیاربانب  دنتـسین .  رتهب  دندیـشک 
ياراد نامثع  نانابیتشپ  هک  دنراد  قافتا  نیا  رب  اههدیقع  هک  تسا  نیا  ع »  ماما «  روظنم  تسا .  رتهب  نم  زا  وا  نابیتشپ  دـیوگب :  دـناوتیمن 

هک درک  دب  داد و  صاصتخا  دوخب  ار  تفالخ  یماکدوخ ،  اب   [ 164 هحفص [ دنشاب .  هتشاد  يرترب  ناگدنشک  تسد  رب  هک  دندوبن  یتلیضف 
 . دراد یتباث  مکح  تقاطیب  رسدوخ و  هرابرد  دنوادخ  و  دیدرک ،  دب  يربصیب  نیا  رد  دیدرک و  يربصیب  مه  امش  دومن و  يراک  نینچ 

متسه امش  دارفا  زا  یکی  نم 

نم زا  تسد  تسا :  هدرک  داریا  دندرکیم ،  تعیب  يو  اب  مدرم  هک  یماگنه  نامثع ،  ندش  هتشک  زا  سپ  ع »  ماما «  هک  تسا  یئابیز  نخس 
نآ ربارب  رد  اهلد  هک  يراک  دراد .  ینوگانوگ  ياـهگنر  اـههار و  هک  میتسه  وربور  يراـک  اـب  اـم  اریز  دـینک ،  بلط  ار  يرگید  دـیرادب و 
نم رگا  دینادب   [ 1 تسا [  هتفای  رییغت  هار  هتفرگ و  ارف  ربا  ار  اههنارک  یتسار  دنرادن .  ار  نآ  لمحت  یئاناوت  اهدرخ  دـننکیمن و  یگداتـسیا 

 . دوب هدـش  هدـنز  يدایز  هدـع  رد  عمط  سح  دوب  هتفای  صاـصتخا  یهورگ  هب  هک  یئاهشـشخب  رثا  رد  موس  هفیلخ  دـهع  رد   [ 1 توعد [ 
اهنآ رب  تلادـع  رگا  دنتـشادنپیم و  تخـس  دوـخ  يارب  ار  نارگید  اـب  يربارب  دـندوب ،  ناسانـشرس  اـسؤر و  زا  بلغا  هک  هورگ  نـیا  اـعبط 
نامه هب  ار  نانآ  ع »  ماما «  رگا  نیاربانب  دـندرکیم .  بوشآ  دوخ  تالیامت  هب  ندیـسر  رطاخب  هدرک و  رارف  دـیق  نیا  زا  درکیم  تموکح 

تلادـع تساوخرد  ع »  یلع «  زا  نامثع  رب  نایـشروش  یفرط  زا  تسا .  فلاخم  يرگمتـس  اب  وا  هکیلاح  رد  هدرک  متـس  درادـب  یقاب  زایتما 
امش  [ 165 هحفص [ زا  قح  هب  ندیـسر  يارب  دناوتیم  هار  مادک  لصا  نیا  يور  دنتـسه  بالقنا  هدامآ  دنوشن  لئان  تلادع  هب  رگا  دننکیم 
دینک اهر  ارم  رگا  و  مهدیمن ،  شوگ  یسک  فرح  هدننک و  شهوکن  شنزرـس  هب  درک و  مهاوخ  راوس  منادیم  هچنآ  رب  ار  امـش  مریذپب  ار 

رترادربنامرف رتهدنونش و  امش  زا  دیهدیم  رارق  دوخ  راک  رادمامز  ار  يو  هکیسک  ربارب  رد  نم  دیاش  متـسه و  امـش  دارفا  زا  یکی  دننام  نم 
مشاب رادمامز  هکنیا  زا  تسا  رتهب  امش  يارب  مشاب  امش  ریزو  نم  و  مشاب ، 
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تسین یندش  لطاب  قح 

يهراـبرد هبطخ  نـیا  تـسا .  هدرک  داریا  هنیدـم  مدرم  يارب  شتعیب  زور  نـیمود  رد  هنیدـم  رد  ار  نآ  ع »  یلع «  هـک  تـسا  یئاـبیز  هـبطخ 
دوس و هب  هچنآ  متسه ،  امش  زا  يدرم  نم  مدرم ،  يا  دیوگیم :  نخـس  دوب  هدیـشخب  مومع  لام  زا  نامثع  هک  یلاوما  اهنیمز و  ندنادرگزاب 
ار ادـخ  لاوما  زا  یلاـم  ره  هدرک و  لویت  ناـمثع  هک  ینیمز  هعطق  ره  دیـشاب  هاـگآ  دوب .  دـهاوخ  زین  نم  ناـیز  دوس و  هب  تسا  امـش  ناـیز 

دعب تفریم  نآ  راظتنا  تعیب  زا  شیپ  هک  یلئاسم  نامه  هرخالاب  دشاب ؟  ملاس  بالقنا  شروش و  اریز  ددرگیم ،  زاب  لاملا  تیب  هب  هدیـشخب 
زاب شبحاص  هب  ار  نآ  مبایب  ار  ناـمثع  يهدیـشخب  رگا  دـنکیمن و  لـطاب  ار  تسخن  قح  زیچ  چـیه   [ 166 هحفـص [ داتفا .  قاـفتا  تعیب  زا 

رد اریز  دنـشاب ،  هدش  هدیرخ  ینازینک  ای  دنـشاب و  هدرک  جاودزا  نآ  يهلیـسوب  نانز  ای  دشاب  هدش  هدنکارپ  اهرهـش  رد  دنچ  ره  منادرگیم 
ار امش  زا  يدارفا  نم  رگا  دیشاب  هاگآ  مدرم ،  يا   [ 1 دوب [ .  دهاوخ  رتگنت  متس  ددرگ  گنت  تلادع  هکیـسک  رب  تسا و  شیاشگ  تلادع 
ار مادـنا  كزان  نازینک  هدـیدرگ و  راوس  اهبـسا  رب  يراج و  ار  اهرهن  دـناهدش و  فرـصتم  ار  كالما  هدرب و  ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  اـیند  هک 

رسپ دنیوگیم :  منادرگزاب ،  دننادیم  هک  ناشقوقح  يوسب  ار  نانآ  منک و  يریگولج  دناهدش  قرغ  نآ  رد  هچنآ  زا  دناهتفرگ ،  دوخ  يارب 
تبحاصم ببس  هب  هک  دشاب  دقتعم  راصنا  نارجاهم و  زا  ربمایپ  نارای  زا  يدرم  ره  دیشاب  هاگآ  تخاس  مورحم  نامقوقح  زا  ار  ام  بلاط  وبا 

امـش نایم  هک  تسادخ  لام  لام  دیتسه و  ادخ  ناگدـنب  همه  امـش  تسا .  ادـخ  دزن  يرترب  تمایق  يادرف  دراد ،  زایتما  يرگید  رب  ربمایپ  اب 
تلادع هطساوب  دوخ  راک  ریبدت  زا  هک  یسک  ینعی   [ 1 درادن [  يرترب  يرگید  رب  سکچیه  هنیمز  نیا  رد  و  دوشیم ،  میسقت  يواسم  روطب 

 [ 167 هحفص [ تسا .  رتناوتان  متس  هطساوب  دشاب  ناوتان 

ددرگیم زاب  امش  نیرتالاو  ماقمب  امش  نیرتتسپ 

یتخبدب دیـشاب ،  هاگآ  تسا :  هدرک  داریا  ار  نآ  دندرک ،  تعیب  يو  اب  هنیدـم  مدرم  هکنآ  زا  سپ  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
ثوعبم قحب  ار  ربمایپ  هک  یـسک  نآ  هب  مسق   [ . 1 تسا [  هتـشگزاب  تخیگنارب ،  ار  امـش  ربمایپ  دنوادخ  هک  يزور  یتخبدب  تروصب  امش 

نیرتدنلب و  امش ،  نیرتالاو  ماقم  هب  امش  نیرتتسپ  ات  دش  دیهاوخ  هتخیمآ  مهرد  تسا  گید  رد  هچنآ  دننام  دیوشیم و  لابرغ  امـش  درک 
دندوبن رادروخرب  يونعم  تیعقوـم  زا  اـما  دنتـشاد  تقبـس  نارگید  رب  مالـسا  رد  هک  یناـسک  ددرگزاـب و  امـش  نیرتتسپ  يهبترم  هب  اـمش 

غورد مه  رابکی  متخاسن و  ناهنپ  ار  ینخس  چیه  مسق  ادخ  هب  دننامیم .  زاب  دنتـشاد  يرتشیب  مدقت  مالـسا  رد  هکنانآ  و  دنریگیم ،  تقبس 
رد ار  دوخ  ناراوس  اهنآ  هدش و  راوس  اهنآ  رب  ناشنابحاص  هک  دنتسه  ياهتخیـسگ  ماجل  شکرـس و  ياهبـسا  ناهانگ ،  دیـشاب  هاگآ  متفگن 

ماگنه هک  یئاهیتخبدب   [ 1 شراهم [  هدش و  راوس  نآ  تشپ  رب  شبحاص  هک  تسا  یمار  بوکرم  يراکزیهرپ  دینادب  دـنزادنا  یم  شتآ 
عـضو نیمه  تسرد  دوب .  ریقف  رب  دـنمتورث  طلـست  فیعـض و  رب  يوق  ملظ  بصعت ،  فـالتخا ،  دوـب  هدـش  برع  ریگناـبیرگ  ربماـیپ  تثعب 

يرآ دـنکیم .  تشهب  دراو  ار  شبحاص  تسا و  وا  تسدـب   [ 168 هحفـص [ دمآ .  شیپ  مدرم  يارب  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ  كانرطخ 
هکیـسک دش و  دیماان  تسب  ناتهب  هک  ره  دـیدرگ و  كاله  درک  اعدا  قح  انب  هکیـسک  دـنراد  یناگتـسب  مادـک  ره  دـنلطاب و  قح و  ود  نیا 

دوخ ياههناخ  رد  دـنادن .  ار  دوخ  شزرا  هک  سب  نیمه  درم  یناداـن  زا   [ . 1 دـیدرگ [  دوبان  تخاس  راکـشآ  قح  ربارب  رد  ار  دوخ  هرهچ 
دنکن و ساپس  ار  دوخ  راگدرورپ  زج  يرازگـساپس  چیه  تسا .  امـش  رـس  تشپ  هبوت  دیهد و  تموکح  دوخ  نایم  ار  یتشآ  دیوش و  ناهنپ 

دیامنن تمالم  ار  نتشیوخ  زج  يرگشنزرس  چیه 

دشخبیم ار  اههتشذگ  ادخ 

دیما ایند  یتسار  مدرم ،  يا  تسا :  هدرک  داریا  دوخ  تفالخ  زاغآ  رد  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
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دهاوخ هبلغ  هدش  زوریپ  نآ  رب  هک  یسک  هب  دزرویمن و  لخب  هدش  نآ  هتفیش  هکیسک  هب  دهدیم و  بیرف  ار  دوخب  هدننک  دامتعا  هدنراد و 
اریز دـناهدش ،  بکترم  هک  یناهانگ  رطاخب  رگم  هدـشن  بلـس  دـناهدوب  یگدـنز  توارط  رد  هک  یتلم  زا  یتمعن  زگره  مسق  ادـخب  تفاـی . 

نآ اب  احیرص  دنک و  زاربا  ینمـشد  اب  ار  قح  هکیـسک  ینعی   [ 1 اهیتخـس [  هکیماگنه  مدرم  رگا  و  دنکیمن .  متـس  شناگدنب  هب  دنوادخ 
هب هتفیــش  ياـهلد  تـسار و  ياـهتین  اـب  دوـشیم  بلــس  ناـشیا  زا  اـهتمعن  دروآیم و  يور  ناــنآ  هـب   [ 169 هحفـص [ دـیامن .  توادـع 
امش مسرتیم  نم  یتسار  دیامنیم .  حالصا  نانآ  يارب  ار  يداسف  ره  دنادرگیم و  زاب  نانآ  هب  ار  ياهدشمگ  ره  دنربب  هانپ  ناشراگدرورپ 

 . دیدوبن نم  دنـسپ  دروم  روما  نیا  رد  دیتشاد و  لیامت  نآ  هب  تبـسن  امـش  تشذگ و  هک  دوب  یئاهراک  دیوش .  عقاو  یتسـس  فعـض و  رد 
 . متفگیم میوگب  متساوخیم  رگا  مرادن ،  ياهفیظو  ششوک  زج  نم  دوب .  دیهاوخ  نادنمتداعـس  زا  ددرگ  زاب  امـش  هب  ناتراک  رگا  کنیا 

دشخبب ار  اههتشذگ  ادخ 

هوشر

نادب امش  ناینیشیپ  تکاله  دورد ،  ساپس و  زا  سپ  تسا :  هتـشون  نارگـشلرس  هب  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  سپ  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهمان 
يوریپ لطاب  زا  مه  اهنآ  دنتخاس  راداو  لطابب  ار  نانآ  وسنآ  زا   [ 8 دندیرخ [  ار  نآ  مدرم .  سپ  دنتشادزاب ،  قح  زا  ار  مدرم  هک  دوب  تهج 

ار مدرم  ینعی   [ 9 دنرخب [ .  نانآ  زا  ار  قح  هوشر  هطساوب  دندش  راچان  مدرم  دنتـشاد و  زاب  دوخ  قح  زا  ار  مدرم  ینعی   [ 8  [ . ] 9 دندرک [ 
 [ 170 هحفص [ دیدرگ .  ناردپ  زا  دعب  نادنزرف  قشمرس  لطاب  هک  اجنآ  ات  دنتشاداو  لطاب  ماجنا  هب 

دیشابن رادیاپ  رگا 

تـسا راوازـس  نارمکح  يارب  دورد ،  ساپـس و  زا  سپ  تسا :  هتـشون  دوـخ  يزرم  ناهدـنامرف  هب  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهماـن  زا  یتمـسق 
رتشیب ار  وا  هتخاس  شبیـصن  دنوادخ  هک  یئاهتمعن  دوشن و  تیعر  رب  وا  لاح  رییغت  ثعاب  هدش ،  هداد  صاصتخا  وا  هب  هک  یتمعن  يرترب و 

زا ار  یقح  چیه  هک  تسا  نیا  نم  رب  امـش  قح  دیـشاب  هاگآ  دراداو .  شناردارب  هب  تبـسن  تبحم  هب  رتشیب  دنک و  کیدزن  ادخ  ناگدـنب  هب 
رب ار  تمعن  تسا  مزال  ادـخ  رب  مدرک  نینچ  نم  هاـگره  سپ  دیـشاب ،  ربارب  نم  دزن  قح  رد  امـش  منکن و  يریگولج  امـش  يارب  دوخ  دروم 

اهیتخس رد  قح  هار  رد  دیئامنن و  یهاتوک  دوخ  حالص  رد  دینکن و  يریگهرانک  نم  توعد  زا  دیئامن و  ارم  تعاطا  امش  دنک و  مامت  امش 
هاگنآ دوب ،  دهاوخن  هتفای  فارحنا  هک  یـسک  زا  رتتسپ  نم  رظن  رد  امـش  زا  سکچیه  دیـشابن  رادـیاپ  روما  نیا  رد  امـش  رگا  دـیور .  ورف 

تفای دهاوخن  یئاهر  نم  دزن  رفیک  نیا  زا  وا  مرامشیم و  گرزب  ار  وا  رفیک 

دینک راتفر  فاصنا  يور  زا  مدرم  اب 

ربارب رد  دـینک و  راتفر  فاصنا  يور  زا  مدرم  اـب   [ 171 هحفـص [ تسا :  هتـشون  تایلام  نیرومأم  هب  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
ساـبل تاـیلام ،  نتفرگ  ماـگنه  زگره  دـیتسه .  تلم  ناگدـنیامن  و   [ 10 تیعر [  نارادهنازخ  امـش  اریز  دیـشاب ،  راـبدرب  ناشیاههتـساوخ 

لام هب  دـینزن و  هنایزات  یمهرد  رطاخب  سکچیه  هب  و   [ 11 دیشورفن [  دننکیم  راک  نآ  اب  هک  ار  یئاپراهچ  مدرم و  یناتـسبات  یناتـسمز و 
 [ . 12 دینکن [  زارد  تسد  اهنامیپ  مه  نارازگزامن و  زا  کیچیه 

؟  مینک وجتسج  ملظ  هیاس  رد  ار  يزوریپ  ایآ 

رادمامز وا  رب  هک  یـسک  قح  رد  دیهدیم  نامرف  نم  هب  ایآ  دومرف :  دندرک  شنزرـس  شـشخب  رد  يربارب  رطاخب  ار  ع »  ماما «  هک  یماگنه 
ار رگید  هراتـس  نامـسآ  رد  ياهراتـس  تسا و  یقاب  راگزور  هکیماگنه  ات  مسق  ادـخب  منک ؟  وجتـسج  ملظ  يهیاس  رد  ار  يزوریپ  ماهدـش ، 
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حـلاصم و رد  دـننک و  يروآعمج  لاملا  تیب  رد  ار  تیعر  لاوما  دـیاب  نانارمکح  هک  تسا  نیا  روظنم   [ 10 راک [  نیا  هب  دنکیم ،  دـصق 
ار دوخ  ياپراهچ  سابل و  تایلام  تخادرپ  يارب  دـینکن  راچان  ار  مدرم  دـیوگیم :  ع »  یلع «   [ 11 دنیامن [ .  فرـصم  مدرم  ياهیدنمزاین 
مهدیمن و نامرف   [ 172 هحفص [ دنتـسه .  باتک  لها  نامیپمه  زا  روظنم   [ 12 دنـشورفب [ .  دندنمزاین  نآ  هب  يربراب  يزرواشک و  رد  هک 

لام هکنآ  لاح  تسا و  هنوگچ  سپ  مدرکیم ،  میـسقت  ناناملـسم  نایم  يواسم  روطب  ار  نآ  دوب  نم  لام  لام  رگا  موشیمن .  نآ  کـیدزن 
 . تسا فالتا  يورهدایز و  قح ،  دروم  ریغ  رد  لام  ندیشخب  دیشاب  هاگآ  تسا  ادخ  لام 

دنربارب رگیدکی  اب  قوقح  رد  مدرم 

نتفرگن کمک  ندرکن و  تروشم  رب  ار  ترـضح  نآ  هکیلاح  رد  تفالخب ،  نانآ  تعیب  زا  سپ  ریبز  هحلط و  اب  ع »  ماما «  هک  تسا  ینخس 
دیتخادنا ریخأت  هب  ار  ناوارف  دیدومن و  مشخ  كدنا  زیچ  يارب  امـش  یتسار  تسا :  هدومرف  داریا  دندرکیم ،  شهوکن  اهراک ،  رد  نانآ  زا 

نآ زا  ار  امش  هداد و  صاصتخا  دوخب  ار  ياهرهب  مادک  ای  ماهتشادزاب  نآ  زا  ار  امش  نم  هک  دیاهتشاد  قح  يزیچ  هچ  رد  امش  منیبب  دیئوگب  . 
؟  ماهدرک هابتـشا  نآ  هرابرد  ای  هدوب  نادان  نآ  هب  تبـسن  ای  ماهدنام  ناوتان  هدروآ  نم  دزن  یناملـسم  هک  یقح  مادـک  زا  ای  ماهتخاس  مورحم 

هکیماـگنه دـیدومن .  توعد  نآ  هب  ارم  هک  دـیدوب  امـش  نیا  ماهدوبن .  تموکح  يوجتـسج  رد  تفـالخ و  ناـهاوخ  زگره  نم  مسق  ادـخب 
هک دماین  شیپ  یمکح  و  مدشن ،  دنمزاین  نارگید  يأر  امـش و  يأر  هب  هنیمز  نیا  رد  اذل  مدومن و  رظن  ادخ  باتک  هب  دیـسر  نم  هب  تفالخ 

نادرگ يور  نارگید  امـش و  زا  دوب  نینچ  رگا  میامن ،  تروشم  مناملـسم  ناردارب  امـش و  اـب  اـت   [ 173 هحفص [ مشاب  نادان  نآ  هب  تبـسن 
نم هکلب  مدرکن ،  مکح  نآ  هرابرد  سوه  يور  زا  دوخ و  يأر  هب  نم  هک  تسا  ياهلئسم  دیدرک ،  يروآدای  هک  يربارب  هلئـسم  اما  مدوبن . 

هدیدرگ غراف  نآ  میسقت  زا  دنوادخ  هچنآ  رد  نم  نیاربانب  میدروآ .  تسدب  هدش  غراف  نآ  زا  هدروآ و  ص »  ادخ «  ربمایپ  ار  هچنآ  امـش  و 
ار يدرم  دنک  تمحر  ادخ  دیامرف .  اطع  ربص  امش  ام و  هب  دهد و  شیارگ  قح  يوسب  ار  امش  ام و  ياهلد  دنوادخ  مدوبن .  دنمزاین  امـش  هب 

دشاب هدیدمتس  راکددم  رگمتس  نایز  هب  دنک و  يریگولج  نآ  زا  دنیبب و  یمتس  ای  دیامن  کمک  نآ  هب  دنیبب و  یقح  هک 

لمج باحصا  يوسب 

ياوـشیپ یلع  ادـخ  هدـنب  زا  تسا  ياهماـن  نیا  تسا :  هتـشون  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  هب  لـمج  هعقاو  زا  شیپ  ع »  یلع «  هـک  تـسا  ياهماـن 
مدرکن تعیب  دصق  نم  هک  دینادیم  دوخ  امش  ریبز  هحلط و  يا  دورد ،  ساپس و  زا  سپ  امـش .  رب  مالـس  هشیاع ،  ریبز و  هحلط و  هب  نانمؤم 

هبوت ادخ  يوسب  دیاهدرک ،  تعیب  تعاطا  يور  زا  رگا  سپ  دیتفریذپ ،  ارم  تعیب  هک  دیدوب  يدارفا  زا  امـش  مدـش و  روبجم  نآ  هب  هکنآ  ات 
ندومن ناهنپ  تعاطا و  نتخاس  راکـشآ  اب  دیاهدومن   [ 174 هحفص [ تعیب  هارکا  اب  رگا  دیوش و  فرـصنم  دیراد  هک  یمیمـصت  زا  هدومن و 

ریز امش  نتفرن  یشابیم .  شیرق  نامرهق  وت  ریبز  يا  یتسه و  نارجاهم  گرزب  وت  هحلط  يا  دیاهدوشگ .  هار  دوخ  نایز  هب  نم  يارب  هانگ ، 
بلط يارب  وت  هشیاع  يا  دوب .  رتناسآ  امـش  يارب  نتفریذپ  زا  سپ  نآ  زا  امـش  ندش  جراخ  زا  دـیوش ،  نآ  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  تعیب  راب 

یهاوخیم ینکیم  نامگ  يدـش و  جراخ  تاهناخ  زا  يدرک و  تیـصعم  ار  شربماـیپ  ادـخ و  دوب ،  نوریب  وت  هدـهع  زا  هک  يراـک  ندرک 
نامثع نوخ  تدوخ  لایخ  هب  راک ؟  هچ  نادرم  ربارب  رد  ندش  نایامن  هاپـس و  یهدنامرف  اب  ار  نانز  وگب  نم  هب  یهد  حالـصا  ار  مدرم  نایم 

نیا یتفگیم :  ادـخ  ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ  ربارب  رد  زورید  وت  یتسه .  میمت  هلیبق  زا  وت  هیما و  ینب  زا  ناـمثع  هکیلاـح  رد  یبلطیم  ار 
شـشوپ درگزاب و  تاهناخ  هب  سرتب و  ادخ  زا  یبلطیم ؟  ار  وا  نوخ  زورما  و  دـشکب »  ار  وا  ادـخ  دیـشکب  هدـش  رفاک  هک  ار  قمحا  درمریپ 

 . مالسلا و  زیوایب ،  ار  دوخ 

ایب نوریب  تاهنال  زا 
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مدرم هکنآ  زا  سپ  ع »  یلع «  تسا .  هتشون  هفوک ،  رد  دوخ  رادنامرف  يرعـشا  یـسوم  وبا  هب  ار  نآ  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
هدرک يریگولج  وا  يوسب  ندمآ  زا  ار  مدرم  یـسوم  وبا  هک  دیـسر  ربخ  وا  هب  درک  توعد   [ 175 هحفص [ لمج  باحصا  اب  گنج  يارب  ار 

نم هب  وت  زا  ینخـس  دورد ،  ساپـس و  زا  سپ  سیق .  نب  هللا  دـبع  هب  ناـنمؤم  ياوـشیپ  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  تشوـن :  وا  هب  ع »  ماـما «  تسا ، 
زا نک و  مکحم  ار  تدنبرمک  نزب و  الاب  ار  دوخ  نماد  دش  دراو  وت  رب  نم  هداتسرف  هاگره  تست .  نایز  هب  مه  وت و  دوس  هب  مه  هک  هدیسر 

ار بیصن  هرهب و  ریگ و  تسد  رد  ار  تراک  مامز  امن و  دیقم  ار  تلقع   [ . 13 نک [  توعد  دنتسه  وت  اب  هک  ار  یناسک  ایب و  نوریب  تاهنال 
یسک تسدب  قح و  رب  گنج ،  نیا  مسق  ادخب  وش  رود  تسین  نآ  رد  یئاهر  هک  یگنت  ياجب  يراد  تهارک  داهنـشیپ  نیا  زا  رگا  بایرد . 

مرادن كاب  دناهدرک  نارفاک  هچنآ  زا  نم  تسا و  قح  رب  هک  تسا 

تجح مامتا 

 ، دـنبرمک ندرک  مکحم  نماد و  ندز  ـالاب   [ 13 زا [  سپ  هتـشاذگ ،  نایم  رد  یمرج »  بیلک  ماـنب «  يدرم  اـب  ع »  ماـما «  هک  تسا  ینخس 
ترضح دزن  ار  يو  هرـصب  مدرم  زا  یهورگ  هکنآ   [ 176 هحفـص [ تسا .  هاگیاج  هنال ،  زا  دوصقم  تسا و  داهج  يارب  یگدامآ  زا  هیاـنک 
حیضوت يروط  نانآ  اب  ار  دوخ  راتفر  ع »  ماما «  دوش .  فرط  رب  نانآ  هبش  دیامن و  مولعم  لمج  باحصا  اب  ار  وا  لاح  تقیقح  ات  دنداتـسرف 

متـسه و یهورگ  هداتـسرف  نم  تفگ :  درم  نآ  نک  تعیب  دومرف :  وا  هب  ع »  ماما «  سپ  تسا ،  قح  رب  يو  تسناد  درم  سپ  نآ  زا  هک  داد 
اهنآ فرط  زا  هک  یناسک  رگا  منیبب  وگب  دومرف :  نایب  ار  ابیز  نخس  نیا  ع »  ماما «  مدرگ .  زاب  نانآ  يوسب  ات  منکیمن  يراک  دوخ  شیپ  زا 

هب يدرگ و  زاب  نانآ  يوسب  وت  ینک و  ادیپ  هدـمآ  ناراب  نآ  رد  هک  ینیمز  نانآ  يارب  هک  دنتـسرفب  امنهار  ناونعب  ارت  ياهدـمآ ،  نم  يوسب 
نآ ینکیم ؟  هچ  تروص  نیا  رد  وت  دنیآ ،  دورف  هایگ  بآ و  یب  ياهنیمز  رد  دننک و  تفلاخم  وت  اب  اهنآ  یهد و  ربخ  بآ  هایگ و  زا  اهنآ 

 : دومرف ع »  ماما «  میآیم .  دورف  دراد  دوجو  هایگ  بآ و  هکیئاـج  رد  منکیم و  تفلاـخم  ناـنآ  اـب  هدرک و  اـهر  ار  ناـنآ  نم  تفگ :  درم 
ور نیزا  منک  عانتما  تعیب  زا  متسناوتن  دیدرگ  مامت  نم  رب  تجح  هک  یماگنه  مسق  ادخب  تفگ :  درم  نآ  نک  زارد  ار  تتـسد  نونکا  سپ 

وربور سکچیه  هب  دومرف :  يدش ؟  زوریپ  تنانگمه  رب  زیچ  هچ  هب  دندیسرپ :  ع »  ماما «  زا  یتقو   [ 177 هحفص [ مدومن  تعیب  ع »  ماما «  اب 
درک يرای  ارم  شدوخ  نایز  رب  هکنآ  رگم  مدشن 

دنک هطلاغم  تساوخ  وا 

لاحب ات  نم  تسا :  هدرک  داریا  نآ ،  زا  دـعب  نامثع و  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  وا  تیعقوم  هحلط و  هرابرد  ع »  ماما «  هک  یقطنم  تسا  ینخس 
باتـش نامثع  یهاوخنوخ  يارب   [ 1 یگنهرب [  اب  وا  مسق  ادخب  دیناسرتیمن .  ریـشمش  برـض  زا  ارم  یـسک  مدـشیمن و  دـیدهت  گنج  هب 

رد وا  زا  رتصیرح  یـسک  مدرم  ناـیم  تسا و  لـتق  ناـمگ  دروـم  يو  اریز  دـننک ،  یهاوـخنوخ  وا  زا  دـسرتیم  هـکنآ  رطاـخب  رگم  هدرکن 
مسق ادخب  دریگ  تروص  دیدرت  دوش و  هابتشا  رما  ات  دنک  هطلاغم  رگشل  يروآ  عمج  يهلیـسوب  هتـساوخ  ورنیزا  هدوبن ،  نامثع  نوخ  نتخیر 

وا نالتاق  زا  تسیابیم  دوب  رگمتـس  درکیم  نامگ  وا  هکنانچ  نافع  رـسپ  رگا  دادـن :  ماـجنا  ار  راـک  هس  زا  کـیچیه  ناـمثع  يهراـبرد  وا 
 ] يارب دندرکیم و  يریگولج  شنالتاق  زا  هک  دشاب  یناسک  زا  دوب  راوازـس  دوب  مولظم  رگا  و  دیامن ،  تفلاخم  شنارای  اب  دنک و  ینابیتشپ 

کش و تلـصخ  ود  نیا  رد  رگا  و  دندومنیم ،  یهاوخرذع  وا   [ 178 هحفص [ تسا .  هدش  هدیشک  نوریب  ماین  زا  هک  يریـشمش  دننام   [ 1
دادن ماجنا  ار  راک  هس  زا  کیچیه  وا  دراذـگب و  وا  اب  ار  مدرم  دریگ و  رارق  ياهشوگ  رد  دـنک و  يریگهرانک  وا  زا  تسیابیم  تشاد  يدرت 

تسا هدوبن  حیحص  وا  ياهرذع  هدشن و  هتخانش  شهار  هک  درک  يراک  و 

دوب مهاوخ  نانآ  هارمه  نم 
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نیا تمیق  تفگ :  نم  هب  تخودیم ،  ار  دوخ  شفک  هکیلاح  رد  مدش  دراو  نینمؤملا  ریما  رب   [ 1 راقيذ [  رد  دیوگیم :  سابع  نب  هللا  دبع 
هکنآ رگم  تسا ،  رتبوبحم  امـش  رب  تموکح  زا  نم  رظن  رد  شفک  نیا  مسق  ادخب  دومرف :  درادـن .  یـشزرا  متفگ :  تسا ؟  دـنچ  شفک 

اب گنج  يارب  هک  دوب  یماگنه  نیا  درک و  داریا  ياهبطخ  مدرم  يارب  دـمآ و  نوریب  هاـگنآ  میاـمن .  يریگولج  یلطاـب  زا  اـی  منک  اـپب  یقح 
رد تسا  یلحم  راـقيذ   [ 1 نیا [  هب  نم  نتفر  مدادـن .  هار  دوخب  سرت  مدـشن و  ناوتاـن  زگره  نم  دومرف :  دوـب  هدـش  جراـخ  هرـصب  مدرم 

ار لطاب  انامه   [ 1 تسا [  رگید  ياهگنج  هب  نتفر  دـننام  گنج   [ 179 هحفص [ تسا .  هدش  عقاو  هفوک  طساو و  نیب  هک  هرـصب  یکیدزن 
هک مه  نونکا  مدیگنج و  نانآ  اب  دندوب  رفاک  یتقو  مسق  ادـخب  راک ؟  هچ  شیرق  اب  ارم   [ 2 ددرگ [  جراخ  نآ  يولهپ  زا  قح  ات  مفاکشیم 

دوب مهاوخ  هارمه  زین  زورما  مدوب  هارمه  نانآ  اب  زورید  هک  روطنامه  نم  درک .  مهاوخ  دربن  نانآ  اب  دناهتفرگ  رارق  یهارمگ  رد 

؟  دوشیم هداد  خساپ  زیچ  هچ  اب 

هب متس  ات  هدروآ  درگ  ار  شهاپس  هدرک و  کیرحت  ار  دوخ  بزح  ناطیش  دیشاب  هاگآ  دیوگیم :  نخس  لمج  باحـصا  هرابرد  ع »  یلع « 
ناکرشم دض  رب  یمالسا  ياهگنج  رد  هتشذگ  رد  هکنانچ  ینعی   [ 1 ادخب [   [ . 3 دسرب [  شاهشیر  هب  لطاب  ددرگ و  زاب  دوخ  ياههاگیاج 

قحب ندیسر  زا  ار  نآ  دنکیم و  باتش  ناسنا  شنیب  يوسب  لطاب  الوصا   [ 2 منکیم [ .  داهج  قح  هار  رد  نانچمه  زین  زورما  مدرکیم  مایق 
تیعقوم و  قح ،  ربارب  رد  لطاب  تیعقوم  هنیمز  رد  ع »  یلع «  یتسار  تسا .  هدـناشوپ  ار  نآ  هتفرگ و  ارف  ار  قح  لطاب  اـیوگ  درادـیم ،  زاـب 

 « ع یلع «  روظنم  هک  یهورگ  هک  دناسریم  احیرـص  نخـس  نیا   [ 3 تسا [ .  هتفگ  نخـس  ابیز  لطاب ،  قح و  نتخاس  راکـشآ  رد  شدوخ 
يارب نیا  دننک و  هرادا  مئانغ  ندروآ  گنچ  هب  ملظ و  ینیبدوخ و  هیاس  رد  موس ،  هفیلخ  تموکح  قبط  رب  ار  تموکح  دنتساوخیم  دندوب 

نایم دندرکن و  راکنا  نم  رب  ار  یتشز  راک  چیه  مسق   [ 180 هحفـص [ یلع  ینعی  دیدج  هفیلخ  دض  رب  ار  مدرم  هکنآ  رگم  دوبن  نکمم  نانآ 
 . دنبلطیم نم  زا  دنتخیر  دوخ  هک  ار  ینوخ  دندرک و  كرت  دوخ  هک  ار  یقح  هورگ  نیا  دندومنن .  مکح  تلادـع  يور  زا  ناشدوخ  نم و 

تسه و ناشدوخ  رب  تیلوئـسم  دندوب  رادهدهع  نم  نودب  رگا  دنتـشاد و  ياهرهب  نآ  زا  زین  اهنآ  مدوب  نانآ  کیرـش  نوخ  نیا  رد  نم  رگا 
هداد خـساپ  زیچ  هچ  اب  و  هدرک ؟  توعد  یـسک  هچ  یتسه  هدـننک  توعد  هک  يدـیمون  يا  دـشابیم  ناشدوخ  نایز  رب  ناشلیلد  نیرتگرزب 

رادروخرب ریـشمش  يزیت  زا  ار  اهنآ  دـندرک  عانتما  رگا  متـسه .  یـضار  اهنآ  هرابرد  وا  ملع  ناـنآ و  رب  ادـخ  تجح  هب  نم   [ 1 دوشیم [ ؟ 
هزین يارب  هک  دـناهدروآ  مایپ  نم  يارب  هک  تسا  نیا  تفگـش  دوب  دـهاوخ  یفاک  قح  يرای  لطاب و  نامرد  يارب  ریـشمش  تخاس و  مهاوخ 

زا ارم  یـسک  مدشیمن و  دیدهت  گنج  هب  لاحب  ات  نم   [ 2 دنیشنب [  ناشیازع  هب  ردام  مشاب  رابدرب  ندیشک  ریـشمش  رد  میایب و  نوریب  ندز 
 ، دنتـشاد مدرم  لاوحا  عاضوا و  لاوما و  فرـصت  رد  ـالبق  هک  ار  يدازآ  نآ  دـیما  وا  تفـالخ  ناـمز  رد  اریز  دـندروآ ،  درگ  ع »  برض « 

تساوخرد ع »  ماما «  زا  وا  تسا .  لمج  هعقاو  رد  نمشد  نارگشلرس  زا  یکی  هدننک ،  توعد  زا  ع »  ماما «  روظنم   [ 1 تشاد [ .  دنهاوخن 
یـسک هچ  هلمج « :  اب  ع »  ماما «  درکیم .  دـیدهت  نآ  جـیاتن  گنج و  هب  تبـسن  ار  ع »  ماما «  ایوگ  ددرگ ،  هدامآ  ندز  هزین  يارب  هک  درک 

 . . . دنتخانشن ار  دوخ  شزرا  اهنآ  اریز  تسا ،  اهنآ  رب  نیرفن  هلمج  نیا   [ 2 دنکیم [ .  ریقحت  ار  هدننک  توعد  توعد و  هدرک » ؟  توعد 
 . تشاد مهاوخن  ياهبش  منید  رد  مراد و  نیقی  دوخ  راگدرورپ  هب  نم  دیناسرتیمن .  ریشمش   [ 181 هحفص [ رسپ  ایآ 

ایرد رکیپ  هوک  جاوما  نایم  رد 

خـساپ ار  رتش  يادـص   [ : 1 دـیدوب [  ناویح  وریپ  نز و  نآ  هاپـس  امـش  دـنکیم :  شنزرـس  ار  هرـصب  مدرم  لـمج  هعقاو  زا  سپ  ع »  یلع « 
تسا روش  امش  بآ  قافن و  امش  نید  يراگزاسان و  امش  نامیپ  تسپ و  امش  قالخا  دیدومن .  رارف  دندرک  یپ  ار  وا  هکیماگنه  دیدادیم و 
كرد ار  شراگدرورپ  تمحر  دور  نوریب  امـش  نایم  زا  سک  ره  دوشیم و  رفیک  شیوخ  هانگ  هب  دـنیزگ  تماقا  امـش  نایم  رد  هکیـسک  . 

رارق ایرد  رکیپ  هوک  جاوما  نایم  رد  غرم  هنیس  ناسب  منیبیم  ار  نآ  دجسم  نم  ایوگ  دش ،  دهاوخ  قرغ  امش  رهـش  مسق  ادخب  درک .  دهاوخ 
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 . تسا هتفرگ 

دنتشک گنرین  اب  ار  نانآ 

زا روظنم   [ 1 دوشیم [ ؟  دـیدهت  گنج  هب  بلاط  وبا  تسا :  هدرک  داریا  لمج  باحـصا  هراـبرد  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
اههناخ رد  ار  دوخ  نانز  دندیـشکیم :  هرـصب  يوسب  ار  ادخ  ربمایپ  رـسمه  دندمآ و  نوریب  اهنآ   [ 182 هحفـص [ تسا .  هشیاع  رتش  ناویح 

دوبن يدرم  نانآ  زا  هک  يرگشل  دنتخاس .  نایامن  رگشل  نایم  رد  نارگید  دوخ و  ربارب  رد  ار  ادخ  ربمایپ  يهتشادهاگن  دندوب و  هتـشاد  هاگن 
هرـصب و رد  نم  رادـنامرف  هـب  ناـنآ  دـندوب .  هدرک  تـعیب  نـم  اـب  لـیم  يور  زا  هارکا ،  نودـب  هـتفرگ و  ندرگ  هـب  ارم  تعاـطا  هـکنآ  رگم 

ادخب دندرم  هک  دندز  ردقنآ  ار  ياهدـع  هتـشک و  گنرین  يور  زا  ار  یهورگ  هدـش و  دراو  هرـصب  مدرم  نیملـسم و  لاملا  تیب  نارادهنازخ 
نتـشک انامه  دنـشکب  دـشاب  هدـش  یهانگ  بکترم  هکنآ  نودـب  ادـمع  ار  وا  هک  رفن  کی  هب  رگم  ناناملـسم  هب  دـنتفاییمن  تسد  رگا  مسق 

دوب لالح  نم  رب  رگشل  نآ  يهمه 

دندیگنج نم  اب  هک  یناسک 

نیرتهدنـشخب نیرتدنمتورث و  نیرتعاجـش و  راچد  لمج  گنج  رد  نم  دیوگیم :  نخـس  لمج  گنج  تایـصوصخ  يهرابرد  ع »  یلع « 
نیرتلماک يزاب  گنرین  تیعمج و  رظن  زا  دنتـشاد و  رادربنامرف  رتشیب  همه  زا  مدرم  ناـیم  رد  هک  مدـش  وربور  يدارفا  اـب  مدـیدرگ .  مدرم 

درکیم و لمح  یناوارف  نارتش  رب  ار  لاوما  هک  مدش  هینم  نب  یلعی  راتفرگ  دوبن .  نادرگ  يور  زگره  هک  مدیدرگ  ریبز  راچد  دندوب :  مدرم 
مدرم هکنآ  رگم  درکن  هراشا  تسد  اب  ار  يزیچ  زگره  هک  مدش  هشیاع  راچد  دگنجب .  نم  اب  ات  دادیم  رانید  یس  بسا و  کی  يرفن  ره  هب 

دوب ریذپاننایاپ  شگنرین  یندشن و  كرد  شنطاب  هک  مدش  هحلط  راتفرگ  دندرک .   [ 183 هحفص [ يوریپ  وا  زا 

دیتسه لال  اما  دیئوگیم  نخس 

دهد تلهم  رگمتـس  هب  دـنوادخ  رگا  دـنکیم :  شنزرـس  هفوک  رد  ار  دوخ  ناوریپ  نآ  نمـض  رد  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
نیا تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکیـسک  نآ  هب  مسق  دیـشاب ،  هاگآ  تسا .  نیمک  رد  شهار  هاگرذـگ  رب  دـنوادخ  دوریمن و  نیب  زا  وا  رفیک 

لطاب يوسب  اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخب  هکلب  دنرتراوازـس  قحب  امـش  زا  نانآ  هک  تسین  تهج  نادب  نیا  دش ،  دـنهاوخ  هریچ  امـش  رب  هورگ 
متـس زا  نم  کنیا  دندیـسرتیم و  دوخ  نانارمکح  ملظ  زا  اهتلم  هشیمه  دینکیم .  يدنک  نم  قح  رد  امـش  دننکیم و  باتـش  دوخ  رادـمامز 

توعد امش  زا  یناهنپ  اراکشآ و  دیدینشن ،  مدرک  دزشوگ  امش  هب  دیتفرن ،  امش  مدرک  هناور  داهج  يارب  ار  امش  نم  مراد  ساره  متلم  دارفا 
نابابرا نوچمه  دیاهدنب و  دـیتسه و  نابئاغ  دـننام  دیرـضاح و  امـش  ایآ  یتسار  دـیتفریذپن .  مداد  زردـنا  امـش  هب  دـیدرکن ،  تباجا  مدومن 

اب داهج  هب  ار  امش  دیئوجیم و  يرود  نآ  زا  مهدیم  دنپ  امش  هب  هظعوم  اب  دینکیم ،  رارف  نآ  زا  مناوخیم  امـش  يارب  ار  اهتمکح  دیـشابیم ؟ 
زاب دوخ  سلاـجم  هب  دـیاهدش و   [ 184 هحفـص [ هدنکارپ  ابـس  تیعمج  دننام  منیبیم  هدـشن  مامت  منخـس  زونه  منکیم  کیرحت  نارگمتس 

ناشیاههتـساوخ ادـیپان و  ناـشیاهلقع  رـضاح و  ناشیاهندـب  هک  یناـسک  يا  دـیهدیم .  بیرف  دوـخ  ياهدـنپ  هـب  ار  رگیدـکی  دـیدرگیم و 
و دینکیم ،  وا  ینامرفان  امش  هکیلاح  رد  دنکیم  ادخ  تعاطا  امش  رادمامز  دناهدش ،  راتفرگ  نانآ  ببس  هب  ناشنارادمامز  تسا و  نوگانوگ 
اب ار  رانید  هک  روطنامه  هیواعم  متـشاد  تسود  مسق  ادخب  دننکیم  تعاطا  وا  زا  مدرم  هکیلاح  رد  دنکیم  ادخ  تیـصعم  ماش  مدرم  رادـمامز 
 ، هفوک مدرم  يا  دادیم .  لیوحت  نم  هب  ناشدوخ  زا  رفنکی  تفرگیم و  نم  زا  ار  امش  زا  رفن  هد  درکیم و  هلدابم  ار  امش  دنکیم  هلدابم  مهرد 

مـشچ دیتسه و  لال  اما  دیئوگیم  نخـس  دیتسه و  رک  اما  دـیراد  شوگ  مدـمآ :  راتفرگ  تبیـصم  ود  تبیـصم و  هس  هب  امـش  يهیحان  زا  نم 
نانیمطا دروم  یناردارب  يراتفرگ ،  عقوم  هن  دیتسه و  نیتسار  یناگدازآ  تاقالم ،  ماگنه  هن  دیتسه ،  انیبان  اما  دیراد 
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دیریگن ماقتنا  نمشد  زا  زگره 

لمج هثداح  رد  نوچ  میمت  ینب  يهلیبق  تسا .  هتشون  هرصب  رد  دوخ  رادنامرف  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
يارب لمع  نیا  درک .  رود  دوخ  زا  ار  ناـنآ  زا  يرایـسب   [ 185 هحفـص [ تفرگ و  تخـس  نانآ  رب  سابع  نب  هللا  دبع  دندوب  ریبز  هحلط و  اب 

دومن و شنزرـس  ار  وا  تشون و  ياهمان  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ور  نیا  زا  دش ،  یقلت  گرزب  دوب  رازیب  ماقتنا  زا  شیمظع  بلق  هک  ع »  یلع « 
زین تموکح  سیئر  هکنیا :  تقیقح  نآ  دومرف ،  نایب  مینکیم  لهاجت  نآ  هب  تبـسن  زورما  ام  هک  ار  یتقیقح  درک و  يریگولج  لمع  نیا  زا 

نادرگداش و یئوکین  ناسحا و  اب  ار  هرصب  مدرم  دومرف :  دراد .  تیلوئسم  دناهدش  هتـشامگ  مدرم  رب  هک  دوخ  نیرومأم  ياهراک  هب  تبـسن 
ارت ادـخ  ساـبعلا  وـبا  يا  ینکیم ،  تنوـشخ  یقالخادـب و  میمت  ینب  اـب  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  نک  زاـب  ناـشیاهلد  زا  ار  سرت  هرگ 

میتسه و کیرش  مه  اب  تهج  نیا  رد  ود  ره  ام  اریز   [ 1 نک [  ارادم  دوشیم  يراج  تنابز  تسد و  رب  هک  يدب  یکین و  رد  دـنک  تمحر 
مامت رد  هک  دهد  روتسد  وا  هب  دهاوخیم  ع »  ماما «   [ 1 ددرگن [  تسس  وت  هرابرد  نم  هشیدنا  دشاب و  وتب  نم  يوکین  نامگ  هک  نک  نانچ 

رگیدکی اب  اهراک  رد  دیاب  تسا و  وا  هدـنیامن  رادـنامرف و  يو  اریز  دـیامنن ،  باتـش  زگره  دـنک و  قیقحت  دـب  بوخ و  ياهراک  اههتفگ و 
 [ 186 هحفص [ دنشاب .  کیرش 

نانز

نابوخ زا  دـینک و  زیهرپ  دـب  نانز  زا  تسا :  هدومرف  داریا  نانز  شهوکن  رد  لمج  گنج  زا  سپ  ع »  ماـما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
دننکن عمط  تشز  ياهراک  رد  ات  دینکم  ار  نانآ  تعاطا  هتسیاش  ياهراک  رد  دیشاب و  رذح  رب  نآ 

نیگنن نارادمامز 

اههنتف نیرتكانسرت  نم  رظنب  دیشاب ،  هاگآ  درادیم :  رذح  رب  هیما  ینب  زا  ار  مدرم  نآ  نمـض  رد  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
يدـب نارادـمامز  امـش  يارب  هیما  ینب  نم  زا  دـعب  مسق  ادـخب  تسا .  ياهناروک  روک  کیرات و  هنتف  نآ  اریز  تسا .  هیما  ینب  هنتف  امـش ،  رب 

ریـش ندیـشود  زا  دننزیم و  دگل  اپ  اب  دنبوکیم و  تسد  اب  دنریگیم و  زاگ  ناهد  اب  هک  دنتـسه  وخدـب  ریپ  رتش  دـننام  اهنآ  دوب .  دـنهاوخ 
يالب هراومه  دنراذگیمن و  یقاب  تسا ،  عفان  ناشلاحب  هکنآ  زج  ار  یـسک  امـش  زا  ات  دنراد  طلـست  امـش  رب  هتـسویپ  دننکیم .  يریگولج 

نانآ هنتف   [ . 1 دـشابیم [  شعوبتم  زا  عبات  ماقتنا  الوم و   [ 187 هحفص [ زا  هدنب  ماقتنا  دننام  نانآ  زا  امـش  ماقتنا  هکنآ  ات  تسا  رارقرب  نانآ 
ددرگیم دراو  امش  رب  تیلهاج  شور  قبط  رب  كانلوه و  تشز و  یتروصب 

دنامیمن یقاب  ياهمیخ  هناخ و 

ار اهنامیپ  دننادرگ و  لالح  ار  ادخ  تامرحم  ات  دننکیم  متـس  هتـسویپ  هیماینب  دنگوس  ادخب  دیوگیم :  نخـس  هیما  ینب  هرابرد  ع »  یلع « 
ود ره  دنوشیم و  هتسد  ود  مدرم  و  ددرگیم ،  لخاد  نآ  رد  اهنآ  ملظ  هکنآ  رگم  دنامیمن  یقاب  ياهمیخ  هناخ و  ماگنه  نآ  رد  دننکشب ، 

هدنب يرای  دننام  نانآ  يارب  امـش  يرای  زور  نآ  تسا .  نایرگ  شیایند  يارب  يرگید  دیرگیم و  شنید  يارب  یکی  دننکیم :  هیرگ  هتـسد 
دنیامنیم یئوگدب  وا  زا  دیدرگ  بئاغ  رگا  دنکیم و  تعاطا  وا  زا  دش  رضاح  رگا  هک  دشابیم  شیالوم  هب  تبسن 

ولگ هداشگ 

 ، دوشیم هریچ  امش  رب  هدمآ  رب  مکش  ولگ و  هداشگ  يدرم  نم  زا  دعب  يدوزب  دیـشاب  هاگآ  دیوگیم :  نخـس  دوخ  باحـصا  اب  ع »  یلع « 
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 . تشاذـگ ناوتیمن  ماـقتنا  ار  نآ  ماـن  هک  تسا  يراـبتلذ  ماـقتنا  ینعی   [ 1 دنکیم [  وجتـسج  دـباین  هچنآ  دروخیم و  دـنک  ادـیپ  هچنآ 
دیهد مانشد  ارم  سپ  یئوگازسان  هرابرد  اما  دهدیم ،  نامرف  نم  زا  يرازیب  یئوگازسان و  هب  ار  امش  وا  يدوزب  دیـشاب  هاگآ   [ 188 هحفص [

ترطف رب  نم  اریز  دـیئوجم ،  يرازیب  نم  زا  زگره  سپ  نتـسج  يرازیب  هرابرد  اما  تسا و  امـش  تاجن  بجوم  نم و  یکاپ  ثعاـب  نآ  اریز 
ماهتفرگ تقبس  ترجه  نامیا و  يوسب  ماهتفای و  دلوت  مالسا 

نارگناوت صرح 

ار ناـنآ  لاـم ،  يداـیز  هک  ینارگناوـت  هراـبرد  ار  يو  حیحـص  هیرظن  هماـن  نیا  رد  تسا .  هتـشون  هیواـعم  هب  ع »  ماـما «  هک  تـسا  ياهماـن 
ایند زا  يزیچ  هب  تسرپ  ایند  درادـیم  زاـب  شدوخ  ریغ  زا  ار  یمدآ  اـیند  یتسار  دورد ،  ساپـس و  زا  سپ  میناوخیم :  دزاـسیم ،  رتصیرح 
نآ هب  هچنآ  زا  هدیـسر  نآ  هب  اـیند  رد  هچنآ  ببـس  هب  زگره  و  دـیاشگیم ،  وا  يوسب  يرتـشیب  عـلو  صرح و  رد  اـیند  هکنآ  رگم  دـسریمن 

يریگب تربع  هتشذگ  زا  رگا  وت  دوب .  دهاوخ  تسکش  یئادج و  يزاس ،  راوتسا  يروآعمج و  نیا  لابند  هب  و  ددرگیمن ،  زاینیب  هدیسرن 
 . مالسلا و  درک .  یهاوخ  يرادهاگن  ار  هیقب 

قح يوسب 

وا خـساپ  رد  ع »  ماما «  دـیامن .  راذـگاو  وا  هب  ار  ماـش  هک  درک  تساوخرد   [ 189 هحفـص [ يو  زا  تشون و  ع »  یلع «  هب  ياهماـن  هیواـعم 
عنم وت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ  هک  مدوبن  نینچ  نم  ياهتـساوخ ،  نم  زا  ار  ماـش  هکنیا  اـما  دوب :  ریز  تـالمج  نمـضتم  هک  تشوـن  ياهماـن 
هاگآ تسا »  هدروخ  دـناهدنام  یقاب  هک  یئاـهناج  همین  زجب  ار  برع  گـنج ،  یئوگیم « :  هکنیا  اـما  و  مشخبب .  وت  هب  ار  نآ  زورما  مدرک 

رظن زا  ام  يربارب  اما  و  دوشیم .  هناور  خزود  يوسب  هدروخ  لـطاب  ار  هک  ره  و  هدـش ،  راپـسهر  تشهب  يوسب  هدروخ  قح  ار  هک  ره  شاـب 
یتسین نیقی  رد  نم  زا  رتيوق  دیدرت ،  کش و  رد  وت  سپ  گنج ،  هاپس و 

ندرب رجه »  هب «  امرخ 

روآدای دوخ  يهمان  رد  دیسر .  نم  هب  وت  يهمان  دورد ،  ساپـس و  زا  سپ  تسا :  هتـشون  هیواعم  خساپ  رد  ع »  ماما «  هک  تسا  يرگید  همان 
هلئـسم راـگزور  یتسار  درک .  کـمک  شباحـصا  ياهطـساوب  ار  وا  دـیزگرب و  دوخ  نید  يارب  ار  ص »  دـمحم «  دـنوادخ  هک  يدوب  هدـش 

هاـگآ ربماـیپ ،  هراـبرد  اـم  رب  وا  تمعن  ادـخ و  ناـحتما  زا  ار  اـم  ياهدرک  عورـش  وت  اریز  دوب  هتـشاد  ناـهنپ  اـم  رب  وـت  زا  ار  يزیگناتفگش 
يرهش رجه   [ 1 هب [  ار  دوخ  ملعم  هک  یـسک  دـننام  ای  دـنک ،  راب   [ 1 رجه [ »  هب «  امرخ  هک  یتسه  یـسک  دـننام  راکنیا  رد  وت  يزاـسیم 

نم و هب  طوبرم  هلئـسم  هاگنآ  دیامن .  توعد  يزادـناریت  هقباسم   [ 190 هحفـص [ تسا .  ناوارف  نآ  رد  اـمرخ  تخرد  هک  نیرحب  رد  تسا 
وا اب  ام  زا  کیمادـک  ایآ  یتسار   [ . 1 یهد [  خساپ  نخـس  نیا  زا  تدوخ  نامثع  اب  يدنواشیوخ  رطاخب  دیاب  وت  يدـش ،  روآدای  ار  نامثع 
 ، دومن يروای  ینابیتشپ و  زا  يراددوخ  تساوخرد  وا  درک و  يرای  ار  وا  هکیسک  ایآ  میدوب :  رتانشآ  شندش  هتشک  ياههار  هب  رتنمشد و 
؟  دیسر دوخ  تشونرس  هب  ات  تخاس  هناور  وا  يوسب  ار  گرم  دومن و  غیرد  شیرای  زا  وا  درک و  يرای  تساوخرد  وا  زا  نامثع  هکیـسک  ای 

داشرا ار  وا  هک  تسا  نیا  نم  هانگ  رگا  ماهدرکن ،  یهاوخرذع  تشاذگیم  هک  یئاهتعدب  رطاخب  نامثع  زا  یئوجبیع  رد  نونکات  نم   [ 2 ] 
 . درادن یهانگ  هک  تسا  ياهدش  شنزرس  اسب  هچ  سپ  ماهدرک  یئامنهار  و 

سرتب ادخ  زا 

دراد وت  رب  ادخ  هک  یقح  رد  و  سرتب ،  ادخ  زا  تسا  وت  دزن  هچنآ  يهرابرد  تسا :  هتشون  هیواعم  هب  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
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تسا ماما  دوخ  درک  يرای  ارنامثع  هک  یسک  زا  روظنم   [ 2 درک [ .  ثحب  وا  يهرابرد  وت  اب  ناوتیم  يراد  وا  اب  هک  یتبسن  رطاخب  ینعی   [ 1 ] 
 . دـندوب هیماینب  زا  يو  لاثما  هیواـعم و  درک  غیرد  ناـمثع  يراـی  زا  هکیـسک  و  دوب ،  ناـمثع  دومن و  يراددوخ  تساوخرد  هک  یـسک  و  ، 
رد هدرک و  لخاد  اهیدـب  رد  ارت  وت  سفن  درگ .  زاب  یتسین  روذـعم  نآ  ینادان  هب  هک  یئاهزیچ  تخانـش  يوسب  و  نک ،  رظن   [ 191 هحفص [

 . تسا هدومن  راومهان  تخس و  وت  رب  ار  اههار  هتخاس و  دراو  اهیراکهبت  رد  هدنکفا و  یهارمگ 

یتخاس كاله  ار  یهورگ 

دوخ یهارمگ  هب  ار  نانآ  یتخاـس :  كـاله  ار  مدرم  زا  يداـیز  هورگ  و  تسا :  هتـشون  هیواـعم  هب  ع »  ماـما «  هک  تسا  ياهماـن  زا  یتمـسق 
دصقم زا  ور  نیزا  دشورخیم ،  اهنآ  رب  تاهابتـشا  هتفرگ و  ارف  ار  نانآ  اهیگهریت  هکنانچ  نآ  يدنکفا  دوخ  يایرد  جوم  رد  يداد و  بیرف 

 ) دنتشاد شنیب  هک  یناسک  اهنت   [ . 2 دندومن [  دامتعا  دوخ  ناکاین  تفارش  هب  دندرک و  تشپ  هتشگرب و  بقع  هب  و   [ 1 دندش [  رود  دوخ 
 . دنتشگزاب قح )  يوسب 

كدوک نداد  بیرف 

لیابق تفارشب  ینعی   [ 2 دندش [ .  فرحنم  لطاب  يوسب  نکیل  دنتشاد  قحب  ندیسر  هدارا  ینعی   [ 1 ع [ »  یلع «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمسق 
دای تسا :  هتـشون  هیواعم  خساپ  رد   [ 192 هحفـص [ دنتـشادرب .  قح  يرای  زا  تسد  دنتخاس و  هشیپ  ار  تیلهاج  بصعت  هدرک و  هیکت  دوخ 
نیا هتبلا  ماهدـمآ  دورف  هفوک  هرـصب و  رد  ماهدز و  مه  رب  ار  شراک  هدرک و  رود  ار  هشیاع  ماهتـشک و  ار  ریبز  هحلط و  نم  هک  ياهدـش  روآ 

نامثع نالتاق  هرابرد  دوب .  دـهاوخن  طوبرم  وتب  نآ  یهاوخرذـع  تسین و  وت  رب  ینایز  نیاربانب  يدوب ،  راـنکرب  نآ  زا  وت  هک  تسا  يراـک 
باتک رب  ار  مدرم  وت و  ات  دـیراذگب  نم  هدـهعب  ار  تواضق  هاگنآ  وش ،  لـخاد  دـناهدش  لـخاد  مدرم  هچنآ  رد  زین  وت  یتفگ ،  نخـس  داـیز 

 . تسا ریش  ندروخن  يارب  كدوک  نداد  بیرف   [ 1 یهاوخیم [  وت  هچنآ  اما  و  منک ،  راداو  یلاعت  يادخ 

اتفگش

دوخ رب  ار  هزات  ياهشهاوخ  یتسرپاوه و  قیاقح ،  نتخاس  هابت  اب  ردـقچ  هللا  ناحبـس  تسا :  هتـشون  هیواعم  هب  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهمان 
اما يدرک  يرای  دوب  تدوخ  عفن  هب  هک  یماگنه  ار  نامثع  وت  ینکیم ،  جاجتحا  دایز  يو  نالتاق  نامثع و  هرابرد  هکنیا  اما  ینادیم  مزـال 

هیواعم تموکح  همادا  اب  ع »  ماما «  اریز  تسا  ماش  تموکح  روظنم   [ 1 مالسلا [ .  و   [ 2 یتشادرب [  شیرای  زا  تسد  دوب  وا  دوس  هب  یتقو 
 [ 193 هحفص [ يهلیسو  ار  وا  دوب  دنمدوس  وت  يارب  نامثع  ندرک  يرای  هک  یماگنه  ینعی   [ 2 دوب [ .  فلاخم  ماش  رب 

گنرین هانگ و 

و دنکیم ،  هانگ  گنرین و  وا  یلو  تسین ،  رتكریز  نم  زا  هیواعم  مسق  ادخب  دیوگیم :  نخـس  هیواعم  دوخ و  شور  يهرابرد  ع »  یلع « 
مدوب مدرم  نیرتکریز  نم  دوبن  تشز  هلیح  رکم و  رگا 

تعیب ياهب 

لباقم رد  یئاهب  هیواعم  درک  طرش  هکنآ  ات  درکن  تعیب  صاع )  نب  ورمع  وا (  تسا :  هدرک  داریا  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
نآ لیاسو  دیوش و  گنج  هدامآ  امـش  سپ  دیارگ .  یئاوسر  هب  رادیرخ  تناما  و  ددرگن ،  بایماک  هدنـشورف  تسد  زگره  دـهدب  وا  تعیب 

دیزاس مهارف  ار 
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ناراوخهوشر

تسیابیم هک  یتقو  اما  يداد ،  رارق  مدرم  يروآعمج  تسا :  هداتسرف  شباحصا  زا  یهورگ  يارب  نومضم  نیمه  هب  زین  ياهمان  ع »  یلع « 
ناتـسرپایند و ناراوـخهوشر و  اـب  امـش  اـنامه   [ 194 هحفــص [ يدرک .  یتســس  وا  يهراــبرد  یتـشادرب و  وا  زا  تـسد  ینک  يراــی  ار  وا 

هیواعم هدومن  طرـش  هکنآ  ات  هدرکن  تعیب  هیواعم  اب  صاع )  نب  ورمع  رگمتـس (  دنزرف  هک  دـناهداد  ربخ  نم  هب  دـیگنجیم .  نارازگتعدـب 
رادیرخ نیا  تسد  و  دـش ،  یهت  تخورف  ایند  هب  ار  شنید  هک  هدنـشورف  نیا  تسد  دـهدب .  وا  هب  تسوا  تموکح  زا  رتگرزب  هک  ياهوشر 

دیدرگ جاتحم  دیرخ ،  مدرم  لاوما  هب  ار  هارمگ  راکتیانج  درم  کی  يزوریپ  هک 

يداد داب  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و 

هک يداد  رارق  نیگنن  يدرم  ياـیند  عباـت  ار  دوـخ  نید  وـت  تشوـن :  نـینچ  وا  هـب  ع »  یلع «  تسوـیپ  هیواـعم  هـب  صاـع  ورمع  هـک  يزور 
وت دـنادیم .  قمحا  ار  راـبدرب  دوخ ،  ترـشاعم  رد  دـنکیم و  یئوـجبیع  گرزب  صخـش  زا  دوـخ  سلجم  رد  تسا .  راکـشآ  وا  یهارمگ 

دنکفاـیب شیوسب  شراکـش  هدـنامیقاب  زا  دراد  راـظتنا  دربیم و  هاـنپ  وا  ياـهلاگنچ  هب  هک  ریـش  زا  گـس  يوریپ  دـننام  یتفر و  وا  لابندـب 
ارم ادخ  رگا  يدیـسریم .  یتساوخیم  هچنآ  هب  یتفرگیم ،  ار  قح  رگا  يداد  داب  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  يدرک و  بلط  ار  وا  شـشخب 

 [ 195 هحفص [ درک .  مهاوخ  رفیک  هتشذگ  ياهراک  رطاخب  ار  امش  تخاس  طلسم  نایفس  وبا  رسپ  وت و  رب 

تفرگ مهاوخ  تخس  وت  رب 

دسرب نم  هب  رگا  هک  مروخیم  مسق  ادخب  یتسارب  نم  دسیونیم :  نینچ  دوب  هدش  هتـشامگ  هرـصب  تموکح  رب  هک  هیبا  نب  دایز  هب  ع »  ماما « 
راک نیگنس و  وت  تشپ  كدنا و  وت  لام  هک  تفرگ  مهاوخ  تخس  وت  رب  نانچ  ياهدرک  تنایخ  دایز  ای  مک  نیملسم ،  لاملا  تیب  هب  وت  هک 

 . مالسلا و  ددرگ ،  زیچان  وت 

یناطلغ ینارذگشوخ  رد 

دزن وت  هکیلاح  رد  دهدب  وتب  ار  نانتورف  شاداپ  دـنوادخ  يراد  وزرآ  ایآ  تسا :  هتـشون  هیبا  نب  دایز  هب  ع »  یلع «  هک  تسا  يرگید  يهمان 
یناطلغ و ینارذگـشوخ  رد  وت  هکنآ  لاح  دـنادرگ و  مزال  وت  يارب  ار  ناگدـنهد  هقدـص  شاداپ  يراد  عمط  و  یتسه ؟  ناـشکندرگ  زا  وا 

دراو هداتسرف  شیپ  هچنآ  رب  دوشیم و  هداد  شاداپ  دوخ  هتشذگ  ياهراک  هب  ناسنا  هتبلا  ینکیم ؟  مورحم  اهتمعن  زا  ار  نزهویب  ناوتان و 
 . ددرگیم

شاب رذح  رب  هیواعم  زا 

دوخ هب  نتخاس  قحلم  اـب  ار  وا  دـهاوخیم   [ 196 هحفـص [ هتـشون و  همان  هیبا  نب  دایز  هب  هیواعم  هک  دیـسر  ربخ  ع »  یلع «  هب  هک  یماـگنه 
سپ دیامن ،  دنک  ارت  يزیت  دنازغلب و  ار  تلقع  دهاوخیم  هتـشون و  وتب  ياهمان  هیواعم  هک  مدـش  هاگآ  تشون :  نینچ  دایز  هب  دـهد ،  بیرف 
لقع ددرگ و  دراو  وا  تلفغ  رد  ناهگان  ات  دـیآیم  ناسنا  تسار  پچ و  شیپ و  سپ و  زا  هک  تسا  یناطیـش  وا  اریز  شاـب ،  رذـحرب  وا  زا 

 . دیابرب ار  شاهداس 

دنربارب ام  دزن  مدرم 
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هتـشون نینچ  هنیدـم  رد  دوخ  رادـنامرف  يراصنا ،  فینح  نب  لهـس  هب  دنتـسویپ ،  هیواعم  هب  هک  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  هراـبرد  ع »  یلع « 
نتفر تسد  زا  رطاخب  وت  دنباتشیم .  هیواعم  يوسب  یناهنپ  روطب  وت  دزن  زا  یهورگ  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دورد ،  ساپـس و  زا  سپ  تسا : 

 ، هورگ نیا   [ . 1 يوش [  نامرد  نانآ  هیحان  زا  وت  دنـشاب و  هارمگ  اهنآ  هک  سب  نیمه  شابم .  هدرـسفا  ناشکمک  زا  ندـش  مورحم  نانآ و 
و تسا ،  یفاک  ناـنآ  یهارمگ  رب  نتـشاد  تلـالد  رد  هورگ ،  نیا  رارف  هک  تسا  نیا  ع »  ماـما «  روظنم   [ 1 ار [  نآ  دنتخانـش و  ار  تلادع 

درد نیا  زا  عاـمتجا  ناـمرد  ثعاـب  هارمگ ،  تیعمج  نیا  ندرک  رارف  دوـشیم و  بوـسحم  يدـیدش  درد  عاـمتجا  ناـمتخاس  رد  تلـالض 
یتسرپدوخ يوسب  لاح  نیع  رد  دنربارب ،  قح  رد  ام  دزن  مدرم  هک  دنتسناد  دندرپس و  رطاخب  دندینـش و  دندید و   [ 197 هحفص [ دشابیم . 

دنتسویپن داد  لدع و  هب  دندرکن و  رارف  متس  زا  اهنآ  ادخب  دنگوس  دنادرگ  رود  شتمحر  زا  ار  نانآ  ادخ  دنتخیرگ ، 

 . . . اهدننام درم  يا 

دراد رارق  تارف  یقرش  لحاس  رد  رابنا  رهش  تسا .  هدرک  داریا  رابنا ،  رهش  هب  فوع  نب  نایفس  شروی  زا  سپ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ 
 : دنکیم باطخ  نینچ  مدرم  هب  ع »  یلع «  تخاس .  هناور  ناماس  نآ  هب  ار  فوع  نب  نایفس  دناسرتب  ار  قارع  مدرم  هکنآ  روظنمب  هیواعم  . 

رود رهـش  ياهزرم  زا  ار  امـش  ناراوس  دناهتـشک و  ار  يرکب  ناسح  نب  ناسح  هدیـسر و  رابنا  رهـش  هب  شناراوس  هک  تسا  دماغ  ردارب  نیا 
نز کی  ناملـسم و  نز  کی  رب  نانآ  زا  یکی  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دناهدیـشک .  نوخ  كاـخ و  هب  امـش  زا  ار  ياهتـسیاش  نادرم  هدرک و 

 ، شـشخب تساوخرد  يراز و  هیرگ و  اب  زج  نز  نآ  هدـنکیم و  ار  وا  ياههراوشوگ  دـنبندرگ و  وگنلا ،  لاخلخ ،  هدـشیم و  دراو  یمذ 
یمخز مادـکچیه  هب  هکیلاح  رد  دناهتـشگ  زاـب  یناوارف  تمینغ  اـب  نایرگـشل  هاـگنآ   [ 198 هحفـص [ دـنک .  يریگولج  وا  زا  هتـسناوتیمن 

درک شنزرـس  ار  وا  دیابن  دریمب  هودـنا  رثا  رد  هثداح  نیا  زا  سپ  یناملـسم  درم  رگا  یتسار  تسا .  هدـشن  هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  هدیـسرن و 
دروآیم رابب  هودنا  مغ و  دناریمیم و  ار  لد  قح ،  رد  امش  هقرفت  لطاب و  رب  نانآ  عامتجا  مسق  ادخب  اتفگش  تسا .  راوازـس  گرم  هب  هکلب 

اب دینکیمن ،  هلمح  امـش  دنربیم و  شروی  امـش  هب  دـیاهتفرگ :  رارق  نانآ  ریت  جامآ  امـش  داب .  رپ  هودـنا  مغ و  زا  ناتیاهلد  امـش ،  رب  ياو  . 
نامرف نانآ  اب  گنج  هب  ار  امـش  ناتـسبات  رد  رگا  دیتسه .  دونـشخ  امـش  دننکیم و  ار  ادخ  تیـصعم  دیگنجیمن و  امـش  دنگنجیم و  امش 
روتسد نانآ  اب  دربن  هب  ار  امش  ناتـسمز  رد  رگا  و  دوش ،  هتـساک  امرگ  تدش  زا  ات  هد  تلهم  ام  هب  تسا  امرگ  تدش  کنیا  دیئوگیم  مهد 

ادخب تسا ،  امرگ  امرـس و  زا  رارف  يارب  اهنیا  يهمه  ددرگ ،  فرطرب  امرـس  ات  هد  تصرف  ام  هب  تسا  امرـس  تدش  نونکا  دـیئوگیم  مهد 
تسا نانیشنهدرپ  ناکدوک و  لقع  دننام  امش  ياهلقع  دیتسین و  درم  هک  یئاهدننام  درم  يا  درک .  دیهاوخ  رارف  رتدوز  ریشمش  زا  امش  مسق 

هک دشکب  ار  امـش  ادخ  دراد  لابندـب  هودـنا  فسأت و  ینامیـشپ و  مسق  ادـخب  هک  ینتخانـش  متخانـشیمن  مدـیدیمن و  ار  امـش  شاک  يا  ، 
بلاط وبا  رـسپ  دنتفگ :  شیرق  هکنآ  ات  دیتخاس  هابت  ار  ماهشیدـنا  يأر و  نم ،  هب  یئانتعایب  ینامرفان و  اب  دـیدرک و  رپ  مشخ  زا  ارم  يهنیس 

رد نم  زا  رترادهقباس  رتدنمورین و  نانآ  زا  کیمادک  ایآ  دزرمایب  ار  ناشردپ  ادخ  درادـن  گنج  ملع  یلو  تسا  يریلد  درم   [ 199 هحفص [
و درذگیم ،  مرمع  زا  لاس  تصـش  زا  هدایز  نونکا  مدش و  گنج  يهدامآ  هک  مدوب  هدیـسرن  یگلاس  تسیب  نس  هب  زونه  دـندوب ؟  گنج 

درادن ریبدت  يأر و  دنربیمن  ار  شنامرف  هک  یسک  نکیل 

منزب ار  نمؤم  ینیب  مریشمش  نیا  اب  رگا 

رب تسبرد  ار  اـیند  رگا  و  درک ،  دـهاوخن  ینمـشد  دوش  نمـشد  نم  اـب  هک  منزب  ار  نمؤم  ینیب  مریـشمش  نیا  اـب  رگا  ع : »  یلع «  زا  ینخس 
تشاد دهاوخن  تسود  ارم  دشاب ،  هتشاد  تسود  ارم  ات  منک  ریزارس  قفانم 

دیئوگیم نخس  هتسنادن  ایآ 
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عمج و ناتیاهندب  هک  یمدرم  يا  دنکیم :  شنزرس  ار  دوخ  راگنا  لهـس  باحـصا  نآ  نمـض  رد  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
امش يهرابرد   [ 200 هحفص [ ار  نانمشد  امش  راک  دنکیم و  مرن  ار  مکحم  تخس و  ياهگنس  امش  نخس  تسا ،  نوگانوگ  ناتیاههتساوخ 
امـش ایآ  تفاین  شیاسآ  دیـشک  جنر  امـش  قح  رد  هک  یـسک  لد  دشن و  هتفریذپ  دناوخ  ار  امـش  هکیـسک  توعد   [ . 1 دزادـنایم [  عمط  هب 

هدروخ بیرف  ادـخب ،  مسق  دـیوریم ؟  گنج  هب  نم  زا  دـعب  یئاوشیپ  مادـک  هارمه  هب  دـیرادیم و  زاب  دوخ  يهناخ  زا  دـعب  ار  هناخ  مادـک 
تسا هدیدرگ  لئان  يراگتسر  هب  يرتبیـصنیب  ریت  اب  دوش  راگتـسر  امـش  کمک  هب  هکیـسک  دیاهداد .  بیرف  ار  وا  امـش  هک  تسا  یـسک 
دیدهت امـش  ببـس  هب  ار  نمـشد  مرادن و  عمط  امـش  يرای  رد  منکیمن و  قیدـصت  ار  امـش  نخـس  هکیلاح  رد  مدرک  حبـص  دـنگوس  ادـخب 

نخس هتسنادن  ایآ  دنتسه  امش  دننام  یمدرم  نمشد  هورگ  دیوشیم ؟  نامرد  زیچ  هچ  هب  تسیچ ؟  امش  رد  دوشیم ؟  هچ  ار  امـش  منکیمن 
؟  دیراد عمط  قح  ریغ  رد  دیتلفغ و  رد  يراکزیهرپ  نودب  دیئوگیم و 

منکیمن حالصا  دوخ  نتخاس  دساف  اب  ار  امش 

گنس هک  تسا  نانچ  امش  نتفگ  نخس  ینعی   [ 1 دنکیم [ :  شنزرس  ار  دوخ  راگنالهس  باحصا  زین  يرگید  نخس  نمض  رد  ع »  یلع « 
201 هحفص [ دنکیم .  عمط  امش  رد  نمشد  تسه  امش  راک  رد  هک  یتسس  فعض و  رثا  رد  نکیل  دفاکشیم  ماکحتـسا  یتخـس و  نآ  اب  ار 

دوشیم هراپ  رگید  فرط  زا  دنزودب  ار  نآ  فرط  کی  هاگره  هک  ياهراپ  هنهک و  سابل  اب  ندرک  ارادم  دننام  منک ،  ارادم  امـش  اب  ردقچ  [ 
راتفک رامسوس و  ندش  ناهنپ  دننام  هتسب و  ار  دوخ  يهناخ  رد  امش  زا  کی  ره  دنوش ،  کیدزن  امـش  هب  ماش  رگـشل  زا  ياهتـسد  رگا  ایآ   ؟

اما دایز ،  اههناخ  نایم  رد  امـش  مسق  ادخب  دینک  يرای  ار  وا  امـش  هک  تسا  یـسک  لیلذ  دنگوس  ادخب  دـیوشیم ؟  ناهنپ  دوخ  ياههنال  رد 
امش حالصا  نکیل  متسه ،  اناد  دیامنیم  لدبم  یتسار  هب  ار  امـش  فارحنا  دنکیم و  حالـصا  ار  امـش  هچنآ  هب  نم  دیتسه .  مک  اهمچرپ  ریز 

منادیمن اور  دوخ  نتخاس  دساف  اب  ار 

درک ربص  دیاب  نم  رظنب 

هک دندرک  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  باحصا  داتسرف ،  هیواعم  يوسب  تعیب  نتفرگ  يارب  ار  یلجب  هللا  دبع  نب  ریرج  هکنآ  زا  سپ  ع »  یلع « 
ار برد  تقیقح  رد  موش ،  هدامآ  تسا  نانآ  دزن  ریرج  هکنیا  اب  ماش  مدرم  اب  گنج  يارب  نم  رگا  دومرف :  ترـضح  ددرگ ،  دربن  يهداـمآ 
ینیب و نم   [ 202 هحفـص [ درک .  ربص  دـیاب  نم  رظنب  ماهتـشاد .  زاب  دنـشاب  هدرک  هدارا  ار  نآ  رگا  یبوخ  زا  ار  نانآ  ماهتـسب و  نانآ  يورب 
 [ 2 مدرگ [ .  رفاک  ای  مگنجب  هکنآ  زج  مدـیدن  دوخ  يارب  ياهراچ  ماهدرک و  وروریز  ار  نآ  نطاب  رهاـظ و  و   [ 1 ماهدز [  ار  راک  نیا  مشچ 

هدرک مشخ  هاگنآ  دندز  اهفرح  مه  مدرم  دش ،  مدرم  نیب  وگتفگ  ثعاب  دروآ و  دیدپ  یئاهتعدب  درکیم و  تموکح  مدرم  رب  نامثع )  وا ( 
 . دنتخاس نوگرگد  ار  وا  و 

مدش هتسخ  امش  شنزرس  زا 

رب فا  تسا :  هدومن  داریا  ماـش ،  مدرم  اـب  گـنج  هب  دوخ  باحـصا  ندرک  راداو  هنیمز  رد  ار  نآ  ع »  ماـما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
یتخس رد  ایوگ  دنزیم ،  رود  ناتیاهمشچ  منکیم  توعد  نمـشد  گنج  هب  ار  امـش  یتقو  مدش  هتـسخ  امـش  شنزرـس  زا  نم  یتسار  امش ، 

دنوشیم عمج  یفرط  زا  هاگره  دناهدش ،  هراوآ  ناشیاهنابراس  هک  دیتسه  ینارتش  دننام  تسرد  امـش  دـیاهتفرگ  رارق  تلفغ  یتسم  گرم و 
رد يواکجنک  هنیمز  رد  برع  هک  تسا  یفورعم  لثم  هلمج  نیا   [ 1 هلیح [  امش  دننکیم و  هلیح  امش  اب  دندرگیم  هدنکارپ  رگید  يوس  زا 

دوخ نیا  تسا و  رکنم  زا  یهن  هب  یئاـنتعایب  گـنج ،  كرت  اریز  تسا  هاـنگ  اـجنیا  رد  رفک  زا  روظنم   [ 2 دربیم [ .  راکب  هشیدـنا  ثحب و 
باوخ هب  نمشد  دیوشیمن .  نیگمـشخ  امـش  دننکیم و  فرـصت  ار  امـش  ياهرهـش  دینکیمن .   [ 203 هحفـص [ دوشیم .  بوسحم  هانگ 
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ادخب دنگوس  دناهدروخ  تسکش  دنرادرب  رگیدکی  يرای  زا  تسد  هک  یناسک  مسق  ادخب  دیتسه .  یـشومارف  تلفغ و  رد  امـش  دوریمن و 
دش دیهاوخ  ادج  بلاط  وبا  رسپ  زا  ندب ،  زا  رس  ندش  ادج  دننام  امش  ددرگ  روهلعش  گرم  شتآ  دبای و  تدش  گنج  رگا  منکیم  نامگ 

ار شتسوپ  دنکشب و  مهرد  ار  شناوختسا  دنک و  ادج  ناوختسا  زا  ار  شتشوگ  ات  دنک  طلسم  شدوخ  رب  ار  نمشد  هک  یـسک  مسق  ادخب  . 
زا شیپ  مسق  ادـخب  نم  اـما   [ . 1 شاب [  نینچ  زین  وت  یهاوخیم  رگا  هدنونـش  يا  تسا .  فیعـض  شبلق  ناوتاـن و  یـسک  نینچ  دفاکـشب ، 
هچ ره  ادـخ  هاگنآ  درپب ،  شرـس  ياهناوختـسا  هزیر  هک  منزیم  وا  هب  یفرـشم  ياهریـشمش  اب  ناـنچ  مهدـب  نمـشد  هب  ار  تیعقوم  نیا  هکنآ 

دهدیم ماجنا  تساوخ 

تموکح ياقب 

هک دشاب  یـسک  ره  هب  باطخ  هلمج  نیا  تسا  نکمم   [ 1 تسا [ :  هدرک  داریا  نیفـص  رد  ار  نآ  ع »  ماـما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
ارچ تفگ « :  ع »  یلع «  هب  هک  یماگنه  وا  تسا ،  سیق  نب  ثعـشا  باطخ ،  فرط  دنیوگیم  یـضعب  دنکیم .  طلـسم  دوخ  رب  ار  نمـشد 
نم تموکح  ببس  هب  دنوادخ  دورد ،  ساپس و  زا  سپ   [ 204 هحفص [ تفگ .  خساپ  وا  هب  هلمج  نیا  اب  ع »  ماما «  يدرکن »  ار  نامثع  راک 

 ، فیـصوت ماـگنهب  قح  دـیراد .  قح  نم  رب  زین  امـش  مراد  قـح  امـش  رب  نم  هکناـنچ  و  تسا ،  هداد  رارق  امـش  رب  نم  يارب  یقح  امـش ،  رب 
و دراد ،  یقح  وا  رب  يرگید  هکنآ  زج  تسین  يرگید  رب  یقح  سکچیه  يارب  تسا .  زیچ  نیرتگنت  فاـصنا ،  عقوم  زیچ و  نیرتهدرتسگ 

ضعب رب  مدرم  یـضعب  يارب  ار  یقوقح  دوخ ،  قوقح  هلمج  زا  دـنوادخ  هاگنآ  دـشابیم .  یقح  وا  يارب  هکنآ  رگم  تسین  یقح  یـسک  رب 
مزال یـضعب  تسا و  رگید  یـضعب  هزیگنا  اـهنآ  زا  یـضعب  تسا .  هتخاـس  ربارب  نوگاـنوگ  تـالاح  رد  ار  قوقح  نآ  هدرک و  بجاو  رگید 

مکاح رب  تیعر  قح  تیعر و  رب  مکاـح  قح  هدرک ،  بجاو  دـنوادخ  هک  یقح  نیرتگرزب  و  رگید .  ضعب  ببـس  هب  رگم  دوشیمن  هدرمش 
سپ دـندرگیمن ،  هتـسیاش  تیعر  تماقتـسا  هب  زج  ناـنارمکح  دوشیمن و  هتـسیاش  ناـنارمکح  یگتـسیاش  هب  زج  تیعر  نیارباـنب  تسا . 
اپرب تلادـع  ياههناشن  ددرگیم و  زیزع  ناـنآ  ناـیم  تقیقح  دومن ،  ادا  ار  تیعر  قح  زین  مکاـح  درک و  ادا  ار  مکاـح  قح  تیعر  هاـگره 

رب تیعر  رگا  و  دـیارگیم .  يدوبان  هب  نانمـشد  عمط  دوریم و  دـیما  تموکح  ياـقب  رد  دوشیم و  حالـصا  راـگزور  نآ  رثا  رب  دوشیم و 
ياههتـساوخ هب  ددرگیم ،  راکـشآ  ملظ  ياههناشن  دـنکیم و  زورب  هملک  فالتخا  هاگنآ  درک  متـس  تیعر  هب  مکاح  ای  دـش  هریچ  مکاـح 

205 هحفص [ لیطعت  هک  یمیظع  قح  يارب  سکچیه  دوشیم ،  ناوارف  دارفا  ياهیرامیب  ددرگیم و  لیطعت  ماکحا  دوشیم و  لمع  یناسفن 
یمدآ دندرگیم .  زیزع  ناراکدب  راوخ و  ناراکوکین  هک  تسا  اجنیا  دنکیمن  ینارگن  ساسحا  دوشیم  ماجنا  هک  یگرزب  لطاب  هدـش و  [ 

و دشابن ،  دنمزاین  نارگید  کمک  هب  هدومن  بجاو  وا  رب  ادخ  هک  یقح  رد  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  دشاب  گرزب  شاهبترم  ماقم و  دـنچ  ره 
ای دنک  تدعاسم  هنیمز  نیا  رد  ار  نارگید  دناوتن  هک  تسین  نانچ  دنرامـشب  درخ  ار  وا  مدرم  دـشاب و  کچوک  اههدـید  رد  دـنچ  ره  ناسنا 

دومن و شیاتـس  رایـسب  ار  ترـضح  نآ  ینالوط  ینانخـس  نمـض  رد  ع »  ماما «  باحـصا  زا  یکی  اجنیا  رد  دـنیامن .  کـمک  وا  هب  نارگید 
رظن زا  نارادمامز  تالاح  نیرتتسپ  دوشگ :  نابز  ابیز  نانخـس  نیا  هب  ترـضح  نآ ،  لابندـب  درک .  مالعا  ار  دوخ  يرادربنامرف  يوریپ و 

رد مرادن  تسود  نم  یتسار  ددرگ .  لمح  رورغ  ربکت و  رب  ناشراک  دوش و  هدرب  نانآ  هب  یئاتـسدوخ  نامگ  هک  تسا  نیا  هتـسیاش ،  مدرم 
اب هک  ینانخـس  نیارباـنب  متـسین ،  نینچ  هـک  ار  يادـخ  رکـش  مراد .  تـسود  ار  شیاتـس  ندینـش  ندوتـس و  نـم  هـک  دـبای  هار  امـش  لاـیخ 

تارادم و اب  دیرادم و  ناهنپ  نم  زا  دنرادیم  ناهنپ  هدرک و  يراددوخ  نیگمشخ  مدرم  زا  ار  هچنآ  دیئوگم و  نم  اب  دنیوگیم  ناشکندرگ 
] هحفص ای  قح  نخس  هکیسک  اریز  تسا ،  نیگنس  نم  رب  دوش  وگتفگ  نم  اب  یقح  هرابرد  رگا  دینکن  روصت  دینکم و  ترشاعم  نم  اب  قلمت 

تروشم ای  یئوگقح  زا  زگره  سپ  دوب .  دهاوخ  رتلگـشم  وا  يارب  تلادـع  قحب و  لمع  دـشاب ،  راوشد  وا  يارب  تلادـع  داهنـشیپ   [ 206
 . منک اطخ  هکنیا  زا  متسین  رتالاب  مدوخ  شیپ  نم  اریز  دینکم ،  يراددوخ  هنالداع 
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تسا رتهب  حلص 

نخس نیا  ع »  یلع «  دنداد ،  رارق  ضارتعا  دروم  گنج ،  هب  ار  ترـضح  هزاجا  ریخأت  نیفـص  يهعقو  رد  ع »  یلع «  باحـصا  هک  یماگنه 
گرم يوسب  مرادن  یکاب  مسق  ادـخب  تسا ؟  ندـش  هتـشک  زا  سرت  رطاخ  هب  نم  ندرک  گنرد  ایآ  دـیئوگیم :  هکنیا  اما  دومرف :  داریا  ار 

هب ار  گنج  زور  کی  زگره  دنگوس  ادخ  هب  مراد  دیدرت  ماش  مدرم  هرابرد  دـیئوگیم  هکنیا  اما  دـیایب و  نم  يوسب  گرم  ای  موش  راپـسهر 
رتهب نم  دزن  نیا  و  دنبای .  هار  نم  رون  هب  دندرگ و  تیاده  نم  هلیسوب  هدش و  قحلم  نم  هب  یهورگ  مهاوخیم  هکنآ  رگم  متخادناین  ریخأت 

 . دندرگیم زاب  شیوخ  ناهانگ  اب  نانآ  دنچ  ره  مشکب  یهارمگ  لاح  رد  ار  هورگ  نآ  هکنیا  زا  تسا 

هدنزرا شرافس  کی 

ار گنج  ات  دیگنجن  اهنآ  اب   [ 207 هحفص [ دنکیم :  شرافس  نینچ  ار  شرگشل  نمـشد ،  اب  تاقالم  زا  شیپ  نیفـص  هثداح  رد  ع »  یلع « 
هب يرگید  تجح  امش  دننک  عورش  ار  گنج  اهنآ  ات  دینک  اهر  ار  نانآ  رگا  دیتسه ،  تجح  ياراد  امـش  ار  يادخ  رکـش  اریز  دننک ،  زاغآ 
زا ار  یمخز  دیشاب و  هتشادن  يراک  هدنامرد  هب  دیـشکن و  ار  هتخیرگ  داد ،  يور  تسکـش  ادخ  تساوخب  رگا  تشاد .  دیهاوخ  نانآ  نایز 

دینکم کیرحت  رازآ  تیذا و  اب  دنیوگ  ازسان  ار  امش  ناهدنامرف  دنهد و  مانشد  امش  سومان  هب  هچ  رگا  ار  نانز  دیرواین و  رد  ياپ 

نادرگ رود  يرگمتس  زا  ار  هتفای  يزوریپ  ایادخ 

هاگتماقا ار  نآ  هک  ینیمز  نیا  راگدرورپ  يا  ایادـخراب ،  دومرف :  نینچ  دوش  وربور  نیفـص  رد  ماـش  مدرم  اـب  تفرگ  میمـصت  هک  یماـگنه 
دنوشیمن هدید  هک  اهنآ  دنوشیم و  هدید  هک  اهنآ  زا  دـنیآیمن  رامـشب  هک  یتاناویح  نایاپراهچ و  تارـشح و  دـمآ  تفر و  لحم  مدرم و 

زوریپ نمشد  رب  ار  ام  رگا   [ 1 يدـینادرگ [  تاقولخم  هاگهیکت  نیمز و  ياهخیم  ار  اهنآ  هک  يراوتـسا  ياههوک  راگدرورپ  يا  يداد  رارق 
هدـنهانپ نآ  هب  نابایب  رد  اهتراغ  ندـمآ  شیپ  ماـگنه  هک  يداد  رارق  مدرم  هاـگهانپ  ار  اـههوک  ینعی   [ 1 رود [  ام  زا  ار  يرگمتـس  یتخاـس 

قح و رب  ار  ام  نادرگ و   [ 208 هحفـص [ دشابیم .  زین  تاناویح  هاگهانپ  تسا  ناسنا  هاگهانپ  مکحم  ياههوک  هک  روطنامه  و  دـنوشیم ، 
راد ظوفحم  يراکهبت  زا  ار  ام  نک و  ام  يزور  ار  تداهش  يدرک  هریچ  ام  رب  ار  نانآ  رگا  و  نک ،  راوتسا  تقیقح 

نک حالصا  ار  نانآ  ام و  نایم  ایادخ 

ازـسان اـهنآ  هب  خـساپ ،  روـظنم  هب  زین  ع »  یلع «  باحـصا  زا  یهورگ  دـندادیم ،  مانـشد  ع »  یلع «  هـب  نیفـص  هـعقو  رد  ماـش  مدرم  نوـچ 
ار ناشلاح  دینک و  فیصوت  ار  نانآ  لامعا  رگا  امش  دیهد ،  مانشد  امش  مرادن  تسود  نم  دومرف :  دوخ  باحصا  هب  ع »  یلع «  دنتفگیم ، 

ياهنوخ ام و  ياهنوخ  ایادخ  دیئوگب :  دیهد  مانـشد  نانآ  هب  هکنیا  ياجب  دیراد ،  يرتاسر  رذع  دـیاهتفگ و  يرتهب  نخـس  دـیروایب  رطاخب 
دسانشب ار  نآ  تسا  نادان  قح  هب  هکنآ  ات  نک  يربهر  یهارمگ  زا  ار  نانآ  امن و  حالصا  ار  نانآ  ام و  نایم  نک و  ظفح  نتخیر  زا  ار  نانآ 

 . ددرگ زاب  درادرب و  نآ  زا  تسد  تسا  ینمشد  یهارمگ و  هتفیش  هکنآ  و 

تفگ نخس  نانآ  ياهنابز  اب 

ماد رد  ار  نانآ  ناطیش  دندرک و  دامتعا  ناطیـش  هب  دوخ  راک  رد  اهنآ   [ 209 هحفـص [ دیوگیم :  نینچ  شیاههبطخ  زا  یکی  رد  ع »  یلع « 
اب درک و  هاگن  نانآ  ياهمـشچ  اـب  ور  نیا  زا  تفاـی ،  تیبرت  ناـشنماد  رد  تشاذـگ و  هجوج  درک و  مخت  ناشیاههنیـس  رد  داد و  رارق  دوخ 

نانآ ياـهراک  داد .  تنیز  ناـشرظن  رد  ار  ناـهانگ  نیرتتشز  درک و  راوس  یهارمگ  بکرم  رب  ار  ناـنآ  سپ  تفگ .  نخـس  ناـشیاهنابز 
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 . دیوگیم لطاب  نخس  يو  نابز  هب  هتخاس و  کیرش  دوخ  تردق  رد  ار  وا  ناطیش  هک  دوب  یسک  راک  دننام 

دنداد تموکح  مدرم  رب  ار  نانآ 

ینانخس يو  خساپ  رد  ع »  ماما «  درک .  لاؤس  تسا  مدرم  سرتسد  رد  هک  یفلتخم  ياهربخ  یگتخاس و  ثیداحا  زا  ع »  ماما «  زا  یـصخش 
ار نانآ  هداد و  ربخ  وتب  ناقفانم  زا  دنوادخ  دشابیم .  مدرم  سرتسد  رد  غورد  تسار و  لطاب و  قح و  هتبلا  دومرف :  نمـض  رد  درک ،  داریا 
غورد و هلیـسو  هب  ار  مدرم  هکنانآ  هب  تلالـض و  نایاوشیپ  هب  دندنام و  یقاب  ص »  ربمایپ «  زا  دـعب  ناقفانم  تسا .  هدرک  فیـصوت  وت  يارب 
ار ایند  نانآ  هلیـسوب  دنداد و  تموکح  مدرم  رب  ار  اهنآ  دندرپس و  نانآ  تسدب  ار  اهراک  دندش و  کیدزن  دـندناوخیم  شتآ  يوسب  ناتهب 

 [ 210 هحفص [ تسا  هتشاد  هاگن  ادخ  هک  ار  نانآ  رگم  دنهارمه  نارادمامز  اب  مدرم  هتبلا  دندروخ . 

هتسد ود 

طارفا رثا  رد  هک  یتسود  یکی  دش :  دنهاوخ  كاله  نم  هرابرد  هتـسد  ود  يدوزب  دـیوگیم :  دوخ  نانمـشد  ناتـسود و  هرابرد  ع »  یلع « 
یناسک نم  هرابرد  مدرم  نیرتهب  ددرگیم .  راپسهر  لطاب  هب  توادع  زا  زواجت  ببس  هب  هک  ینمشد  رگید  و  دیارگیم ،  لطاب  هب  تبحم  رد 
يرگید دروم  رد  تسا  تعامج  اب  ادخ  تسد  اریز  دـیئامن  يوریپ  تیرثکا  زا  دیـشاب و  هارمه  نانآ  اب  سپ  دنـشابیم ،  ورهنایم  هک  دنتـسه 

شتوادـع رد  هک  ینمـشد  دـنک و  طارفا  دوخ  تبحم  رد  هک  یتسود  دـندش :  كاله  نم  هراـبرد  سک  ود  دـیوگیم :  هورگ  نیا  هراـبرد 
گنج زا  ترـضح  هارمه  هب  هکنآ  زا  سپ  وا  تفریم .  رامـشب  ع »  ماما «  نارای  نیرتگرزب  زا  يراصنا  فینح  نب  لهـس  دـیامن .  يورهداـیز 

دهاوـخ ورف  مهرد  دـشاب  هتـشاد  تسود  ارم  یهوـک  رگا  دوـمرف :  يو  گرم  زا  سپ  ع »  یلع «  درک .  تاـفو  هفوـک  رد  تشگزاـب  نیفص 
 [ 211 هحفص [ تخیر 

رگداد نایاوشیپ 

ار شاهناخ  تعـسو  دمآ و  وا  تدایع  هب  هرـصب  رد  ع »  یلع «  هک  یماگنه  تفریم .  رامـش  هب  ع »  یلع «  باحـصا  زا  یثراح  دایز  نب  ءالع 
یهاوخب رگا  يرآ  يرتدـنمزاین ؟  ترخآ  رد  ياهناخ  نینچ  هب  هک  یلاح  رد  يدرک ؟  هچ  ایند  رد  عیـسو  هناخ  نیا  اب  وت  دومرف :  وا  هب  دـید 

قوقح یشاب و  هتشاد  طابترا  نآ  رد  تنادنواشیوخ  اب  ینک و  یئاریذپ  نامهم  زا  نآ  رد  هکنیا  هب  يدرگ  لئان  ترخآ  هب  هناخ  نیا  هلیـسوب 
ای درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  ءالع  ياهدیـسر  ترخآ  هب  نآ  هلیـسوب  تروص  نیا  رد  يزاس ،  راکـشآ  نآ  زا  تسا  مزال  هک  ناـنچنآ  ار 

هدیـشک تسد  ایند  زا  هدیـشوپ و  یئابع  تفگ :  ارچ ؟  دومرف :  ع »  ماما «  منکیم .  تیاکـش  وتب  دایز  نب  مصاـع  مردارب  زا  نینمؤملا ،  ریما 
هب ایآ  هدرک ،  نادرگرس  ارت  كاپان  دیلپ  دوخ ،  کنمشد  يا  دومرف :  ترـضح  دمآ  یتقو  دیروایب ،  نم  دزن  ار  وا  دومرف :  ترـضح  تسا . 
وت ینک  هدافتـسا  اهنآ  زا  وت  درادن  تسود  هدرک و  لالح  وت  يارب  ار  كاپ  ياهزیچ  ادخ  ینکیم  رکف  ایآ  يدرکن ؟  محر  تدـنزرف  نز و 

تخس تکاروخ  نشخ و  تسابل  هک  یتسه  وت  نیا  نینمؤملا ،  ریما  ای  تفگ :  مصاع   [ . 1 يرتتسپ [   [ 212 هحفص [ نیا  زا  ادخ  ربارب  رد 
دنهد قیبطت  ناوتان  مدرم  اب  ار  دوخ  هک  هتسناد  مزال  رگداد  نایاوشیپ  رب  دنوادخ  متـسین .  وت  دننام  نم  وت ،  رب  ياو  دومرف :  ع »  ماما «  تسا 

 . دزاسن نارگن  رقف  جنر  ار  ریقف  ات 

 . . . دنهدب نم  هب  ار  میلقا  تفه  رگا 

يرادـهگن يهنیمز  رد  ع »  یلع «  دومن ،  شـشخب  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  دـیدرگ و  تسد  یهت  ع »  یلع «  ردارب  لـیقع  هک  یماـگنه 
منک و يرپس  نادعس  راخ  يور  يرادیب  هب  ار  بش  رگا  مسق  ادخب  درک :  فیـصوت  نینچ  ار  دوخ  یئابیز ،  نخـس  نمـض  رد  مومع ،  لاوما 
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زا یـضعب  هب  هکیلاح  رد  منک  تاـقالم  تماـیق  زور  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هکنیا  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  دنـشکب  نیمز  هب  هتـسب و  اـهلغ  رد  ارم 
هدافتسا ءوس  اهنآ  زا  هکیمادام  ایند  ياهیبوخ  هک  دناسریم  نخس  نیا   [ 1 مشاب [ .  هدرک  بصغ  ار  ایند  لام  زا  يزیچ  هدومن و  متس  ناگدنب 

نم هب  تسا  اهنآ  ياهنامـسآ  ریز  هچ  ره  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  ادخب ،  دـنگوس   [ 213 هحفـص [ دنکیمن .  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  اعبط  دوشن 
زا رتتسپ  نم  دزن  امـش  يایند  یتسار  درک .  مهاوخن  منک ،  ینامرفان  میابرب  نآ  زا  يوج  تسوپ  هک  ياهچروم  هرابرد  ار  ادـخ  هک  دـنهدب 

و لقع ،  باوخ  زا  راکچ ؟  یندـش  مامت  تذـل  ریذـپانف و  تمعن  اـب  ار  یلع  دوجیم  ار  نآ  هتفرگ و  رارق  یخلم  ناـهد  رد  هک  تسا  یگرب 
 . میهاوخیم کمک  وا  زا  میربیم و  هانپ  ادخب  اهشزغل  یتشز 

دنابنجیمن ار  نآ  دنت  ياهداب 

 : دـنکیمن اـج  زا  دـنابنجیمن و  ار  نآ  دـنت  هدننکـش و  ياـهداب  هک  مدوب  هوـک  دـننام  نم  تسا :  هبطخ  مکح  رد  هک  ع »  یلع «  زا  ینخس 
ات تسا  ناوتان  نم  دزن  دـنمورین  مناتـسب و  ار  وا  قح  هک  هاگنآ  ات  تسا  زیزع  نم  دزن  لـیلذ  تسا .  هتفرگن  یـصقن  بیع و  نم  زا  سکچیه 

مریگب وا  زا  ار  قح  هک  یتقو 

هدیدمتس یگنسرگ  رگمتس و  يروخرپ 

ياهولهپ هکیلاح  رد  نامثع )  ینعی  هورگ (  نآ  زا  رفن  نیموس  هکنآ  اـت   [ 214 هحفص [ دینک :  هجوت  هیقشقش  فورعم  هبطخ  زا  یتمـسق  هب 
ار ادـخ  لاـم  دروخیم ،  ار  راـهب  هاـیگ  هک  يرتش  دـننام  دـندش و  تسدـمه  وا  اـب  شردـپ  نادـنزرف  تساـخ و  اـپب  دوب  هدرک  داـب  ار  دوخ 

هکنیا رگم  تخادناین  تشحو  هب  ارم  يزیچ  هاگنآ  تخادنا .  رد  ورب  ار  وا  شیروخرپ  تخاس و  ار  وا  راک  شراتفر  هرخالاب  ات  دنروخیم ، 
دننام ماجنارـس  دـش و  هراپ  ماهماج  فرط  ود  دـندیدرگ و  لامیاپ  نیـسح  نسح و  هکیروطب  دـندروآ  موجه  نم  يوسب  فرط  ره  زا  مدرم 

یهورگ مدش ،  لوغـشم  تفالخ  راک  هب  نم  هک  یماگنه  دندرک .  عامتجا  نم  رود  تسا  هتفرگ  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  هک  يدنفـسوگ  هلگ 
يارس نیا  دیوگیم « :  هک  دناهدینشن  ار  ادخ  نخس  ایوگ   [ 1 دنتفای [  فارحنا  یخرب  دندش و  جراخ  نید  زا  یعمج  دنتسکش و  ارم  تعیب 
مسق ادخب  يرآ   2 تسا .  ناراکزیهرپ  يارب  تبقاع  میهدیم و  رارق  دنهاوخیمن  يداسف  یـشکرس و  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  ار  ترخآ 

هب مسق  دیـشاب ،  هاگآ  تسا .  هدومن  بلج  دوخب  ار  نانآ  شرویز  هتفای و  تنیز  نانآ  رظن  رد  ایند  نکیل  دـناهدرپس  رطاـخب  هدینـش و  ار  نآ 
تعیب ضقن  هک  یناسک   [ 1 دوجو [  هب  دندشیمن و  رضاح  ناگدننک )  تعیب  هورگ (  رگا  دیرفآ  ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  یسک  نآ 

هروس  ( 2 دندوب ( .  نیفـص  باحـصا  ناگتفای ،  فارحنا  و  ناورهن ،  جراوخ  دندش  جراخ  نید  زا  هک  یهورگ  و  لمج ،  باحـصا  دندومن 
یگنسرگ رگمتس و  يروخرپ  هب  هک  درکیمن  دهع  نادنمـشناد  اب  ادخ  دشیمن و  رارقرب  تجح  نابیتشپ ،   [ 215 هحفص [ هیآ 83 .  صصق 

رد هاـگنآ  مدرکیم ،  باریـس  شلوا  يهساـک  هـب  ار  نآ  رخآ  متخادـنایم و  شتـشپ  رب  ار  تفـالخ  نامـسیر  دـندرگن ،  یــضار  هدـیدمتس 
 . تسا هدام  زب  يهسطع  زا  رتزیچان  نم  دزن  امش  يایند  نیا  هک  دیتفاییم 

نازاب گنرین 

هکیـسک منادیمن .  نآ  زا  رتهدـنرادهگن  ار  يرپس  چـیه  نم  تسا و  هارمه  یتسار  اب  افو  دـیوگیم :  نخـس  هلیح  رکم و  هرابرد  ع »  یلع « 
دارفا دناهدرک و  یقلت  یکریز  ار  گنرین  نآ ،  مدرم  رتشیب  هک  میاهدش  عقاو  ینامز  رد  ام  دنکیمن .  رکم  تسا  هنوگچ  شتشگ  زاب  دنادیم 

كریز و صخـش  اسب  دشکب  ار  نانآ  ادخ  دنربیم ؟  يدوس  هچ  نازاب  گنرین  یتسار  دـنهدیم .  تبـسن  هشیدـنا  نسح  هب  ار  نانآ  نادان ، 
كرت ارنآ  دراد  ارنآ  یئاـناوت  هدـید و  ار  گـنرین  هکنیا  دوجو  اـب  دوـشیم و  وا  عناـم  ادـخ  یهن  رما و  نکیل  دـنادیم  ار  هلیح  هار  نادراـک 

ار گنرین  نامز  نیا  مدرم  دیوگیم :  ع »  یلع «   [ 1  [ . ] 1 دنکیم [  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  درادن  یکاب  نید  رد  هک  یـسک  اما  دنکیم ، 
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] هحفص هلیح  هار  فده  هب  ندیسر  رد  یهاگ  نادراک  كریز و  صخش  اما  تسا ،  اجیب  ینامگ  نیا  دننادیم و  هشیدنا  نسح  یکریز و  زا 
 [ 216

تناسنا ردارب  وت و 

هچنآ رد  ار  نتشیوخ  نم ،  كرسپ  يا  تسا :  هتشون  ع »  نسح «  شدنزرف  هب  نیفص  زا  تعجارم  زا  سپ  هک  ع »  ماما «  يایاصو  زا  یتمسق 
دوـخ يارب  ار  هچنآ  و  رادـب ،  تسود  نارگید  يارب  يرادیم  تسود  دوـخ  يارب  ار  هچنآ  سپ  هد ،  رارق  نازیم  تـسا  نارگید  وـت و  ناـیم 

دوش یبوخ  وتب  یهاوخیم  هک  روطنامه  و  نکم ،  متس  زین  وت  دوش  متـس  وتب  يرادن  تسود  هکنانچ  و  دنـسپم ،  نارگید  يارب  يدنـسپیمن 
هب يوشیم  دونـشخ  مدرم  يارب  دوخ  بناـج  زا  هچنآ  هب  رامـشب و  تشز  دوخ  زا  ینادیم  تشز  نارگید  زا  ار  هچنآ  و  نک ،  یکین  زین  وـت 

هتفگ وت  هرابرد  يرادن  تسود  هچنآ  هب  و  دشاب ،  مک  وت  ياهینتـسناد  دـنچ  ره  وگم  ینادیمن  هچنآ  و  شاب ،  یـضار  مدرم  زا  زیچ  نامه 
بیرف ایند ،  رـس  رب  نانآ  ندرب  هلمح  ناتـسرپایند و  دامتعا  یگتـسبلد و  هب  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  نم ،  كرـسپ  يا  ياـشگم .  ناـبز  دوش 

 . تسا هتخاـس  راکـشآ  وت  يارب  ار  شیاهیدـب  هدرک و  فصو  وت  يارب  ار  دوخ  اـیند  و  تسا ،  هداد  ربـخ  نآ  زا  ارت  دـنوادخ  اریز  يروخب ، 
گنرین یئاناوت  هکنیا  اب  ور  نیزا  درادیم ،  زاب  هلیح  ندب  راکب  زا  ار  وا  ادخ  یهن  رما و  یلو  دنادیم  ار  هدننک و  دایرف  ياهگـس  ناتـسرپایند 

دایرف یضعب  رس  رب  یضعب  دنتسه ،  یـشحو  ناگدنرد   [ 217 هحفـص [ دنکیم  كرت  ار  نآ  وا  ربارب  رد  تشادزاب  ادـخ و  سرت  زا  دراد  ار 
شبوکرم سک  ره  نم ،  كرـسپ  يا  نادـب  دوشیم .  زوریپ  ناشکچوک  رب  ناشگرزب  دروخیم و  ار  ناشناوتان  اـهنآ  دـنمورین  دنـشکیم ، 

یتسپ ره  زا  ار  نتـشیوخ  دیامیپیم .  هار  دشاب  شمارآ  تحارتسا و  رد  هچ  رگا  دنربیم و  ار  وا  دشاب  هداتـسیا  دنچ  ره  دشاب ،  زور  بش و 
یهاوخن ضوع  ینکیم  فرـص  دوخ  زا  هچنآ  ربارب  رد  زگره  وت  اریز  دـنادرگ ،  لئان  تیاهوزرآ  هب  ارت  دـنچ  ره  راد  یمارگ  یگیامورف  و 

لصاح یتخـسب  هک  یـشیاشگ  دسریم و  رـش  هار  زا  هک  يریخ  ایآ  تسا .  هداد  رارق  دازآ  ارت  ادخ  هکیلاح  رد  شابم  يرگید  هدنب  و  تفای ، 
دب مارح ،  یـشاب .  ادج  اهنآ  زا  ات  نک  اهر  ار  ناراکدب  یـشاب و  نانآ  زا  ات  شاب  نیـشنمه  ناراکوکین  اب   [ 1 دراد [ ؟  یبوـخ  هچ  ددرگیم 
وت زا  رگا  نک و  راداو  وا  اب  یگتسویپ  رب  ار  دوخ  وت  درک  عطق  وت  زا  تردارب  رگا  تسا .  متـس  نیرتتشز  ناوتان  رب  متـس  تسا و  یکاروخ 

رگا وش و  کیدزن  وا  هب  درک  يرود  وت  زا  رگا  نک و  ششخب  وا  هب  دیزرو  لخب  وتب  تبسن  رگا  امن و  ینابرهم  یتسود و  وا  اب  درک  ضارعا 
نآ هب  رش  قیرط  زا  دننادیم و  وکین  مدرم  هک  ار  يزیچ  ینعی   [ 1 دش [  بکترم  یهانگ  وت  يهرابرد  رگا  شاب و  مرن  وا  اب  درک  یتخس  وت  اب 
ایوگ هکنانچنآ  راد  شروذعم   [ 218 هحفص [ دیمان ؟  ریخ  ارنآ  ناوتیم  هنوگچ  تسا  رـش  نآ  هار  رگا  اریز  دراد ،  یبوخ  هچ  دنوشیم  لئان 

یکین و اـب  ار  دوخ  نمـشد  و  دـنکیم ،  یمرن  وتب  تبـسن  يدوزب  اریز  شاـب  مرن  هدرک  یتـشرد  وتب  هکیـسک  اـب  تسا .  هدرک  شـشخب  وتب  وا 
هب تساوخ  اهزور  زا  يزور  رگا  ات  راذـگب  یقاب  ار  دوخ  طابترا  زا  يرادـقم  ینک  عطق  تردارب  زا  یتساوخ  رگا  و  نک ،  تازاجم  ناـسحا 

تردارب وت و  ناـیم  هچنآ  هب  داـمتعا  رطاـخب  زگره  و  نک .  قیدـصت  ار  شناـمگ  درب  کـین  ناـمگ  وـتب  سک  ره  و  دـناوتب .  ددرگ  زاـب  نآ 
يدب وت و  زا  ندـیرب  رد  تردارب  دـیابن  و  تسین .  وت  ردارب  ياهتخاس  هابت  ار  وا  قح  هک  یـسک  اریز  نکم ،  عیاض  ار  تردارب  قح  دـشابیم 

 . ینک يراتفردب  وا  اب  هک  تسین  نآ  هتخاس  نامداش  ارت  هک  یسک  شاداپ  و   [ 1 دشاب [  ناسحا  طابترا و  ظفح  رد  وت  زا  رتدنمورین  ندرک ، 
هچنآ هب  تبسن  سپ  یتسه  نارگن  هتفر  تتسد  زا  هچنآ  هب  تبسن  رگا  يزاینیب  ماگنهب  متـس  و  يدنمزاین ،  ماگنهب  ینتورف  تسا  تشز  هچ 
نانآ هب  هظعوم  هک  شابم  یناسک  زا  و  دنرگیدکی .  دننام  روما  اریز  نک  لالدتسا  هدوبن  هچنآ  رب  هدوب  هچنآ  هب  و  شاب .  نارگن  هدیـسرن  وتب 

طابترا لماوع  وت  درک  مهارف  ار  هطبار  عطق  بابسا  تردارب  رگا  ینعی   [ 1 یشوکب [ .  نانآ  ندرزآ  رد  هک  یماگنه  رگم  دناسریمن ،  دوس 
داجیا رد  وت  زا  رتدـنمورین  هطبار ،  عطق  لماوع  داـجیا  رد  تردارب  هک  تسین  حیحـص  و  ددرگ ،  بلاـغ  یتسود  تبحم و  اـت  نک  هداـمآ  ار 

زا داد  تسد  زا  ار  لادتعا  هک  ره   [ 219 هحفص [ تسا .  یعامتجا  طباور  ظفح  موزل  هنیمز  رد  نخـس  نیرتاسر  نیا  دشاب .  طابترا  لماوع 
زا هک  يرود  اـسب  تسا و  رترود  مه  رود  زا  هک  یکیدزن  اـسب  هچ  دـشاب .  تسار  وا  ناـهن  هک  تسا  یـسک  تسود  دـیدرگ .  فرحنم  قح 
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هاگره سرپب .  هیاسمه  زا  هناخ  زا  شیپ  قیفر و  زا  هار  زا  شیپ  دشاب .  هتـشادن  تسود  هک  تسا  یـسک  بیرغ  تسا .  رتکیدزن  مه  کیدزن 
دوشیم نوگرگد  هنامز  دنک  رییغت  رادمامز 

 . . . دیهد ارف  شوگ  منخس  هب 

خـساپ رد  دـیدوب ؟  رـضاح  ام  اب  نیفـص  رد  امـش  همه  ایآ  درک :  باطخ  نینچ  ناـنآ  هب  تفر  جراوخ  هاـگودرا  هب  هک  یماـگنه  ع »  یلع « 
رـضاح نیفـص  رد  هک  یناـسک  دـیوش ،  هتـسد  ود  سپ  دومرف :  ع »  یلع «  میاهدوبن .  رـضاح  یخرب  هدوب و  رـضاح  اـم  زا  یـضعب  دـنتفگ : 

نخس زا  داد :  رد  ادن  هاگنآ  میوگب .  ار  ناشدوخ  نخس  مادک  ره  اب  ات  دنوش  رگید  يهتـسد  دناهدوبن  رـضاح  هکنانآ  هتـسد و  کی  دناهدوب 
نامه هب  متـساوخ  یهاوگ  یـسک  زا  رگا  و  دـیزاس ،  هجوتم  نم  هب  ار  دوخ  ياهلد  دـیهد و  ارف  شوگ  منخـس  هب  دـینک و  يراددوخ  نتفگ 

 ( ماش لها  هک (  یماگنه  ایآ   [ 220 هحفص [ دومرف :  هلمج  زا  تفگ ،  يدایز  نانخس  نانآ  اب  سپس  دیوگب .  نخـس  دراد  عالطا  هک  هزادنا 
ام زا  هک  دنتـسه  اـم  توعد  لـها  اـم و  ناردارب  اـهنیا  دـیتفگن  دـندرب  ـالاب  اـههزین  رب  ار  اـهنآرق  هلیح ،  هعدـخ و  گـنرین و  رکم و  يور  زا 

مغ و دوش و  هتفریذپ  ناشتـساوخرد  هک  تسا  تحلـصم  دناهتـسج و  شمارآ  ناحبـس  دـنوادخ  باتک  هب  هدرک و  گنج  كرت  تساوخرد 
شرخآ ینابرهم و  شلوا  ینمـشد و  شنطاب  نامیا و  شرهاظ  هک  تسا  يراک  نیا  متفگ :  امـش  هب  نم  هاگنآ  ددرگ ؟  فرطرب  ناشهودـنا 

وا تساوخرد  رگا  هک  دینکن  هجوت  هدننک  دایرف  يادصب  دیهد و  همادا  دـیتفریم  هک  یهارب  دـینک و  لابند  ار  دوخ  شور  تسا ،  ینامیـشپ 
شـشوک مادـقا و  نآ  رب  امـش  مدـید  تفرگ و  ماجنا  راکنیا  یلو  ددرگیم ؟  راوخ  لیلذ و  دوش  اـهر  رگا  دـنکیم و  هارمگ  دوش  هتفریذـپ 

عانتما هانگ  دنوادخ  دشیمن و  مزال  نم  رب  نآ  زا  یبجاو  چیه  مدوب  هدرک  عانتما  نیمکح  تموکح  نتفریذـپ  زا  رگا  مسق  ادـخب  دـیدومن . 
زا تسا ،  نم  اب  ادخ  باتک  و  دوش ،  يوریپ  نم  زا  هک  مدوب  راوازـس  مدرکیم  مادقا  نآ  هب  رگا  دنگوس  ادـخب  درکیمن و  راب  نم  رب  ار  نآ 

ناردارب نادنزرف ،  ناردپ ،  نایم  يزیرنوخ  لتق و  میدوب و  ص »  ادخ «  ربمایپ  اب  ام  ماهدشن  ادـج  نآ  زا  ماهدرک  تبحاصم  نآ  اب  هک  يزور 
رثا رد  زورما  یلو  میدوزفایم .  اهمخز  درد  لمحت  قحب و  مادقا  نامیا و  هب  اهیتخس ،  اهتبیصم و  ربارب  رد  ام  دزیم و  رود  نادنواشیوخ  و 

ببس هب  دنوادخ  هک  ياهلیسو  رگا  سپ  میگنجیم .  دوخ  ناملـسم  ناردارب  اب  تسا  هدش  لخاد  مالـسا  رد  هک  یلیوأت  هابتـشا و  فارحنا و 
هتبلا میدش ،  کیدزن  تسا  یقاب  ام  نایم  هک  هچنآ  هب  نآ  رثا  رب  میدروآ و  تسدب   [ 221 هحفص [ دنک ،  يروآ  عمج  ار  ام  یگدنکارپ  نآ 

 « ع ماما «  نانخس  زا  تسا  یتمسق  دندرک  اهر  ارنآ  دندیدیم  ار  قح  هکنیا  اب  درک  میهاوخ  يراددوخ  نآ  ریغ  زا  دوب و  دهاوخ  تبغر  دروم 
ماهدش هارمگ  هدرک و  اطخ  نم  دینکیم  نامگ  رگا  دنکیم :  ضقن  ار  نیمکح  يأر  هتخاس و  راکشآ  ار  جراوخ  هابتـشا  نآ  نمـض  رد  هک 

ناشریفکت نم  هانگ  هب  دینکیم و  هذخاؤم  نم  ياطخ  هب  ار  نانآ  دینادیم و  هارمگ  نم  یهارمگ  هب  ار  ص »  دـمحم «  تما  مومع  ارچ  سپ 
 . دینکیم طلخ  هانگیب  اب  ار  راکهانگ  دیروآیم و  دورف  يرامیب  تمالـس و  ياهاج  هب  هتفرگ و  اهـشود  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دیئامنیم ؟ 
نآ هک  دوب  ناتدوخ  يأر  نیا  متخادنا ،  هابتشا  هب  ار  امش  هن  مداد و  بیرف  ناتراک  رد  ار  امـش  هن  مدروآ و  اجب  يرـش  هن  نم  اهردپیب ،  يا 

ار قح  هکنیا  اب  دـندش و  هارمگ  اهنآ  یلو  دـننکن ،  زواجت  نآرق  زا  هک  میتفرگ  نامیپ  ناـنآ  زا  مه  اـم  دـیدومن و  باـختنا  ار   [ 1 درم [  ود 
ورمع یسوم و  وبا  روظنم   [ 1 البق [  هکیلاح  رد  دندومن ،  مادقا  نآ  هب  هک  دوب  اهنآ  هتـساوخ  متـس  ملظ و  اریز  دندرک ،  اهر  ارنآ  دـندیدیم 
مکح ییأردـب و  یلو  دـننک  مکح  قح  رب  یگداتـسیا  تلادـع و  ساسا  رب  هک  میدوب  هدرک  طرـش  اـهنآ  رب   [ 222 هحفص [ دنتـسه .  صاع 

 . تخادنا یئادج  نانآ  ام و  نایم  اهنآ  هنارگمتس 

مناسرتیم ار  امش  نم 

زا مناسرتیم  ار  امـش  نم  تسا :  هدرک  ریذـحت  گنج  هب  عورـش  زا  لبق  ار   [ 1 ناورهن [  لـها  نآ  نمـض  رد  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهبطخ 
رد رهن و  نیا  نایم  رد  دشاب ،  امش  اب  ینشور  ناهرب  هکنآ  نودب  دوخ و  راگدرورپ  زا  یلیلد  نتـشاد  نودب  هک  یلاح  رد  دینک  حبـص  هکنیا 
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زا ررکم  ار  امش  نم   [ . 2 تسا [  هتخادنا  ناتماد  هب  تشونرس  هدرک و  باترپ  ار  امش  ایند  یتسار  دیـشاب :  هداتفا  دوگ  نیمز  نیا  ياهیتسپ 
هدش فرصنم  دوخ  يأر  زا  نم  ماجنارس  دیدومن .  عانتما  منخس  نتفریذپ  زا  وج ،  هزیتس  نافلاخم  دننام  امش  اما  مدرک ،  یهن  تموکح  نیا 

يرهن یکیدزن  رد  هک  تـسا  یعـضوم  مـسا  ناورهن   [ 1 يا [  دـیتسه .  قمحا  رـسکبس و  یهورگ  امـش  مدرک .  لمع  امـش  هتـساوخ  هب  و 
نیقی يوسب  یهار  هکیروطب  دـیاهتفرگ  رارق  یهارمگ  زا  یبات  چـیپ و  رپ  هار  رد  امـش  هک  تسا  نیا  روظنم   [ 2 دراد [ .  رارق  هفوک  کـیدزن 

دیهاوخن رارف  تردق  هک  دیتسه  تکاله  دـیق  رد  نانچنآ  امـش  تسا و  هدرک  باترپ  ار  وا  ایند  هک  دـیتسه  یـسک  دـننام  تفای و  دـیهاوخن 
 . متساوخن ار  امش  نایز  مدرواین و  اجب  يرش  نم  اهردپیب   [ 223 هحفص [ تشاد . 

؟  هقلامع دنتسه  اجک 

نب ةدعج  ار  نآ  هک  یگنـس  يالاب  رب  لاح  نیا  رد  وا  تسا .  هدرک  داریا  مدرم  يارب  هفوک  رد  ارنآ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
امرخ تخرد  گرب  زا  شیاپ  شفک  ریشمش و  دنب  تشاد و  نت  هب  نیمشپ  ياهبج  دوب .  هداتسیا  درک ،  بصن  ترضح  يارب  یموزخم  هریبه 

لیاسو دـیناشوپ و  هتـسارآ  سابل  امـشب  هک  یئادـخ  منکیم ،  شرافـس  ادـخ  زا  سرت  يراـکزیهرپ و  هب  ار  امـش  ادـخ ،  ناگدـنب  يا  دوب : 
نب نامیلس  وا  انامه  تفاییم  یهار  گرم  زا  يریگولج  يارب  ای  تشاد  ياهلیسو  ءاقب  يارب  یـسک  رگا  دینادرگ .  لماک  ناتیارب  ار  یگدنز 

درک و تفایرد  لـماک  روطب  ار  دوخ  يزور  هک  یماـگنه  تشاد .  طلـست  سنا  نج و  رب  میظع  ماـقم  توبن و  رب  هوـالع  هک  دوب  ع »  دواد « 
یهت اههناخ  دیدرگ و  یلاخ  وا  زا  اهرهـش  دنداد و  رارق  فده  گرم  ياهریت  اب  ار  وا  انف  ياهنامک  دیناسر ،  نایاپب  ار  شیناگدـنز  تدـم 

؟  هقلامع نادنزرف  هقلامع و  دنتـسه  اجک  تسا  یتربع  هتـشذگ  ياهنرق  رد  امـش  يارب  یتسار  دندرب .  ثاریم  هب  ارنآ  رگید  یهورگ  دنام و 
شوماخ ار  ءایبنا  ماکحا  دنتشک و  ار  ناربمایپ  هک  سر  ياهرهش  مدرم  دنتـسه  اجک  هنعارف ؟  نادنزرف   [ 224 هحفص [ هنعارف و  دنتسه  اجک 

دـنداد و تسکـش  ار  رفن  نارازه  دـندرک و  يربهر  ار  اههاپـس  هک  یناسک  دنتـسه  اـجک  دـنتخاس ؟  هدـنز  ار  ناـشکندرگ  شور  دـندرک و 
؟  دندرک انب  اهرهش  هدروآ و  درگ  اههاپس 

؟  رامع تساجک 

دوب هدرک  تشپ  هچنآ  و  هدرک ،  تشپ  کنیا  دوب  هدروآ  يور  ایند  زا  هچنآ  دیـشاب ،  هاگآ  دینک :  هجوت  هبطخ  نیمه  زا  يرگید  تمـسق  هب 
دش هتخیر  نیفـص  گنج  رد  ناشیاهنوخ  هک  ام  ناردارب  دندش  ندرک  چوک  مزاع  ادخ  راکوکین  ناگدنب  و  تسا ،  هدروآ  يور  نونکا  مه 

تـسرد هار  هک  نم  ناردارب  دنتـسه  اجک  دنماشایب ؟  هریت  بآ  هداد و  هار  دوخب  اههصغ  ات  دنتـسین  هدنز  هزورما  هکنیا  زا  دندرب  ینایز  هچ  ، 
دنتسه اجک   [ 1 نیتداهـشلاوذ [ ؟  تسا  اجک  ناهیت ؟  نبا  تسا  اجک  رامع ؟  تسا  اـجک  دنتـشذگرد ؟  تقیقح  قح و  رب  دـنتفرگ و  شیپ 

نبا دنداد .  هجنکـش  ار  شردام  ردپ و  ردارب و  وا و  مالـسا ،  توعد  زاغآ  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  رـسای و  رـسپ  رامع   [ 1 نانیا [  لاثما 
هعقو رد  رفن  هس  نیا  تسا .  يراصنا  تباـث  نب  ۀـمیزخ  نیتداهـشلاوذ ،  و  تسا ،  هباحـص  ناـگرزب  زا  ناـهیت  نب  کـلام  مثیهلا  وبا  ناـهیت ، 
يارب ناشیاهرـس  دنتـسب و  ناـمیپ  گرم  رب  مه  اـب  هـک  ناـشناردارب  زا   [ 225 هحفـص [ دندیدرگ .  لئان  تداهـش  هب  هدـش و  رـضاح  نیفص 

؟  دش هداتسرف  ناراکهبت 

يرگمتس بصعت ،  ینیبدوخ ، 

وا رد  یتلیـضف  دنوادخ  هکنآ  نودب  هک  دیـشابم  لیباق )  دننام (  دوشیم :  هدناوخ   [ 1 هعصاق [ »  مانب «  هک  تسا  یلصفم  هبطخ  زا  یتمـسق 
تخاس و روهلعـش  ار  بصعت  وا  لد  رد  مشخ  شتآ  دـیئارگ و  ینیبدوخ  هب  دـسح  رثا  رد  دـیزرو و  ربکت  شرداـم  رـسپ  رب  دـشاب  هداد  رارق 

ینیبدوخ بصعت و  اب  مأوت  ربکت  زا  سپ  دومن .  رادروخرب  ینامیـشپ  زا  ار  وا  دـنوادخ  نآ  لابندـب  دـیمد و  وا  ینیب  رد  ار  ربکت  داـب  ناـطیش 
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هداد بیرف  ار  ناینیـشیپ  هتـشذگ و  للم  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  ناطیـش  ياههاگ  ندیمد  نآ  اریز  دیـسرتب ،  ادخ  زا  دیـسرتب  ادخ  زا  تیلهاج 
دوخ فاص  بآ  اب  ار  ناشهریت  بآ  امـش  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  هک  دـینکم  يوریپ  دـنوشیم  هدـناوخ  یکین  هب  هک  دـب  دارفا  زا  تسا . 
هداد رارق  شدوخ  هاپس  یهارمگ و  بکرم  ار  نانآ  ناطیش  هک  دنتسه  هانگ  ساسا  اهنآ  دیتخاس .  لخاد  دوخ  قح  رد  ار  ناشلطاب  هدیشون و 
هدرک ریقحت  ار  نارگمتس  ناشکندرگ و  هبطخ ،  نیا  رد  ع »  یلع «  هک  تسنآ  رطاخب  هعصاق  هب  هبطخ  نیا  هیمست  هجو   [ 1 اهنآ [  هلیسوب  ات 

ندوبر روظنمب  اـت  هتفرگ  مجرتـم  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  دوـش و  هریچ  مدرم  رب   [ 226 هحفـص [ تسا .  ندرک  ریقحت  ینعمب  عـصق »  تـسا و « 
اپ و ياج  ریت و  فدـه  ار  امـش  لصا  نیا  يور  دـیوگب ،  نخـس  اهنآ  ناـبز  هب  ناتیاهـشوگ  رد  ندـیمد  اهمـشچ و  رد  دورو  امـش و  راـکفا 
زا دـیریگب و  تربـع  هدیـسر  امــش  زا  شیپ  هاوـخدوخ  ربـکتم و  لـلم  هـب  هـک  ادـخ  رفیک  زا  امــش  سپ  تـسا .  هداد  رارق  دوـخ  هریگتــسد 
هانپ ادـخب  تسا  ربکت  هدـننک  داجیا  هک  یئاهزیچ  زا  دـیزومآیب و  دـنپ  اهربق )  زا  ینعی  ناشیاهولهپ (  نداتفا  لـحم  اـههرهچ و  ياـههاگیاج 

هک یتـلع  نودـب  هک  متفاـین  ار  ناـیناهج  زا  کـیچیه  مدرک  رظن  نم  دـیوشیم  هدـنهانپ  وا  هب  راـگزور  راوگاـن  ثداوـح  زا  هکناـنچ  دـیربب 
دیتسه امش  اهنت  دهد ،  ناشن  بصعت  اهزیچ  زا  يزیچ  يارب  دبـسچیم ،  نادرخیب  راکفا  هب  هک  یلیلد  ای  دراد  رب  رد  ار  نانادان  يراکهابتـشا 

رد ار  وا  دومن و  بصعت  مدآ  رب  دوخ  لصا  يارب  ناطیـش  اـما  دـینکیم ،  بصعت  راـهظا  تسین  مولعم  نآ  ببـس  تلع و  هک  يرما  يارب  هک 
دنداد جرخب  بصعت  اهتمعن  تهج  زا  اهتلم  نانارذگشوخ  نادنمتورث و  اما  یلگ »  زا  وت  مشتآ و  زا  نم  تفگ « :  درک و  شنزرـس  شتقلخ 
يارب امـش  بصعت  دـیاب  تسین  بـصعت  زج  ياهراـچ  رگا   . 1 دوب »  میهاوخن  بذـعم  میراد و  يرتـشیب  دـالوا  لاوـما و  اـم  دـنتفگ « :  سپ 

هدیدنـسپ و قالخا  هلیـسو  هب  ناریلد  ناگرزب و  هک  یئاهراک  اهتلـصخ و  دـشاب :  کین  روما  هتـسیاش و  ياهراک  هدیدنـسپ و  ياهتلـصخ 
ظفح لیبق :  زا  هدوتس  ياهتلصخ  يارب  سپ  دنیوجیم .  يرترب  رگیدکی   [ 227 هحفص [ هیآ 35 .  ابس  هروس   ( 2 رب (  نآ  رد  میظع  ياهلقع 

اب فاصنا  يزیرنوخ ،  ندرمـش  گرزب  متـس ،  زا  يراددوخ  ناشکندرگ ،  ینامرفان  ناراکوکین ،  زا  يوریپ  دهع ،  هب  يافو  هیاسمه ،  قح 
لاـمعا يراتفردـب و  رثا  رد  هک  یئاـهرفیک  زا  و  دـیهد ،  جرخ  هب  بصعت  نیمز ،  رد  يراـکهبت  زا  نتـسج  يرود  مشخ و  ندرب  ورف  مدرم ، 

هاگآ دیشاب .  اهنآ  دننام  هکنیا  زا  دیسرتب  دیروایب و  رطاخب  ار  نانآ  تالاح  يدب  یبوخ و  دیسرتب و  هدمآ  دورف  امش  زا  شیپ  للم  رب  دنسپان 
اب مدرک و  هزرابم  نانکش  نامیپ  اب  نم  تسا .  هداد  نامرف  نیمز  رد  نارگداسف  نانکشنامیپ و  نارگمتـس و  اب  گنج  هب  ارم  دنوادخ  دیـشاب 

يادص يهلیسوب   [ 1 لادوگ [  ناطیـش  زا  اما  مدـینادرگ .  راوخ  لیلذ و  دـندش  جراخ  نید  زا  هک  ار  نانآ  مدومن و  داهج  ناگتفای  فارحنا 
هزاجا نارگمتس  يهیقب  رب  شروی  رد  دنوادخ  رگا  مدیدرگ .  زاینیب  مدینش ،  ار  شاهنیس  شزرل  بلق و  شپط  نآ ،  رثا  رد  هک  یکانتـشحو 

نانآ هک  متـسه  یهورگ  زا  نم  دنوش .  هدنکارپ  اهرهـش  فارطا  رد  هکیناسک  رگم  مریگیم  اهنآ  زا  ار  تلود  هتخاس و  كاله  ار  نانآ  دهد 
یکی لادوگ ،  ناطیش   [ 1 نخس [  ناشنانخس  نایوگتسار و  يامیس  نانآ  يامیس  درادیمن :  زاب  ادخ  هار  رد  ياهدننک  شنزرـس  تمالم  ار 

بش هدننک  دابآ  تسا .  ناراکوکین   [ 228 هحفص [ دنتفای .  هتـشک  یلادوگ  رد  ار  وا  دنتفگیم و  هیدثلاوذ  ار  وا  هک  دوب  جراوخ  ياسور  زا 
تسا راک  لوغشم  ناشیاهندب  تشهب و  رد  ناشیاهلد  دننکیمن .  تنایخ  داسف و  يزارفرس ،  ربکت ،  دنتـسه .  زور  يامنهار  هناشن و  و   [ 1 ] 

.

دوشیم هدیچیپ  امش  یپ  زا  ایند 

تالاح هماندهع  نیا  رد  ع »  یلع «  تشون .  وا  هب  ياهماندهع  درک  راذگاو  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ار  رـصم  تموکح  هکیماگنه  ع »  یلع « 
ینابرهم تلادـع و  هب  ار  نانارمکح  ددرگیم  يراج  هداعلاقوف  تیـصخش  کـی  ملقب  هک  یناـیب  نیرتبلاـج  اـب  دوشیم و  روآداـی  ار  اـیند 

 : دیتسه گرم  هدش  هدنار  امـش  دینک :  هجوت  نآ  زا  یهاتوک  تمـسق  هب  کنیا  درادیم .  رذح  رب  ادخ  باذـع  زا  ار  نانآ  دـنکیم و  بیغرت 
گرم تسا  رتهارمه  امش  اب  امش  هیاس  زا  گرم  دروآیم .  ریگ  ار  امـش  دینک  رارف  نآ  زا  رگا  دریگیم و  ار  امـش  دیتسیاب  نآ  ربارب  رد  رگا 

ینعی  [ 1 رود و [  نآ  يدوگ  هک  یـشتآ  زا  دیـسرتب  سپ  دوشیم .  هدیچیپ  امـش  سپ  زا  ایند  و  تسا ،  هدـش  هتـسب  امـش  یناشیپ  ياهوم  هب 
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تسین و یتمحر  نآ  رد  تسا و  دیدج  شباذع  دیدش و  شترارح   [ 229 هحفص [ دننکیم .  دابآ  يرادیب  هب  تدابع  هشیدنا و  رد  ار  بش 
ددرگیمن هتفریذپ  نآ  رد  یتساوخرد  چیه 

نانارمکح یساسا  نوناق 

لوا تمسق 

 ، تشامگ رصم  تموکح  هب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  ار  وا  هک  یماگنه  یعخن  رتشا  کلام  هب  ار  نآ  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
یعامتجا يدرف و  قوقح  یندم و  نیناوق  رظن  زا  دوریم و  رامش  هب  ترضح  نآ  نیناوق  رظن  زا  اههمان و  نیرتمهم  زا  همان  نیا  تسا .  هتـشون 
بوسحم هشیدـنا  لقع و  لوصحم  نیرتابیز  موکحم ،  مکاح و  طباور  دـیکأت  تموکح و  موهفم  هرابرد  هکناـنچ  تسا .  اـهنآ  نیرتعماـج 
تفرگیم همشچرس  شیدنا  ریخ  یبلق  ناشخرد و  یلقع  زا  هک  ار  یـساسا  نوناق  نیا  نیماضم  لبق ،  لاس  رازه  زا  شیب  ع »  یلع «  دوشیم . 

رد يرگمتس  رگداد و  ياهتموکح  وت  زا  شیپ  هک  مداتـسرف  یئاهرهـش  هب  ارت  نم  کلام :  يا  نادب  سپ  تسا :  هدرک  جرد  دوخ  همان  رد  ، 
تدوخ زا  شیپ  نانارمکح  ياـهراک  رد  وت  هک  دـننکیم  رظن  هنوگنآ  وت  ياـهراک   [ 230 هحفـص [ رد  مدرم  هک  نادـب  و  تسا ،  هدوب  اهنآ 
دنکیم يراج  شناگدـنب  ناـبز  هب  دـنوادخ  هچنآ  ببـس  هب  یئوگیم .  ناـنآ  هراـبرد  وت  هک  دـنیوگیم  ار  يزیچ  وت  هراـبرد  ینکیم و  رظن 

هچنآ زا  شاب و  طلـسم  دوخ  هتـساوخرب  نیاربانب  دشاب .  هتـسیاش  لمع  وت  ياههتخودنا  نیرتهب  دیاب  سپ  تخانـش ،  ار  ناگتـسیاش  ناوتیم 
 ] یهد فاصنا  دوخ  زا  يراد  تهارک  ای  يراد  تسود  هچنآ  رد  هک  تسنآ  سفن  هب  لخب  اریز  شاب ،  لیخب  دوخ  رب  تسین  لـالح  وت  يارب 
ار ناشندروخ  هک  شابم  یـشحو  هدنرد  نانآ  هب  تبـسن  نک و  نیزگیاج  دوخ  لد  رد  ار  تیعر  اب  يراتفرـشوخ  تبحم و  ینابرهم و  و   [ 1

رداص یشزغل  نانآ  زا  هتشذگ  رد  رگا  دنـشابیم و  وت  دننام  تقلخ  رد  ای  دنتـسه  وت  ینید  ردارب  ای  دناهتـسد :  ود  نانآ  اریز  ینادب ،  تمینغ 
وفع و ادـخ  يراد  تسود  هک  روطنامه  سپ  دـناهدش ،  هانگ  بکترم  اطخ  يور  زا  ای  ادـمع  هدروآ و  يور  ناـنآ  هب  هاـنگ  لـماوع  هدـش و 

ینارمکح هب  ارت  هکیسک  يرترب و  نانآ  زا  وت  اریز  نک ،  رادروخرب  دوخ  شـشخب  وفع و  زا  ار  نانآ  زین  وت  دنک  اطع  وت  هب  ار  دوخ  تشذگ 
يداش رفیک  هب  شابم و  نامیشپ  ششخب  وفع و  زا  زگره  تسا و  رترب  هداد  رارق  مکاح  ارت  هک  یسک  زا  دنوادخ  تسا و  رترب  وت  زا  هداتسرف 
شیوخ سفن  يراد  تسود  هچنآ  رد  شاب و  هتشاد  لخب  دوخب  تبسن  ینعی   [ 1 امنم [ .  باتش  يراد  نآ  زا  رارف  هار  هک  یمشخ  هب  نکم و 

شاب هتشاد  فاصنا  ادخ  اب   [ 231 هحفـص [ نک .  لیمحت  دوخ  رب  ارنآ  يراد  تهارک  يزیچ  زا  قح  دروم  رد  رگا  هکنانچ  راذگم ،  دازآ  ار 
ياهدرک و متـس  ینکن  نینچ  رگا  اریز  نک ،  راتفر  فاصنا  اب  يراد  هقالع  وا  هب  هک  یتیعر  ره  کیدزن و  نادنواشیوخ  مدرم و  هب  تبـسن  و 
وا دهدیمن و  رییغت  ار  ادخ  تمعن  ملظ ،  دننام  يزیچ  چیه  و  تسا .  نمشد  وا  اب  شناگدنب  ياجب  ادخ  دنک  متس  ادخ  ناگدنب  هب  سک  ره 

تلادع قح و  رد  يورهنایم  دیاب  تسا .  نارگمتـس  نیمک  رد  دونـشیم و  ار  ناگدیدمتـس  ياعد  دـنوادخ  اریز  دروآیمن ،  مشخب  دوز  ار 
نت دنچ  مشخ  دربیم و  نیب  زا  ار  رفن  دنچ  يدونشخ  مومع ،  مشخ  اریز  دشاب ،  اهراک  نیرتهب  وت  رظن  زا  تیعر ،  تیاضر  بلج  یناگمه و 

يرایمک يراتفرگ  رد  رتراب و  نارگ  شیاسآ  ماگنه  نارمکح  رب  سکچیه  تیعر ،  زا   [ 1 تسا [  ضامغا  لباق  مومع  يدونشخ  ربارب  رد 
رد رتشزوپ و  دـنک  يریگولج  ماـگنه  رتساپـس و  مک  شـشخب  ماـگنه  رترارـصا و  رپ  شهاوخ  رد  رتیـضاران و  فاـصنا  رد  رتهدـننک و 

مومع هکیلاح  رد  دنـشاب  دونـشخ  وت  زا  نت  دـنچ  رگا  هک  تسا  نیا  ع »  یلع «  روظنم   [ 1  [ . ] 2 تسین [  صاوخ  زا  رتربصمک  اهتبیـصم 
زج يزیچ  ملـسم  روطب  دنـشاب و  یـضار  وت  زا  مدرم  مومع  رگا  اـما  تسا .  هدـیافیب  رفن  دـنچ  نآ  يدونـشخ  دنتـسه  یـضاران  وت  زا  مدرم 
 ، مکاــح رب  سکچیه  دــیوگیم :  ع »  یلع «   [ 2 درادـن [ .  تیمها  نت  دـنچ  مشخ  تروص  نیا  رد  دـنکیمن ،  یـضار  ار  ناـنآ  تلادـع 

] هحفص هتسویپ  صاوخ  اریز  دشابیمن ،  دنتسه  دنمتورث  سانـشرس و  هک  يو  ناکیدزن  صاوخ و  زا  رتدوس  مک  رترابنایز و  رترابنارگ و 
 ، نکم باتش  نیچنخـس  قیدصت  رد  زگره  و   [ 1 نک [  ادـج  دوخ  زا  ار  یتوادـع  ره  هتـشر  ياشگب و  مدرم  زا  ار  ياهنیک  ره  هرگ   [ 232
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ریزو وت  زا  شیپ  هک  تسا  يریزو  وت  ناریزو  نیرتدب  تسا .  راکبیرف  دروآ  رد  ناگدنهد  دنپ  تروص  هب  ار  دوخ  دنچ  ره  نیچنخـس  اریز 
ردارب ناراکهانگ و  راک  کمک  نانآ  اریز  دشاب ،  وت  صاوخ  زا  یـسک  نینچ  دیابن  سپ  تسا ،  هدوب  کیرـش  ناهانگ  رد  نانآ  اب  رارـشا و 

شهانگ رب  ار  يراکهانگ  شملظ و  رب  ار  يرگمتـس  هک  یبایب  ار  ریزو  نیرتهب  یناوتیم  نانآ  ياـجب  وت  هک  یلاـح  رد  دنتـسه ،  نارگمتس 
هک یئاهراک  رد  و   [ 2 دشاب [  رتایوگ  وت  يارب  ار  قح  یخلت  هک  دشاب  يریزو  وت  دزن  رد  نانآ  نیرتهدیزگرب  دـیاب  و  تسا .  هدرکن  کمک 
اب دـنزرویم و  رارـصا  دوخ  ياههتـساوخ  نیمأـت  رد  دنتـسه و  مکاـح  مزـالم  کـمک  رتـمک  ارت  ددنـسپیمن  شناتـسود  يارب  ار  نآ  ادـخ 
اب دنراذگیم و  مومع  باسح  هب  ار  نآ  دندرگیم و  لئان  یمئانغ  هب  وا  قیرط  زا  دـننکیم و  فاحجا  وا  هب  دوخ  ياهتطاسو  اهتـساوخرد و 

مزال هتـسیاش  مکاح  رب  ور  نیا  زا  دننکیمن ،  کمک  اهیتخـس  اهدمآ و  شیپ  رد  ار  مکاح  دنوشیم و  اهیبوخ  نیا  همه  رکنم  اهنیا  دوجو 
اب يراتفرشوخ  تلادع و  هلیسوب  ار  هنیک  هرگ  ینعی   [ 1 دهد [ .  رارق  دامتعا  دروم  ار  مومع  نانآ  ياجب  دـنک و  درط  ار  يدارفا  نینچ  تسا 

ناریزو و نیرتهب  دیاب  ینعی   [ 2 نک [ .  عطق  دوخ  اب  ار  نانآ  ینمشد  هتشر  رادرک ،  راتفگ و  رد  ناسحا  اب  ياشگب و  نانآ  ياهلد  زا  مدرم ، 
يهتساوخ دنچ  ره  دنک ،   [ 233 هحفص [ دشاب .  راوشد  وت  يارب  دنچ  ره  دنشاب ،  رتوگقح  رتوگتسار و  همه  زا  هک  دنشاب  یناسک  وت  نارای 

اجب هک  یلطاب  هب  دنیاتسن و  ارت  هک  هد  تداع  ار  نانآ  نابـسچب و  نایوگتـسار  ناراکزیهرپ و  هب  ار  دوخ  و  تسا .  نیا  فالخ  رب  وت  یناسفن 
ناـسحا هب  ار  ناراـکوکین  يواـست ،  نیا  اریز  دنـشاب ،  هـبتر  کـی  رد  وـت  دزن  راکدـب  راـکوکین و  دـیابن  و  دـننادرگن .  داـش  ارت  ياهدرواـین 

چیه هک  نادب  و   [ 1 رامشب [  مزال  دناهدرک ،  مزال  دوخ  رب  ار  هچنآ  نانآ  زا  کی  ره  يارب  دنکیم و  راداو  يدب  هب  ار  ناراکدب  تبغریب و 
نظ نسح  بجوم  درادن ،  اهنآ  هب  یقح  هک  يزیچ  رب  نانآ  زا  نتشادن  تهارک  نانآ و  ندرک  رابکبس  تیعر و  رب  مکاح  ناسحا  دننام  زیچ 

نیرتهتـسیاش و  ینک .  لیـصحت  دوخ  يارب  ار  تیعر  هب  نظ  نسح  هک  ینک  يراـک  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  سپ   [ . 2 تسین [  تیعر  رب  مکاـح 
یسک یشاب  نیبدب  وا  هب  دیاب  هک  یسک  نیرتراوازس  و  دشاب ،  وکین  وا  دزن  وت  رادرک  هک  تسا  یسک  یشاب  نیبشوخ  وا  هب  دیاب  هک  یـسک 

دوخ رب  ار  ناسحا  راکوکین  اریز  ناسرب ،  رفیک  هب  ار  راکدـب  نک و  یکین  راـکوکین  اـب  ینعی   [ 1 دـشاب [ .  دـب  وا  رظن  زا  وت  لمع  هک  تسا 
رابکبـس تیعر و  هب  تبـسن  تلادع  ناسحا و  دننام  زیچ  چیه  ینعی   [ 2 تسا [ .  هدومن  بجاو  دوخ  رب  ار  رفیک  زین  راکدـب  هدرمـش و  مزال 

يوجتـسج رد  دـنوشیم و  وا  نمـشد  مدرم  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دزاـسیمن ،  يو  زا  مدرم  تیاـضر  هب  نئمطم  ار  مکاـح  ناـنآ ،  ندرک 
راک حالص  نتخاس  راوتسا  رد   [ 234 هحفـص [ دوشیم .  نامگدب  مدرم  هب  مکاح  هک  تساجنیا  دنیآیم .  رب  وا  هیلع  شروش  يارب  تصرف 

تنایهاپس زا  نک .  وگتفگ  نادنمدرخ  اب  هرکاذم و  نادنمـشناد  اب  رایـسب  دناهتـشاد ،  اپب  وت  زا  شیپ  مدرم  هچنآ  نتـشاداپب  دوخ و  ياهرهش 
رید هک  یـسک  رامگ  رب  راکب  دشابیم  رترابدرب  رتلدـکاپ و  همه  زا  تسا و  رتهدـنهد  دـنپ  وت  يارب  شربمایپ و  ادـخ و  يارب  هک  ار  سکنآ 

هک یسک   [ ، 1 دیامن [  يدنلبرس  يریگتخس و  نادنمروز  رب  دشاب و  نابرهم  نافیعض  هب  تبـسن  ددرگ و  دونـشخ  شزوپ  زا  دیآ و  مشخب 
رد لدـع  نتـشاداپب  دزاسیم  دونـشخ  ار  نانارمکح  هک  يزیچ  نیرتهب  دـناشننرب .  راـک  زا  ار  وا  یناوتاـن ،  دـنکن و  کـیرحت  ار  وا  يدـنت ، 

تحیصن و  دشاب ،  ملاس  نانآ  ياههنیس  هک  ددرگیم  راکـشآ  یماگنه  تیعر  تبحم  هتبلا  تسا .  تیعر  تبحم  نتخاس  راکـشآ  اهرهش و 
زا هک  دهد  نامرف  نارمکح   [ 1  [ . ] 2 دنرامشن [  نیگنس  ار  ناشتموکح  دننک و  يرادهگن  ار  نانارمکح  هک  تسا  حیحـص  یماگنه  نانآ 

یگرزب و اهنآ  رب  هکلب  دهدن  ناشن  یتسس  دوخ  زا  ذفنتم  دارفا  نادنمتورث و  نادنمروز و  ربارب  رد  هک  دوش  هتشامگ  راکب  یسک  شنایهاپس 
تبحم نتخاس  راکـشآ  هک  تسا  نیا  روظنم   [ 2 دراد [ .  زاب  ناحولهداس  ناگراچیب و  نافیعـض و  رب  متـس  زا  ار  نآ  اـت  دـنک  يریگتخس 

تدم دنتسه و  صیرح  نانآ  ياقب  رب  دننکیم و  تظفاحم  ار  ناشنانارمکح  هک  تسا  هزادنا  نامهب  نانآ  تحیـصن  ندوب  تسرد  تیعر و 
هب ار  یـسک  جـنر  نادـب و  شدوخ  يارب  ار  نانآ  زا  کـی  ره  شـشوک  جـنر و  سپ   [ 235 هحفص [ دنرامـشیمن .  نیگنـس  ار  ناشتموکح 
هک درادن  نآ  رب  ار  وت  یـسک  یتسپ  و  يرامـشب ،  گرزب  ار  وا  کچوک  راک  هک  دنکن  راداو  ار  وت  یـسک  تفارـش  و  هدم ،  تبـسن  يرگید 

تخس وا  يارب  اهراک  هک  یسک   [ ، 1 نک [  باختنا  ار  دوخ  تیعر  نیرتهب  مدرم ،  نیب  تواضق  يارب  يرادنپ .  کچوک  ار  وا  گرزب  راک 
کیدزن مهف  هب  عیـسو ،  كرد  ياجب  دشابن و  کیدزن  عمط  هب  وا  سفن  دیامنن و  تموادم  شزغل  رب  دـننکن و  هزیتس  وا  اب  نانمـشد  دـیاین و 
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 ، هاوـخداد هعجارم  زا  دریگارف و  لـیلد  تجح و  هـمه  زا  شیب  و   [ 3 دـنک [  لمأت  همه  زا  رتشیب  اهههبـش  رد  هک  یـسک   [ . 2 دنکن [  افتکا 
هکیـسک دـشاب .  رتهدـنرب  همه  زا  قح  ندـش  نشور  ماـگنه  رتراـبدرب و  همه  زا  اـهراک  نتخاـس  راکـشآ  رد  دوش و  هدـیجنر  همه  زا  رتمک 

ار وا  تواضق  هاگنآ  دنتـسه .  مک  هورگ  نیا  دنادرگن و  فرحنم  ار  يو  نانآ  نداد  بیرف  دنکن و  راداو  ینیبدوخ  هب  ار  وا  نارگید  شیاتس 
هب هاپس  هنیمز  رد  نخـس  زا  لاقتنا   [ 1 ار [  وا  رذع  هک  نک  هدرتسگ  وا  هب  تبـسن  ار  شـشخب  لذب و  يردق  هب  هد و  رارق  یـسررب  دروم  دایز 
هب هک  مهف  هبترم  نیرخآ  هب  ات  دنک  یسررب  لمأت و  هکلب  دنکن  افتکا  درک  كرد  لوا  راب  هچنآ  هب  ینعی   [ 2 تسا [ .  تواضق  هرابرد  نخس 

تاهبش هنیمز  رد  دیاب  ور  نیا  زا  تسین ،  راکشآ  حیرص  روطب  نآ  مکح  هک  تسا  يزیچ  ههبـش   [ 3 ددرگ [ .  لئان  تسا  رتکیدزن  تقیقح 
نک اطع  وا  هب  یماقم  دوخ  دزن  ددرگ و  مک  مدرم  هب  شجایتحا  نآ  يهلیسوب  دربب و  نیب  زا   [ 236 هحفص [ درک .  دانتسا  یحیحص  لصا  هب 

رب امن و  هشیدنا  تنانادرگ  راک  روما  رد  هاگنآ  دشاب .  نمیا  وت  دزن  رد  مدرم ،  هلیـسوب  ندش  دوبان  زا  دـننکن و  عمط  يو  رد  وت  صاوخ  هک 
تیامح یهاوخبلد و  اریز  نکم ،  بصن  يراکب  ار  نانآ  دوخ ،  لیم  هب  اجیب و  يرادـفرط  يور  زا  و  نک ،  مادختـسا  ار  نانآ  هبرجت  ساـسا 

اریز رامگب ،  نانآ  رب  افواب  وگتـسار و  یئاهـسرزاب  نک و  یـسررب  ار  نانآ  ياهراک  سپ  دنوشیم .  بوسحم  تنایخ  متـس و  عورف  زا  اجیب 
 ) نارای زا  و  دـنیامن ،  ارادـم  تیعر  اـب  دـندرگ و  روبجم  يرادتناـما  هب  اـهنآ  هک  دوشیم  ثعاـب  ناـنآ  ياـهراک  رد  وت  یناـهنپ  یـسرزاب 

قفتم وت  دزن  يو ،  تنایخ  هب  تناسرزاب  ياـهربخ  درک و  زارد  تناـیخ  هب  ار  شتـسد  ناـنآ  زا  یکی  رگا  نیارباـنب  نک ،  زیهرپ  راـکتنایخ ) 
تلذ ماقم  هب  ینک و  هذـخاؤم  شراک  رد  ار  وا  یناسرب و  یندـب  رفیک  هب  ار  وا  ینک و  اـفتکا  تداهـش  ناونع  هب  راـبخا  نیا  هب  دـیاب  دـیدرگ 

ناگدننک تخادرپ  حالـص  هب  هک  يزرطب  تایلام  راک  رد  يراذـگب .  شندرگ  رب  تمهت  گنن  ینزب و  وا  رب  تنایخ  ناشن  یئامن و  شبـصن 
هب زج  و  دـشابیم ،  زین  نارگید  حالـص  هب  تسا  نآ  ناگدـننک  تخادرپ  تاـیلام و  حالـص  هب  هچنآ  اریز  نک ،  يواـکجنک  دـشاب  تاـیلام 
نآ ناگدننک  تخادرپ  تایلام و  روخ  نان  یگمه  مدرم  اریز  دیآیمن ،  دوجوب  یتحار  شیاسآ و  یسک  يارب  ناگدنهد  تایلام  يهطـساو 

نارمع هار  زا  زج  تاـیلام  اریز   [ 237 هحفـص [ دشاب ،  رتشیب  تایلام  نتفرگ  رد  هشیدنا  زا  نیمز  ینادابآ  رد  وت  يهشیدـنا  دـیاب  و  دنتـسه . 
شراک تسا و  هدناشک  يدوبانب  ار  ناگدنب  هدرک و  ناریو  ار  اهرهش  دنک  بلط  نیمز  نارمع  نودب  ار  تایلام  هکیسک  و  دیآیمن ،  تسدب 

نآ هک  تسا  ياهتخودنا  فیفخت ،  نیا  اریز  دیآ ،  نارگ  وت  رب  دوشیم  لئاق  نانآ  يارب  هک  یفیفخت  دیابن  و  دنامیمن .  رادیاپ  یکدـنا  زج 
رطاخب نیمز  یناریو  هشیمه  و  دـشکب ،  ار  نآ  دـناوتیم  ینک  راب  يدابآ  نارمع و  رب  هچنآ  و  دـننادرگیم .  زاب  وتب  اهرهـش  یناداـبآ  رد  ار 

 ، اهتربع زا  ندرب  هرهبمک  يرادـیاپ و  هب  نانآ  ینامگدـب  لام و  يروآ  عمج  هب  نانارمکح  هجوت  يهطـساوب  و  تسا ،  نآ  لـها  یتسدـگنت 
 . دنوشیم ناشیرپ  نیمز  مدرم 

مود تمسق 

رگا اریز  دنادب ،  اهراک  رد  ار  دوخ  ماقم  هزادنا  هک  یسک  رامگب ،  دوخ  ياهراک  هب  ار  نانآ  نیرتهب  نک و  رظن  تناگدنسیون  لاح  رد  سپ 
دوخ ینامگشوخ  نانیمطا و  تسارف و  يور  زا  دـیابن  ار  نانآ  هاگنآ  تسا .  رتناداـن  يرگید  ماـقم  هب  دوب  ناداـن  شیوخ  ماـقم  هب  یـسک 

ریخ زا  ریغ  هکیلاـح  رد   [ 2 دنناسانـشیم [  نانارمکح  هب  ار  نتـشیوخ  دوخ ،  تمدـخ  نسح  نتـسارآ و  اب  نادرم  اریز   [ 1 ینک [  باـختنا 
يور زا  دـیابن  ینعی   [ 1 ار [  نآ  یـشاب  لفاغ  نآ  زا  وت  دـشاب و  یـصقن  تناگدنـسیون  رد  رگا  و  تسین .  راـک  رد  يزیچ  تناـما  یهاوخ و 
هکنآ روـظنمب  ینعی   [ 2 ینک [ .  باختنا  یناگدنـسیون  دوخ  يارب  دوریم ،  اـطخب  یهاـگ  هک  دوخ  تخانـش  قبط  رب  یـصخش و  هتـساوخ 

 . دنراذگیم وت  ندرگ  هب   [ 238 هحفص [ دننکیم .  تمدخ  نانآ  هب  ناشهتساوخ  قبط  رب  دنوش ،  نامگ  شوخ  نانآ  هب  تبـسن  نانارمکح 
 . نک شرافس  درگ ،  هرود  هچ  دنشاب  میقم  هچ  نانآ ،  هب  ندرک  یکین  هنیمز  رد  ریذپب و  ار  نارگتعنص  ناناگرزاب و  يهرابرد  شرافس  سپ 

نادب نیا  دوجو  اب  نک .  یسررب  تیاهرهش  فارطا  رد  دوخ و  روضح  رد  ار  نانآ  ياهراک  و  دنتسه .  عفانم  ياههشیر  بابـسا و  نانآ  اریز 
نیا دنراذگیم و  خرن  دوخ  هاوخلدب  هلماعم  دروم  سانجا  رد  دنرادروخرب و  تشز  لخب  و  هزادنایب ،  يریگتخس  زا  نانآ  زا  يرایسب  هک 
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دیاب و  تسا .  هدرک  يریگولج  نآ  زا  ص »  ادـخ «  ربمایپ  نک ،  يریگولج  راکتحا  زا  سپ  تسا .  ناـنارمکح  صقن  مومع و  ناـیز  ثعاـب 
 ، دوشن فاحجا  رادـیرخ  هدنـشورف و  زا  کیچیه  هب  هک  دـشاب  یئاهخرن  تسرد و  ياهوزارت  اب  دریگ :  ماجنا  ناسآ  روطب  شورف  دـیرخ و 
رد ع »  ماما «  هاگنآ   [ . 1 نک [  تازاجم  يورهدایز  نودب  ار  وا  ناسرب و  رفیک  هب  ار  وا  دنک  راکتحا  وت  يریگولج  زا  دـعب  هک  یـسک  سپ 

يهرابرد دوخ  قح  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  ادخ  ياضر  يارب  و  دیوگیم :  نخس  یتسدگنت  رقف و  يادص  رـس و  زا  رتشا ،  کلام  هب  دوخ  همان 
زا ینک و  يورهدایز  تازاجم  رد  دیابن  یلو  نک  تازاجم  ار  وا  درک  راکتحا  راکتحا ،  زا  يریگولج  زا  دعب  هکیسک  ینعی   [ 1 وت [  هب  نانآ 

نامه اریز  هد ،  صاصتخا  نانآ  هب  ار  دوخ  لاملا  تیب  زا  یمهـس  نک و  يرادـهگن  هداد  نامرف   [ 239 هحفص [ یئامن .  زواجت  تلادع  زرم 
نیاربانب تسا ،  هدـش  هتـساوخ  وت  زا  نانآ  زا  کی  ره  قح  تاعارم  و  تشاد ،  دـهاوخ  زین  نانآ  نیرترود  دراد  اهنآ  نیرتکیدزن  هک  یمهس 

 ، یتسین روذعم  مهم  راک  ندرک  لماک  روظنمب  کچوک  راک  نتخاس  عیاض  رد  وت  اریز  درادن ،  زاب  نانآ  هب  یگدیسر  زا  ارت  تمعن ،  نایغط 
وتب هک  یناسک  ياهراک  هب  و  نادرگم .  رب  يور  نانآ  زا  ربکت  یئاـنتعایب و  يور  زا  رادـم و  غیرد  ناـنآ  زا  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  سپ 

هب تیعر  نیب  رد  هورگ  نیا  اریز  نک ،  یگدیسر  دنرامـشیم  ناشکچوک  مدرم  دنرگنیم و  يراوخب  ار  Ơ نآ اهمشچ  دنرادن و  یسرتسد 
دنهدیمن رارق  لاؤس  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـنرادن و  ياهراچ  هک  یناـگدروخلاس  ناـمیتی و  زا  و  دـنرتدنمزاین .  نارگید  زا  فاـصنا  لدـع و 
صاصتخا دوخ  نادنمزاین  هب  ار  تقو  زا  یتمسق  دوب و  دهاوخ  نیگنس  یقح  ره  تسا و  نیگنـس  نانارمکح  يارب  اهنیا  هتبلا  نک ،  تبظاوم 

 ، ینک ینتورف  تسا  هدیرفآ  ار  وت  هک  یئادخ  يارب  ینیـشنب و  یمومع  سلجم  رد  هتخاس و  هدامآ  نانآ  يارب  ار  دوخ  تقو ،  نآ  رد  هک  هد 
نم انامه  دیوگ ،  نخس  وت  اب  تنکل  نودب  اهنآ  يوگنخـس  ات   [ 1 رادزاب [  نانآ  زا  ار  دوخ  نارادساپ  نانابهگن و  زا  ناروای  نایرگـشل و  و 

] هحفص دنوشن .  ناشضرعتم  دنرادرب و  نانآ  زا  تسد  وت  ناروای  نایرگشل و  هد  روتـسد  ینعی   [ 1 هک [  مدینـش  ص »  ادخ «  ربمایپ  زا  اهراب 
یتشرد و سپ  دیئارگ »  دهاوخن  یکاپ  هب  دوشن ،  هتفرگ  دنمورین  زا  تنکل  نودب  فیعض ،  قح  نآ  رد  هک  یتلم  زگره  دومرفیم « :   [ 240

راچان هک  تسا  یئاهراک  نایم  رد  هاگنآ  زاس .  رود  دوخ  زا  ار  يدنسپدوخ  يدنت و  و   [ 1 نک [  لمحت  نانآ  زا  ار  نتفگ  نخس  رد  یناوتان 
هکنیا رگید  یهد و  خــساپ  دــناهدنامرد  نآ  زا  تناگدنــسیون  هـچنآ  رد  ار  دوـخ  ناـنادرگراک  هـکنیا  یکی  یهد :  ماـجنا  تدوـخ  دــیاب 

نآ راک  زور  ره  رد  و   [ 2 یهد [  ماجنا  دسریم ،  وت  هب  هک  زور  نامه  دنوشیم ،  لدگنت  نآ  ببس  هب  وت  ناروای  هک  ار  مدرم  ياههتساوخ 
زا ناـنارمکح  ندوب  ناـهنپ  اریز  ینک ،  ناـهنپ  داـیز  تیعر ،  زا  ار  دوخ  دـیابن  و  تسه .  يراـک  يزور  ره  يارب  اریز  روآ ،  ياـجب  ار  زور 

رظن زا  هک  یئاهزیچ  رب  عـالطا  زا  ناـنارمکح  دوشیم  ثعاـب  ددرگیم و  بوسحم  اـهراک  رد  یعـالطامک  یگنت و  عورف  زا  یکی  تیعر ، 
رطاـخب وشم و  هدرزآ  نتفگ  نخـس  رد  ناـنآ  یناوتاـن  زا  ینعی   [ 1 نانارمکح [  دزن  هک  تسا  اـجنیا  دـندرگ .  مورحم  تسا  هدیـشوپ  ناـنآ 

ای تعفنم  بلج  يارب  دنوشیم و  گنتلد  مدرم  ياههتساوخ  نیمأت  هب  تبـسن  ناروای  هک  تسا  نیا  روظنم   [ 2 نکم [ .  مشخ  نانآ  یتشرد 
گرزب کچوک ،  راک  کچوک و  گرزب ،  راک   [ 241 هحفص [ دننکیم .  ادرف  زورما و  نانآ  ياههتـساوخ  نداد  ماجنا  رد  تردق ،  راهظا 

زا تسا و  رـشب  نارمکح  هتبلا  ددرگیم .  هتخیمآ  لـطاب  هب  قح  دوشیم و  لیدـبت  یئاـبیز  هب  یتـشز  یتـشز و  هب  یئاـبیز  دـنکیم و  هوـلج 
هتخانش غورد  زا  یتسار  عاونا  اهنآ  ببس  هب  هک  تسین  یئاههناشن  ياراد  مه  قح  و  درادن ،  عالطا  دنرادیم  ناهنپ  وا  زا  مدرم  هک  یئاهراک 

قح ربارب  رد  وت  ندوب  ناـهنپ  ببـس  سپ  يراد ،  تواخـس  قح  ندیـشخب  رد  هک  یتسه  یـسک  اـی  یتسه :  رفن  ود  نیا  زا  یکی  وت  و  دوش ، 
زا مدرم  يدوزب  سپ  ینکیم ،  عانتما  ششخب  زا  هک  یتسه  یسک  ای   [ 1 تسیچ [ ؟  يروآ  ياجب  هک  یئوکین  راک  ای  ینک  اطع  هک  یبجاو 
زا تیاکـش  لیبق :  زا  وت  هب  مدرم  تاجایتحا  رتشیب  هکنیا  اـب   [ 2 دنوشیم [  سویأم  وت  شـشخب  زا  دـنرادیمرب و  تسد  وت ،  زا  تساوخرد 

نایم رد  هک  دراد  ینایرابرد  ناکیدزن و  نارمکح ،  درادن .  یتمحز  وت  يارب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هلماعم ،  رد  فاصنا  تساوخرد  ای  متس 
 [ 3 نک [  عطق  ار  نانآ  هشیر  تالاح ،  نیا  لماوع  ندیرب  اب  وت  نیاربانب  دراد .  دوجو  هلماعم  رد  یفاصنا  مک  یتسدزارد و  يرسدوخ ،  اهنآ 
رد مدرم  رگا  هکنیا :  روـظنم   [ 2 يوشیم [ ؟  ناهنپ  کـین  راـک  ندروآ  اـجب  مدرم و  قح  يادا  زا  ارچ  ینعی   [ 1 ناـیفارطا و [  هب  زگره  و 
اب ینعی   [ 3 تسین [ .  وت  ندـش  ناهنپ  هب  يزاین  نیارباـنب  دـندرگیم ،  رود  وت  زا  يدوز  هب  دـندش  سویأـم  وت  زا  دوخ  ياههتـساوخ  نیمأـت 

هغالبلا جهن  ياهییابیز  زا  www.Ghaemiyeh.comیشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرم نوئـش  رد  فرـصت  زا  ار  ناـنآ  هک  تسا  یتروـص  رد  نـیا  هـتبلا  نـک .  ادـج  مدرم  زا  ار  ناـنآ  داـسف  هـشیر  زواـجت ،  لـماوع  ندـیرب 
هب دنک و  عمط  ياهعرزم  فرصت  رد  وت  ناکیدزن  زا  یـسک  ادابم  و  نکم ،  راذگاو  ینیمز  تنادنواشیوخ   [ 242 هحفص [ دننک .  يریگولج 

دوس هاگنآ  دـناسرب ،  نایز  دـننکیم  لیمحت  نارگید  رب  ار  نآ  جـنر  هک  یکرتشم  راک  رد  ای  نیمز  ندـش  باریـس  رد  نآ  يهیاـسمه  مدرم 
مزال کیدزن  ای  دشاب  رود  تسا  نآ  يهتسیاش  هک  یـسک  يارب  ار  قح  دشاب .  وت  هدهع  رب  ترخآ  ایند و  رد  شبیع  نانآ و  يارب  شیاراوگ 
نارگ وت  رب  هچنآ  ببس  هب  ار  قح  نایاپ  و  دسرب ،  هچنآ  دسرب  تناکیدزن  ناشیوخ و  هب  هچ  رگا  شاب  رگباسح  ابیکش و  راکنیا  رد  رامشب و 

نک و راکـشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ  رذع  دندرب ،  متـس  نامگ  وت  هرابرد  تیعر  رگا   [ . 1 دوب [  دهاوخ  هدیدنسپ  نآ  هک  نک  وجتـسج  تسا 
تیعر اب  هداد و  تداع  يرگداد )  هب  ار (  دوخ  راکنیا ،  رد  اریز  نادرگ ،  رود  نتـشیوخ  زا  ار  نانآ  ناـمگ  دوخ ،  يزاـس  راکـشآ  هلیـسوب 
یحلص زا  زگره  يدرگیم .  لئان  تسا  وت  هتـساوخ  هک  قح  رب  نانآ  ندرک  اپرب  هب  نآ  يهلیـسوب  هک  ياهدروآ  يرذع  ياهدرک و  ینابرهم 
تینما اههودـنا و  شیاـسآ  نایرگـشل و  یتـحار  اریز  نکم ،  يراددوـخ  تسا  نآ  رد  ادـخ  تیاـضر  هدـناوخارف و  نآ  هب  ارت  تنمـشد  هک 

يارب دنچ  ره  تسا  نآ  هتسیاش  هکیسک  يارب  قح  ندرمش  مزال  ینعی   [ 1 تنمشد [  دوخ و  نایم  رگا  و  تسا ،  حلص  هیاس  رد  وت  ياهرهش 
دوخ بناج  زا  ای  یتسب  یناـمیپ   [ 243 هحفـص [ تسا .  تموکح  ندـنام  ظوفحم  ثعاب  هدیدنـسپ و  نآ  ناـیاپ  یلو  تسا  نارگ  نارمکح 
رارق رپس  ياهتسب  هک  ینامیپ  ربارب  رد  ار  دوخ  نک و  تاعارم  یتسرد  هب  ار  دوخ  ناما  شاب و  رادافو  تنامیپ  هب  يدناشوپ ،  وا  رب  ناما  سابل 

زا دعب  و  دشاب ،  هتـشاد  هار  نآ  رد  لیوأت  فارحنا و  هک  دـنبم  ینامیپ  هدـم و  بیرف  ار  تنمـشد  نکم و  تنایخ  دوخ  نامیپ  ناما و  هب  هد و 
ار وت  ینک  تاعارم  نآ  رد  دیاب  ار  ادخ  دـهع  هک  يراک  یتخـس  و   [ ، 1 نکم [  دامتعا  ولهپ  ود  نخس  رب  نامیپ  نتخاس  راوتـسا  يرارقرب و 
هک تسا  یئاـهزیچ  زا  نیا  اریز  نکم ،  تیوقت  ار  دوخ  تموکح  مارح ،  نوخ  نتخیر  اـب  زگره  دـنکن .  راداو  نآ  نتـسکش  هب  قـح  نودـب 

لتق رد  نم  دزن  ادـخ و  دزن  رد  وت  و  دـهدیم ،  لاقتنا  يرگید )  هب  هدرب و (  نیب  زا  ار  نآ  هکلب  دـنادرگیم  تسـس  فیعـض و  ار  تموکح 
راهظا ياهداد  ماجنا  هک  يراـک  رد  اـی  يراذـگ  تنم  تیعر  رب  دوخ  ناـسحا  هب  هکنیا  زا  زیهرپب  تشاد  یهاوخن  يرذـع  هنوگچیه  يدـمع 
يدایز راهظا  دنکیم و  رثایب  ار  ناسحا  ندراذگ ،  تنم  اریز  ینکن ،  افو  دوخ  هدـعو  هب  یهدـب و  ياهدـعو  نانآ  هب  هکنیا  ای  ینک  يدایز 
نامیپ هب  ندـش  مزتلم  زا  رگا  هکنیا :  روظنم   [ 1 ددرگیم [ .  مدرم  ادـخ و  مشخ  ثعاب  هدـعو  هب  ندرکن  اـفو  دربیم و  نیب  زا  ار  قح  وترپ 

 . نک باختنا  دوخ  نایز  دوس و  هب  ار  اههار  نیرتراکشآ  هکلب  نکم  دامتعا  ولهپ  ود  نخـس  هب  نآ  زا  زیرگ  يارب  يدرک ،  ینارگن  ساسحا 
 ، ینک یتسس  راهظا  نآ  ناکما  ندوب و  راکشآ  ماگنه  ای  یئامن  باتش  نآ  تقو  ندیسر  زا  شیپ  اهراک  رد  هکنیا  زا  زیهرپب   [ 244 هحفص [

مدرم هک  ار  هچنآ  هکنیا  زا  زیهرپب  هد .  ماجنا  عقومب  ار  یلمع  ره  راذـگب و  دوخ  ياجب  ار  يراک  ره  سپ  يزادـنایب .  شوگ  تشپ  ار  نآ  ای 
ینزب ینادان  هب  ار  دوخ  تسا  راکشآ  همه  يارب  دنراد و  راظتنا  وت  زا  نارگید  هک  يزیچ  رد  و   [ 1 یهد [  صاصتخا  دوخ  هب  دنربارب  نآ  رد 

وت زا  ار  هدیدمتــس  ماـقتنا  دوـشیم و  هتــشادرب  اـهراک  يور  زا  هدرپ  يدوزب  و  دـش ،  دــهاوخ  هـتفرگ  يرگید  يارب  وـت  زا  زیچ  نآ  اریز  ، 
زا يراددوخ  هلمح و  نتخادنا  ریخأت  اب  شاب و  طلـسم  دوخ  رب  تنایز ،  يدنت  و  تسد ،  هلمح  تردـق و  يزیت  مشخ و  ماگنه  دـنریگیم . 

هنالداع تموکح  هک  تسا  مزال  وت  رب  يدرگ .  طلسم  شیوخ  هدارا  رب  دنیشن و  ورف  وت  مشخ  ات  نک  رذح  اهراک  نیا  مامت  زا  نابز ،  يدنت 
نیا اـب  نم  ینک .  شـشوک  مدرک  شرافـس  وتب  هماندـهع  نیا  رد  هچنآ  زا  يوریپ  رد  يرواـیب و  رطاـخب  ار  دوخ  ناینیـشیپ  يوکین  شور  اـی 
ادـخ زا  یـشاب .  هتـشادن  ياهناهب  دـنکیم  باتـش  دوخ  تالیامتب  وت  سفن  هک  یماگنه  اـت  متخاـس  راوتـسا  وت  رب  ار  دوخ  تجح  هماندـهع 

صاـصتخا مدرم  زا  رتـشیب  تدوخ  هب  ار  يزیچ  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب  ینعی   [ 1 رذـع [  نتـشاداپب  رد  ار  وت  نم و  هک  منکیم  تساوـخرد 
 [ . 1 درادب [  قفوم  شقلخ ،  وا و  ربارب  رد  راکشآ   [ 245 هحفص [ درامشیم .  مزال  ار  یمومع  قوقح  رد  يربارب  نخس  نیا  یهد . 

تایلام دودح 

 . تسا هتشونیم  هدرکیم ،  مادختسا  تاقدص  يروآعمج  رد  ار  وا  هکیسک  يارب  ار  نآ  ع »  ماما «  الومعم  هک  تسا  ياهیـصوت  زا  یتمـسق 
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رد ار  نآ  هتسجرب  دارفا  هک  یتلود  هنومن  نیناوق  رد  تسا  هتـسیاش  و  دشابیم ،  شنادنزرف  هب  ردپ  نارمکح  تبحم  زا  راشرـس  هیـصوت  نیا 
سپس يآ ،  دورف  اهنآ  بآ  رـس  رب  یئآرد  ناشیاههناخ  هب  هکنآ  نودب  يدش ،  دراو  ياهلیبق  رب  هک  یماگنه  ددرگ :  لخاد  دننیبیم  باوخ 

يا یئوگیم :  سپ  نکم .  هاتوک  ار  نانآ  رب  دورد  و  ینک ،  مالـس  نانآ  رب  یتسیاب و  اـهنآ  نیب  اـت  ورب ،  ناـنآ  يوسب  شمارآ  تناـتم و  اـب 
وا هیلع  هک  یسک  قح  رد  اریز  تسا ،  تلادع  راکـشآ ،  رذع  زا  روظنم   [ 1 هداتسرف [  امـش  يوسب  ارم  وا  هفیلخ  ادخ و  یلو  ادخ ،  ناگدنب 

ادـخ دزن  ياهدرک ،  مورحم  يدوس  زا  ار  وا  اـی  هدـناسر  رفیک  هب  ار  وا  هکیـسک  قح  رد  نینچمه  و  تسا ،  تلادـع  وت  رذـع  ياهدرک  مکح 
یلو هب  ار  نآ  هک  دراد  یقح  امش  لاوما  رد  ادخ  ایآ  مریگب ،  امـش  زا  ناتلاوما  رد  ار  ادخ  قح  ات   [ 246 هحفص [ ياهدرک .  ارجا  ار  تلادع 

وا رب  ای  یهد  میب  یناـسرتب و  ار  وا  هکنآ  نودـب  يرآ  تفگ :  یـسک  رگا  و  نکم ،  هعجارم  وا  هب  هن  تفگ :  یـسک  رگا  سپ  دـیزادرپب ؟  وا 
هتـشاد رتش  ای  دنفـسوگ  واگ و  رگا  و  ریگب ،  دهدیم  وت  هب  هرقن  الط و  هچنآ  ورب و  شهارمه  يزادنایب ،  تمحز  هب  ار  وا  ای  يریگب  تخس 

اهنآ رب  دنکیم  يریگ  تخس  دراد و  طلست  نآ  بحاص  رب  هکیسک  دننام  يدمآ ،  نایاپراچ  دزن  رگا  سپ  ورم ،  اهنآ  دزن  وا  هزاجایب  دشاب 
وا نک و  میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  لام  و  نکم ،  يراتفردب  شبحاص  اب  نآ  دروم  رد  ناسرتم و  هدم و  مر  ار  یئاپراچ  زگره  و  وشم ،  دراو 
ادخ قح  هک  يرادقم  ات  امن  تمـسق  هتـسویپ  نینچمه  و  وشم ،  هدرک  باختنا  هک  يزیچ  ضرعتم  دومن ،  رایتخا  رگا  سپ  نادرگ :  ریخم  ار 

ار تمسق  ود  و   [ 1 نک [  خسف  وت  دومن  میـسقت  خسف  ياضاقت  وت  زا  رگا  سپ  ریگب ،  وا  زا  ار  ادخ  قح  سپ  دـنامب ،  یقاب  تسا  وا  لام  رد 
دوخ شیپ  رگا  ینعی   [ 1 یناتـسب [ .  وا  لام  رد  ار  ادـخ  قح  ات  روآ ،  ياجب  هرابود  يدوب  هدروآ  اجب  تسخن  ار  هچنآ  امن و  طولخم  مهرد 

وت زا  هدـنام و  یقاب  شتـسد  رد  هچنآ  زا  تسا  رتهب  ياهتفرگ  تاکذ  ناونع  هب  وا  زا  ار  هچنآ  تسین و  بوخ  روبزم  باختنا  هک  درک  نامگ 
 [ 247 هحفص [ نک .  میسقت  هرابود  امن و  طولخم  مهب  وا  لام  نک و  رظنفرص  زین  وت  ینک ،  رظنفرص  میسقت  نیا  زا  درک  تساوخرد 

ناراکهبت نادرخیب و 

هداتسرف نایرصم  يارب  درک  راذگاو  وا  هب  ار  رصم  تموکح  هک  یماگنه  رتشا  کلام  هلیـسوب  ار  نآ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
نم  [ . 1 مسارهیمن [  و  مرادن ،  كاب  دنـشاب  هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  همه  اهنآ  موش و  وربور  نانآ  اب  یئاهنت  هب  نم  رگا  مسق  ادـخب  تسا : 

نامیا و مراگدرورپ  فرط  زا  اـنیب و  مدوخ  بناـج  زا  متـسه  تباـث  نآ  رب  دوخ  هک  یتیادـه  دـناهتفرگ و  رارق  نآ  رد  هک  یهارمگ  هراـبرد 
تـسدب تسد  ار  ادـخ  لام  دـنریگیم و  هدـهعب  ناشناراکهبت  نادرخیب و  ار  تلم  نیا  راـک  هکنیا  زا  مروخیم  فسأـت  نم  یلو  مراد  نیقی 

رد دوبن  راک  رد  تاهج  نیا  رگا  دنهدیم .  رارق  دوخ  نارای  ار  ناراکدب  نمـشد و  ار  ناگتـسیاش  دننکیم و  هدرب  ار  شناگدنب  هدنادرگ و 
مدرکیمن ششوک  دایز  امش  شنزرس  کیرحت و  يروآ و  عمج 

تواضق رد  يراوخهوشر 

دیوگیم ع »  یلع «  دنتسه .  يو  نامز  سانشرس  نایوجگنج  نانمشد و  هورگ ،  نیا  زا  ع »  یلع «  روظنم   [ 1 دینک [ :  هجوت  ریز  نخس  هب 
هک هدـنکارپ  ياهلد  نوگانوگ و  ياـهناسنا  يا   [ 248 هحفـص [ مرادـن .  كاب  نانآ  زا  دـننک  رپ  ار  نیمز  اـهنآ  مشاـب و  هنت  کـی  نم  رگا  : 
نآ زا  ریش ،  يادص  زا  زب  ندرک  مر  دننام  امش  مهدیم و  هجوت  قح  يوسب  ار  امش  نم  تسا  ناهنپ  امش  زا  ناتیاهدرخ  رـضاح و  ناتیاهندب 
هک ینادیم  وت  ایادخ  منادرگ .  تسار  ار  قح  فارحنا  ای  مزاس  راکـشآ  ار  ناهنپ  تلادع  امـش  يهلیـسو  هب  دشیم  شاک  يا  دینکیم  رارف 
زاب ار  وت  نید  راـثآ  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  دوبن ،  اـیند  لاـم  ندروآ  تسدـب  تنطلـس و  رد  یمـشچ  مه  رطاـخب  تفرگ  ماـجنا  اـم  زا  هچنآ 
امـش دـندرگ .  رادروخرب  یگدوسآ  نما و  زا  تاهدیدمتـس  ناگدـنب  اـت  میزاـس  راکـشآ  وـت  ياهرهـش  رد  ار  شمارآ  حلـص و  مینادرگ و 
هارمگ دوخ  ینادان  هب  ار  مدرم  ات  دـشابن  لهاج  و  دزودـب ،  عمط  مشچ  مدرم  لاوما  هب  ات  دـشابن  لیخب  نارمکح  تسا  راوازـس  هک  دـیتسناد 

رد و  دهد ،  يرترب  رگید  هورگ  رب  ار  ياهفیاط  ات  دنکن  تنایخ  لاوما  هب  و  دزاس ،  دوبان  ار  مدرم  دوخ  ملظ  رثا  رد  ات  دشابن  رگمتس  و  دنک ، 
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يارب ار  امـش  نم  دـینک  هجوت  ع »  یلع «  زا  يرگید  نخـس  هب  هدیدمتـس  کمک  هب  دربب .  نیب  زا  ار  مدرم  قوقح  اـت  دریگن  هوشر  تواـضق 
راتفر تلادع  يور  زا  هدیدمتس  اب  مسق  ادخب  دیهد .  کمک  دوخ  نایز  رب  ارم  مدرم ،  يا  دیهاوخیم  دوخ  يارب  ارم  امش  مهاوخیم و  ادخ 
رگا مزاس  دراو  قح  همشچ  رسب  ار  وا  ات  مشکیم  شاینیب  يهقلح   [ 249 هحفص [ اب  ار  راکمتس  مریگیم و  رگمتس  زا  ار  وا  قح  منکیم و 

دشاب هتشاد  تهارک  نآ  زا  هچ 

مدرم لام 

یلاـم وا  زا  دـمآ و  يو  دزن  ترـضح  تفـالخ  ناـمز  رد  تفریم ،  رامـشب  ع »  یلع «  ناراـی  زا  یکی  هک  هعمز  نـب  هللا  دـبع  هـک  یماـگنه 
ياهتسد يهدیچ  وت  هب  صاصتخا  هن  دراد و  نم  هب  صاصتخا  هن  لام  نیا  تفگ :  خساپ  وا  هب  ابیز  نخس  نیا  اب  ترـضح  درک ،  تساوخرد 

دشابیمن نارگید  ياهناهد  يارب   [ 1 نانآ [ 

تناما

رد یلو   [ 2 تسین [  كاروخ  اذـغ و  وت  لمع  تسا :  هتـشون  ناجیابرذآ  رادـنامرف  سیق ،  نب  ثعـشا  هب  ار  نآ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهمان 
 [ 250 هحفص [ تسا .  مدرم  نوئش  یتسرپرـس  ینارمکح و  لمع ،  زا  روظنم   [ 2 مدرم [ .  ياهتسد  ینعی   [ 1 وت [  تسا .  یتناـما  وت  ندرگ 
زا وت  دشاب و  هتـشاد  دوجو  گرزب  دنوادخ  لام  زا  یلام  وت  ياهتـسد  رد  هکیلاح  رد  یئامن ،  راتفر  دوخ  لیم  هب  تیعر  راک  رد  يرادن  قح 

 . مالسلاو مشابن  وت  يارب  نانارمکح  نیرتدب  نم  مراد  وزرآ  ینک .  میلست  نم  هب  ار  نآ  ات  یشاب  نآ  نارادهنازخ 

منزیم ارت  مریشمش  اب 

تسا هتشون  دوب ،  هدرک  رارف  زاجح  هب  هدوبر و  ار  لاملا  تیب  هک  دوخ  نارادنامرف  زا  یکی  هب  ار  نآ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
زب اورپیب ،  هک  یگرگ  دننام  یتسجرب و  دوز  هدومن و  تعرس  هلمح  رد  یتفای ،  تردق  مدرم ،  هب  دیدش  تنایخ  رثا  رد  هک  یماگنه  سپ  : 

یگداشگ اب  يدوبر و  یتفای  تسد  نآ  رب  وت  دـندوب و  هتخودـنا  دوخ  نامیتی  نانزهویب و  يارب  هک  ار  نانآ  لاوما  دـیابریم ،  ار  هداتفا  اپ  زا 
رد يرادـیم  اراوگ  دوخ  رب  ار  اذـغ  یندـیماشآ و  هنوگچ  يدرب .  زاـجح  يوسب  ار  نآ  يزیهرپـب ،  نآ  ندوـبر  هاـنگ  زا  هکنآ  نودـب  هنیس ، 

ینکن ار  راکنیا  رگا  هک  نادرگزاب  نانآ  هب  ار  هورگ  نیا  لاوما  سرتب و  ادـخ  زا  سپ  یماشآیم ؟  مارح  يروخیم و  مارح  ینادیم  هکیلاـح 
زا هک  مناسریم  يرفیک  هب  ارت  ینعی   [ 1 ارت [  مریشمش  اب  و   [ 1 مروآیم [  رذع  ادخ  دزن  وت  هرابرد  انامه  دهد  تردق  وت  رب  ارم  دنوادخ  و 

تـسا هدش  شتآ  لخاد  هکنآ  رگم  ماهدزن  نآ  هب  ار  سکچیه  هک  يریـشمش  منزیم ،   [ 251 هحفـص [ مشاب .  روذعم  ادخ  دزن  وت ،  راکنیا 
ياهتـساوخ هب  نم  هیحان  زا  مدرکیمن و  یتشآ  حلـص و  نانآ  اب  دـندوب ،  هداد  ماجنا  يدرک  وت  هک  يراـک  نیـسح  نسح و  رگا  مسق  ادـخب 

مزاس لیاز  ار  نانآ  متس  زا  یشان  لطاب  مریگب و  اهنآ  زا  ار  قح  هکنآ  ات  دندیسریمن 

هوشر نارمکح و 

هتفریذپ ار  نایرصب  زا  یهورگ  ینامهم  توعد  هرصب ،  رد  يو  رادنامرف  يراصنا  فینح  نب  نامثع  هک  دیسر  ربخ  ترـضح  هب  هک  یماگنه 
ناناوج زا  یکی  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  فینح ،  رسپ  يا  دورد ،  ساپـس و  زا  سپ  تشون :  نینچ  ياهمان  وا  يارب  هتفر ،  روبزم  ینامهم  هب  و 

ياههساک دناهتـساوخ و  وت  يارب  گـنراگنر  ياهاذـغ  ياهتفر و  یناـمهم  نآ  هب  ناباتـش  وت  هدرک و  توعد  یناـمهم  هب  ار  وت  هرـصب  لـها 
 . دننکیم توعد  ار  ناشنادـنمتورث  رود و  ار  ناشنادـنمزاین  هک  يورب  یهورگ  ینامهم  هب  وت  مدرکیمن  نامگ  دـناهدروآ  وت  شیپ  گرزب 
رب امـش  دیـشاب  هاگآ  تسا  هدرک  افتکا  نان  هدرگ  ود  هب  شکاروخ  زا  و  هنهک ،  هعماـج  ود  هب  دوخ  ياـیند  زا  امـش  ياوشیپ  دیـشاب ،  هاـگآ 
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نم مسق  ادخب  دینک .  کمک  يراکتـسرد  ینمادکاپ و  شـشوک و  يراکزیهرپ و  هب  ارم  یلو  دیرادن ،  تردق  يراک   [ 252 هحفص [ نینچ 
زا یبجو  هدومنن و  هدامآ  يرگید  هنهک  سابل  ماهنهک  هماج  اب  ماهدرکن و  هریخذ  یناوارف  لام  نآ  مئانغ  زا  هتخودناین و  يرز  امش  يایند  زا 

یلو مدربیم ،  هار  مشیربا  نیا  ياههتفاب  مدنگ و  نیا  زغم  لسع و  نیا  يهدش  فاص  هب  متـساوخیم ،  رگا  ماهتفرگن .  فرـصت  رد  ار  نیمز 
یـسک همامی  ای  زاجح  رد  دـیاش  هکیلاح  رد  دـناشکب ،  اهکاروخ  باـختنا  هب  ارم  صرح ،  ددرگ و  زوریپ  نم  رب  اـجیب  هتـساوخ  هک  تاـهیه 

ياهرگج هنـسرگ و  ياهمکـش  نم  فارطا  هکیلاح  رد  مباوخب  رپ  مکـش  اب  ای  درادن  دایب  ار  يریـس  هتـشادن و  نان  صرق  رد  عمط  هک  دشاب 
کیرـش راگزور  ياهیتخـس  رد  مدرم  اب  هکیلاح  رد  دـنیوگب ،  نانمؤم  رادـمامز  نم  هب  هک  مشاب  عناق  نیا  هب  مدوخ  زا  اـیآ  دنـشاب .  هنـشت 

زا ار  وا  یتسـس ،  فعـض و  سپ  تسا  نیا  بلاط  وبا  رـسپ  كاروخ  رگا  دیوگیم « :  هک  منیبیم  ار  امـش  زا  ياهدـنیوگ  نم  ایوگ  مشابن ؟ 
رتکزان ناشتـسوپ  مرخ  زبس و  ياهتخرد  و  رتتخـس ،  شبوچ  ینابایب  تخرد  دینادب  درادیم » ؟  زاب  ناریلد  اب  يربارب  نافیدرمه و  اب  گنج 

ینابیتشپ و ار  رگیدـکی  نم  گنج  رب  برع  رگا  مسق  ادـخب  تسا  رترید  اهنآ  یـشوماخ  رتیوق و  اهنآ  تخوس  یئارحـص  ياـههایگ  تسا و 
 [ 253 هحفص [ منادرگیمن .  رب  نانآ  زا  يور  زگره  دننک  کمک 

اجیب تالیامت  نارمکح و 

تسا هتشون  دشیم  بوسحم  سراف  ياهناتسا  زا  یکی  هک  ناولح  هاپس  رادرس  هبطق  نب  دسا  هب  ار  نآ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمسق 
وت دزن  قح  رد  مدرم  راک  دـیاب  سپ  درادیم .  زاب  تلادـع  زا  رایـسب  ار  وا  دـبای  فالتخا  نارمکح  هتـساوخ  رگا  دورد ،  ساپـس و  زا  سپ  : 

زگره هک  نادـب  نک .  يرود  يدنـسپیمن  ار  نآ  رئاظن  هک  يراـک  زا  نیارباـنب  دریگیمن .  رارق  متـس  ياـجب  تلادـع  اریز  دـشاب ،  ناـسکی 
راک دوخ ،  شـشوک  اب  ینک و  يرادـهاگن  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  يراد  نتـشیوخ  رب  هک  یقح  و  دـنادرگیمن ،  زاینیب  قح  زا  ار  وت  يزیچ 

 . یئامن حالصا  ار  نانآ  داسف  تبظاوم و  ار  تیعر 

روآ دورف  ار  دوخ  لاب 

ياشگب و ار  تاهرهچ  روآ و  دورف  تیعر  يارب  ار  دوخ  لاب  تسا :  هتشون  شنارادنامرف  زا  یضعب  هب  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمسق 
ات نک  راـتفر  ناـسکی  ناـنآ  اـب  نتفگ ،  دورد  ندومن و  هراـشا  ندرک و  هاـگن  هریخ  مشچ و  هشوگ  هب  نتـسیرگن  رد  نک و  مرن  ار  تیوـلهپ 

دندرگن سویأم  وت  تلادع  زا  نافیعض  دننکن و   [ 254 هحفص [ عمط  وت  ندرک  متس  رد  ناگرزب 

زومایب ار  نادان 

وگتفگ اناد  اب  زومایب و  ار  نادان  تسا :  هتـشون  هکم ،  رد  دوخ  رادـنامرف  ساـبع ،  نب  مثق  هب  ار  نآ  ع »  یلع «  هک  تسا  ياهماـن  زا  یتمـسق 
يریگولج دوخ  تاقالم  زا  ار  يدـنمتجاح  چـیه  یـشاب .  هتـشادن  تاهرهچ  زج  ینابرد  تنابز و  زج  ياهدـنیامن  مدرم  ربارب  رد  دـیاب  نک . 

شیاتـس دروم  نآ ،  ندرک  اور  ماگنه  راک  رخآ  رد  دوش ،  يریگولج  وت  ياـهرد  زا  نآ ،  هضرع  يادـتبا  رد  تجاـح  نآ  رگا  اریز  نکم ، 
دنتـسه وت  دزن  هک  یناگنـسرگ  نادنملایع و  هب  ار  نآ  نک و  رظن  تسا  هدش  عمج  وت  دزن  ادخ  لام  زا  هچنآ  هب   [ . 1 تفرگ [  یهاوخن  رارق 

دنتسه ام  دزن  هک  یناسک  هب  ات  تسرفب  ام  يوسب  دمآ  دایز  نآ  زا  هچنآ  و  یناسرب ،  یتسدگنت  رقف و  دراوم  هب  ار  نآ  دیاب  هتبلا  نک ،  قافنا 
هتساوخ نیمأت  زا  رگا  هکنیا :  روظنم   [ 1 دنریگن [ .  هیارک  دناهدیزگ  تماقا  هکم  رد  هک  یناسک  زا  هد  نامرف  هکم  لها  هب  و  میئامن ،  میسقت 

رد تجاح ،  ندرک  اور  یبوخ  اریز  دـننکیمن ،  شیاتـس  ارت  ینک  نیمأت  ار  نآ  ادـعب  هچ  رگا  يدرک ،  عانتما  نآ  هضرع  يادـتبا  رد  یـسک 
 [ 255 هحفص [ تسین .  هجوت  لباق  يریگولج ،  يدب  ربارب 
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نئاخ نارمکح 

نینچ وا  هب  ع »  ماما «  درک ،  تنایخ  دوب  هتـشامگ  نآ  رب  ار  وا  ترـضح  هک  یئاهراک  زا  یـضعب  رد  يدـبع  دوراج  نب  رذـنم  هکنآ  زا  سپ 
هتشاد ار  وت  تفص  هک  یسک  و  تسا ،  رتهب  وت  زا  تشفک  دنب  وت و  ناگتسب  رتش  دشاب ،  تسار  هدیسر  ربخ  نم  هب  وت  زا  هچنآ  رگا  تشون : 
يارب ای  دننک ،  شکیرش  یتناما  رد  ای  دنربب  الاب  ار  وا  ماقم  ای  دریگ ،  ماجنا  يراک  ای  دوش  دودسم  ياهنخر  وا  هلیـسوب  تسین  هتـسیاش  دشاب 

 [ 1 ایب [  نم  دزن  ادخ  تساوخب  دسریم ،  وتب  ماهمان  نیا  هک  یماگنه  سپ  دننادب .  شنیما  تنایخ  زا  يریگولج 

كاپ قالخا 

تسا روآ  مرش  اراکشآ  دریگیم و  ماجنا  یناهنپ  هک  يراک  ره  زا  تسا :  هتـشون  ینادمه  ثراح  هب  ترـضح  هک  تسا  ياهمان  زا  یتمـسق 
نامه دوراج  نب  رذنم  دیوگیم :  یضر  دیـس   [ 1 نآ [  زا  ای  دنکیم  راکنا  ار  نآ  دنـسرپب ،  نآ  هدـننک  زا  رگا  هک  یلمع  ره  زا  و  زیهرپب ، 

رذع  [ 256 هحفـص [ دـمارخیم  شیوخ  رب  ود  رد  دـنکیم و  رظن  رایـسب  دوخ  بناج  ودـب  وا  دومرف :  وا  يهراـبرد  نینمؤملا  ریما  هک  تسا 
نکم در  دـناهتفگ  وت  هب  مدرم  هچنآ  مامت  و  تسا ،  یئوگغورد  لـیلد  نیا  هک  وگم  مدرم  يارب  يدینـش  هچ  ره  و  نک ،  يرود  دـهاوخیم 

اب ینیشنمه  زا  نک .  تشذگ  طلست  دوجو  اب  شاب و  رابدرب  مشخ  عقوم  و  نک ،  یـشوپ  مشچ  تردق  ماگنه  و  تسا ،  ینادان  لیلد  نیا  هک 
 . تسا ناطیش  ياهرگشل  زا  یگرزب  رگشل  نآ  اریز  شاب ،  رذح  رب  مشخ  زا  و  دوشیم .  قحلم  يدب  هب  يدب  اریز  زیهرپب ،  ناراکدب 

ناتسدگنت ناراکعمط و 

تشپ نآ  هب  یئوکین  هک  دیاهدش  عقاو  يراگزور  رد  امش  تسا :  هدش  داریا  ناتسدگنت  ناراکعمط و  هرابرد  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
زا هک  يریقف  زج  ایآ  نک :  رظن  یهاوخیم  تقو  ره  مدرم  هب  دراد .  عمط  مدرم  نتخاس  هابت  رد  ناطیـش  هدروآ و  يور  نآ  هب  يدب  هدرک و 

ناگدازآ امش و  ناگتسیاش  ناکین و  دنتـسه  اجک  ینیبیم ؟  یـسک  دنکیم  نارفک  ار  ادخ  تمعن  هک  يدنمتورث  ای  دربیم  جنر  یتسدگنت 
ایآ دندرکن ؟  چوک  ایند  نیا  زا  یگمه  ایآ  نامیا ؟  هدیقع و  رد  ناکاپ  تراجت و  بسک و  رد  ناراکزیهرپ  دنتسه  اجک  ناتناگدنـشخب ؟  و 

ادـخ دـسریمن ؟  مه  هب  نانآ  شنزرـس  رد  اهبل  ناشمان ،  نتفر  نیب  زا  یـشزرایب و  تهج  زا  هک  دـیتسه  ياهلاخن  مدرم  نیـشناج  زج  امش 
يریگوـلج رکنم  زا  هک  ار   [ 257 هحفـص [ یناسک  دنروآیمن و  اجب  ار  نآ  ناشدوخ  دـننکیم و  رما  فورعم  هب  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل 

دنوشیم نآ  بکترم  دوخ  دننکیم و 

نادان یضاق 

بآ زا  هکیماگنه  دـنکیم :  تواضق  مدرم  نایم  تسین و  تواضق  بصنم  هتـسیاش  هک  یـسک  فیـصوت  رد  ع »  ماـما «  نانخـس  زا  یتمـسق 
رگا تفرگ .  هدـهعب  ار  نارگید  هابتـشا  نایب  تسـشن و  تواضق  هب  مدرم  نایم  دـش .  رپ  هدوهیب  بلاـطم  زا  و   [ 1 دیدرگ [  باریـس  هدیدنگ 

 . دوشیم دـقتعم  نآ  هب  دـنکیم و  هدامآ  ینعمیب ،  هنهک و  نانخـس  دوخ  يأر  زا  نآ  خـساپ  رد  دوش ،  هضرع  وا  هب  مهبم  لـئاسم  زا  یکی 
تواضق تسرد  رگا  تسا ،  هتفر  اطخ  هب  ای  هدرک  تواضق  تسرد  ایآ  دنادیمن  تسا ،  نآ  رات  توبکنع و  دننام  يراک  هابتـشا  رد  وا  سپ 

 « ع ماـما «   [ 1  [ . ] 2 دـشاب [  هدومن  مکح  تسرد  دراد  وزرآ  دـشاب  هدرک  اطخ  رگا  و  دـشاب ،  هدومن  اـطخ  اداـبم  دـسرتیم  دـشاب  هدرک 
يزیچ نادان  یضاق  رگا  هکنیا :  روظنم   [ 2 تسا [ .  هدرک  هیبشت  هدیدنگ  بآ  هب  تسا  تامولعم  شدوخ  نامگ  هب  هک  ار  یضاق  تالوهجم 

 . دـهدیم ار  نآ  تابثا  لامتحا  دـنک  یفن  ار  يزیچ  رگا  روطنیمه  و  دـشابن ،  نینچ  دـیاش  هک  دوشیم  ههبـش  داجیا  وا  يارب  دـنک  تابثا  ار 
هابتـشا اهینادان  رد  هک  یناداـن   [ 258 هحفـص [ صیخـشت  اطخ  زا  ار  تسرد  هار  تسا و  تسـس  توبکنع ،  رات  دـننام  وا  تواـضق  نیارباـنب 
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نآ هب  ملع  نامگ  هدرک  راکنا  هک  ار  يزیچ  دهدیم .  داب  هب  ار  تایاور  دنکیم ،  هدنکارپ  ار  هدیکـشخ  هایگ  هک  يداب  دننام  دراد ،  ناوارف 
نادان ار  دوخ  هک  اجنآ  زا  دشاب  کیرات  وا  رب  يرما  رگا  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  يرگید  هدـیقع  وا  يأر  زا  ریغ  هک  دـنکیمن  رواب  دربیمن و 

منکیم تیاکش  ادخب   [ . 1 دننکیم [  دایرف  اهثاریم  دنـشکیم و  هرعن  اهنوخ  وا  هنارگمتـس  ياهتواضق  رثا  رب  دناشوپیم .  ار  نآ  دنادیم 
هب هک  هاگنآ  ادـخ  باتک  زا  رتشزرایب  یعاتم  نانآ  نایم  رد  دـنریمیم ،  یهارمگ  رب  دـننکیم و  یگدـنز  تلاهج  هیاس  رد  هک  یهورگ  زا 
زا رتتشز  يزیچ  نانآ  دزن  تسین .  دوش  فیرحت  هک  یماگنه  نآ ،  زا  رتاهبنارگ  رتجیار و  یئالاک  و  درادن ،  دوجو  دوش  هدـناوخ  یتسرد 

 . دشابیمن رکنم  زا  رتوکین  فورعم و 

دنکیم تواضق  دوخ  يأر  هب 

وا دوشیم ،  هضرع  نانآ  زا  یکی  هب  نید  ماکحا  زا  یمکح  هرابرد  ياهلئـسم  دـینک :  هجوت  هنیمز  نیمه  رد  ع »  ماما «  زا  يرگید  نخـس  هب 
اهنوخ و هرعن   [ 1 تسا [ .  هتـشاد  زاربا  ار  نایب  نیرتاسر  دـیوگیم  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  نادان  یـضاق  هیبشت  رد  ع »  ماما «  دـهدیمن . 
زا هلئـسم  نامه  دـنکیم .  تواضق  نآ  رد  دوخ  يأر  هب   [ 259 هحفـص [ تسا .  هدش  هدروآ  لاثم  متـس  ملظ و  تدـش  يارب  اهثاریم ،  دایرف 

یئاوشیپ دزن  نوگانوگ  ياهمکح  اب  تاضق  هاگنآ  دـنکیم  مکح  هلئـسم  نآ  رد  لوا  یـضاق  فالخ  رب  وا  دوشیم .  لاؤس  يرگید  یـضاق 
یکی و ناـنآ  يادـخ  هکیلاـح  رد  دـنکیم ،  بیوصت  ار  اـهنآ  همه  يأر  روبزم  ياوـشیپ  دـننکیم .  عاـمتجا  هداد  رارق  یـضاق  ار  ناـنآ  هک 

تسا یکی  ناشباتک  یکی و  ناشربمایپ 

تسا قفانم  ناشدنمشناد 

یئوگتسار زا  نابز  تسا و  مک  نآ  رد  قح  هدنیوگ  هک  دیتسه  ینامز  رد  امش  دینادب  دنکیم :  فیـصوت  نینچ  ار  شنامز  مدرم  ع »  یلع « 
 . تسا قفاـنم  ناشدنمـشناد  راـکهانگ و  ناـشریپ  وخدـب و  ناـشناوج  دنتـسه .  هاـنگ  مرگرـس  نآ  مدرم  تسا .  راوخ  تقیقح  وریپ  دـنک و 

دنکیمن يریگتسد  ناشریقف  زا  ناشدنمتورث  دراذگیمن و  مارتحا  ناشگرزب  هب  ناشکچوک 

دننکیم يراک  هابتشا 

نانآ لیالد  هک  اههقرف  نیا  ياطخ  زا  هنوگچ  اتفگش  تسین .  انیب  ياهدننیب  ره  تسین و  اونـش  يرادشوگ  ره  تسین و  دنمدرخ  يرادلد  ره 
ماگ یناسفن  تـالیامت  ریـسم  رد  دـننکیم و  يراـک   [ 260 هحفـص [ هابتـشا  مشابن ؟  تفگـش  رد  دراد ،  فالتخا  رگیدـکی  اب  ناـشنید  رد 
 [ . 1 دناهتشادنپ [  تشز  دوخ  هک  تسا  يراک  تشز ،  راک  و  دناهتخانش ،  وکین  دوخ  هک  تسا  يراک  نانآ  رظن  زا  کین  راک  دنرادیمرب . 
دوخ ياوشیپ  نانآ  زا  کی  ره  ایوگ  دـننکیم .  داـمتعا  شیوخ  راـکفا  رب  مهم  تاـعوضوم  رد  دـنربیم و  هاـنپ  دوخ  يوسب  تالگـشم  رد 

 [ . 2 تسا [  هتفرگ  شیوخ  زا  ار  مکحم  لیالد  راوتسا و  ياههریگتسد  دوخ  يأر  رد  هک  دشابیم 

يراددوخ

دیجنسب ار  دوخ  دیوش  هدیجنس  هکنآ  زا  شیپ  ادخ ،  ناگدنب  تسا :  هدرک  داریا  مدرم  يارب  ار  نآ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
هب هکنآ  زا  شیپ  دیشکب و  سفن  ولگ  ندش  گنت  زا  شیپ  دینک و  یگدیـسر  شیوخ  باسح  هب  دیریگ  رارق  باسح  دروم  هکنآ  زا  شیپ  و 

دمآ بوخ  نانآ  رظنب  هچ  ره  ینعی   [ 1 دوخ [  بناج  زا  ات  دنکن  کمک  ار  دوخ  هکیسک  دینادب  و   [ 3 دیدرگ [  میلست  دنربب  ار  امش  یتخس 
2 دننک [ .  هعجارم  یحضاو  نوناق  ای  راکشآ  لیلد  هب  هکنآ  نودب  دننادیم  حیبق  ار  نآ  دنرادنپ  تشز  ار  هچ  ره  دنرامـشیم و  وکین  ار  نآ 

 . ] دننکیم یقلت  یمکحم  هریگتسد  ار  نآ  هدش و  نئمطم  دوخ  ءارآ  هب  تسا  اهنآ  رد  هک  یصقن  لهج و  دوجو  اب  نانآ  زا  کی  ره  ینعی  [ 
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دنپ  [ 261 هحفص [ دنهد .  قوس  نآ  يوس  یتخس  هب  ار  امش  هکنآ  زا  شیپ  دینک  تعاطا  دناهتـساوخ  امـش  زا  تارادم  اب  ار  هچنآ  ینعی   [ 3
دشاب هدنهد  دنپ  ياهدنراد و  زاب  هدنهد و 

زیهرپب

دوس وت  هب  دـهاوخیم  وا  اریز  نک ،  زیهرپ  قمحا  اب  یتسود  زا  نم ،  كرـسپ  يا  دـهدیم :  دـنپ  نینچ  ع »  نسح «  شدـنزرف  هب  ع »  یلع « 
یتسود زا  و  دنکیم ،  رود  وت  زا  يدنمزاین  رایسب  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  وا  اریز  شاب ،  رذح  رب  لیخب  اب  یتسود  زا  و  دناسریم ،  نایز  دناسر 

وت يارب  ار  رود  هک  تسا  بارس  دننام  وا  اریز  نک ،  رذح  وگغورد  اب  یتسود  زا  و  دشورفیم ،  يزیچ  كدنا  هب  ار  وت  هک  زیهرپب  راکهبت  اب 
دنادرگیم رود  ار  کیدزن  و  کیدزن ، 

مشخ يدونشخ و 

 ] دناهدمآ درگ  ياهرفس  رس  رب  مدرم  اریز  دیشابن ،  نارگن  نآ  ناوریپ  یمک  تهج  زا  تیاده  هار  رد  مدرم ،  يا  دینک :  هجوت  نخـس  نیا  هب 
هرفس زا  روظنم   [ 1 دروآیم [ .  درگ  مشخ  يدونـشخ و  اهنت  ار  اهناسنا  مدرم ،  يا  تسا  ینالوط  شیگنـسرگ  هاتوک و  نآ  يریـس  هک   [ 1
فلع بآیب و  نابایب  رد  دور  ههاریب  هک  ره  دسریم و  يدابآ  بآ و  هب  دیامیپب  راکـشآ  هار  هک  ره  مدرم ،  يا   [ 262 هحفص [ تسا .  ایند 

 . دریگیم رارق 

متس یئورود و 

نمؤم نابز  انامه   [ . 1 دیشاب [  رذح  رب  قالخا  نتخاس  نوگرگد  نتسکش و  زا  دیناوخیم :  ریز  تالمج  نمـض  رد  ار  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
 : دنکیم هشیدنا  نآ  رد  دیوگب  ینخـس  دهاوخب  هاگره  نمؤم  اریز   [ . 2 دراد [  رارق  وا  نابز  تشپ  رد  قفاـنم  بلق  و  تسا ،  وا  بلق  تشپ 
هب نخـس  مادک  دنادیمن  دیوگیم و  دیایب  شنابزب  هچنآ  قفانم  و  دناشوپیم ،  ار  نآ  دوب  دـب  رگا  دـنکیم و  راکـشآ  ار  نآ  دوب  وکین  رگا 
نآ زا  هک  یقح  رب  ندمآ  درگ  تسا .  رگیدکی  هب  تبسن  ناگدنب  متـس  تسین ،  ضامغا  لباق  هک  یمتـس  اما  تسا  وا  نایز  هب  مادک  دوس و 
وا تیصخش  هب  دیدرگ  تسپ  رگا  راوگرزب  و  هتـسکش ،  وا  یتسار  تفگ  غورد  رگا  وگتـسار  الثم   [ 1 رد [  یئادج  زا  رتهب  دـیراد  تهارک 

تین قبط  رب  قفانم  اما  دیاشگیم .  نابز  تسا  دقتعم  هچنآ  هب  اهنت  وا  تسا .  وا  هدـیقع  وریپ  نمؤم  نابز  ینعی   [ 2 تسا [ .  هدش  دراو  للخ 
 [ 263 هحفـص [ دـشابیم .  شنابز  وریپ  وا  بلق  نیاربانب  دـنکیم .  لطاب  ار  نآ  ادرف  تفگ  یبلطم  زورما  رگا  دـیوگیم ،  نخـس  شکاـپان 

دوخ راـکب  هجیتـن  رد  دراد ،  زاـب  مدرم  بیع  زا  ار  شدوخ  بیع  هکیـسک  لاـحب  اـشوخ   [ . 1 دـیرادیم [  تسود  ار  نآ  هک  تـسا  یلطاـب 
دنشاب شیاسآ  رد  وا  هیحان  زا  مدرم  ددرگ و  لوغشم 

نادنواشیوخ

زاینیب دوخ  نادـنواشیوخ  زا  دـشاب  دـنمتورث  دـنچ  ره  ناسنا  مدرم ،  يا  تسا :  هدرک  داریا  مدرم  يارب  ع »  ماـما «  هک  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
بوسحم دارفا  نیرتگرزب  وا  هنابیاغ  تیامح  يارب  صخـش  نادـنواشیوخ  دراد .  جایتحا  ناشنابز ،  تسد و  هلیـسوب  نانآ  عاـفد  هب  تسین و 

همه زا  وا  هب  تبسن  دیآیم  شیپ  وا  يارب  هک  يراوگان  ثداوح  رد  دنیامن و  فرطرب  دنناوتیم  رتهب  همه  زا  ار  يو  یگدنکارپ  دنوشیم و 
راوشد نیگنس و  وا  رب  قح  هماقا  عامتجا و  قوقح  يادا  دنچ  ره  تسا  عامتجا  یگتسبمه و  ناهاوخ  هکیسک  ینعی   [ 1 دنرتنابرهم [ .  مدرم 

قح انب  دنچ  ره  وا  دنکیم ،  ششوک  عامتجا  مظن  یبارخ  رد  هکیسک  فالخ  رب  دوب ،  دهاوخ  یتخبشوخ  هتـسیاش  يدرف  نینچ  نکیل  تسا 
ره دـنک  تموکح  مدرم  رب  یئادـج  رگا  اریز  تسا ،  هتفهن  يدـبا  یتخبدـب  وا  تقوم  تذـل  رد  اما  ددرگیم ،  لـیان  شتقوم  يهتـساوخ  هب 
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هک یسک   [ 264 هحفـص [ ددرگیم .  هابت  یگدنز  دنکیم و  تشپ  تیعمج  هب  شیاسآ  دریگیم و  رارق  يرگید  بیـسآ  ضرعم  رد  يدرف 
تسا هدش  هتفرگ  يدایز  ياهتسد  وا  زا  اما  هدش ،  هتفرگ  اهنآ  زا  تسد  کی  تقیقح  رد  دشکب ،  تسد  دوخ  نادنواشیوخ  زا 

ناسنا تشرس 

رگا دشابیم :  اهنآ  فالخ  رب  يدنسپان  تافص  هدیدنسپ و  تافص  ياراد  یمدآ  بلق  دیوگیم :  نینچ  ناسنا  تشرس  هنیمز  رد  ع »  یلع « 
نآ يارب  مشخ  رگا  دزاسیم و  شدوبان  صرح  دیآ ،  شوجب  نآ  رد  عمط  رگا  و  دنادرگیم .  راوخ  ار  نآ  عمط  دروآ  يور  نآ  هب  دـیما ، 

و دنکیم .  شومارف  ار  اهنایز )  زا  يراددوخ (  دنک  تخبشوخ  ار  نآ  يدونشخ  رگا  و  دریگیم .  تخـس  نآ  هب  بضغ  يدنت و  دیآ  شیپ 
رگا و  دـیابریم .  ار  نآ  تلفغ  دـبای  شرتسگ  نآ  تینما  رگا  و  درادیم ،  شلوغـشم  راـک )  زا  نتـسج (  يرود  دریگارف  ار  نآ  سرت  رگا 

رقف و رگا  و  دـنکیم .  شیاوـسر  یباـتیب  دوـش  راـچد  یتبیـصم  هب  رگا  و  دـناشکیم .  یـساپسان  هب  ار  نآ  يزاـینیب  دروآ  تسدـب  یلاـم 
رگا و  دروآیم .  رد  ياپ  زا  ار  نآ  یناوتان  دریگ  تخـس  نآ  رب  یگنـسرگ  رگا  و  دنکیم .  شراتفرگ  الب  یتخـس و  دزگب  ار  نآ  یتسدـگنت 
هدننک هابت  نآ  هب  تبـسن  يورهدایز  ره  روآ و  نایز  نآ  هرابرد  یهاتوک  ره  سپ  دهدیم .  رازآ  ارنآ  مکـش  يرپ  درذگب  دـح  زا  نآ  يریس 

 [ 265 هحفص [ دشابیم 

نآ مدرم  راگزور و 

وا یماندـب  هک  يدرم  هب  تبـسن  يدرم  سپـس  تفرگ ،  ارف  ار  نآ  مدرم  راگزور و  يراـکوکین ،  هاـگره  دـینک :  تقد  اـبیز  نخـس  نیا  رد 
يدرم هب  تبـسن  يدرم  سپ  تفای  تموکح  شلها  راگزور و  رب  يراکهابت  هاگره  تسا و  هدومن  متـس  وا  هب  دوش  نامگدب  هدشن  راکـشآ 

يرادهزور اسب  دیوگیم :  نینچ  هزور  زامن و  هرابرد  ع »  یلع «  هک . . .  يرادهزور  اسبتـسا  هداد  رارق  رطخ  رد  ار  دوخ  دشاب  نامگ  شوخ 
تسبوخ هچ  دنامیمن .  يزیچ  جنر  يرادیب و  زج  شنداتسیا  زا  هک  يرازگزامن  اسب  و  درادن ،  يزیچ  یگنسرگ  زج  شنتـشاد  هزور  زا  هک 

ناشندرک راطفا  ناکریز و  باوخ 

مدرم فانصا 

رگمتـس و يراگزور  رد  ام  مدرم ،  يا  تسا :  هدرک  داریا  شنامز  مدرم  كاـپان  تشرـس  هراـبرد  ع »  ماـما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
زا دـیازفایم .  دوخ  یـشکندرگ  هب  راکمتـس  دوشیم و  بوسحم  راکدـب  نآ  رد  راـکوکین   [ 266 هحفـص [ میاهتفرگ .  رارق  ساپـسان  ینامز 

سپ دـیآ .  دورف  ام  رب  هکنآ  ات  میـسرتیمن  يراوگان  هثداح  چـیه  زا  مینکیمن و  لاؤس  مینادیمن  هچنآ  میربیمن و  ياهرهب  مینادیم  هچنآ 
 : مود  [ . 1 درادیمن [  زاب  داسف  زا  ار  وا  يزیچ  لام ،  یمک  ریشمش و  يدنک  یگراچیب و  زج  هک  یسک  لوا :  دنتسه :  هتسد  راهچ  رب  مدرم 

يربنم رب  ای  ددرگ  يراوس  ياهبسا  ورشیپ  ای  دربب  تمینغ  هب  یعاتم  هکنآ  رطاخب  هتخاس و  راکشآ  ار  دوخ  رش  هدیشک و  ریـشمش  هک  یـسک 
هک یـسک  موس :  ینادب .  دوخ  ياهب  ار  ایند  هک  تسا  یتراجت  دب  تسا .  هتخاس  هابت  ار  شنید  هدرک و  هدامآ  هنتف  يارب  ار  دوخ  دورب ،  الاب 

مهب کیدزن  ار  شیوخ  ماگ  هداد و  ناشن  راقواب  ار  دوخ  تسین :  ترخآ  يوجتـسج  رد  ایند  لـمع  هب  دـبلطیم و  ترخآ  لـمع  هب  ار  اـیند 
رد هک  یسک  مراهچ :  تسا .  هداد  رارق  تیصعم  هلیسو  ار  دنوادخ  هدرپ  هتسارآ و  يرادتناما  هب  ار  دوخ  هدز و  الاب  ار  شـسابل  هدراذگ و 

نایاسراپ سابل  رد  تعانق و  مانب  ار  دوخ  ور  نیزا  هدـنام ،  یقاب  دوخ  لاحب  هدـش و  مورحم  یئوج  تنطلـس  زا  هلیـسو  نتـشادن  یتسپ و  رثا 
267 هحفص [ درادیمن .  زاب  تموکح  ندرک  بلط  زا  ار  نانآ  لام ،  یمک  حالس و  فعض  تراقح و  زج  يزیچ  ینعی   [ 1 دهدیم [  تنیز 
 . تسا هتخاس  يراج  ار  ناشیاهکشا  رـشحم ،  زا  سرت  هدناشوپ و  ار  نانآ  ياهمـشچ  زیخاتـسر  زور  دای  هک  دناهدنام  یقاب  دنچ  ینادرم  و  [ 

يور زا  یضعب  و  دنتسه ،  هتسب  ناهد  شوماخ و  یعمج  و  هدروخ ،  تسکش  كانـسرت و  یخرب  و  يرارف ،  و  هدنار ،  نانآ  زا  یـضعب  سپ 
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ار مدرم  و  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  ناـنآ  تلذ  هدرک و  ماـنمگ  ار  ناـنآ  هیقت  دـنروجنر .  نیگهودـنا و  یهورگ  و  دـننکیم ،  توعد  صـالخا 
دناهدش مک  هک  هدش  هتشک  نانآ  زا  يردق  هب  و  دناهتشگ ،  لیلذ  هک  دناهدروخ  تسکش  اجنآ  ات  و  دناهدش ،  هتسخ  هک  دناهداد  دنپ  يردقب 

هب ایند  اریز  دینک ،  اهر  ار  هدیهوکن  يایند  و  دـنریگب ،  دـنپ  امـش  زا  ناگدـنیآ  هکنآ  زا  شیپ  دـیریگب ،  دـنپ  دوخ  ناگتـشذگ  زا  نیاربانب  . 
تسا هدرکن  افو  هدوب ،  نآ  هتخابلد  امش  زا  شیب  هک  یسک 

دنوریم يداب  ره  اب 

 . دنوریم يداب  ره  اب  دننکیم و  يوریپ  يزاوآ  ره  زا  هک  یناوتان  کچوک و  ناسگم  دنکیم :  فیصوت  نینچ  ار  شنامز  مدرم  ع »  یلع « 
 [ 268 هحفص [ دناهدربن .  هانپ  يراوتسا  هیاپ  هب  هتفرگن و  ینشور  شناد  وترپ  زا 

تسا هتفای  يزوریپ  گرزب  رب  هک  یکچوک  اسب 

نآ زا  هک  ارت  لقع  سرت ،  اریز  شاب ،  رذـحرب  تسا  اـمرفمکح  نآ  رب  سرت  هک  یـسلاجم  رد  نتفگ  نخـس  زا  دـینک :  هجوت  نخـس  نیا  هب 
زا درادیم .  زاب  تدوخ  ینابهگن  هطـساوب  یتسه ،  نآ  يزوریپ  ناهاوخ  هک  نامیا  ینابهگن  زا  ار  نآ  دـنکیم و  ناشیرپ  یئوجیم  کمک 

لها هک  یلفاحم  زا  و  درادیم .  زاب  نیقی  زا  دناریمیم و  ار  اههشیدنا  مشخ  اریز  زیهرپب ،  دنکیم  راداو  نآ  هب  ارت  هک  یـسک  ربارب  رد  مشخ 
زا ار  نانآ  هک  یتقاـیل  ياراد  دـننکیمن و  تاـعارم  ار  فاـصنا  نداد ،  شوگ  ندومن و  هجوت  تهج  زا  تنمـشد  وت و  ناـیم  يربارب  رد  نآ 
اریز شاب ،  رذح  رب  دنکیمن  كرد  ارت  نخس  هک  یسک  اب  نتفگ  نخس  زا  و  نک .  زیهرپ  دنتسین ،  دراد  زاب  وتب  تبـسن  هنارگمتـس  تواضق 

گرزب رب  هک  یکچوک  اـسب  تسا ،  طاـیتحا  عناـم  نمـشد  ریقحت  اریز  زیهرپب ،  نمـشد  ندرمـش  کـچوک  زا  و  دزاـسیم .  هدرزآ  ار  وت  وا 
تسا هتفای  يزوریپ 

دوب هام  شبش  غارچ 

ادخ ربمایپ  زا  يوریپ   [ 269 هحفص [ دشابیم :  حیسم  و  ص »  دمحم «  ترضح  هرابرد  یئابیز  نخـس  لماش  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
اریز دـشابیم ،  وت  ياـمنهار  نآ  ناوارف  ياهیدـب  اـهیئاوسر و  اـیند و  صقن  شهوـکن و  رب  وا  تسا .  یفاـک  وـت  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رانک رب  شیاـهتنیز  زا  هدـش و  يریگولج  شریـش  ندیـشون  زا  هدـیدرگ و  هداـمآ  نارگید  يارب  شبناوج  هدـش و  هتفرگ  وا  زا  نآ  فارطا 

وا شروخ  دیـشوپیم و  ربز  سابل  دادـیم و  رارق  دوخ  شلاب  ار  گنـس  هک  میوگب  میرم  نب  یـسیع  هرابرد  یهاوخب ،  رگا  تسا .  هدـیدرگ 
هک دوب  یهایگ  شیوبـشوتخ  يزبس  هویم و  دوب .  نیمز  ياهبرغم  اهقرـشم و  ناتـسمز ،  رد  شهاگیاج  دوب .  هاـم  شبـش  غارچ  یگنـسرگ و 

ار وا  هک  یعمط  هن  دزاس و  فرحنم  ار  وا  هک  یتورث  هن  دنک و  دوخ  هتفیرف  ار  وا  هک  تشاد  يرسمه  هن  دینایوریم .  نایاپراهچ  يارب  نیمز 
 . دوب شیاهتسد  وا  رازگتمدخ  شیاهاپ و  وا  بکرم  دنادرگ .  راوخ 

حیسم شور  هب 

فون يا  تفگ :  نمب  درک و  هاگن  ناگراتـس  هب  دـمآ و  نوریب  شرتسب  زا  هک  مدـید  ار  ع »  نینمؤملا «  ریما  یبش  دـیوگیم :  یلاـکب  فون 
شرف ار  نیمز  هک  دنتسه  یهورگ  نانآ  دناهتـسب .  لد  ترخآ  هب  هک  ایند  رد  نایاسراپ  لاحب  اشوخ  دومرف :  رادیب .  متفگ  رادیب ؟  ای  یباوخ 
شور هب  سپ  دناهتفرگ .  دوخ  شوپور  ار  اعد  و  نهاریپ ،  ار  نآرق  دناهداد و   [ 270 هحفص [ رارق  اراوگ  ار  نآ  بآ  رتسب و  ار  نآ  كاخ  و 

رد ياهدنب  ره  هک  تسا  یتعاس  نیا  تفگ :  تساخرب و  بش  زا  یتعاس  نینچ  لثم  رد  ع »  دواد «  دـناهتخاس  ادـج  دوخ  زا  ار  ایند  حیـسم ، 
 . دشاب سوساج  ای  ریگجاب  هکنآ  رگم  دوشیم  باجتسم  شیاعد  دنک  اعد  نآ 
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دیئوگم دینادیمن  هچنآ 

 ، ادخ دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم  ادخ ،  ناگدـنب  يا  تسا :  هدرک  داریا  ناشیدـناریخ  فیـصوت  رد  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
رود دوخ  زا  ار  یناسفن  تـالیامت  هک  تسا  نیا  شتلادـع  هلحرم  نیتسخن  سپ  تسا .  هداد  رارق  دوخ  مزـالم  ار  تلادـع  هک  تسا  ياهدـنب 

نآ گنهآ  هکنآ  رگم  دراذـگیمن  یقاب  ینایاپ  کین  راـک  يارب  دـیامنیم .  راـتفر  نآ  قبط  رب  دـنکیم و  فیـصوت  ار  قح  تسا .  هتخاـس 
يزیچ رد  قح  ابلاغ  اریز  دیئوگم ،  دینادیمن  هچنآ  مدرم ،  يا  دنکیم .  دصق  ار  نآ  هکنآ  رگم  دربیمن  يزیچ  رد  یبوخ  نامگ  دنکیم و 

 [ 271 هحفص [ دیراد  روذعم  دیرادن  وا  رب  یلیلد  تجح و  هک  ار  یسک  دیسانشیمن و  ار  نآ  هک  تسا 

تسا یتسار  اب  مأوت  ناشراتفگ 

ار ناراکزیهرپ  نینمؤملا ،  ریما  ای  تفگ :  ترضح  نآ  هب  دنتفگیم  مامه »  ار «  وا  هک  بلاط  وبا  رسپ  باحـصا  زا  یکی  هک  تسا  هدش  لقن 
نانخس ناراکزیهرپ  فیـصوت  رد  هاگنآ  درک  گنرد  یمک  وا  خساپ  رد  ع »  ماما «  منیبیم  ار  نانآ  ایوگ  هک  نک  فیـصوت  نانچ  نم  يارب 

زا هکیلاـح  رد  دـیرفآ  ار  مدرم  ناحبـس  دـنوادخ  دورد ،  ساپـس و  زا  سپ  دـیناوخیم :  ـالیذ  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  تـفگ  یناوارف  ياـبیز 
يدوس وا  يارب  نارادربنامرف  تعاطا  دـناسریمن و  ینایز  وا  هب  ناراکنهانگ  تیـصعم  اریز  دوب ،  نمیا  ناشینامرفان  زا  زاـینیب و  ناـشتعاطا 

دنناراکزیهرپ ایند  رد  داد .  رارق  دوخ  هبترم  رد  ایند  رد  ار  سک  ره  دومن و  میـسقت  نانآ  نایم  ار  ناشیگدـنز  لیاسو  يزور و  سپ  درادـن . 
هچنآ زا  تسا .  ینتورف  يور  زا  ناشراتفر  داصتقا و  ساـسا  رب  ناـشکاشوپ  یتسار و  اـب  مأوت  ناـشراتفگ  دنـشابیم :  اهتلیـضف  ياراد  هک 

ار دوخ  يراتفرگ ،  رد  دناهداد .  ارف  شوگ  تسا  دـنمدوس  نانآ  يارب  هک  یـشناد  يوسب  دناهدیـشوپ و  مشچ  هدرک  مارح  نانآ  رب  دـنوادخ 
دننکیمن یباتیب  دـنوشیم و  راودـیما  ادـخ  هب  دـندمآ  راـتفرگ  یئـالب  هب  رگا  ینعی   [ 1  [ ] 1 دـننیبیم [  شیاسآ  رد  هک  دـننیبیم  ناـنچ 

دوخ كدـنا  لامعا  هب  تفرگیمن .  رارق  ناشندـب  رد  ناج  ياهظحل  هدـش ،  نیعم  نانآ  يارب  هک  یتدـم  لجا و  دوبن  رگا  و   [ 272 هحفص [
نانآ زا  یکی  رگا   [ 1 دنناساره [  شیوخ  رادرک  زا  دننادیم و  مهتم  ار  دوخ  ور  نیزا  دننادیمن .  دایز  ار  دایز  لمع  دـنوشیمن و  دونـشخ 

 . تسا نم  زا  رتاناد  نم  هب  مراگدرورپ  مرتاناد و  دوخب  يرگید  زا  نم  دـیوگیم :  دـسرتیم و  هدـش  هتفگ  وا  هرابرد  هچنآ  زا  دنیاتـسب ،  ار 
هناـشن شخبب .  دـننادیمن  هک  ارم  ناـهانگ  هد و  رارق  دـنرادنپیم  هـچنآ  زا  رتـهب  ارم  نـکم و  هذـخاؤم  دـنیوگیم  هـچنآ  هـب  ارم  ادـنوادخ 

 . تسا نتورف  تدابع  رد  و  ورهنایم ،  تورث ،  رد  تسا .  نامیا  اب  نیقی  رد  شیدـنارود و  یئوخـشوخ  رد  ینیبیم  هک  تسا  نآ  راـکزیهرپ 
شناد اب  ار  يرابدرب  دیوجیم .  يرود  عمط  زا  تسا و  نامداش  تیاده  رد  رابدرب و  یتخـس  رد  دنکیم و  هولج  هتـسارآ  یتسدگنت  ماگنه 

هک یسک  هب  دشخبیم و  هدومن  متس  وا  هب  هک  ار  یسک  تسا .  ینمیا  وا  رش  زا  دوریم و  یبوخ  راظتنا  وا  زا  دزیمآیم .  رادرک  اب  ار  راتفگ  و 
مرن و شراتفگ  تسا و  رود  تشز  نخس  زا  هکیلاح  رد  ددنویپیم ،  هدیدرگ  ادج  وا  زا  هک  یسک  هب  دنکیم و  ناسحا  هدومن  مورحم  ار  وا 

یشکندرگ دنسرتیم و  وا  رفیک  ادخ و  زا  دنتفرگ  رارق  شیاسآ  رد  رگا  و  دنتسه ،  یتحار  شیاسآ و  رد  یئوگ  راکشآ  شاهدیدنـسپ  راک 
هب دشابیم .   [ 273 هحفـص [ دنناسرت .  دوخ  لامعا  رد  یهاتوک  رطاخب  ینعی   [ 1 دنتسه [ .  يراتفرگ  الب و  رد  ایوگ  دننکیمن  یـساپسان  و 

هاوگ قح  يارب  هکنآ  زا  شیپ  دـنکیمن .  هاـنگ  درادیم  تسود  ار  وا  هکیـسک  هراـبرد  دـنکیمن و  متـس  درادیم  نمـشد  ار  وا  هک  یـسک 
يداش نارگید  بئاصم  رد  دناسریمن و  نایز  هیاسمه  هب  دناوخیمن و  تشز  ياهبقل  هب  ار  یـسک  دنکیم .  فارتعا  قح  هب  دوش  هدروآ 
يرود دنتحار .  وا  تسد  زا  مدرم  تمحز و  رد  شیوخ  هیحان  زا  شدوخ  دوشیمن .  جراخ  قح  زا  ددرگیمن و  دراو  لطاب  رد  دـنکیمن . 

یهاوخدوخ و اب  مأوت  وا  يرود  تسا .  ینابرهم  یئوخشوخ و  تهج  زا  نایانشآ  هب  وا  یکیدزن  و  یکاپ ،  دهز و  ساسا  رب  صاخـشا  زا  وا 
 . دشابیمن گنرین  رکم و  رثا  رب  شیکیدزن  تسین و  یگرزب 
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ناقفانم

 ] دنیآیم رد  فلتخم  تالاح  نوگانوگ و  ياهگنر  هب  دنکیم :  فیصوت  ار  ناقفانم  نآ  نمض  رد  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمسق 
 [ 3 دنزیریم [  اهکـشا  یهودـنا  ره  رد  دـنراد و  ياهطـساو  یلد  ره  دزن  و   [ 2 دـشابیم [  ياهداتفا  كاـخ  هب  ناـنآ  يارب  یهار  ره  رد   [ 1

رایسب هچ  ینعی   [ 2 دنتسین [ .  راوتسا  هدیقع  کی  رب  دنیوگیم و  نخس  نوگانوگ  عاونا  هب  ینعی   [ 1 هداد و [  ماو  مهب  ار  رگیدکی  شیاتس 
شاداپ  [ 274 هحفص [ دنزادنایم .  هیرگ  هب  ار  دوخ  دنهاوخب  تقو  ره  ینعی   [ 3 دناهدنکفا [ .  تکاله  هب  ار  نانآ  هداد و  بیرف  هک  يدارفا 

يارب دننکیم .  فارسا  دننک  مکح  رگا  دننکیم و  اوسر  دنیامن  شنزرس  رگا  دنزرویم و  رارـصا  دننک  لاؤس  رگا  دنربیم .  راظتنا  ار  نآ 
 : دناهتخاس هدامآ  یغارچ  یبش  ره  يارب  يدیلک و  يدرد  ره  يارب  یلتاق و  ياهدنز  ره  يارب  یفارحنا و  یتسار  ره  يارب  یلطاب و  یقح  ره 

 . دنوشیم لسوتم  عمط  هب  يدیمون  ببس  هب  دنهد ،  جاور  ار  دوخ   [ 1 سیفن [  يالاک  دنراد و  اپب  ار  دوخ  رازاب  هکنآ  يارب 

تسا یگشیمه  نانآ  يارب 

دناسرتیمن و ار  نانآ  اهتشحو  دنکیم :  فیصوت  نینچ  دناهتسج ،  يرود  ایند  زا  هک  ار  یناسک  شنانخس  زا  یکی  نمـض  رد  ع »  یلع « 
دنتسه ینابیاغ  دنهدیمن .  شوگ  تخس  ياهدعر  هب  دنرادن و  ینارگن  اههلزلز  زا  دزاسیمن .  نیگهودنا  ار  نانآ  عاضوا ،  ندش  بسانمان 

اهربخ و یناهنپ  دندش .  هدنکارپ  یلو  دندوب  مه  درگ  دنوشیمن .  رضاح  سلاجم  رد  هک  دنتسه  ینارـضاح  تسین و  ناشرظتنم  یـسک  هک 
یگنگ هب  ار  ناشیئایوگ  هک  دناهدیشون  یماج  نانآ  هکلب  تسین ،  ناشهاگیاج  يرود  تدم و  ندوب  ینالوط  رثا  رد  ناشیاهرهش  یـشوماخ 

 . دـناهداد تنیز  ار  نآ  هک  تسا  یئاـهگنرین  سیفن ،  يـالاک  زا  روـظنم   [ 1 لیدـبت [  نوکـس  هب  ار  ناـشتکرح  يرک و  هب  ار  ناشیئاونـش  و 
ياهتبـسن دـنوریمن .  رگیدـکی  ندـیدب  هک  یناتـسود  دـنریگیمن و  سنا  مه  اـب  هک  دنتـسه  یناـگیاسمه  تسا .  هدومن   [ 275 هحفص [

اب دنتسه و  اهنت  دناهدمآ  درگ  اجکی  هکنیا  اب  یگمه  ور  نیزا  تسا ،  هدیدرگ  عطق  نانآ  زا  يردارب  بابسا  هدش و  هنهک  اهنآ  نایم  یئانشآ 
نآ رد  هک  يزور  بش و  زا  کی  ره  یبش  زور  يارب  هن  دنـسانشیم و  یحبـص  بش  يارب  هن  دنرود .  مه  زا  دندوب  رگیدـکی  تسود  هکنیا 

 [ . 1 تسا [  یگشیمه  نانآ  يارب  دناهدرک  چوک 

دنزاسیم التبم  تشحو  سرت و  هب 

هدنوش ادج  نآ  میقم  هدننک و  چوک  نآ  نکاس  دـیوگیم :  نخـس  ایند  هرابرد  نآ  نمـض  رد  ع »  ماما «  هک  تسا  یئابیز  هبطخ  زا  یتمـسق 
هجیتن رد  دروآیم .  رد  شبنج  هب  ار  دوخ  لـها  دنکـشیم ،  اـیرد  رکیپ  هوک  جاوما  ناـیم  رد  ار  یتـشک  هک  یتخـس  ياـهداب  دـننام  تسا . 

هدروآرد تکرح  هب  ار  نانآ  دوخ  نماد  اب  اهداب  دننزیم و  اپ  تسد و  اهجوم  لد  رد  هتفای  یئاهر  یخرب  دندرگیم و  قرغ  مدرم  زا  یضعب 
يزور نآ  يارب  دـنریمب  بش  رگا  دنـسانشیمن و  یبـش  نآ  يارب  دـنریمب  زور  رگا   [ 1 سپ [   [ 2 دـنزاسیم [  ـالتبم  تشحو  سرت و  هب  و 

دش قرغ  هکیسک   [ 276 هحفص [ دننامیم  هدنز  یضعب  دنوشیم و  دوبان  مدرم  زا  یخرب  یتشک  نتـسکش  ماگنه  ینعی   [ 2 دنسانشیمن [ . 
 . ددرگیم راپسهر  تکاله  يوسب  تفای  تاجن  هکیسک  تسین و  نکمم  وا  تفایرد 

دوب رتینالوط  نانآ  رمع 

رذح رب  ایند  زا  ار  امش  نم  دورد ،  ساپس و  زا  سپ  تسا :  هدرک  داریا  ایند  تالاح  هنیمز  رد  ار  نآ  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمسق 
تسا هدیدرگ  هتسارآ  گنرین  هب  هتفای و  تنیز  اهزورآ  هب  هدش و  هدیچیپ  اجیب  ياههتساوخ  هب  تسا ،  زبسرس  نیریـش و  ایند  اریز  مرادیم ، 

يور یـسک  هب  نآ  ياهیـشوخ  و  تسا ،  هدـش  نایرگ  نآ  لابندـب  هکنآ  رگم  هتفرگن ،  رارق  يداش  تمعن و  رد  اـیند  هیحاـن  زا  سکچیه  . 
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ناـهاگماش ناـسنا و  ناـبیتشپ  نادادـماب  هک  تسا  راوازـس  و  تسا ،  هدرک  تشپ  وا  هب  هدیـشخب و  وا  هـب  ار  شیاهیدـب  هـکنآ  رگم  هدرواـین 
نآ شیاسآ  یشوخ و  زا  سکچیه  ددرگیم .  ابورپ  خلت و  شرگید  فرط  دوش  اراوگ  نیریـش و  نآ  فرط  کی  رگا  و  ددرگ ،  شنمـشد 
رد اهجوم  دنریگیم ،  رارق  اهجوم  لد  رب  لاب و  رب  و  دنکیم ،  لمحت  ار  یتخس  جنر و  شراوگان  ثداوح  زا  هکنآ  رگم  دسریمن  وزرآ  هب 

دناهتفرگ رارق  اـهداب  شوختـسد  هدـنام و  هدـنز  هکناـنآ  دوشیم .  وروریز  ـالاب  فرطب  شتـشپ  مکـش و  هک  تسا  یناوـیح  یئوـگ  تمظع 
 ، سرت ياهرپهاش  رب  هکنآ  رگم  دـنکیمن  ماش  نآ  شیاسآ   [ 277 هحفص [ دندرگیم .  راپـسهر  يدوبان  هب  ینالوط  جنر  زا  سپ  ماجنارس 

دامتعا ایندـب  هکیـسک  رایـسب  هچ  تسا و  هتخاس  دـنمدرد  ار  وا  ایند  هتـشاد و  دامتعا  اـیند  هب  هک  یـسک  رایـسب  هچ  دروآیم  زور  هب  ار  بش 
هک یـسک  رایـسب  هچ  و  تسا ،  هدومن  تسپ  ار  وا  ایند  هتـشاد و  تمظع  هکیـسک  رایـسب  هچ  و  تسا ،  هدـنکفا  كاخ  هب  ار  وا  ایند  هتـشاد و 
 ، هدیدالب نآ  دنمتورث  و  هدروخ ،  تسکش  نآ  دنمجرا  و  هتفر ،  تسد  زا  نآ  تنطلس  تسا .  هدنادرگ  لیلذ  ار  وا  ایند  هدوب و  ربکت  ياراد 

ناشراثآ رتینالوط و  نانآ  رمع  هکیلاح  رد  دیتسین ؟  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  ياههناخ  رد  امش  ایآ  تسا  هدز  تراغ  نآ  هیاسمه  و 
هاگنآ دـندیزگرب ،  هدـیتسرپ و  دنتـساوخ  هکنانچنآ  ار  ایند  دوب  رتهوبنا  ناشنایرگـشل  رتشیب و  ناشتیعمج  رترود و  ناشیاهوزرآ  رتهدـنیاپ و 
یبوخ هب  ای  هدومن ،  کمک  ار  نانآ  ای  دشاب ،  هداد  هیدف  نانآ  هب  ار  یسک  ایند  هک  هدیسر  ربخ  امـش  هب  ایآ  دندرک  چوک  نآ  زا  هشوت  نودب 

؟  دشاب هدرک  یهارمه  نانآ  اب 

امش دابآ  ياهنابایخ  رب  ياو 

ناسکرک ياهلاب  دننام  یئاهلاب  هک  امش ،  هتسارآ  ياههناخ  دابآ و  ياهنابایخ  رب  ياو  دیوگیم :  نخس  هرـصب  تشونرـس  هرابرد  ع »  یلع « 
وجتسج ناشبیاغ  زا  دنکیمن و  هیرگ  یـسک  نانآ  هتـشک  رب  هک  یهورگ   [ 278 هحفـص [ نآ  زا  دراد ،  نالیپ  موطرخ  دننام  یئاهموطرخ  و 

متسه انیب  نآ  تقیقح  هب  ماهتفرگ و  هزادنا  ار  نآ  رادقم  و  ماهدرک ،  نوگژاو  ور  هب  ار  ایند  نم  دوشیمن . 

هدش هتفاکش  ام  ياههوک  ایادخ 

تبحم و هفطاع و  زا  راشرـس  هک  تسا  یئاههبطخ  زا  هبطخ  نیا  تسا .  هدرک  داریا  ناراب  بلط  ماگنه  ار  نآ  ع »  ماـما «  هک  تسا  ياهبطخ 
هنـشت ام  نایاپراهچ  هدش و  دولآ  درگ  ام  ياهنیمز  هتفاکـش و  ام  ياههوک  ایادخ  تسا :  دوجو  تمظع  ناهج و  راگدیرفآ  ربارب  رد  ینتورف 

اهریگبآ هب  قایتشا  اههاگارچ و  رد  تفر  دمآ و  زا  دننکیم و  هلان  ناشنادنزرف ،  رب  ناردام  يهلان  دننام  دننادرگرس و  ناشیاهاگباوخ  رد  و 
يهلان هب  اههاگرذگ و  رد  نایاپراهچ  ینادرگرس  هب  ایادخ  نک  محر  نادنموزرآ  قایتشا  ناگدننک و  هلان  يهلان  هب  ایادخ  دناهدش .  هتـسخ 

هکیئاهربا هدروآ و  يور  ام  هب  یطحق  رغال  ياهرتش  هک  میدـمآ  نوریب  وت  يوسب  یماگنه  ایادـخ  نک  محر  ناشیاههاگباوخ  برد  رب  اهنآ 
نیا رد  ینکیم :  نیمأت  ار  هدـننک  تساوخرد  يهتـساوخ  یتسه و  نیگهودـنا  دـیما  وت  دـناهدومن .  تفلاخم  ام  اـب  دنتـشاد  ناراـب  لاـمتحا 

نامناهانگ لامعا و  هب  ار  اـم   [ 279 هحفـص [ هک  میناوخیم  ارت  دناهدش  دوبان  نایاپراهچ  هدـیرابن و  اهربا  هدـش و  دـیما  ان  مدرم  هک  ماگنه 
تـشرد ناراب  یهد ،  شرتسگ  اـم  رب  ار  تتمحر  زیگنا ،  تفگـش  اـبیز و  هاـیگ  تکرب و  رپ  راـهب  ناراـب و  رپ  ربا  هلیـسوب  ینکن و  هذـخاؤم 

یبآ مینکیم ،  بآ  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ینادرگزاب .  تسا  هتفر  نیب  زا  هچنآ  یئامن و  هدـنز  تسا  هدرم  هچنآ  نآ  هلیـسوب  هک  ياهرطق 
هویم شاهخاش  دنک و  دشر  شهایگ  هک  دشاب  هدـننک  باریـس  روآ و  هایگ  اراوگ ،  تکرب ،  رپ  كاپ ،  ناوارف ،  لماک ،  هدـننک ،  هدـنز  هک 

زا یبآ  ایادخ  ینادرگ .  هدنز  ار  تاهدرم  ياهرهش  یـشخب و  ورین  ار  دوخ  ناوتان  ناگدنب  هلیـسو  نیدب  ات  دشاب  مرخ  زبس و  شگرب  دهد و 
ام ياههویم  زیخلـصاح و  یحاون  ددرگ و  يراج  ام  دوگ  ياـهنیمز  رد  دوش و  هاـیگرپ  اـم  عفترم  ياـهنیمز  نآ  ببـس  هب  هک  میهاوخیم  وت 

دننک هدافتسا  وت  هدرتسگ  ياهتکرب  زا  ام  هموح  دنربب و  هرهب  تسد  رود  مدرم  دننامب و  هدنز  ام  نایاپراهچ  ددرگ و  ناوارف 
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مدرم یئوگدب 

تیـصعم ناراکهانگ و  اب  تسا  راوازـس  دناهتـسج  يرود  ناهانگ  زا  هک  یناسک  يارب  دـیوگیم :  نینچ  مدرم  تبیغ  زا  یهن  رد  ع »  یلع « 
دنکیم و یئوگدب  شردارب  زا  هک  ياهدـننک  تبیغ  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  دـشاب ،  طلـسم  نانآ  رب  يرازگـساپس  دـننک و  ینابرهم  ناراک 
وا دـیاش  هک  نکم  باتـش  شهانگ ،  رثا  رب  یـسک  یئوجبیع  رد  ادـخ ،  هدـنب  يا  دـیامنیم ؟  شنزرـس  شتبیـصم  رد  ار  وا   [ 280 هحفص [

يوش راتفرگ  باذع  هب  نآ  رثا  رب  دیاش  هک  شابم  نمیا  دوخ  رب  یکچوک  هانگ  چیه  زا  دشاب و  هدش  هدیزرمآ 

دسریم ارف  ادرف  درذگیم و  زورما 

 [ 1 ناتدوخ [  زا  ینانابهدید  امـش  رب  دینادب  ادخ ،  ناگدنب  يا  تسا :  هدرک  داریا  مدرم  يارب  ع »  یلع «  ماما  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
 . تسا هدـش  هتـشامگ  دـننکیم ،  ظفح  ار  ناتیاهسفن  هرامـش  امـش و  لاـمعا  هک  یئوگتـسار  ناـنابهگن  ناـتیاضعا و  زا  یئاـهسوساج  و 
هب ادرف  یتسار  دنکیمن .  ناهنپ  اهنآ  زا  ار  امـش  هدـش  هتـسب  مکحم  هک  یگرزب  برد  و  دـناشوپیمن ،  نانآ  زا  ار  امـش  رات ،  بش  یکیرات 

دوخ یئاهنت  لزنم  هب  امـش  زا  کی  ره  ایوگ  دـسریم .  ارف  نآ  یپ  زا  ادرف  درذـگیم و  تسا  نآ  رد  هچ  ره  اب  زورما  تسا .  کیدزن  زورما 
هک تسا  نادجو  نابهدـید ،  زا  روظنم   [ 1 تبرغ [  یـسک و  یب  ياج  تشحو و  يارـس  یئاهنت و  هناخ  زا  اتفگـش  تسا .  هدیـسر  نیمز  زا 

281 هحفـص [ دنکیمن .  اطخ  ندناسرت  ریدخت و  رد  تسین و  لفاغ  یمدآ  نداد  هجوت  زا  زگره  تسا و  ناسنا  یناهنپ  هدنهددنپ  نابهگن و 
[

رفس يرود  زا  هآ 

مهدیم یهاوگ  تفگ :  رارـض  درک .  لاؤس  ع »  نینمؤملا «  ریما  هرابرد  وا  زا  هیواعم  دش .  دراو  هیواعم  رب  یئابـض  هزمح  نب  رارـض  يزور 
دوخ شیر  هداتـسیا و  تدابع  بارحم  رد  دوب  هدرتسگ  ار  یکیرات  ياههدرپ  بش  هکیماگنه  مدـید ،  درکیم  تدابع  هکیئاـج  رد  ار  وا  هک 

ایآ نم  زا  وش  رود  ایند ،  يا  ایند  يا  تفگیم :  درکیم و  هیرگ  نوزحم  ناـسب  دـیچیپیم و  دوخب  هدـیزگرام  دـننام  هتفرگ و  تسد  رد  ار 
وت هب  نم  بیرفب .  ار  يرگید  وت  يوزرآ  تسا  رود  هچ   [ 1 دابم [  کیدزن  وت  نامز  یتسه ؟  نم  ناهاوخ  ای  ینکیم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ 

تمظع رفـس و  يرود  هار و  يزارد  هشوت و  یمک  زا  هآ  تسا  تسپ  وت  يوزرآ  زیچاـن و  وت  تیمها  هاـتوک و  وـت  یگدـنز  مرادـن .  يزاـین 
 [ 2 دورو [  هاگیاج 

دوجو تعیبط 

روظنم  [ 2 دوش [ .  نیزگیاج  ملد  رد  وت  تبحم  یـسرب و  نم  بلق  هب  هک  يزور  دـیاین  ینعی   [ 1 هک [  تسا  یئاـههبطخ  زا  یکی  هبطخ  نیا 
دوجو تـالاح  تعیبـط و  هب  تبـسن  ع »  یلع «  قیمع  كرد  زا  یکاـح   [ 282 هحفـص [ تسا .  لمع  یـسررب  يارب  ادخ  ربارب  رد  نداتـسیا 

هکنآ رگم  دیسریمن  ایند  ياهتمعن  زا  یتمعن  چیه  هب  دشابیم .  ینتفرگ  ولگ  یندروخ  ره  رد  و  ولگ ،  رد  نتسج  ياهعرج  ره  اب  دشابیم : 
زا يرگید  زور  هکنآ  رگم  دـسریمن  دوخ  رمع  زور  کی  هب  امـش  نـالاسنهک  زا  یلاـسنهک  چـیه  و  دـیهدیم ،  تسد  زا  ار  يرگید  تمعن 

يارب ياهناشن  رثا و  و  دوریم ،  نیب  زا  وا  یلبق  يزور  هکنآ  رگم  دوشیمن  دیدجت  كاروخ  رد  ینوزفا  وا  يارب  و  ددرگیم ،  دوبان  شرمع 
هنهک وا  هزات  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دوشیمن  دـیدجت  وا  يارب  ياهزاـت  چـیه  و  ددرگیم ،  یناـف  شرگید  رثا  هکنآ  رگم  دـیآیمن ،  دوجوب  وا 

رد میتـسه  اـهنآ  عورف  اـم  هک  یئاـهنامدود  اـنامه  دوـشیم .  مک  وا  زا  ینمرخ  هکنآ  رگم  دـیوریمن  وا  يارب  ياهشوـخ  چـیه  و  دوـشیم ، 
دنتشذگ
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تخادنا نایرج  هب  نآ  رد  ینابات  هام 

داجیا و ار  اضف  فاکش  هاگنآ  دیوگیم :  نخس  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  زاغآ  زا  نآ  نمـض  رد  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
دینادرگ يراج  نآ  رد  دوب  ناطلغ  مهیور  ناشورخ و  شجاوما  هک  یبآ  سپس  درک ،  ثادحا  ار  یئاوه  ياههار  دومن و  زاب  ار  نآ  فارطا 

رارق دنت  ار  نآ  شزو  هک  يرگید  داب  هاگنآ  دیناشنرب .  دوب  دـنلب  يادـص  اب   [ 283 هحفـص [ دنمورین و  هک  يدـنت  داب  تشپ  رب  ار  بآ  نآ  . 
دـینابنج و گشم  دـننام  ار  بآ  مه  داـب  نآ  داد .  ناـمرف  اـهایرد  جوم  نتخیگنا  رب  ناوارف و  بآ  ندز  مهرب  هب  ار  نآ  سپـس  دـیرفآ ،  داد 
 . دـمآ الاب  یناوارف  بآ  ات  دـیزو  نآ  هب  دـنادرگ ،  زاب  شکرحتم  هب  ار  شنکاس  شرخآ و  هب  ار  نآ  لوا  هک  يروطب  اـضف  رد  شزو  ناـسب 

هریاد يرادم  رد  ار  نابات  هام  دیـشروخ و  ناشفارون  غارچ  اهنآ  رد  تسارایب و  اهنکفارون  ینـشور  ناگراتـس و  تنیز  هب  ار  اهنامـسآ  هاگنآ 
تخادنا نایرج  هب  كرحتم  یفقس  دننام و 

بآ شورخ 

ناهانگ و  اهنابایب ،  رد  ناگدنرد  هرعن  هب  دنوادخ  تسا :  هدمآ  نایم  هب  ادخ  تردـق  زا  نخـس  نآ  نمـض  رد  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
تسا اناد  اهدابدنت ،  هلیسوب  بآ  شورخ  و  گرزب ،  ياهایرد  رد  نایهام  تفر  دمآ و  و  اهتولخ ،  رد  ناگدنب 

روکبش شنیرفآ 

نیا زومرم  شنیرفآ  شزیگناتفگش  ياهتمکح  قیقد و  عیانـص  زا  یکی  دیوگیم :  نخـس  روکبـش  شنیرفآ  زا  هبطخ  نیا  رد  ع »  یلع « 
ياهدنز ره  مشچ  هک  بش  یکیرات  و  ددنبیم ،  ار  اهنآ  هدید  تسا  زیچ  ره  هدنیاشگ  هک  زور  یئانشور  هک  تسا  اهروکبش   [ 284 هحفص [

رد دـنریگب و  کـمک  نازورف  دیـشروخ  وترپ  زا  هکنیا  زا  تسا  اـنیبان  ناـشیاهمشچ  هنوـگچ  دـنکیم .  زاـب  ار  اـهنآ  يهدـید  ددـنبیم ،  ار 
رون شبات  هنوگچ  و  دندرگ ؟  لئان  دوخ  بولطم  هب  دیـشروخ  رون  ندـش  راکـشآ  ماگنه  دـنوش و  يربهر  نآ  هلیـسوب  دوخ  ياههاگرذـگ 

هکیئاـج رد  نتفر  زا  ناـشدوخ  ياـه  هاـگنیمک  رد  ار  اـهنآ  هتـشادزاب و  تسا  روـن  ضرعم  رد  هک  یئاـهاج  هب  نتفر  زا  ار  اـهنآ  دیـشروخ ، 
ار بش  هدناشوپ و  اهکلپ  هلیسوب  ار  دوخ  نامـشچ  ياههقدح  زور ،  رد  اهنآ  تسا ؟  هدومن  ناهنپ  تسا ،  راکـشآ  دیـشروخ  یگدنـشخرد 

یکیرات تدش  رثا  رب  تسین و  اهنآ  ناگدید  عنام  بش  یکیرات  دنیوجیم .  هار  يزور  يوجتـسج  رد  نآ  هلیـسوب  هک  دناهداد  رارق  یغارچ 
رب نآ  رون  یگدنشخرد  دیدرگ و  راکشآ  شزور  ياهینشور  تشادرب و  راسخر  زا  هدرپ  دیشروخ  هک  یماگنه  دنتـسیایمن .  زاب  نتفر  زا 

هزنم دننکیم .  افتکا  دناهدروآ  تسد  هب  اهبش  یکیرات  رد  هچنآ  هب  هتـشاذگ و  اهمـشچ  فارطا  رب  ار  اهکلپ  دمآ ،  رد  اهرامـسوس  ياههنال 
يارب ناشیاهتـشوگ  زا  و  هداد ،  رارق  اهنآ  شمارآ  تحارتسا و  يهلیـسو  ار  زور  و  يزور ،  يهلیـسو  زور  ياـجب  ار  بش  هک  یئادـخ  تسا 

ناوختـسا رپ و  ياراد  شوگ  ياههلال  دـننام  ناشیاهلاب  یئوگ  دـنورب ،  الاب  نآ  هلیـسوب  زاورپ ،  هب  جایتحا  ماگنه  اـت  هدـیرفآ  یئاـهلاب  اـهنآ 
هن دنوش و   [ 285 هحفص [ هراپ  ات  دنتسه  كزان  هن  هک  دنشابیم  لاب  ود  ياراد  اهنآ  ینیبیم .  ادیوه  راکشآ و  ار  اهگر  ياج  طقف  تسین ، 

دنیشنیم و مه  نآ  دنیشنب  شردام  هاگره  تسا :  اهنآ  هب  هدنهانپ  هدیبسچ و  ناشهچب  هکیلاح  رد  دننکیم  زاورپ  دنشاب .  نیگنـس  ات  تفلک 
یهاگ ات  دنک و  لمح  ار  نآ  دناوتب  شیاهلاب  هتفرگ و  توق  شیاضعا  ات  دوشیمن  ادج  ردام  زا  درپیم ،  مه  نآ  دـنک  زاورپ  شردام  یتقو 

دشاب هدش  هدیرفآ  وا  ریغ  زا  البق  هک  یئایشا  راگدیرفآ  تسا  هزنم  سپ  دسانشب .  ار  دوخ  دوس  یگدنز و  ياههار  هک 

سوواط شنیرفآ 

 ، شنیرفآ رد  اهغرم  نیرتتفگش  زا  دیوگیم :  نخس  سوواط  شنیرفآ  یتفگش  زا  نآ  نمض  رد  ع »  ماما «  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یتمـسق 
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خیب هک  یلاب  اب  تسا ،  هدـینادرگ  مظنم  بیترت ،  نیرتهب  رد  ار  شیاهگنر  هدـیرفآ و  مظن  نیرتلماـک  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  سوواـط 
ار نآ  هدومن  زاب  یگدیچیپ  زا  ار  شمد  دوریم  شاهدام  يوسب  هاگره  تسا .  هداد  رارق  زارد  ار  نآ  ششک  هک  یمد  هتـسویپ و  مهب  ار  نآ 

رگید يوسب  یئوس  زا  ار  نآ  ادـخان  هک  تسا  يراد  یتشک )  ناـبداب (  نآ  اـیوگ  دـنکفایم ،  هیاـس  شرـس  رب  هکیلاـح  رد  دـنکیم ،  دـنلب 
اـههریاد و و  هرقن ،  زا  یئاـههلیم  شیاـهرپ  ینکیم  ناـمگ  دـمارخیم .  شمد  تاـکرح  هب  و  دـنکیم .  ربـکت  شیاـهگنر  هـب  دـناشکیم . 

ناهایگ هب  ار  نآ  رگا  تسا .  دجربز   [ 286 هحفص [ تاعطق  صلاخ و  يالط  هدش ،  هدیئور  اهلاب  نآ  رب  هک  يروآتفگش  نیرز  ياههقلح 
ياههلح دننام  ینک  هیبشت  اهیکاشوپ  هب  رگا  تسا و  هدش  هدیچ  يراهب  ره  يهفوکش  زا  هک  تسا  یلگ  هتـسد  یئوگیم :  ینک  هیبشت  نیمز 

هدش بصن  رهاوج  هب  نیزم  هرقن  نایم  هک  تسا  یگنراگنر  ياهنیگن  دننام  ینک  هیبشت  اهرویز  هب  رگا  تسا و  راگن  شقن و  اب  هتفای  تنیز 
هاقهاق شاهماج  ياهگنر  نهاریپ و  ییابیز  زا  درگنیم و  شلاب  مد و  هب  تقد  اب  دوریم و  هار  نامداش ،  نیبدوخ و  ندـیمارخ  ناـسب  تسا . 
یتسار هب  دبلطیم و  یـسر  دایرف  اراکـشآ  ایوگ  هک  دنزیم  گناب  دایرف  نویـش و  اب  نانچ  دزادنایم  مشچ  شیاهاپ  هب  هک  یماگنه  ددنخیم 
یشاقن گنر  زبس  لکاک  جات ،  ياجب  تسا .  کیراب  دیفـس و  هایـس و  سورخ  ياهاپ  دننام  شیاهاپ  اریز  دهدیم ،  یهاوگ  شیوخ  هودنا 

دننام ای  ینمی  همـسو  گنر  دننام  شمکـش  ریز  ات  نآ  نتفر  ورف  ياج  تسا و  قیربا  ندرگ  دننام  شندرگ  یگدمآرب  ياج  دراد و  ياهدش 
تدـش یباداش و  ترثک  رثا  رد  یلو  هدـیچیپ  یگنر  هایـس  رداچ  هب  ار  دوخ  سوواط ،  یئوگ  تسا .  رادالج  يهنیئآ  ناسب  یمـشیربا  سابل 

هب هک  ملق  رـس  یکیراب  دـننام  تسا  یطخ  شـشوگ  فاکـش  هب  تسا .  هدـش  هتخیمآ  نآ  هب  یئابیز  زبس  گـنر  هک  دوریم  ناـمگ  یقارب ، 
ياهرهب نآ  زا  سوواط  هک  تسا  یگنر  رتمک  و  دـشخردیم ،  فارطا  یهایـس  نایم  يدیفـس  نیا  دـشابیم .  دیفـس  رایـسب  هنوباب  لگ  گنر 
تقیقح رد  تسا ،  هتفای  يرترب  اهگنر   [ 287 هحفص [ ریاس  رب  یگتسجرب ،  یگدنـشخرد و  ءالج و  ترثک  رثا  رد  اهگنر  نیا  دشاب .  هدربن 

نوریب دوخ  ياهرپ  زا  یهاـگ  تسا .  هدرکن  تیبرت  ار  نآ  نازوس ،  ياـهباتفآ  راـهب و  ياـهناراب  هک  تسا  ياهدـنکارپ  ياههفوکـش  دـننام 
اههخاش ياهگرب  دننام  شیاهرپ  و  دـیوریم ،  يرگید  زا  سپ  یکی  زاب ،  هتخیر و  شرپ  یپردیپ ،  سپ  ددرگیم ،  هنهرب  سابل  زا  هدـمآ و 

یگنر چیه  درادن و  یتوافت  هنوگچیه  شیپ  ياهگنر  اب  ددرگیم :  زاب  نتخیر  زا  شیپ  تروصب  ات  دـیوریم  مهرـس  تشپ  هاگنآ  دزیریم ، 
ینامز يدجربز و  زبس  یهاگ  گنر و  یلگ  خرـس  ینک ،  هاگن  شرپ  ياهوم  زا  یئوم  هب  تقد ،  اب  رگا  دریگیمن .  رارق  دوخ  ياج  ریغ  رد 
اهدرخ كرد  ایآ  دـبایرد ؟  ار  ناویح  نیا  شنیرفآ  دـناوتیم  هنوگچ  قیمع  فرژ و  ياهیکریز  ایآ  دـنایامنیم .  وت  هب  گنر  یئـالط  درز 

ار اههشیدنا  شیازجا ،  نیرتکچوک  هکیلاح  رد  دروآیم ؟  مظن  هب  ار  نآ  هنوگچ  ناگدننک  فصو  نانخـس  ایآ  و  دـسریم ؟  نآ  هب  هنوگچ 
تسا هدومن  زجاع  شفصو  زا  ار  اهنابز  نآ و  كرد  زا 

هچروم شنیرفآ 

هـشوگ هب  هک  شمادـنا  یکزان  هثج و  یکچوک  اب  دـینک ،  هاگن  هچروم  هب  دـیوگیم :  نخـس  هچروم  شنیرفآ  زا  هبطخ  نیا  رد  ع »  ماـما « 
؟  دباتـشیم شیزور  يارب  دوریم و  هار  دوخ   [ 288 هحفـص [ ریـسم  رد  هنوگچ  ددرگیمن ،  كرد  قیقد  هشیدنا  هب  دوشیمن و  هدید  مشچ 

نتشگزاب ماگنه  ندمآ و  ناتـسمز  يارب  ناتـسبات  رد  ار  اههناد  دراذگیم .  هدامآ  شهاگرارق  رد  ار  نآ  دهدیم و  لاقتنا  شاهنال  هب  ار  هناد 
و تسین ،  لـفاغ  نآ  زا  هدنـشخب  دـنوادخ  تـسا .  هدـش  هداد  يزور  وا  هـب  شلاـح  بساـنم  و  هدـش ،  تنامـض  نآ  يزور  دـنکیم .  عـمج 
نیئاپ و الاب و  رد  ندروخ و  ياهارجم  رد  رگا  دشاب .  تخـس  کشخ و  گنـس  رد  هچ  رگا  دنکیمن ،  شمورحم  هدنهد  شاداپ  راگدرورپ 

شنیرفآ زا  ینک ،  رکف  دراد  رارق  شرس  رد  هک  نآ  شوگ  مشچ و  فارطا  رد  یشیدنایب و  تسا  نآ  نورد  رد  هک  شمکش  عالـضا  عطاقت 
نآ و  تشاد ،  رارقرب  شیاپ  تسد و  يور  ار  هچروم  هک  یئادخ  تسا  رترب  سپ  دیهد  یهاوخ  جنر  شفیـصوت  رد  هدمآ و  تفگـش  هب  نآ 
هار رگا  تسا .  هدرکن  يرای  ار  وا  ییاناوت  چیه  هتشادن و  تکرش  يراگدیرفآ  چیه  نآ  شنیرفآ  رد  هکیلاح  رد  درک  انب  شیاهنوتـس  رب  ار 

نامه هچروم ،  هدـننیرفآ  هکنیا  هب  رگم  دـنکیمن ،  يربهر  ار  وت  ناهرب ،  لیلد و  یـسرب ،  نآ  نایاپ  هب  ات  یئاـمیپ  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  ياـه 
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کبس نیگنس و  کچوک ،  گرزب و  دراد  يزومرم  ياهتوافت  يرادناج  ره  قیقد و  يزایتما  يزیچ  ره  اریز  تسا ،  امرخ  تخرد  هدننیرفآ 
دنناسکی شنیرفآ  رد  همه  ناوتان  دنمورین و  و 

خلم شنیرفآ 

خرـس مشچ  ود  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  وگب ،  خـلم  هرابرد  یهاوخیم  رگا  تسا :   [ 289 هحفص [ خلم  فیـصوت  رد  روبزم  هبطخ  زا  یتمـسق 
نآ يارب  و  هدوشگ ،  شیارب  بسانم  ياهناهد  و  هداد ،  رارق  شیارب  ناهنپ  شوگ  و  تسا ،  هتخورفارب  نآ  يارب  یباتهم  هقدح  ود  هدیرفآ و 
رد نازرواـشک  تسا .  هداد  رارق  دریگیم  اـهنآ  کـمک  هب  هک   [ 1 ساد [  ود  هدـیچ و  ار  هایگ  اـهنآ  هلیـسوب  هک  نادـند  ود  يوق و  كرد 

ياهزیخ تسج و  اب  ماجنارس  هکنآ  ات  دننک ،  عامتجا  مه  اب  یگمه  هچ  رگا  دنتسین  نآ  يریگولج  هب  رداق  دنسرتیم و  نآ  زا  دوخ  تعارز 
تسین کیراب  تشگنا  کی  هزادنا  هب  شاهثج  همه  هکیلاح  رد  دنکیم ،  نیمأت  نآ  زا  ار  شیاههتساوخ  دوشیم و  رازتشک  دراو  دوخ 

زرمایب ارم  ایادخ ، 

هب ار  شزرمآ  وت  مدرک  رارکت  نم  رگا  سپ  زرمایب ،  يرتاناد  نآ  هب  نم  زا  وت  هک  ار  هچنآ  ایادـخ  درکیم :  اـعد  تـالمج  نیا  اـب  ع »  یلع « 
ياـههراشا ایادـخ  زرماـیب  دوب  نآ  فـالخ  رب  مبلق  متـسج و  برقت  وت  يوسب  مناـبز  اـب  نآ  هلیـسوب  نم  هک  ار  هچنآ  ایادـخ  نادرگ  زاـب  نم 

هک تسا  خلم  ياهاپ  اجنیا  رد  ساد  زا  روظنم   [ 1 زرمایب [  ارم ،  نابز  ياهشزغل  لد و  ياههتساوخ  هدوهیب و  نانخس  و  مشچ ،  ياههشوگ 
 [ 290 هحفص [ تسا .  هدش  هیبشت  ساد  هب  یجک  يربز و  رطاخب 

؟  مدید هچ 

باوخ رد  ار  ادخ  ربمایپ  دش ،  طلسم  ممشچ  رب  باوخ  مدوب ،  هتسشن  دومرف :  دش ،  دراو  وا  هب  تبرـض  هک  يزور  هاگرحـس  رد  ع »  یلع « 
نیرتهب نانآ  ياجب  ادخ  متفگ :  نک  نیرفن  ار  نانآ  دومرف :  مدید  وت  تما  زا  ینمـشد  فارحنا و  رایـسب  ادـخ ،  لوسر  يا  متفگ :  مدـید ، 

 . درامگب نانآ  رب  ار  سک  نیرتدب  نم  ياجب  دهدب و  نم  هب  ار  دارفا 

دیشخبب ار  وا 

مدوب و امـش  نیـشنمه  زورید  نم  دوـمرف :  نینچ  تیـصو  ناوـنع  هب  دز ،  تبرـض  وا  هب  مجلم  نبا  هکنآ  زا  سپ  گرم ،  زا  شیپ  ع »  یلع « 
نم گرم  مریمب  رگا  و  مشابیم ،  دوخ  نوخ  رایتخا  بحاص  منامب  هدنز  رگا  موشیم  ادـج  امـش  زا  ادرف  متـسه و  یتربع  امـش  يارب  زورما 

دیشخبب سپ  تسا ،  يراکوکین  امش ،  يارب  ادخ و  هب  یکیدزن  نم  يارب  ششخب  مشخبب  رگا  و  تسا ،  نم  يهدعو 

هدیدمتس

زورما ات  تفرگ  ار  شربمایپ  ناج  دـنوادخ  هک  يزور  زا   [ 291 هحفص [ دیوگیم :  نخس  هدیسریم  وا  هب  هک  یئاهمتـس  هرابرد  ع »  یلع « 
کتک نم  هب  دشیم و  هانگ  بکترم  رفعج  مردارب  هرابرد  لیقع  مردارب  دشیم .  متس  نم  هب  زین  مالسا  روهظ  زا  شیپ  مدوب .  مولظم  هتـسویپ 

دزیم

هناگهس ياهواگ 
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یلثم نیتسخن  نیا  هوالعب  دوشیم ،  بوسحم  ناویح  هرابرد  یبرع  ياهلثم  نیرتابیز  زا  نآ  اریز  منک ،  لقن  الیذ  ار  لثم  نیا  مدـید  بساـنم 
هنتف زا  دنکیم و  داحتا  هب  توعد  روبزم  لثم  تسا .  هتفای  عویـش  هنمد »  هلیلک و  فورعم «  باتک  رد  عفقم »  نبا  هلیـسوب «  اهدعب  هک  تسا 

ياهپاچ همه  نیا  اب  هغالبلا  جهن  رد  یلو  تسا  ع »  یلع «  هب  بوسنم  هکنیا  اب  لثم  نیا  هک  تساجنیا  تفگـش  درادـیم .  رذـح  رب  بوشآ  و 
هدوـمن و لـیمکت  ار  هغـالبلا  جـهن  هک  یناـسک  یتـح  هدـماین و  ناـیم  هب  ینخـس  نآ  زا  هدـش ،  نآ  هب  هک  یتاـهجوت  همه  نیا  نوگاـنوگ و 

یموس  [ 292 هحفص [ هایس و  يرگید  دیفـس و  یکی  دندرکیم :  یگدنز  ياهشیب  رد  واگ  هس  دناهدشن :  نآ  ضرعتم  دناهدرک  يروآعمج 
 . دناسرب اهنآ  هب  یبیـسآ  تسناوتیمن  ریـش  دنتـشاد ،  داحتا  رگیدـکی  اب  اهواگ  هک  اجنآ  زا  درکیم ،  یگدـنز  اهنآ  اب  يریـش  گنر .  خرس 
مه نم  گنر  تسا و  فورعم  نآ  گنر  اریز  دهدیم ،  ناشن  ار  ام  دیفـس  واگ  طقف  هشیب  نیا  رد  تفگ :  خرـس  واگ  هایـس و  واگ  هب  يزور 

روخب ارنآ  سپ  دنتفگ :  واگ  ود  نآ  دریگب  دوخ  هب  یئافص  هشیب  ات  مروخب  ار  دیفس  واگ  نم  دیهدب  هزاجا  رگا  تسا ،  امش  گنر  دننام  هک 
ات مروخب  ار  هایس  واگ  راذگب  تسا ،  وت  دننام  نم  گنر  تفگ :  خرـس  واگ  هب  تشذگ  هک  زور  دنچ  زا  سپ  دروخ .  ار  دیفـس  واگ  ریـش  . 
هس راذگب  تفگ :  خرس  واگ  دروخ  مهاوخ  مه  ارت  راچان  تفگ :  خرس  واگ  هب  سپس  روخب  ار  نآ  تفگ :  خرس  واگ  دنک  ادیپ  افـص  هشیب 

 [ 293 هحفص [ دش  هدروخ  دیفس  واگ  هک  زور  نامه  مدش  هدروخ  نم  دینادب  دروآرب :  دایرف  سپ  منزب ،  دایرف  هبترم 

 « ع یلع «  زیمآ  تمکح  نانخس  زا  ياهراپ   5

لوا تمسق 

یکین لامتحا  وت  هدش و  جراخ  یسک  ناهد  زا  هک  ینخس  هب  زگره  نک .  قیدصت  ار  شنامگ  درب  کین  نامگ  وتب  هکیـسک   [ 295 هحفص [
زین نارگید  درادـن و  نانیمطا  سکچیه  هب  دوخ ،  ینامگدـب  رطاخب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلاحدـب  ربم .  دـب  ناـمگ  یهدـیم ،  نآ  رد 

 ، ینامگدـب دوش .  تواضق  ینامگدـب  اب  دامتعا  دروم  صخـش  رب  هک  تسین  يرگداد  زا  نیا  دـنرادن .  دامتعا  وا  هب  يو  يراتفردـب  رطاخب 
رد هک  ياهدـننک  داهج  شاداپ  دـنکیم .  نوگرگد  ار  ناردارب  یتسود  و  هدزتشحو ،  ار  سونأم  مهتم و  ار  نیما  صخـش  رامیب و  ار  اهلد 

ناگتـشرف زا  ياهتـشرف  نمادکاپ  تسا  کیدزن  دربیم .  راک  هب  ینمادکاپ  دراد و  یئاناوت  هک  یـسک  زا  تسین  رتشیب  هدش ،  دیهـش  ادـخ  هار 
رتاناوت همه  زا  ندناسر  رفیک  رد  هک  تسا  یسک  تشذگ ،  هب  مدرم  نیرتراوازس  تسا .  يزوریپ  تاکذ  شـشخب ،   [ 296 هحفص [ ددرگ . 

رتدب یتشز  راک  چیه  ییوگب .  تسار  دوخ  ياهراک  مامت  رد  هک  داب  وت  رب  رذگب .  تتـسود  شزغل  زا  ناشوپب و  ار  تردارب  تروع  دشاب . 
دناسریم نایز  وتب  هک  اجنآ  ار  یتسار  هک  تسا  نآ  نامیا  يهناشن  دـناسرتیم .  ار  دوخ  تسا  ناما  رد  هکنیا  اب  وگغورد  تسین .  غورد  زا 

تسا و تزع  تاـجن و  هب  فرـشم  وگتـسار  اریز  دـینک ،  يرود  غورد  زا  یهدـب .  حـیجرت  تـسا ،  دـنمدوس  وـت  يارب  هکیئاـج  غورد  رب  ، 
سپ تسا ،  وا  هب  نانیمطا  يهطـساوب  هدرم  رب  هدـنز  يرترب  اریز  تسا ،  ناسکی  هدرم  اب  وگغورد  دراد .  رارق  تکاله  هاـگترپ  رب  وگغورد 

میهاوخ رفیک  ارت  یشاب  وگغورد  رگا  میهدیم و  شاداپ  ارت  یشاب  وگتـسار  رگا  تسا .  رثایب  شتایح  دوبن ،  دامتعا  دروم  يو  نخـس  رگا 
دنکن افو  شاهدعو  هب  دهدب و  ياهدعو  دوخ  كدوک  هب  تسین  هتسیاش  امش  زا  کیچیه  يارب  و  تسین ،  اور  یخوش  يدج و  غورد  درک . 

 [ 297 هحفـص [ تبیـصم  دـهدب ،  تسد  زا  ار  یتـسار  نتفگ ،  نخـس  رد  هـک  یـسک  دـنکیم .  يربـهر  هاـنگ  يوـس  هـب  ار  یمدآ  غورد  . 
نآ یئوگتـسار  نیرتتشز  تسین .  یتسار  زا  رتهدنزرا  عاجـش ،  تسد  رد  ياهدـنرب  ریـشمش  چـیه  تسا .  هدـید  ار  شقالخا  نیرتیمارگ 
دوخ نامیپ  ناـما و  هب  دیـشاب .  اـهنامیپ  مزـالم  هتـسویپ  میوگیم .  هک  تسا  ینانخـس  ورگ  نم  نادـجو  دیاتـسب .  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا 

یناسک زا  دینکم .  راختفا  ناردپ  هب  دیـشاب و  رگداد  تواضق ،  رد  دینک و  لمع  دوخ  داد  رارق  هب  هدـم .  بیرف  ار  تنمـشد  نکم و  تنایخ 
تربع دوخ  دنکیم و  فیـصوت  ار  تربع  و  دروآیمن ،  اجب  دوخ  هچنآ  هب  دهدیم  نامرف  و  دتـسیایمن ،  زاب  دوخ  درادیم و  زاب  هک  شابم 

وت يارب  ار  شراک  وا  اریز  نکم ،  ترـشاعم  قمحا  اب  تسا .  سولپاـچ  دوخب  تبـسن  دـنکیم و  یئوگدـب  مدرم  زا  یـسک  نینچ  دریگیمن ، 
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درادن يدرمناوج  هیامورف  و  شیاسآ ،  دوسح  و  افو ،  وگغورد  و  تسود ،  جازم  یمدمد  یـشاب .  وا  دننام  وت  دراد  تسود  دهدیم و  تنیز 
رایـسب شکدنا  و  گرزب ،  نآ  کچوک  اریز  دیرامـشم .  کچوک  ار  نآ  دیهد و  ماجنا  وکین  راک  دیرامـشب .  تمینغ  ار  وکین  ياهتـصرف  . 

راک رد  هکیـسک  دیـشاب .  نآ  لها  زا  ات  دیهد   [ 298 هحفص [ ماجنا  کین  راک  دیوش و  هتخانـش  نآ  هلیـسوب  ات  دیئوگب  کین  نخـس  تسا . 
 ، تسا زیتس  رد  یکین  اب  دنکیم و  تیلاعف  دب ،  راک  رد  هک  یـسک  اما  دهدیم ،  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  دننام  دنکیم  شـشوک  کین 

ادخ هب  دنگوس  اریز  تسا ،  رتراوازس  نم  زا  کین  راک  نداد  ماجنا  رد  يرگید  دیوگب ،  امش  زا  یسک  ادابم  دشابیم .  ناسنا  ادخ و  نمـشد 
جنر بجوم  دش  راکـشآ  رگا  سپ  دیآیم ،  دوجوب  سرت  دـیدرگن ،  راکـشآ  دـمآرد و  تکرحب  رـش  تروص  هاگره  دوب .  دـهاوخ  نینچ 

 . دوشیم تذل  ثعاب  دش  نایامن  رگا  سپ  دیآیم ،  دوجوب  شیاشگ  دـیدرگن  نایامن  دـمآرد و  شبنجب  یکین  تروص  هاگره  و  دوشیم ، 
تنم کین  راک  رد  هک  یسک  دشاب .  زورید  زا  رتهب  شزورما  هک  تسا  یسک  كریز  تسا .  هدروخ  بیرف  دشاب  ربارب  شزور  ود  هک  یسک 

هب ناراـکوکین  دزاـس .  تبغریب  یکین  هـب  ار  وـت  دـنکیمن ،  ار  وـت  ناـسحا  ساپـس  هـک  یـسک  اداـبم  تـسا .  هدرک  هاـبت  ار  نآ  تشاذـگ 
کچوک یتسه  نآ  ماجنا  هب  رداـق  هک  ار  مک  ناـسحا  رتشیب ،  یکین  نداد  ماـجنا  رطاـخب  زگره  نادـنمتجاح .  زا  دـنرتدنمزاین  يراـکوکین 

زا دب  راک  هدننک  رتهب و  یکین  زا  کین  راک  يهدننک  تسا .  يزاینیب  لاح  رد  ناوارف  زا  رتدنمدوس  جایتحا ،  تروص  رد  مک  اریز  رامشم ، 
يدـب زا  ار  یبوخ  هکیـسک  نکم .  كرت  مرـش  يور  زا  ار  نآ  هدـم و  ماـجنا  رهاـظت  يارب  ار  کـین  راـک  تسا .   [ 299 هحفـص [ رتدب  يدب 

دینک و وجتـسج  ار  نآ  لها  یبوخ و  دنکیمن .  عیاض  هدرک  کین  راک  هک  ار  یـسک  شاداپ  دـنوادخ  زگره  تسا .  ناویح  دـننام  دسانـشن 
وا هب  هکنآ  رگم  درذـگیمن  مدآ  رـسپ  رب  يزور  چـیه  تسا .  يدـب  زا  رتدـب  يدـب ،  هدـننک  یبوخ و  زا  رتهب  یبوخ ،  يهدـننک  هک  دـینادب 

هـشیمه يارب  ارم  رگید  اریز  نک ،  هتـسیاش  راـک  وگب و  کـین  نخـس  نم  رد  مشاـبیم ،  هاوگ  وت  رب  متـسه و  دـیدج  يزور  نم  دـیوگیم : 
هب تبـسن  دهدیم و  ماجنا  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  دریگیم و  رظن  رد  يدایز  ياهیبوخ  دیوگیم :  تفارـش  اب  ناسنا  فیـصوت  رد  دـید  یهاوخن 

تسا هداد  رارق  دوخ  مزالم  ار  تلادع  دیوگیم :  ناسنا  هرابرد  زین  و  تسا .  هدادن  ماجنا  ارچ  هک  دروخیم  سوسفا  هتفر  شتـسد  زا  هچنآ 
و دـنکیم ،  نآ  گنهآ  هکنآ  رگم  دراذـگیمن ،  یقاب  ینایاپ  کـین  راـک  يارب  دـیامنیم .  راـتفر  نآ  قبط  رب  دـنکیم و  فیـصوت  ار  قح  . 
 . نک رود  نارگید  هنیـس  زا  ار  يدـب  دوخ ،  هنیـس  زا  يدـب  ندـنک  اـب  دـنکیم .  دـصق  ار  نآ  هکنآ  رگم  دربیمن  يزیچ  رد  یبوـخ  ناـمگ 

اریز نک ،  تروشم  وا  اب  یسانشب ،  ار  یـسک  تشرـس  یتساوخ  هاگره  دوب .  دهاوخ  کیرـش  نآ  رد  درامـشب  وکین  ار  تشز  راک  هکیـسک 
هدـننک هریخ  قرب  زا  هتفر ،  ورف  یکیرات  رد  هکیـسک  يوشیم .  هاـگآ  وا  يدـب  یبوخ و  متـس و  تلادـع و  زا  تروشم ،  رد   [ 300 هحفص [

وت شیپ  قح ،  رد  مدرم  راک  دیاب  زادـنا .  ریخأتب  ار  يدـب  یناوتیم  ات  ریذـپب و  هتـساوخ  شزوپ  وت  زا  هک  ار  یـسک  رذـع  دربیمن .  ياهرهب 
اب يزیچ  قح  زج  دروخیم .  نیمز  هب  دتفا  رد  قح  اب  هک  یسک  تسا .  هتخاس  هابت  ار  دوخ  هدیقع  دنک ،  زواجت  قح  زا  هک  ره  دشاب .  ناسکی 
ار قح  هک  يزور  زا  دـناهدش .  اـپب  قح  ساـسا  رب  نیمز  اهنامـسآ و  دـینادب  درادـن .  تشحو  وـت  زا  يزیچ  لـطاب  زج  دریگیمن و  سنا  وـت 
و دنکیمن ،  دایز  ار  متزع  نم ،  فارطا  رد  مدرم  ترثک  دـینک .  يوریپ  دنـشاب  اجک  ره  قح  لها  قح و  زا  مدرکن .  دـیدرت  نآ  رد  متخانش 

اطخب هدوب و  قح  يوجتـسج  رد  هک  یـسک  مرادن .  تهارک  قح  هار  رد  گرم  زا  و  دـیازفایمن ،  متـشحو  رب  نم ،  رود  زا  نانآ  یگدـنکارپ 
ار وا  دنوادخ  دشاب  تزع  يوجتسج  رد  لطاب  هار  زا  سک  ره  تسا .  هدیـسر  نآ  هب  هدرک و  بیقعت  ار  لطاب  هک  تسین  یـسک  دننام  هتفر ، 
وا يارب  تلادع  قح و  هب   [ 301 هحفص [ لمع  دشاب ،  راوشد  وا  يارب  تلادع  داهنشیپ  ای  قح  نخس  هک  یسک  دنکیم .  تلذ  راچد  قح  هب 

هنابـش ریـس  دـنچ  ره  میوشیم  راوس  اـهرتش  تشپ  رب  هنرگو  میریگیم  دـنهدب  اـمب  ار  نآ  رگا  هک  میراد  یقح  اـم  دوـب .  دـهاوخ  رتلکـشم 
تمالع هس  راک  ایر  دیهد .  ماجنا  رهاظت  نودب  ار  دوخ  راک  دیـشابن .  نارگن  نآ ،  ناوریپ  یمک  تهج  زا  تیاده ،  هار  رد  ددرگ .  ینالوط 

مدرم هب  وت  یکیدزن  دیاب  دنیاتـسب  ار  وا  لاح  همه  رد  دراد  تسود  تسا و  لسک  یئاهنت  رد  و  دوشیم ،  داش  دنیبیم  ار  مدرم  یتقو  دراد : 
 ، هدش ادج  وت  زا  هک  یسک  اب  نادرگ .  رود  ششخب  اب  ار  وا  نک و  شنزرس  ناسحا  اب  ار  تاردارب  دشاب .  ینابرهم  یئوخـشوخ و  اب  مأوت  ، 
هب دنچ  ره  وگب  ار  قح  و  نک ،  یبوخ  هدرک  يدب  وتب  هک  یـسک  اب  و  نک ،  شـشخب  هدومن  مورحم  ارت  هک  یـسک  هب  و  نک ،  رارقرب  طابترا 
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هب هک  تسا  یسک  مک  اریز  نک ،  راداو  يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  نک .  شنزرس  راکوکین  شاداپ  هب  ار  راکدب  دشاب .  وت  نایز 
وا رب  هانگ  هکیسک  ینک .  يراتفردب  وا  اب  هک  تسین  نیا  هدرک  داش  ارت  هک  یسک  شاداپ  دوشن .  نانآ  هرمز  زا  يدوزب  دوش و  هیبش  یتیعمج 

هتخاس بذعم  ار  نتشیوخ  دنک  یقلخدب  هکیـسک  تسا .  هدروخ  تسکـش  دبای  هبلغ  يدب  ببـس  هب  هکیـسک  و  تسین .  زوریپ  دوش ،  زوریپ 
ار نآ  دوخ ،  هب  داـمتعا  یمک  رثا  رب  هک  هدـم  ياهدـعو  زگره   [ 302 هحفـص [ تسا .  یفاک  یئوخـشوخ  تمعن ،  شیاـسآ و  يارب  تسا . 

کین نخس  دننک .  محر  وتب  ات  نک  محر  وشم .  رورغم  راومه  یئالابرس  هب  دشاب ،  راومهان  يریزارس  هکیتروص  رد  و  يرامـشب ،  کچوک 
اب امـش  گرزب  دـیاب  تسا .  خزود  ياهگـس  شروـخ  ناـن  مدرم ،  یئوگدـب  اریز  نـک ،  يرود  تـبیغ  زا  دـننک .  داـی  یبوـخب  ارت  اـت  وـگب 

هدرک اوسر  ار  وا  دـهد  دـنپ  وا  هب  اراکـشآ  رگا  هداد و  تنیز  ار  وا  دـنک  هظعوم  یناهنپ  رد  ار  شردارب  هکیـسک  دـشاب .  نابرهم  ناتکچوک 
زا یکی  تبیغ ،  هدنونـش  دـینک .  يرگداد  نمـشد  تـسود و  اـب  دـیئوگب و  قـح  نخـس  مـشخ ،  يدونـشخ و  لاـح  رد  دـیاب  امـش  تـسا . 

تبیغ يرگید  زا  ع »  نسح «  دنزرف  دزن  هک  دـید  ار  يدرم  ع »  یلع «  تسا .  ناوتان  شـشوک  تبیغ ،  دوشیم .  بوسحم  ناگدـننکتبیغ 
هدرک رظن  تسه  شفرظ  رد  هک  يزیچ  نیرتتسپ  هب  وا  اریز  رادهگن ،  كاپ  تبیغ  زا  ار  دوخ  شوگ  نم ،  كرسپ  دومرف :  وا  هب  دنکیم ، 

تردارب زا  و  نک ،  یهارمه  لاح  ره  رد  ار  وا  نادرگ و  صلاخ  تردارب  يارب  ار  زردـنا  دـنپ و  تسا .  هدومن  یلاـخ  وت  فرظ  رد  ار  نآ  و 
 [ 303 هحفـص [ ار  وا  وت  دشاب و  هتـشاد  يرذـع  وا  دـیاش  اریز  وشم ،  ادـج  يو  زا  تیاضر  تساوخرد  نودـب  ریگم و  هرانک  دـیدرت  رثا  رد 

ماـجنا دوـخ  هک  ار  یئاـهراک  و  درامـشب ،  وـکین  دوـخ  يارب  دـنادیم  دنـسپان  نارگید  يارب  ار  هچنآ  هـک  یـسک  رب  ياو  ینکیم .  شنزرس 
یـسک تسین  اناد  و  ددرگ ،  تحاران  هدش  هتفگ  وا  هرابرد  هک  یتسردان  نخـس  زا  هکیـسک  تسین  دنمدرخ  دریگب .  بیع  مدرم  رب  دـهدیم 

هک یئوکین  راک  ببس  هب  ارت  هکیسک  تشاد .  دهاوخ  تأرج  وت  نایز  هب  دبای  تأرج  وت  دوسب  هکیسک  دوش .  دونشخ  نادان  شیاتـس  زا  هک 
 . دریگیم مشخ  وت  رب  دنکیم و  شنزرس  تسین  وت  رد  هک  یتشز  راک  ببس  هب  ار  وت  دشاب ،  دونشخ  وت  زا  دیاتسب و  تسین  وت  رد 

مود تمسق 

نخس يارب  هک  یسک  زا  بجع  و  دنکیم ،  يداش  تسین  وا  رد  یبوخ  نآ  هدش و  هتفگ  وا  هرابرد  هک  یئوکین  نخس  يارب  هکیسک  زا  بجع 
 . دشاب نارگـشیاتس  شیاتـس  زا  رتراوتـسا  وت  رظن  زا  یـسانشدوخ  دیاب  دنکیم  مشخ  تسین  وا  رد  يدب  نآ  هدش و  هتفگ  وا  هرابرد  هک  يدب 

يزیچ رد  ینابرهم  تسا .  شناد  زاغآ  ینابرهم ،  تسین  لئاق  دوخ  يارب  یشزرا  دنکن ،  ایح  دوخ  زا  دشاب و  هتـشاد  مرـش  مدرم  زا  هکیـسک 
هکیسک لاحباشوخ  دیامن .  تشگ  زاب  تعرسب  تسا  راوازـس  دناریم ،  ار  وا  زور  بش و  هک  یبیاغ  داد .  تنیز  ار  نآ  هکنآ  رگم  تفاین  هار 

يارب ار  نآ  سپـس  دنادب  دنـسپان  ار  نآ  دنک و  رظن  مدرم  بویع  هب  هکیـسک   [ 304 هحفـص [ دراد .  زاـب  مدرم  بیع  زا  ار  وا  شدوخ  بیع 
مدرم هب  هک  یسک  و  درامشیم ،  گرزب  ار  نارگید  تاهابتشا  دنک ،  شومارف  ار  دوخ  ياهشزغل  هک  یسک  تسا .  قمحا  ددنسپب  شدوخ 

شزرا هب  دـشاب  ناداـن  دوخ  شزرا  هب  هک  یـسک  دـنادن .  ار  دوخ  شزرا  هک  سب  نیمه  درم  یناداـن  زا  ددرگیم .  راوـخ  دـشورفب  یگرزب 
هـشیمه دوشیم .  دوبان  دـنادن  ار  دوخ  شزرا  هک  يدرم  دسانـشیم .  ار  شراگدرورپ  تخانـش  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا .  رتلهاج  نارگید 

رگا و  نادـب ،  تشز  ار  نآ  ندرک  نیگنن  نآ و  هب  ار  تـشز  راـک  نتـسویپ  تـسا ،  اـبیز  تتروـص  رگا  نیبـب ،  هـنیئآ  رد  ار  دوـخ  تروـص 
نیمأت ار  وا  تاجایتحا  درگنیم و  وا  رد  تقد  هب  تسا ،  ناسنا  هنیئآ  ناسنا  رامـشب .  حـیبق  ار  تشز  ود  يروآعمج  تسا ،  تشز  تتروص 

نایم دننکیم و  ینیچنخس  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتدب  دیشاب .  هتشاد  راظتنا  ار  نآ  لاثما  تشاد  یبوخ  تلصخ  یسک  هاگره  دنکیم . 
تداهـش تسین .  تروشم  كرت  رد  یتسرد  درادن و  دوجو  يرترب  ماقتنا ،  اب  دنریگیم .  بیع  ناهانگیب  رب  دنزادنایم و  یئادج  ناتـسود 

یتسد هاگره  و  تسرفب ،  دورد  نآ  زا  رتهب  وت  داتسرف  دورد  وتب  یسک  هاگره   [ 305 هحفص [ مریذپیمن .  شدوخ  نایز  رب  زج  ار  راکهانگ 
تسا هدرک  یکین  تسخن  هک  تسا  یسک  يارب  تلیضف  هتبلا  زاس ،  رادروخرب  يرتشیب  شاداپ  زا  ار  نآ  دش  زارد  وت  يوسب  ناسحا  روظنمب 

الاب شاهبترم  زا  رتشیب  ار  یـسک  رگا  دوشیم .  نوگرگد  مدرم  ربارب  رد  شقالخا  دیـسر  شدوخ  هبترم  زا  رتـالاب  هب  اـیند  زا  ناـسنا  هاـگره  . 
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زا راذگم و  مدق  لطاب  ریـسم  رد  نکم و  يداش  نارگید  بئاصم  رد  دهد  لزنت  تاهبترم  رد  ار  وت  هزادنا  نامهب  شاب  هتـشاد  راظتنا  يدرب ، 
یتـسپ و هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  دـننکیم  راـتفر  هنوگچ  وت  اـب  اـهزور  ینادیمن  اریز  نکم ،  يداـش  نارگید  شزغل  هب  ریگم .  هراـنک  قح  هار 
هدیدمتـس و یـسرداد  گرزب ،  ناـهانگ  ياـههرافک  زا  درادـن .  عاـنتما  تفارـش  یگرزب و  زا  یـسک  شوگ  زارد  زج  راد .  یمارگ  ینوـبز 

نادنزرف هچنآ  هب  دهدیم .  ياج  شـشرع  هیاس  ریز  ار  وا  دنوادخ  دـهد  تیلـست  ار  هدرم  دـنزرف  ردام  هک  ره  تسا .  نوزحم  نداد  نیکـست 
وت ناگتسب  دیاب   [ 306 هحفـص [ دـینادب .  ربارب  دوخ  اب  كاروخ ،  رد  ار  دوخ  نافیعـض  امن .  تیبرت  نآ  هب  ار  میتی  ینکیم ،  تیبرت  ار  دوخ 

یهدیم يرترب  تدوخ  رب  ار  وا  وت  هکنانچنآ  هک  یسک  اب  زگره  دندرگن .  سویأم  وت  تلادع  زا  تنانمشد  دننکن و  عمط  وت  متـس  ملظ و  رد 
رد تسا .  هداـیپ  يراوخ  هراوس و  داـسف  بجوم  هراوس ،  هارمهب  هداـیپ  نتفر  هار  نکم .  ترفاـسم  دـهدیمن ،  حـیجرت  شدوـخ  رب  ار  وـت  وا 

سرت يور  زا  هکنانچ  دیشاب  هاگآ  نکم .  تواضق  مشخ  لاح  رد  و  وش ،  دنلب  يدمآ  مشخ  هب  رگا  و  نکم ،  يوجن  یـسک  اب  دوخ  سلجم 
ار دوخ  نکم و  هریخذ  نانآ  زا  يرادهناخ  رد  هچنآ  دندش  دراو  وت  رب  هنابـش  تناردارب  هاگره  دینک .  راک  زین  تبغر  يور  زا  دـینکیم  راک 
زا رگا  هک  يراک  ره  زا  دتفایب .  تمحز  هب  وا  رطاخب  ناسنا  هک  تسا  یسک  ناردارب  نیرتدب  زادنایم .  تمحز  هب  نانآ  يارب  هناخ  نوریب  رد 

یشزرا دوخ  يارب  دراد  مرش  نآ  زا  اراکـشآ  هک  دنک  يراک  یناهنپ  رد  هکیـسک  شاب .  رذح  رب  دنکیم ،  راکنا  ار  نآ  دنـسرپب ،  نآ  هدننک 
وت هک  تسا  یـسک  دننام  دراد  رذح  رب  ارت  هکیـسک  درک .  دـهاوخ  تسرد  زین  ار  شرهاظ  دـنک  تسرد  ار  دوخ  نطاب  هک  ره  تسین .  لئاق 

یتسود يراـمیب  تسود ،  تداـسح  دـیریمب .  امـش  زا  یکی  هکنآ  رگم  دوشیمن  دونـشخ  وت  زا  دوسح   [ 307 هحفـص [ تسا .  هداد  تراشب 
یلد روش و  یمشچ  مدیدن :  دوسح  دننام  هدیدمتس  هب  رتهیبش  ار  يرگمتس  چیه  دربیمن .  نآ  هب  یپ  دوسح  هک  تسا  یتمعن  ینتورف  تسا . 

زا شیب  شیاتـس  دزرویم  لخب  تسین  نآ  کلام  هک  يزیچ  هب  دریگیم و  مشخ  ناهانگیب  رب  تسا ،  زاسمد  هودـنا  اب  هتـسویپ  دراد و  هناوید 
دننک و هیرگ  امش  رب  دیدرم  رگا  هک  دینک  ترشاعم  نانچ  مدرم  اب  تسا .  تداسح  ای  یناوتان  قاقحتسا ،  زا  رتمک  یسولپاچ و  قاقحتـسا ، 
رد دـنک :  يرادـهگن  دروـم  هس  رد  ار  دوـخ  ردارب  هکنآ  رگم  تسین  تسود  تـسود ،  دنـشاب .  هتـشاد  قاـیتشا  امـش  هـب  دـیدوب  هدـنز  رگا 

دنادیم هچنآ  زا  هک  تسا  نیا  راوگرزب  لامعا  نیرتهب  تسا .  نادان  تسود  زا  رتهب  اناد  نمـشد  وا .  ندرم  رد  وا و  ندوبن  رد  وا و  يراتفرگ 
مدرم ار  شبیع  دـنک ،  نت  هب  اـیح  يهماـج  هکیـسک  دـشاب .  رتناـهنپ  همه  زا  شرکم  هک  تسا  یـسک  نانمـشد  نیرتـگرزب  دـشوپب .  مشچ 

یتسود هب  يدنواشیوخ  ناهانگ .  يدایز  رطاخب  رگم  دوشیمن  تخس  اهلد  و  یلدگنـس ،  رثا  رد  رگم  دوشیمن  کشخ  اهکـشا  دننیبیمن . 
زا هک  يرود  اـسب  تسا و  رترود  مه  رود  زا  هک  یکیدزن  اـسب   [ 308 هحفـص [ تسین .  دنمزاین  يدنواشیوخ  هب  یتسود  یلو  تسا  دـنمزاین 

تـسد زا  دـشابیم .  ياهرهب  دروم  يدـنواشیوخ  عون  کی  یتسود  درادـن .  تسود  هک  تسا  یـسک  بیرغ  تسا .  رتکـیدزن  مه  کـیدزن 
یمیدق ناردارب  دشاب و  دنمقالع  دوخ  نطو  هب  دیرگب و  شنامز  هتشذگ  رب  هک  تسا  نآ  درم  يراوگرزب  زا  تسا .  تبرغ  ناتـسود ،  نداد 

نامرف تحت  هک  یلقع  اسب  تسا .  اهعمط  ياه  یگدنـشخرد  ریز  رتشیب  اهلقع ،  طوقـس  تسا .  یمئاد  یگدرب  عمط ،  دراد .  هاگن  ار  دوخ 
 ، اجیب تالیامت  نک .  یباتیب  زین  هدیسرن  وتب  هچنآ  يارب  سپ  ینکیم ،  یباتیب  هتفر  تتسد  زا  هچنآ  يارب  رگا  تسا .  ریـسا  اجیب  تالیامت 
 . دـنرادیمرب وت  زا  تسد  تناگتـسب  يوش  تسدـگنت  رگا  دنتـسه و  وت  اب  مدرم  مامت  يدرگ ،  يدـنمتورث  رگا  تسا .  داسف  هنتف و  بکرم 
زا دنکیم .  بلـس  وا  زا  ار  شیاهیبوخ  دـنک  تشپ  وا  هب  رگا  دـهدیم و  هیراع  وا  هب  ار  نارگید  ياهیبوخ  دروآ  يور  یـسک  هب  ایند  هاگره 

دنرادنپ نادان  ار  وا  هک  يدنمدرخ  دریگیم :  رارق  محرت  دروم  سک  هس  تسا .  قیالان  دارفا  دزن  تجاح  ندرب  زا  رتهب  تجاح ،  نتفر  تسد 
صخـش زا  هاگره  ددرگ .  جاتحم  هیاـمورف  هب   [ 309 هحفـص [ هک  يراوگرزب  دـشاب و  راتفرگ  يدـنمورین  رگمتـس  تسد  رد  هک  یناوتان  و 

تـساوخرد يزیچ  ياهیامورف  صخـش  زا  هاگره  و  دشیدنایمن ،  ریخ  راک  رد  زج  وا  اریز  دنک ،  رکف  راذـگب  یتساوخ  یتجاح  يراوگرزب 
هب ار  هیاـمورف  و  شـشخب ،  لذـب و  هب  ار  راوگرزب  ندرک ،  ساـمتلا  ددرگیم .  زاـب  دوـخ  عـبط  هب  دـنک  رکف  رگا  اریز  نک ،  باتـش  يدرک 

يوسب ار  دوخ  ياـهوزرآ  دریگیمن .  تخـس  شیاـشگ  لاـح  رد  دـنکیمن و  یمرن  هارکا  يور  زا  راوگرزب ،  دـنکیم .  کـیرحت  تعناـمم 
دشاب لاؤس  ساسا  رب  رگا  اما  دریگ ،  ماجنا  همدقمیب  هک  تسا  نآ  شـشخب  دیراد .  فوطعم  تسا ،  امـش  ياهلد  تبحم  دروم  هک  یـسک 
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يرـش ره  يوسب  نآ  هلیـسوب  یمدآ  هک  تسا  يراـهم  تسا و  دنـسپان  تلـصخ  ره  عماـج  صرح ،  تسا .  شنزرـس  زا  رارف  مرـش و  یعون 
تسا مک  ناسحا  هب  نداد  شاداپ  زا  رتناسآ  نانآ  يارب  گرزب ،  هانگ  زا  لیخب  مدرم  تلفغ  تسا .  یئاونیب  شوپور  لخب ،  دوشیم .  هدیشک 

لام رد  وت  مدآ  رسپ  يا   [ 310 هحفص [ یتسه .  نارگید  رادهنازخ  نآ  رد  وت  ياهدروآ  تسدب  دوخ  يزور  زا  رتشیب  هچنآ  مدآ ،  رـسپ  يا  . 
دیاب دشاب  دنمتورث  هکیـسک  هد .  ماجنا  تدوخ  دنهد  ماجنا  وت  لام  رد  وت  زا  سپ  یهاوخیم  هک  يراک  نامه  شاب و  شیوخ  یـصو  دوخ 

ینیبدوخ و صرح و  تسا .  زیچاـن  وا  رظن  زا  تورث  دراد  یمارگ  ار  نتـشیوخ  هک  ره  دـنک .  دازآ  ار  ریـسا  ینادـنز و  دوخ ،  لاـم  هلیـسوب 
ار وت  یهاوخیم  رگا  هدم .  تسد  زا  ینیبدوخ  ربکت و  رطاخب  ار  دوخ  هدیدنسپ  ياهتلـصخ  دنتـسه .  ناهانگ  رد  طوقـس  ياههزیگنا  دسح 

تبیصم هزادنا  هب  یئابیکش  یشابن .  نیب  دوخ  هک  تسا  نآ  راختفا  نیرتگرزب  یئامنن .  صرح  راهظا  شیاتس ،  هب  تبسن  دیاب  دننک  شیاتس 
نایاپ هب  یتخس  هک  یماگنه  هد .  تداع  یتحاران  رد  ربص  هب  ار  نتشیوخ  دوشیم .  ات  ود  يدرک  یباتیب  رگا  تسا ،  یکی  تبیصم ،  تسا . 

زا ربص  يراد و  تهارک  هچنآ  رب  ربص  تسا :  عون  ود  ربص  تسا .  ریذـپان  طوقـس  یبـکرم  یئابیکـش ،  ددرگیم .  زاـغآ  شیاـشگ  دیـسر 
هب رگا  نکم و  یـساپسان  دـشاب  وت  دوس  هب  رگا  سپ  تناـیز ،  هب  يزور  وـت و  دوـسب  يزور  تسا :  زور  ود  راـگزور  يراد .  تسود  هچنآ 

 [ 311 هحفص [ دنکن  ربص  رگا  تسا و  ابیکش  دنک  ربص  ناگدازآ  دننام  هک  یسک  شاب .  ابیکش  دشاب  وت  نایز 

موس تمسق 

 ، نیبدوخ دارفا  ربارب  رد  ربکت  شابم .  دیماان  يراتفرگ  رد  نکم و  یـساپسان  شیاسآ  ماگنه  هب  دـنکیم .  شومارف  هبرجتیب ،  نادان  دـننام 
دزن دنادرگ  دوخ  نارمکح  ار  شنابز  هک  یـسک  دـسریم .  نآ  ضعب  ای  نآ  مامت  هب  دـشاب  يزیچ  يوجتـسج  رد  هک  ره  تسا .  عضاوت  نیع 

هک شاب  یـسک  دـننام  ياهداد  ماجنا  يراـک  ره  دـشابیم .  شناـبز  تشپ  ناداـن  بلق  و  شبلق ،  تشپ  دـنمدرخ  ناـبز  تسا .  راوخ  شیوخ 
ناـبز ریز  یمدآ  دـشابیمن .  يریخ  لـهج ،  يور  زا  نخـس  رد  هکناـنچ  تـسین ،  يریخ  تـمکح  زا  یـشوماخ  رد  تـسا .  هدرکن  يراـک 
تسا رتناسآ  هتفر ،  تتسد  زا  یـشوماخ  رثا  رد  هک  يزیچ  ندرک  ناربج  اریز  رادزاب ،  نتفگ  نخـس  زا  ار  دوخ  نابز  تسا .  ناهنپ  شیوخ 
يراک وت  يارب  دراد  دوجو  هچنآ  رد  اریز  سرپم ،  درادن  دوجو  هچنآ  زا  تسا .  هدـش  توف  وت  زا  تراتفگ  ببـس  هب  هک  يزیچ  تفایرد  زا 

دنک هشیدنا  هک  یـسک  دوشیم .  هسیاقم  شزاغآ  اب  نآ  نایاپ  دـش  هبتـشم  اهراک  رگا  تسا .  گنرین  ادـخ  دزن  نازابگنرین  اب  افو  تسه . 
اهتربع و تسا  رایسب  هچ  دیامن .  اطخ  تسا  کیدزن  ای  هدرک  اطخ  دیامن  باتـش  هک  یـسک  و  دبایب ،  تسرد  تسا  کیدزن  ای  هتفای  تسرد 
ام يارب  ار  دنمدرخ  دنتفگ :  ترـضح  هب  مراد .  تسود  رتشیب  ناوج  يروالد  زا  ار  درمریپ  يهشیدـنا   [ 312 هحفص [ نتفرگ  دنپ  تسا  مک 
 ، نک فیصوت  ام  يارب  ار  نادان  دنتفگ :  يو  هب  سپس  دراذگیم ،  دوخ  ياج  هب  ار  اهزیچ  هک  تسا  یسک  دنمدرخ  دومرف :  نک ،  فیصوت 

يور گرم  ینکیم و  تشپ  وت  هک  یماگنه  دینک .  رظن  شنانیـشنمه  هب  دـیدرگ  هبتـشم  امـش  رب  یـسک  راک  رگا  مدرک .  فیـصوت  دومرف : 
يوسب وا  ياهماگ  یمدآ ،  ندیشک  سفن  ددرگیم .  هدامآ  دروایب  رطاخب  ار  رفس  يرود  هک  یـسک  دسریم .  ارف  تاقالم  دوز  هچ  دروآیم ، 

هـشیدنا درادـن  وریپ  هک  یـسک  دـنکیم .  ناریو  ار  هشیدـنا  تفلاخم ،  دریگیم .  ار  اهکاروخ  يولج  هک  كاروخ  کی  اـسب  تسا .  گرم 
هدارا ار  لطاب  نآ  هلیسوب  هک  تسا  یقح  نخس  دومرف :  تسا »  دنوادخ  صوصخم  مکح  دنیوگیم « :  جراوخ  دینش  هک  یماگنه  درادن . 
دـشاب مرن  شبوچ  هک  یـسک  دنتـسه .  دوـخ  تـالوهجم  نمـشد  مدرم  دریگیم .  بیع  نآ  زا  دـشاب  لـهاج  يزیچ  هب  هک  یـسک  دـننکیم 

رازه زا  ینید  دنمـشناد  کی  دـشاب .  دـیدرت  لاح  رد  هک  يزامن  زا  تسا  رتهب  دـشاب  نیقی  ساسا  رب  هک  یباوخ  تسا .  ناوارف  شیاههخاش 
زامن تسین ،  نتـسشن  نداتـسیا و  زامن ،  تسا .  دـهز  نتـشاد  ناهنپ  یئاسراپ ،  نیرتهب   [ 313 هحفص [ تسا .  رتتخـس  ناطیـش  يارب  دباع 

نکمم رامـشم  کچوک  ار  یکچوک  چـیه  درامـشب .  کچوک  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتتخـس  تسا .  وت  صـالخا 
تـسین برقم  نآ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  يارب  يراگزور  دـشاب .  دایز  تسا  نکمم  نادـم ،  مک  ار  یمک  چـیه  و  دـشاب .  گرزب  تسا 

زج هک  تسا  ینادان  ایند  فاصنا .  اب  صخـش  رگم  دوشیمن  هدرمـش  ناوتان  و  راکهبت ،  رگم  دوشیمن  هدناوخ  كریز  و  نیچنخـس ،  رگم 
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 ، مدرم يا  متـسه .  انیب  نآ  تقیقح  هب  ماهتفرگ و  هزادنا  ار  نآ  رادقم  ماهدرک و  نوگژاو  ور  هب  ار  ایند  نم  درادن  تبغر  دوخ  ياهدننام  هب 
یهن ار  امـش  یهانگ  چیه  زا  و  مریگیم ،  تقبـس  امـش  رب  نآ  رد  مدوخ  هکنآ  رگم  منکیمن  راداو  یتعاط  چـیه  هب  ار  امـش  نم  مسق  ادـخب 

نتخوـمآ زا  شیپ  دـیاب  داد  رارق  مدرم  ياوـشیپ  ار  دوـخ  هک  یـسک  مرادیم .  رب  نآ  زا  تـسد  امـش  زا  شیپ  مدوـخ  هـکنآ  رگم  مـنکیمن 
رد دیامن .  بیدأت  ار  وا  دوخ ،  شور  هب  دنک ،  بیدأت  نابز  هلیسوب  ار  يرگید  هکنآ  زا  شیپ  دیاب  دزومایب و  ار  نتشیوخ  تسخن  نارگید ، 

مدرم هدننک  بدا  هدنزومآ و  هک  یسک  زا  تسا  رتراوازـس  مارتحا  میظعت و  هب  دشاب  شیوخ  هدننک  بدا  هدنزومآ و  هک  یـسک  تروص  ره 
حالـصا ار  دوخ  تسخن  تیعمج ،  حالـصا  هب  عورـش  زا  شیپ  تسا  راوازـس  تفرگ  هدهعب  ار  یتلم  راک  هک  یـسک   [ 314 هحفص [ دشاب . 
تبحاصم هب  تفالخ  ایآ  اتفگش  دنک  تسار  بوچ ،  ندرک  تسار  زا  شیپ  ار  بوچ  يهیاس  دهاوخیم  هک  تسا  یسک  دننام  هنرگو  دنک 

زا گنرین  تسا  تشز  هچ  دنوش .  تخبدب  وا  هلیسو  هب  شتلم  هک  تسا  یسک  نارادمامز  نیرتتخبدب  تسا ؟  ربمایپ )  اب  يدنواشیوخ (  و 
مادختـسا رد  زگره  دنکیم ؟  تبقارم  دنفـسوگ  زا  یـسک  هچ  دـشاب ،  گرگ  ناپوچ  رگا  تسین .  یئاوشیپ  قیال  وخدـب  صخـش  رادـمامز 

تسا یسک  دننام  دنـشاب  دساف  شنایفارطا  هک  یـسک  ریذپم .  تناما  ینادراک و  تطاسو  زج  ار  یتطاسو  دوخ ،  نانارمکح  نانادرگراک و 
لکش و کی  يرگداد  تفریم  ورف  بآ  هلیـسوب  دوب ،  هدرک  ریگ  شیولگ  رد  بآ  زا  ریغ  يزیچ  رگا  اریز  هدرک ،  ریگ  شیولگ  رد  بآ  هک 
تباصا و دننام  يرگمتـس  تلادع و  تسا .  لکـشم  تلادـع  يوجتـسج  و  ناسآ ،  يرگمتـس  ور  نیا  زا  دراد ،  یناوارف  لاکـشا  يرگمتس 

نتفگ نخس  هکیئاج  راد و  مدقم  يروالد  رب  ار  يرگداد   [ 315 هحفص [ دراد .  نیرمت  هب  جایتحا  نآ  تباصا  هک  تسا  يزادناریت  رد  اطخ 
تدم نایاپ  متـس ،  دنوشیم .  هارمگ  وا  هلیـسوب  نارگید  هک  تسا  یهارمگ  ياوشیپ  مدرم ،  نیرتدـب  نکم .  هدافتـسا  لمع  زا  تسا  دـیفم 

دازآ هدادن  هدعو  هک  یماگنه  ات  هدش ،  هتـساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  یـسک  تسا .  نامز  يروراب  زا  رتهب  رادمامز  تلادـع  تسا .  نارادـمامز 
اب نم  دیـشاب ،  هاگآ  تفای .  دهاوخ  تسا  هدرپس  نآ  رد  هک  یمتـس  ای  تلادـع  نامه  تسا ،  اهنآ  ياورنامرف  هنازخ  تیعر ،  ياهلد  تسا . 
اب ادخ  تسد  دـیامن .  غیرد  تسا  وا  يهدـهع  هب  هک  ار  يزیچ  هک  یـسک  دـنک و  اعدا  درادـن  هک  ار  يزیچ  هک  یـسک  مگنجیم :  سک  ود 

دنوادخ فیصوت  رد  دنکیم .  راذگاو  شدوخ  لاحب  ار  وا  دنوادخ  دومن  متس  هک  یماگنه  سپ  دریگیم ،  رارق  نارمکح  رـس  رب  ینابرهم 
مهرد ار  رگید  ضعب  اههوک  یـضعب  دنوادخ  تمظع  تبیه  زا  و  دزاسیم ،  هدنکارپ  هدـنک و  اج  زا  ار  نیمز )  نآ (  ياههوک  دـیوگیم : 
مومع اب  ار  دوخ  دیاب  رگداد  نایاوشیپ  دناشوپیمن .  وا  زا  ار  رگید  نیمز  نامـسآ و  نیمز ،  نامـسآ و  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دـنبوکیم 

ار دوخ  ياهرـس  اههکـس  دومرف :  ع »  ماما «  درک ،  اـنب  یگرزب  ناـمتخاس  ترـضح  ناـنادرگراک  زا  یکی   [ 316 هحفص [ دنجنـسب .  مدرم 
ناراکهبت دوریم و  الاب  نانآ  ياهخرن  دریگ  مشخ  یتلم  رب  دنوادخ  هاگره  دنکیم  فیصوت  ار  وت  يرگناوت  نامتخاس  نیا  دندرک .  راکشآ 

هوشر تواضق  رد  هکیـسک  ناطلـس و  نیـشنمه  ایرد و  ناگرزاب  دـنهدیم :  يرترب  نتـشیوخ  رب  ار  لام  سک  هس  دـنوشیم .  هریچ  نانآ  رب 
 ، درک شنزرس  رایسب  ار  ترضح  نامثع ،  زرمایب .  دننادیمن  ام  يارب  هک  ار  هچنآ  هد و  رارق  دنرادنپیم  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  ایادخ  دریگیم 
وت يارب  هچنآ  زج  يزیچ  میوگب ،  نخـس  رگا  دومرف :  یئوگیمن ؟  نخـس  ارچ  تفگ :  ترـضح  هب  دوب .  تکاس  ع »  ماما «  هک  یلاـح  رد 

هزیتس و زا  دیـشابن .  گنج  هب  هدننک  توعد  زگره  تشاد .  یهاوخن  يراد  تسود  هچنآ  زج  يزیچ  نم  دزن  وت  میوگیمن و  تسا  دنـسپان 
تبغر وا  يردارب  رد  يدوب ،  نمیا  یسک  رازآ  زا  رگا  دروآیم .  رابب  قافن  دنکیم و  رامیب  ار  لد  تلصخ  ود  نیا  اریز  دیزیهرپب ،  ینمشد 

يراکمه دیـشاب و  هدیدمتـس  نابیتشپ  دینک و  کمک  ناوتان  هب  دیامن .  متـس  امـش  هب  هکنیا  زا  هدرک  ظفح  ار  امـش  دـنوادخ  شاب .  هتـشاد 
رب رگمتـس  زور  زا  رتتخـس  رگمتـس ،  رب  هدیدمتـس  زور  مدرکن .  راداو  تناگدـنب  رب  متـس  هب  ار  نانآ  نم  ایادـخ   [ 317 هحفـص [ دییامن . 
رد دوخ  نانیشنمه  اب  تکرب و  ثعاب  دوخ  ناگیاسمه  يارب  دننکیمن .  متس  مشخ  لاح  رد  هک  دنتسه  یناسک  ام  نایعیش  تسا .  هدیدمتس 
هب تسا  تشز  هچ  دیدرگ .  دیماان  تفرگ  شودب  یمتس  هک  ره  دنکیم .  شزرایب  ار  درم  یتسردان ،  يرگمتس و  دنتسه .  یتشآ  حلص و 
 . درک ورد  نایز  تشاک  ینمـشد  مخت  هکیـسک  دش .  دیماان  دز  تمهت  هک  ره  دیدرگ و  دوبان  درک  اعدا  هک  ره  ندرک  يریگتخـس  هیاسمه 
اب مسق  ادخب  نکم .  تیوقت  ار  دوخ  تموکح  مارح  نوخ  نتخیر  اب  زگره  دناشکیم .  ریـشمش  هب  متـس  تسا .  يراکدـب  ناگدـنب  رب  متس 
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قح همشچرس  هب  ار  وا  ات  مشکیم  شاینیب  هقلح  اب  ار  راکمتس  مریگیم و  رگمتـس  زا  ار  وا  قح  منکیم و  راتفر  تلادع  يور  زا  هدیدمتس 
 . رگمتـس زوریپ و  هن  یـشاب ،  فاـصنا  اـب  هدروـخ و  تسکـش  هک  نک  باـختنا  ار  نیا  دـشاب .  هتـشاد  تهارک  نآ  زا  هـچ  رگا  مزاـس  دراو 

متـس نیرتتشز  ناوتان ،  رب  متـس  دنک .  یئوگدـب  ناوتان   [ 318 هحفـص [ ناسنا  زا  رگمتـس  رادمامز  دزن  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتتسپ 
رتالاب هب  تبسن  دراد :  تمالع  هس  رگمتس  شابم .  رگمتس  راکمه  تسا .  رگیدکیب  تبسن  ناگدنب  ندومن  متـس  یندوشخبان ،  هانگ  تسا . 
تمحر ادخ  دـنکیم .  يراکمه  نارگمتـس  هورگ  اب  دـیامنیم و  متـس  یگریچ  اب  دوخ  زا  رتنیئاپ  قح  رد  دـنکیم و  ملظ  هانگ  اب  دوخ  زا 

هدیدمتـس راکددم  رگمتـس  نایز  هب  دنک و  يریگولج  نآ  زا  دنیبب و  ار  یمتـس  ای  دیامن ،  کمک  نآ  هب  دنیبب و  ار  یقح  هک  ار  يدرم  دنک 
دشاب دونشخ  یهورگ  لمع  زا  هک  یسک  دنکیرش .  رگیدکی  اب  هس  ره  تسا  یضار  متس  هب  هک  یسک  وا و  هدنهد  کمک  رگمتس و  دشاب . 

یـضار هانگ  لطاب و  باکترا  هانگ  دراد :  هانگ  ود  دوش  دراو  لطاب  رد  هک  ره  دـشاب و  لخاد  راک  نآ  رد  ناـنآ  اـب  هک  تسا  یـسک  دـننام 
زج يروای  هک  یسک  رب  متس  دومرف :  تسا ؟  رتدوز  شبحاص  يدوبان  رتعیرس و  شرفیک  یهانگ  هچ  دندیسرپ :  ترـضح  زا  نآ .  هب  ندوب 

ار ادخ  تردق  یئاناوت ،  عقوم  و  نک ،  دای  دوخ  هرابرد  ار  ادخ  تلادع  متس ،  ماگنه  هب  ریقف .  ربارب  رد  دنمتورث  یشکندرگ  و  درادن ،  ادخ 
رد ار  تمکح  دـنکیمن .  ظفح  ار  دوخ  هدـنهانپ  درادیمن و  هاگن  ار  دوخ  نکاس  تسا :  راـبتلذ  يژد  هاـنگ ،   [ 319 هحفص [ روآ .  دایب 
 . هدروآ تسد  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  یـسک  ره  يارب  دـیاهدرک .  متـس  نآ  هب  هک  دـیراذگم  دـنرادن  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یناـسک  نیب 

 . دنتسه شیوخ  کین  ياهراک  نادنزرف  مدرم  دینادب  تسا .  وا  ياهیبوخ  هب  سک  ره  شزرا 

مراهچ تمسق 

دنوادخ تسا و  زیچ  نیرتفیرش  شناد  تسین .  یئوخشوخ  دننام  ینیشنمه  چیه  شناد و  دننام  یتفارش  چیه  ینتورف و  دننام  یتبـسن  چیه 
 . دنادرگیمن دنت  ار  وا  شیدنواشیوخ  تبسن و  دزاس ،  دنک  ار  وا  شرادرک  هک  یسک  دراد .  تسود  ار  يدنمشناد  ره  تسا و  اناد  گرزب 

نانچ دوخ  يایند  يارب  دـنراودیما .  دوخب  ناشلمع  زا  شیب  هک  شابم  یناسک  زا  ددرگیم .  التبم  هودـنا  هب  دـنک  یهاتوک  لمع  رد  هک  ره 
دیربن نآ  زا  ياهرهب  دنچ  ره  دیزومایب  شناد  دنراودیما .  ترخآ  هب  لمع  نودـب  هک  شابم  یناسک  زا  ياهدـنز .  هشیمه  ایوگ  هک  نک  راک 

رد وت  هکنآ  رگم  تسین  یتکرح  چیه  دنیامن .  تمذم  امـش  رطاخب  ار  نامز  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دـننک  تمذـم  امـش  يارب  ار  راگزور  اریز  ، 
سپ دوریم ،  ههاریب  هک  تسا  یـسک  دننام  دهد  ماجنا  يراک  ینادان  يور  زا  هک  یـسک  يدنمزاین .   [ 320 هحفص [ یئاسانش  هب  نآ  هنیمز 

يراکشآ هار  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  لمع  یئاناد  يور  زا  هک  یـسک  و  دنادرگیم ،  رترود  شاهتـساوخ  زا  ار  وا  هار ،  زا  شندش  رود 
روظنمب تسا .  یکیرات  ثعاب  تلفغ  و  ینـشور ،  بجوم  هشیدنا  ددرگیم ؟  رب  ای  دـیامیپیم  هار  ایآ  دـنیبب  دـیاب  انیب  نیاربانب  دـیامیپیم ، 

همیمـض دوخ  لمع  هب  ار  مدرم  ملع  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاـناد  سرپم .  يزیچ  يرـس  هریخ  يور  زا  نک و  لاؤس  نتخومآ  ندـیمهف و 
تکرش نانآ  ياهلقع  رد  دنک  تروشم  نادرم  اب  هکیـسک  ددرگیم و  دوبان  دشاب  هتـشاد  دادبتـسا  دوخ  هشیدنا  رد  هک  یـسک  تسا .  هدرک 

رتالاب یتزع  چیه  شناد و  زا  رتدنمدوس  یجنگ  چیه  دسانشیم .  ار  هابتشا  دراوم  دروآ ،  يور  يدنا ياههار  هب  هک  یسک  تسا .  هتسج 
نآ یبوخ  دـنوش ،  داـیز  وت  نادـنزرف  تورث و  هک  تسین  نآ  یبوخ  دریگیم .  ار  ناـیوجهناهب  رذـع  يولج  یئاـناد ،  تسین .  يراـبدرب  زا 

یماگنه ات  نادنمشناد  و  دنتسه ،  هدنز  هکیلاح  رد  دناهدش ،  دوبان  لام  ناگدنروآ  درگ   [ 321 هحفص [ ددرگ .  نوزفا  وت  شناد  هک  تسا 
ره تسا  هدنز  دنمشناد  نارادمامز .  ياورنامرف  نادنمـشناد ،  دنمدرم و  ياورنامرف  نارادمامز ،  دنـشابیم .  رادیاپ  تسا  یقاب  راگزور  هک 

يهزاوآ و  يدنواشیوخ ،  ود  زا  یکی  یتسود ،  و  تایح ،  ود  زا  یکی  شناد ،  دـشاب .  هدـنز  هچ  رگا  تسا  هدرم  نادان  دـشاب و  هدرم  دـنچ 
رگا دنکن و  مرش  منادیمن »  نتفگ «  زا  دنادیمن ،  هدش و  وا  زا  هک  یلاؤس  ربارب  رد  یسک  زگره  دوشیم .  بوسحم  رمع  ود  زا  یکی  وکین 
تسا هارمگ  تمشچ  ناریح و  نآ  رد  تاهشیدنا  ینادیمن و  هک  یئاهزیچ  رایسب  هچ  دشاب .  هتشادن  ایح  نآ  نتخومآ  زا  دنادیمن  ار  يزیچ 
هاگره دزاسیمن .  نمیا  نادان  رش  زا  ارت  یگیاسمه ،  يدنواشیوخ و  تسین .  ینادان  زا  رتتخـس  يرقف  چیه  يوشیم .  انیب  نآ  هب  هاگنآ  ، 
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 ، ددرگیم رپ  دوشیم ،  هداد  رارق  نآ  رد  هچنآ  هطـساوب  یفرظ  ره  دنکیم .  يریگولج  وا  زا  ار  شناد  دینادرگ ،  تسپ  ار  ياهدنب  دنوادخ 
اهلد يارب   [ 322 هحفـص [ سپ  دـندرگیم ،  لولم  زین  اـهلد  نیا  دـنوشیم ،  هتـسخ  اهندـب  هکناـنچ  دوـشیم .  خارف  هک  شناد  فرظ  رگم 

عالطا مک  صخش  هک  سب  نیمه  شناد  تفارش  زا  تسا .  یگتسخ  جنر  زا  رتکبس  قوش ،  هلعـش  راب  دینک .  بلط  يدیدج  ياهتمکح 
سب نیمه  لهج  یمانمگ  زا  و  دوشیم ،  نامداش  دنهدب  وا  هب  یئاناد  تبـسن  رگا  تسین  شناد  لها  زا  هک  یـسک  دـنکیم و  ار  نآ  ياعدا 

ششناد هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتشزرامک  دوشیم .  نیگمشخ  دنهدب  وا  هب  لهج  تبـسن  رگا  دیوجیم و  يرازیب  نآ  زا  نادان  مدآ  هک 
ره زا  سپ  دیآ ،  رامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  شناد ،  دوشیم .  هداد  شاداپ  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  ینید  شناد ،  دشاب .  رتمک  همه  زا 

مدرم ترثک  رطاخب  نادنمـشناد  دننکیم .  تنعل  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  دهد ،  يوتف  ینادان  يور  زا  هک  یـسک  دـیریگب .  ار  شرتهب  يزیچ 
هتفرگ نامیپ  نداد  میلعت  رد  نادنمـشناد  زا  هکنآ  ات  هتفرگن  نامیپ  نتفرگ  میلعت  رد  نادان  مدرم  زا  دـنوادخ  دـنراد .  رارق  تبرغ  رد  نادان ، 

دوخ دنچ  ره  تمه  دنلب  دیامن .  لذب  دنراد  قاقحتسا  هک  یناسک  هب  ار  دوخ  ملع  هک  تسا  نیا  شـشناد  رب  دنمـشناد  يرازگـساپس  تسا . 
] هحفـص دشکیم .  هنابز  هلعـش  یلو  دناشوپیم  ار  نآ  شبحاص  هک  شتآ  هلعـش  دننام  دریذپیمن ،  يزیچ  يدـنلب  زج  نکیل  دـهد  لزنت  ار 

لمع دـنادب  هکیـسک  سپ  تسا :  نورقم  لمع  اـب  ملع  نتفگ .  نخـس  اـت  شاـب  رتصیرح  ندینـش  رد  یتسـشن ،  يدنمـشناد  دزن  رگا   [ 323
لمح ار  شناد  ایآ  شناد ،  نالماح  يا  دنکیم .  چوک  هنرگو  دتـسیایم  تفگ ،  خساپ  لمع  رگا  دنزیم  ادـص  ار  لمع  لمع ،  دـنکیم . 
نادان دننام  لمعیب  ملاع  دشاب .  قفاوم  شلمع  اب  شملع  دنک و  لمع  هتخومآ  هچنآ  هب  دزومایب و  هک  تسا  یـسک  يارب  شناد  دینکیم ؟ 
لدبم دیدرت  هب  ار  ناتنیقی  و  لهج ،  هب  ار  دوخ  ملع  تسا .  رتگرزب  وا  رب  تجح  هکلب  دوشیمن ،  رادـیب  دوخ  لهج  زا  هک  تسا  ینادرگرس 

 : دیتفگ امـش  دبای  تنیز  تارادم  هب  هک  یملع  تسبوخ  هچ  دیئامن .  مادقا  دیدرک  ادیپ  نیقی  هاگره  دینک و  لمع  دیتسناد  هاگره  دـینکم ، 
رب مدق  یمدآ  تمایق  زور  تسا ؟  هدروآ  تسدب  دـنک  قافنا  اهنآ  لوط  رد  هک  یئاهزور  ایآ  هدروآ  تسد  هب  یمیظع  تورث  صخـش  نالف 

اجک زا  ار  شلام  هدرک و  هنهک  يزیچ  هچ  رد  ار  شیناوج  و  هدناسر ،  نایاپب  يزیچ  هچ  رد  هک  دننکیم  لاؤس  شرمع  زا  هکنآ  ات  درادیمن 
رقف یفاک ،  هزادـنا  زا  ندرک  يورهدایز  تسا ؟  هداد  ماجنا  یلمع  هچ  هتـسنادیم  هچنآ  رد  هدومن و  قاـفنا  يزیچ  هچ  رد  هدروآ و  تسدـب 

يزیچ رب  هک  ره  دشاب ؟  راکزیهرپ  هدرک  ریسا  ار  وا  اجیب  ياههتساوخ  هک  یسک  يارب  تسا  لکشم  ردقچ   [ 324 هحفص [ تسا .  ینایاپیب 
تسا و راکهانگ  ناگرزاب ،  ایند .  ناهاوخ  شناد و  ناـهاوخ  دـنوشیمن :  ریـس  هک  دنتـسه  هدـنروخ  ود  دوشیم .  يأردوخ  تفاـی  تسد 

هار زا  ار  نآ  دـیاش  دـیوگیم :  تورث  هدـنروآ  درگ  هراـبرد  دـهدب .  تسرد  دریگب و  تسرد  هک  یـسک  رگم  تسا ،  شتآ  رد  راـکهانگ 
رهـش رد  ریقف  دنادرگیم و  گنگ  ار  كریز  یتسدـگنت ،  تسا .  گرزب  گرم  رقف ،  تسا .  هدرکن  ادا  ار  نآ  قح  هدروآ و  درگ  تسردان 
تسا يرهش  اهرهش  نیرتهب  تسین ،  رتراوازس  وت  يارب  رگید  رهـش  زا  يرهـش  چیه  تسا .  تبرغ  نطو ،  رد  یتسدگنت  تسا .  بیرغ  دوخ 
اهرهـش مامت  ینعی   [ 1 تشک [ .  مهاوـخ  ار  وا  دوـش  مسجم  یناـسنا  تروـصب  نم  يارب  یتسدـگنت  رگا   [ . 1 دریگ [  شود  هب  ار  وـت  هـک 

] هحفص دنادرگ .  زیزع  دهد و  ياج  دوخ  رد  ار  وت  هک  تسا  يرهـش  اهرهـش  نیرتهب  دنـشاب .  تنوکـس  لحم  ناسنا  يارب  دنراد  تیحالص 
یقح نآ  رانک  رد  هکنآ  رگم  مدیدن  ناوارف  ار  یتمعن  چیه  دیدرگ .  دنمهرهب  نآ  زا  دنمتورث  هچنآ  هب  رگم  دشن  هنسرگ  يریقف  چیه   [ 325
عمج مارح  ای  لخب  رطاخب  زج  یتورث  چیه  دـیهدیم .  تسد  زا  ار  يرگید  تمعن  هکنآ  رگم  دیـسریمن  یتمعن  چـیه  هب  تسا .  هدـش  عیاض 

هدشن اهر  هدیافیب  و  دنک ،  ینارسوه  هک  هدشن  هدیرفآ  هدوهیب  سک  چیه  رازآ .  جنر و  زا  سپ  رگم  دیـسریمن  یتمعن  چیه  هب  دوشیمن . 
 . تسا یکی  ود  ره  هدومن  تساوخرد  هک  یسک  زا  يریگولج  هدرکن و  لاؤس  هک  یسک  هب  ششخب  رد  هابتشا  دهد .  ماجنا  هدیافیب  راک  ات 
هک ار  يزیچ  هک  ره  نک .  يریگولج  راکتحا  زا  ریگب .  یتسه  جاتحم  نآ  هب  ار  هچنآ  راذـگب و  رانک  ار  نآ  يدـش  زاینیب  يزیچ  زا  هاگره 
رثا رد  هک  یئاهرفیک  زا  تسا .  يراوخ  تلذ و  نتفرگ ،  ماو  دیزیهرپب .  ماو  نتفرگ  زا  دریگیم .  رارق  شنزرـس  دروم  دریگب  تسین  وا  قح 

زا دیـسرتب  دـیروایب و  رطاخب  ار  نانآ  تالاح  يدـب ،  یبوخ و  رد  دیـسرتب و   [ 326 هحفـص [ هدمآ  دورف  امـش  زا  شیپ  للم  رب  يراتفردـب ، 
دوخ قالخا  هب  ار  ناتنادنزرف  دیریگب .  دنپ  ناگتـشذگ  زا  امـش  دنریگب  تربع  امـش  زا  ناگدـنیآ  هکنآ  زا  شیپ  دیـشاب .  اهنآ  دـننام  هکنیا 
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وا هب  دریگب  سنا  اهنآ  اب  هک  ره  تسا  یـشحو  مدرم ،  ياهلد  دـناهدش .  هدـیرفآ  امـش  نامز  زا  ریغ  ینامز  يارب  ناـنآ  اریز  دـیزاسن  روبجم 
دنکیم و لمحت  ینک ،  لیمحت  هچ  ره  درم  دازآ  هب  تسا .  هداد  رارق  دازآ  ارت  دـنوادخ  هکیلاح  رد  شابم  يرگید  هدـنب  دـنروآیم .  يور 

خـساپ نآ  هب  دراد و  عاـنتما  نآ  زا  هک  دـهد  لزنت  ار  وا  يدازآ  زا  یئزج  هک  يزیچ  رگم  دـنادیم  دوخ  تفارـش  ندـش  داـیز  ثعاـب  ار  نآ 
 ، هودنا یشاب .  راوتـسا  دیآیم  ترظنب  هچنآ  رد  هک  مداد  هزاجا  وتب  منک .  راداو  دیراد  تهارک  هچنآ  رب  ار  امـش  مرادن  قح  نم  دیوگیمن . 
زا ار  وت  تخاس .  نوبز  ار  وا  راگزور  تخورف  یگرزب  راگزور  هب  هک  ره  منکیمن .  تازاجم  دـیدرت  يور  زا  زگره  تسا .  يریپ  زا  یمین 

نایاپراهچ اهناکم و  يهنیمز  رد  یتح  امش  اریز  دیسرتب ،  ادخ  زا  وا  ياهرهش  ادخ و  ناگدنب  هرابرد  منکیم .  یهن  نخس  راک و  رد  باتش 
ياههام و  دوشیم ،  يرپس  دوز  هچ  هام  ياهزور  و  درذـگیم ،  باتـش  اب  هچ  زور  ياـهتعاس   [ 327 هحفـص [ دیریگیم .  رارق  لاؤس  دروم 

نایاپ درذگیم  يدنت  اب  هچ  رمع  ياهلاس  و  ددرگیم ،  مامت  تعرس  اب  هچ  لاس 

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 
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 ،
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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 
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