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دلج 1و2 ناتسار  ناتساد 

باتک تاصخشم 

، اردص نارهت : رشن : تاصخشم  يرهطم . یـضترم  ناتـسار / ناتـساد  روآدیدپ : مان  ناونع و  . 1358  - 1298 یضترم ، يرهطم ، هسانـشرس :
: هرگنک يدـنب  هدر  ناتـساد  مالـسا --  عوضوم : یقـالخا  ياهناتـساد  عوـضوم : مس . 5/16  × 5/11 ج ؛.  2 يرهاـظ : تاصخـشم   1380

م646-79 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید : يدنب  هدر  BP249/5/م6د2 1380 

همدقم

متفگ یم  مدرک و  یم  دروخرب  هک  اقفر  زا  کیره  هب  مدوب ، اهناتـساد  نیا  پاچ  ای  شراگن  میظنت و  يروآ و  عمج  لوغـشم  هک  یتدـم  رد 
جارختـسا ریـس  خـیراوت و  بتک  ای  ثیداحا  بتک  زا  هک  یعقاو ، دـنمدوس  ياهناتـساد  هدـع  کی  رب  لمتـشم  مراد  فیلأت  تسد  رد  یباـتک 

ار نیا  دـندرک و  یم  دـیجمت  نیـسحت و  همه  دریگب ، رارق  مومع  سرتسد  رد  ات  مهد  یم  شراگن  نینچنیا  یکبـس  هداس و  یناـبز  اـب  هدرک ،
ثیداحا رابخا و  دنمدوس  ياهناتساد  هب  تبـسن  نونکات  هک  تهج  نآ  زا  اه  یـضعب  دنتـسناد . یم  دیفم  يراک  ناوج ، هقبط  يارب  صخالاب 

ياهباتک هتبلا  دوب .) یلاخ  نونکاـت  باـتک  نیا  ياـج  : ) دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  یقلت  راـکتبا )  ) عون کـی  ار  نیا  هدـشن ، ماـجنا  راـک  نیا 
( ناتساد  ) سابل رد  ار  یگدنز  قیاقح  هک  یبتک  ای  دنا  هدروآ  رد  نایب )  ) سابل هب  ار  یعامتجا  یقالخا و  قیاقح  نتم  امیقتـسم  هک  دنمدوس ،

لقن ماقم  رد  رخآ  ات  لوا  زا  هک  تریس  بتک  ای  دنا  هدرک  مسجم  درادن ، یتقیقح  تسا و  هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  هدنـسیون  ملق  رکف و  هک 
فلؤم هک  تسا  هدروخن  رب  یباتک  هب  نونکات  هدنسیون  یلو  تسا ، نوریب  هرامش  زا  دنا  هدوب  گرزب  تیصخش  دنچ  ای  کی  یگدنز  خیرات 

مومع سرتسد  رد  هدرک و  جارختـسا  ثیدح  خیرات و  بتک  زا  دنمدوس  ییاهناتـساد  یمومع ، قالخا  بیذهتو  داشرا  تیادـه و  روظنم  هب 
رکف کـی  هاوـخ  رکف  نیا  تسا . هتفرگن  تروـص  ثیداـحا  راـبخا و  ياهناتـساد  هب  تبـسن  تسا ، هدـش  راـک  نیا  مه  رگا  دـشاب . هداد  رارق 
کی زا  هک  راشتنا ) تکرش  هریرحت  تأیه   ) تاسلج زا  یکی  رد  تسا . هدوبن  نم  راکتبا  هدشن و  عورـش  نم  زا  دشابن  هاوخ  دشاب و  يراکتبا 
بوخ هک  درک  داهنشیپ  مرتحم  ياضعا  زا  یکی  دراد ، ار  تأیه  نآ  تیوضع  راختفا  زین  بناج  نیا  دوش و  یم  لیکشت  الضف  دیتاسا و  هدع 
یلعج ياهناتساد  هن  مه  نآ  ناتـساد ،) تیاکح و   ) تروص هب  هکلب  نایب )  ) تروص هب  هن  یلو  دبای . شراگن  یتیبرت  یقالخا و  یباتک  تسا 

نیا تسا . هدش  طبـض  لاوحا ) حرـش   ) مجارت خیراوت و  بتک  ای  ثیداحا  رابخا و  بتک  رد  هک  یعقاو  یقیقح و  ياهناتـساد  هکلب  یلایخ  و 
هدیدنـسپ لوبقم و  مرظن  رد  رکف  نیا  اضعا  ریاس  زا  شیب  هک  تسا  نیا  دراد  بناج  نیا  هک  یمهـس  دـش . عقاو  تأـیه  لوبق  دروم  داهنـشیپ 

. تسا دهعت  نآ  داهنـشیپ و  نآ  دولوم  دییامرف  یم  هدهاشم  نونکا  هک  يرثا  مهد . ماجنا  ار  هفیظو  نیا  هک  مدرک  دـهعت  تقو  نامه  دـمآ و 
رد ذخأم  کی  زا  شیب  هک  تسه  هاگ  هدش و  هداد  ناشن  یقرواپ  رد  باتک ، پاچ  دیق  اب  انایحا  هحفـص و  دیق  اب  اهناتـساد  كرادم  ذخَّام و 
ره زا  هک  هداد  یم  ناشن  نئارق  هتـشاد و  دوجو  دایز  مک و  اهلقن  رد  هک  هدوب  نیا  يارب  ذـخأم  کی  زا  شیب  رکذ  ابلاغ  هدـش ، رکذ  یقرواـپ 

يذخآم نتم  دودح  زا  یناتساد  چیه  شراگن  نایب و  رد  تسا . هتـشادن  ناتـساد  همه 3  لقن  هب  یتیانع  لقان ، هک  نآ  ای  هداـتفا  يزیچ  مادـک 
لاح نیع  رد  یلو  تسا . هدرکن  مک  نآ  زا  يزیچ  ای  هدوزفین  ناتـساد  لصا  رب  يزیچ  دوخ  لایخ  زا  هدنراگن  هدشن و  زواجت  هتـشگ  لقن  هک 

تعیبط ياضتقم  دنک و  یم  تلالد  تاراما  نئارق و  هک  يدودـح  رد  هدـش  یعـس  هکلب  تسین ، یظفللا  تحت  هداس  همجرت  کی  باتک  نیا 
عورش و هطقن  ابلاغ  هکنیا  اب  دوش . هداد  شرورپ  یناتساد  ره  ددرگ ، هدوزفا  ناتـساد  نتم  رب  يزیچ  هک  نآ  نودب  تسا ، يرـشب  ياه  هیحور 

اجنیا رد  ناتـساد  يدودـح  ات  هوالع  هب  تسا ، تواـفتم  فلتخم و  ناـیب  زرط  دراد و  قرف  هدـمآ  ذـخأم  رد  هچنآ  اـب  ناتـساد  شدرگ  طـخ 
هنوگچیه ناتـساد ، تقیقح  رد  هک  هدمآ  لمع  هب  يروط  تافرـصت  نیا  دنیب  یم  دنک ، هعجارم  ذخأم  هب  هدـنناوخ  رگا  تسا ، هتفای  شرورپ 
یحیـضوت هنوگچیه  ناتـساد ، هجیتن  ظاحل  زا  باتک  نیا  رد  تسا . هدرک  رت  یندینـش  رت و  عوبطم  ار  ناتـساد  طقف  هدادـن ، یلیدـبت  رییغت و 
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هدش هتشاذگ  ناتـساد  يور  هک  یناونع )  ) یتح و  تسا . هدرک  یم  نایب  ار  هجیتن  هک  هدوب  يا  هلمج  ناتـساد  نتم  رد  هکنآ  رگم  هدشن ، هداد 
هب ار  يریگ  هجیتن  میا  هتـساوخ  هک  هدوب  تهج  نادب  نیا  هتبلا  دشابن ، ناتـساد  هجیتن  هب  هراشا  هک  دـشاب  یناونع  ناکمالا ، یتح  هدـش  یعس 

دنک و رکفت  هب  راداو  ار  وا  مه  درادرب و  هدنناوخ  شود  زا  ار  ندرک  رکف  تمحز  مه  دیاب  هتـشون  باتک و  میراذگب . هدـنناوخ  دوخ  هدـهع 
ات رظن  نیا  زا  تسا ، تاراـبع  اـه و  هلمج  ياـنعم  رد  رکف  دوش ، هتـشادرب  هدـنناوخ  شود  زا  دـیاب  هک  يرکف  نآ  دزیگنارب . ار  وا  يرکف  هوق 

هدـنناوخ هدـهع  هب  دـیاب  هک  يرکف  نآ  اما  و  دـشاب . موهفم  ناور و  ترابع  هک  هدـش  شـشوک  هداد  یم  هزاـجا  تصرف  تقو و  هک  يدـح 
شحور اـب  دـیازفین ، نآ  رب  يزیچ  دوخ  رکف  زا  دـنکن و  رکف  نآ  هراـبرد  هدـنناوخ  دوخ  اـت  يزیچره  تسا ، هجیتـن  رد  رکف  دوش ، هتـشاذگ 

بلطم رب  دناوت  یم  شدوخ  زا  هدـنناوخ  هک  يرکف  نآ  هتبلا  دـشخب . یمن  رثا  شلمع  رد  دـنک و  یمن  ذوفن  شلد  رد  ددرگ و  یمن  هتخیمآ 
بتک زا  اهناتـساد  نیا  رثکا  دوب ، انب  لوا  زا  هک  روط  نامه  تفرگ . ناوت  یم  تامدـقم  زا  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  يا  هجیتن  انامه  دـیازفیب ،
بتک زا  تسین ، اهناتـساد  هنوـگ  نیا  هب  رـصحنم  هتبلا  یلو  تسا ، نید  گرزب  ناـیاوشیپ  زا  یکی  ناتـساد ، ناـمرهق  هدـش و  هتفرگ  ثیدـح 

رد تسا . هدنزومآ  دنمدوس و  هک  هدش  هدروآ  اهتیصخش  ریاس  املع و  زا  ییاهناتساد  هدش و  هدافتـسا  مه  ریـس  خیراوت و  مجارت و  لاجر و 
ای یمالـسا  ياهتیـصخش  ریاس  زا  ییاهناتـساد  انایحا  هتفاین ، صاصتخا  هعیـش  لاجر  هب  اهنت  هدشن و  بصعت  دومج و  لامعا  زین  تمـسق  نیا 

هکنیا رابتعا  هب  ار  باتک  نیا  مان  دومرف . دـیهاوخ  هظحالم  هکناـنچ  تسا ، هدـش  هدروآ  ناملـسم  ریغ  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  ییاهناتـساد 
هدش هدیمان  نیقیدص )  ) میرک نآرق  نابز  رد  دنشاب و  یم  میقتسم  طارص  رب  ور و  تسار  هک  دنتـسه  یناسک  اهناتـساد  نیا  نانامرهق  بلاغ 
یم هک  دنتـسه  يدارفا  اهناتـساد  هنوـگنیا  ناگدـنناوخ  ناـبلاط و  ًـالومعم  هک  مه  تهج  نآ  زا  هتبلا  میا . هتـشاذگ  ناتـسار ) ناتـساد  ، ) دـنا

هتشذگ مینادب . ناتسار ) ناتـساد   ) میناوت یم  ار  اهناتـساد  نیا  ام  تساهنآ ، رطاخ  هب  اهنآ و  يارب  باتک  نیا  دنرادرب و  ماگ  تسار  دنهاوخ 
هدوب تیانع  هک  یبتک  نوتم  رد  هدش و  عقاو  ایند  رد  هک  تسا  ییایاضق  هکلب  تسین ، لایخ  مهو و  هتخاس  اهناتـساد  نیا  نوچ  اهنیا ، همه  زا 

زا تسا ، تسار ) ياهناتساد   ) اهناتـساد نیا  هدش و  طبـض  دوش ، طبـض  تناما  یتسار و  تقادص و  لامک  اب  بتک  نآ  رد  یقیقح  ییایاضق 
یقالخا يامنهار  دـناوت  یم  ًالمع  هکنآ  رب  هوالع  ناتـساد  نیا  میهد . رارق  باتک  نیا  مان  ءزج  رد  ار  یتسار )  ) هدام هک  دوب  بسانم  ور  نیا 
یمالـسا تامیلعت  حور  تقیقح و  هب  رذـگهر  نیا  زا  هدـنناوخ  تسه و  زین  یمالـسا  تامیلعت  حور  فرعم  دـشاب ، يدـنمدوس  یعامتجا  و 

یم یگدنز  نآ  رد  وا  هک  يا  هعماج  رد  دنیبب  دریگب و  هزادنا  اهسایقم  نیا  اب  ار  دوخ  هعماج  طیحم و  ای  ار  دوخ  دناوت  یم  دوش و  یم  انشآ 
انعم و زا  هزادنا  هچ  دننز ، یم  هنیس  هب  زین  ار  مالـسا  گنـس  تاقبط  نآ  زا  یـضعب  انایحا  دنناد و  یم  ناملـسم  ار  دوخ  تاقبط ، همه  دنک و 

نیا زا  روـظنم  یلو  ماوـع ،)  ) يارب مه  تسا و  هدافتـسا  لـباق  صاوـخ )  ) يارب مه  اهناتـساد  نـیا  تـسا . يرجم  لوـمعم و  مالـسا  تـقیقح 
دوجوم اهنآ  رد  تقیقح  قح و  ربارب  رد  یعوضخ  فاصنا و  تلادع و  هب  یلیم  هک  دنتاقبط  نیا  اهنت  اریز  تسا ؛ ماوع  هدافتسا  اهنت  شراگن 

، دراد ریثأت  رگیدـکی  رد  عامتجا  تاقبط  داسف  حالـص و  دـنهد . قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  دنرـضاح  دـنوش  هجاوم  یقح  نخـس  اـب  رگا  تسا و 
یلو دـنامب ، هرهب  یب  اـی  نوصم  رگید  هقبط  حالـص  اـی  داـسف  تیارـس  زا  يا  هقبط  دوـش و  هدیـشک  تاـقبط  نیب  يراوـید  هک  تسین  نکمم 
دوش یم  زاغآ  اهنآ  يرادیب  هبنت و  و  ماوع )  ) زا سکعرب  حالص  و  دنک . یم  تیارس  ماوع )  ) هب دوش و  یم  عورش  صاوخ )  ) زا داسف  ًالومعم 
يور دـنک . یم  تیارـس  الاب  هب  نییاپ  زا  حالـص  دزیر و  یم  نییاپ  هب  الاب  زا  داسف  اـتداع  ینعی  دروآ ؛ یم  حالـص  هب  ار  صاوخ )  ) اراـبجا و 

و هماـع )  ) هقبط ود  هب  ار  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  دوـخ ، هیلاـع  تاـمیلعت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  مینیب  یم  هک  تـسا  لـصا  نـیمه 
یم رارق  هجوت  دروم  ار  مدرم  هماع  اهنت  دنک و  یم  يدیمون  سأی و  راهظا  هصاخ  ندمآ  هار  هب  حالص و  هب  تبسن  دنک ، یم  میسقت  هصاخ ) )
مک یتسس  ماگنه  رد  رت  جرخرپ  سکچیه  یلاو  يارب  : ) دسیون یم  هتشاد  موقرم  یعخن ) رتشا  کلام   ) مان هب  هک  یتموکح  روتسد  رد  دهد .

( هصاخ  ) زا دیادش  رد  رت  تقاط  مک  رتریذـپان ، رذـع  رت ، ساپـسان  رت ، عقوترپ  فاصنا ، تلادـع و  زا  رترفنتم  یتخـس ، ماگنه  رد  رت  کمک 
هقبط نیا  هب  هراوـمه  وـت  هجوـت  سپ  دنـشاب ، یم  هماـع ) ، ) نمـشد رب  يزوریپ  هیاـم  نیملـسم و  يزکرم  هطقن  نید و  هناوتـسا  اـنامه  تسین .

ره يامعز ) ، ) دـنتفا یم  یحالـصا  راک  کی  رکف  رد  تقوره  هک  حالـصا  نارادـفرط  هدـع  کی  زا  تسا  یطلغ  رکف  نیا  دـشاب .) فوطعم 
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هبرجت دننک . عورـش  عینم  تاعافترا  نآ  زا  دـنهاوخ  یم  دوش و  یم  مسجم  ناشرظن  رد  عفترم  ياه  هلق  نآ  دـنریگ و  یم  رظن  رد  ار  فنص 
تقیقح و هک  رادقم  نآ  زا  شیب  دـیامن ، یم  دـیفم  اهرظن  رد  هدـش و  زاغآ  عیفر  ياه  هلق  نآ  هیحان  زا  هک  ییاهراک  ًالومعم  هک  هداد  ناشن 

یتدم رد  هک  منک  رظن  فرـص  مناوت  یمن  زین  هتکن  نیا  رکذ  زا  دراد . ماوع  رظن  بلج  تاغیلبت و  رهاظت و  هبنج  دشاب ، هتـشاد  یحالـصا  رثا 
نم هکنیا  زا  باتک ، نیا  يدـنمدوس  هب  فارتعا  نیـسحت و  نمـض  ناتـسود  زا  یـضعب  مدوب ، اهناتـساد  نیا  پاـچ  اـی  شراـگن  لوغـشم  هک 
یم متمالم  دـندرک و  یم  فسأت  راهظا  ما ، هتخادرپ  راک  نیا  هب  هتـشاذگ و  رانک  اـتقوم  ار  دوخ  رتمزـال  رتمهم و  اـهنآ  هدـیقع  هب  ياـهراک 
یتح ما . هتخادرپ  يا  هداس  راک  نینچ  هب  ما و  هتـشاذگ  وس  کی  هب  فلتخم ، ياـه  هتـشر  رد  ار  مهم  یملع  فیلأـت  نیدـنچ  ارچ  هک  مدومن 
یبیع هچ  رگم  ارچ ؟ متفگ  نم  نکن ! رشتنم  تدوخ  مان  هب  لقاال  سپ  يا  هدیـشک  ار  راک  نیا  تمحز  هک  الاح  هک  دندرک  داهنـشیپ  یـضعب 
متفگ تسا . کچوک  وت  يارب  راک  نیا  دشاب ، هفـسلف  لوصا  نامه  فیدر  رد  دیاب  لقاال  دوش  یم  رـشتنم  وت  مان  هب  هک  يرثا  دـنتفگ  دراد ؟
يراک تسا و  نآ  یگداس  یلکـشم و  نایاقآ  نیا  رظن  رد  راک  یکچوک  یگرزب و  سایقم  دش  مولعم  تسیچ ؟ یگرزب  یکچوک و  سایقم 

رگا کچوک . تسا  هداس  هک  يراک  ره  تسا و  گرزب  تسا  لکـشم  هک  يراـک  ره  دـنرادن ، راـک  هجیتن  یکچوک  یگرزب و  تیمها و  هب 
زج هک  رکفت  زرط  نیا  هنافـسأتم  مدرب ، یمن  مان  نآ  زا  اـجنیا  رد  نم  دوب ، یم  رفن  دـنچ  اـی  رفن  کـی  هب  طوبرم  رکفت  زرط  نیا  قطنم و  نیا 
هچ هدرک ، ادـیپ  عویـش  دایز  ام  عامتجا  رد  تسین  يرگید  زیچ  یمالـسا  هیلاع  تامیلعت  زا  گرزب  فارحنا  کی  یعامتجا و  يراـمیب  کـی 

بتک ظاحل  زا  زورما  ام  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا ؟ هدنکفین  يا  هشوگ  هب  هتـسکشن و  هک  ار  اهملق  هچ  هتـسبن و  قطنم  نیا  هک  ار  اهنابز 
دنک تقو  فرص  رتشیب  ای  لاس  هد  تسا  رضاح  یلضف  یعدم  ره  میریقف ، هزادنا  زا  شیب  دنمدوس ، یبهذم  ینید و  بتک  اصوصخم  دیفم و 

، دسیونب باتک  نآ  تشپ  ار  دوخ  مان  راختفا  لامک  اب  دنک و  فیلأت  یباتک  یملع ، رثا  کی  ناونع  هب  دـفابب و  مه  هب  سب  ای  بطر و  کی  و 
نأش رـسک  تسا و  هداس  هکنیا  مرج  هب  طقف  دیفم ، باتک  کی  فیلأت  زا  اما  دـشاب . يا  هدـیاف  دـیفم  عامتجا  لاح  هب  هرذ  کی  هکنآ  نودـب 

تـسا فرـصم  یب  دـیاز و  هک  ییاهزیچ  دوش و  یمن  هتـشون  تسا  مزال  هتـسیاب و  هچنآ  هک  تسا  نیمه  هجیتن  دـنک . یم  يراددوخ  تسا ،
تـسا ینتخاـب  ما  هدرب  هچنآ  هک  سوـسفا  یـسوط : نیدلاریـصن  هجاوـخ  هتفگ  بوـخ  هچ  ددرگ . یم  فیلأـت  پاـچ و  رگیدـکی  رـس  تشپ 
نایاقآ نآ  باوج  رد  رمالا  ۀبقاع  تسا  ینتشادرب  هچنآره  ما  هتشاذگب  تشاذگب  دیاب  هچنآره  هتشادرب م  تسا  ینتخانشن  مامت  اه  هتخانـشب 

زا باتک  همدقم  رد  هکلب  منک ، یمن  رظن  فرـص  دوخ  میمـصت  زا  اهنت  هن  درک  یعامتجا  يرامیب  کی  رکذتم  ارم  امـش  داهنـشیپ  نیا  متفگ :
نأش رـسک  يا  هدـع  هک  روط  نامه  امتح  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  دـعب  درب . مهاوخ  مان  یعامتجا ) يرامیب   ) کی ناونع  هب  امـش  داهنـشیپ  نیا 

اهروتـسد و هک  دنناد  یم  دوخ  نأش  رـسک  هک  دوب  دنهاوخ  مه  يا  هدع  دننک ، فیلأت  دشاب  دیفم  دنچره  هداس  ياهباتک  هک  دنناد  یم  دوخ 
زا میرک  نآرق  تمرح  تمـشح و  تیاـعر  يارب  باـتک  نیا  رد  دـندنبب !! راـک  هب  دـننک  یم  كرد  هداـس  ياـهباتک  زا  هـک  ییاـه  تـمکح 

دوش و رشتنم  پاچ و  لقتسم  نآرق  صـصق  هک  میتسه  هدوب و  دقتعم  میدادن . رارق  اهناتـساد  نیا  ءزج  يزیچ  سدقم  باتک  نآ  ياهناتـساد 
هدرک دـیجم  نآرق  زا  اـم  هک  يا  هدافتـسا  تسا . هتفرگ  تروـص  یـسراف  ناـبز  رد  اریخا  یبرع و  ناـبز  رد  ررکم  ار  راـک  نـیا  هناتخبـشوخ 

ءزج يرـشب  عامتجا  تیبرت  ییامنهار و  تیاده و  روظنم  هب  ار  ناتـسار ) ناتـساد   ) هک یباتک  نیلوا  اریز  تسا ؛ باتک  نیا  فیلأت  لصا  ، میا
هدرک هیهت  ناتساد  دصکی  دلج  نیا  يارب  نم  تسا . ناتـساد  رب 75  لمتـشم  دـلج ، نیا  تسا . میرک ) نآرق   ) هداد رارق  دوخ  هیلاع  تامیلعت 

ياضعا اصوصخ  ناتسود  هدیقع  مدید  یلو  دشاب ، ناتـساد  دصکی  رب  لمتـشم  مادک  ره  زین  باتک  نیا  تادلجم  ریاس  متـشاد  لیم  و  مدوب ،
باتک هک  يذغاک  عون  یفرط  زا  دنک و  یم  گرزب  ار  باتک  مجح  ناتساد ، دص  هک  تسا  نیا  رب  راشتنا ) تکرـش  هیریرحت  تأیه   ) مرتحم

هک میوـگب  مه  ار  بطم  نیا  میدرک . متخ  ار  دـلج  نیا  مجنپ ، داـتفه و  ناتـساد  هب  اذـهل  دـش ، باـیان  تقو  نـیا  رد  دـش  یم  پاـچ  نآ  اـب 
هک تسا  یبدا  عوـن  زا  ینعی  دراد ؛ یفنم  هبنج  هک  تسا  ناتـساد  هس  ود  طـقف  دراد و  تبثم  هبنج  اهناتـساد ، نیا  قاـفتا  هب  بـیرق  تیرثـکا 

ریشمش  ) ناتساد و  مانشد ) کی   ) ناتـساد لثم  دوش ، یم  لصاح  رکذت  هبنت و  یقالخا ، فعـض  هطقن  کی  هداد  ناشن  اب  هک  تخومآ  نامقل 
متساوخ دعب  متشاگن ، ار  اهناتساد  نیا  هجوت  نودب  لوا  هدمآ . ناتـساد  نآ  بسانت  هب  هدش ) هدیرب  هک  یتسود   ) ناتـساد لابند  هب  هک  نابز )
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یقاب دـیدرت  لاح  رد  یتدـم  دـننک ، یم  ییاـمنهار  تبثم  قیرط  زا  هک  مهد  رارق  ییاهناتـساد  عون  زا  تخاونکی و  ار  همه  مرادرب و  ار  اـهنآ 
يارب ات  مهاوخب  اهناتساد  عون  نیا  جرد  رد  ار  ناگدنناوخ  رظن  همدقم  رد  مراذگب و  یقاب  منکن و  فذح  هک  متفرگ  میمـصت  تبقاع  مدنام ،
فرط زا  هک  یحالـصا  يداقتنا و  رظن  هنوگره  مناد  یم  دنمزاین  داقتنا  ییامنهار و  هب  ار  دوخ  دوش . هتفرگ  یعطق  میمـصت  يدعب  ياهدلج 

یم تلأسم  قیفوت  تداعـس و  دنوادخ  زا  تفرگ . دـهاوخ  رارق  هدافتـسا  هجوت و  دروم  نانتما  رکـشت و  لامک  اب  دـسرب  مرتحم  ناگدـنناوخ 
يرمق يرجه  مارحلا 1380  مرحم  قباطم 15  یسمش  يرجه  هامریت 1339  نارهت 19  مییامن .

تیعمج هقلح  ود  و  ص )  ) مرکا لوسر 

يا هتـسد  ره  دوب و  هدش  لیکـشت  هتـسد  ود  زا  هک  داتفا  عامتجا  ود  هب  شمـشچ  دـش ، ( 1  ) هنیدم دجـسم   ) دجـسم دراو  ص )  ) مرکا لوسر 
نتفرگ دای  نداد و  دای  مّلعت و  میلعت و  هب  رگید  هتـسد  رکذ و  تدابع و  لوغـشم  هتـسد  کی  دندوب : يراک  مرگرـس  هداد  لیکـشت  يا  هقلح 

: دومرف درک و  ور  دندوب  شهارمه  هک  یناسک  هب  دش . دنـسرخ  رورـسم و  اهنآ  ندید  زا  دینارذگ و  رظن  زا  ار  هتـسد  ود  ره  دندوب ، مرگرس 
هدش هداتسرف  ندرک  اناد  میلعت و  يارب  نم  نکل  : ) درک هفاضا  يا  هلمج  هاگنآ  دنتداعس .) ریخ و  رب  دننک و  یم  کین  راک  هتسد  ود  ره  نیا  )

(. 2  ) تسشن اهنآ  هقلح  رد  تفر و  دنتشاد  لاغتشا  مّلعت  میلعت و  راک  هب  هک  هتسد  نامه  فرط  هب  شدوخ  سپ  ما ،)

تساوخ کمک  هک  يدرم 

یتح هک  ییاهزور  هتشاذگرس ، تشپ  ار  یترارمرپ  خلت و  ياهزور  هچ  هک  داتفا  یم  شدای  هب  دیشیدنا ، یم  شیوخ  تقـشم  رپ  هتـشذگ  هب 
هک هلمج  کی  طقف  هاتوک  هلمج  کی  هنوگچ  هک  درک  یم  رکف  دوخ  اب  دیامن . مهارف  ار  شموصعم  ناکدوک  نز و  هنازور  توق  دوبن  رداق 
هک یتبکن  رقف و  زا  ار  شا  هداوناخ  وا و  درک و  ضوع  ار  شیناگدنز  ریـسم  داد و  ورین  شحور  هب  تخاون ، ار  شـشوگ  هدرپ  تبون  هس  رد 
درک سح  هک  زور  کـی  رد  دوب . هدـش  هریچ  وا  رب  یتسدـگنت  رقف و  دوب . مرکا  لوسر  هباحـص  زا  یکی  وا  داد . تاـجن  دـندوب  نآ  راـتفرگ 

نآ زا  دهد و  حرش  مرکا  لوسر  يارب  ار  دوخ  عضو  دورب و  تفرگ  میمصت  شنز  داهنشیپ  تروشم و  اب  هدیسر ، شناوختسا  هب  دراک  رگید 
شـشوگ هب  مرکا  لوسر  نابز  زا  هلمج  نیا  دـیوگب  ار  دوخ  تجاح  هکنآ  زا  لبق  یلو  تفر ، تین  نیمه  اب  دـنک . یلام  دادمتـسا  ترـضح 

زارد یقولخم  شیپ  تجاح  تسد  دزروب و  يزاین  یب  یـسک  رگا  یلو  مینک ، یم  کمک  وا  هب  ام  دـهاوخب  یکمک  اـم  زا  سک  ره  : ) دروخ
هناخ رب  نانچمه  هک  رقف  بیهم  يالویه  اب  زاب  تشگرب . شیوخ  هناخ  هب  و  تفگن . يزیچ  زور  نآ  دنک ) یم  زاین  یب  ار  وا  دـنوادخ  دـنکن ،

لوسر زا  ار  هلمج  نامه  مه  زور  نآ  دش ، رـضاح  مرکا  لوسر  سلجم  هب  تین  نامه  هب  رگید  زور  راچان  دش ، وربور  دوب  هدنکفا  هیاس  شا 
( دنک یم  زاین  یب  ار  وا  دنوادخ  دزروب ، يزاین  یب  یـسک  رگا  یلو  مینک ، یم  کمک  وا  هب  ام  دهاوخب  یکمک  ام  زا  سک  ره  : ) دینـش مرکا 
هراچیب و فیعـض و  رقف  لاگنچ  رد  نانچمه  ار  دوخ  نوچ  و  تشگرب ، شیوخ  هناخ  هب  دیوگب ، ار  دوخ  تجاح  هکنیا  نودـب  زین  هعفد  نیا 

ناـمه اـب  دـمآ و  تکرح  هب  مرکا  لوسر  ياـهبل  مه  زاـب  تفر ، مرکا  لوسر  سلجم  هب  تین  ناـمه  هب  راـب  نیموـس  يارب  دـید ، یم  ناوتاـن 
رد يرتشیب  نانیمطا  دینـش ، ار  هلمج  نآ  هک  راـب  نیا  درک . رارکت  ار  هلمج  ناـمه  دیـشخب  یم  ناـنیمطا  حور  هب  توق و  لد  هب  هک  گـنهآ 

يرت نئمطم  ياهمدق  اب  دش  جراخ  هک  یتقو  تسا . هتفای  هلمج  نیمه  رد  ار  شیوخ  لکـشم  دـیلک  هک  درک  سح  درک . ساسحا  دوخ  بلق 
ورین زا  منک و  یم  هیکت  ادخ  هب  تفر . مهاوخن  ناگدـنب  تدـعاسم  کمک و  لابند  هب  زگره  رگید  هک  درک  یم  رکف  دوخ  اب  تفر . یم  هار 
مریگ یم  شیپ  هک  يراـک  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  منک و  یم  هدافتـسا  هدـش  هتـشاذگ  تعیدو  هب  مدوـخ  دوـجو  رد  هک  يدادعتـسا  و 
هتخاس وازا  ردـق  نیا  اتلاجع  دیـسر  شرظن  هب  تسا ؟ هتخاس  يراک  هچ  نم  زا  هک  درک  رکف  شدوخ  اب  دزاس . زاـین  یب  ارم  دـنادرگ و  قفوم 

درک و عمج  یمزیه  تفر ، ارحـص  هب  درک و  هیراـع  يا  هشیت  تفر و  دـشورفب . درواـیب و  دـنک و  عمج  یمزیه  ارحـص و  هب  دورب  هک  تسه 
هشیت دوخ  يارب  لوپ  نیمه  زا  تسناوت  اجیردت  ات  داد  همادا  راک  نیا  هب  رگید  ياهزور  دیـشچ . ار  شیوخ  جنرتسد  لصاح  تذل  تخورف .
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دیـسر و وا  هب  مرکا  لوسر  يزور  دـش . ینامالغ  هیامرـس و  بحاص  ات  داد  همادا  دوخ  راک  هب  مه  زاب  درخب . ار  راک  مزاول  ریاس  ناویح و  و 
یم زاین  یب  ار  وا  دنوادخ  دزروب  يزاین  یب  رگا  یلو  میهد ، یم  کمک  وا  هب  ام  دهاوخب  یکمک  ام  زا  سک  ره  متفگن  : ) دومرف نانک  مسبت 

(. 3 () دنک

اعد شهاوخ 

تعـسو نم  هب  دنوادخ  ات  دییامرفب  ییاعد  نم  هراب  رد  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  بارطـضا ، ناجیه و  اب  یـصخش 
راک نیا  يارب  یهار  دـنوادخ  هکنیا  يارب  ( ؟ دـینک یمن  اـعد  ارچ  منک .) یمن  اـعد  زگره  : ) ماـما متـسدگنت . ریقف و  یلیخ  هک  دـهدب  یقزر 
اعد اـب  ینیـشنب و  دوخ  هناـخ  رد  یهاوخ  یم  وت  اـما  دـییامن . بلط  دـینک و  ییوـج  یپ  ار  يزور  هک  هدرک  رما  دـنوادخ  تسا ، هدرک  نیعم 

(4 !() یناشکب دوخ  هناخ  هب  ار  يزور 

رتش يوناز  نتسب 

یبآ اجنآ  هک  دندیـسر  یلزنم  هب  هک  نیمه  دوب . هتـشگ  دـیدپ  اهبکرم  رد  ناراوس و  رد  یگتـسخ  راثآ  دوب . هتفر  هار  تعاس  نیدـنچ  هلفاـق 
هک دندوب  رکف  رد  همه  زیچ ، همه  زا  لبق  دش . هدایپ  دـیناباوخ و  ار  شیوخ  رتش  دوب ، هلفاق  هارمه  هک  زین  مرکا  لوسر  دـمآ . دورف  هلفاق  دوب ،

دعب یلو  دش ، ناور  دوب  بآ  هک  وس  نآ  هب  دش ، هدایپ  هکنآ  زا  دعب  مرکا  لوسر  دننک . مهارف  ار  زامن  تامدـقم  دـنناسرب و  بآ  هب  ار  دوخ 
یم دوخ  اب  بجعت  اب  نارای  باحـصا و  تشگزاب . شیوخ  بکرم  فرط  هب  دیوگب ، ینخـس  يدحا  اب  هکنآ  نودب  تفر ، يرادقم  هکنآ  زا 

نامرف ندینش  رظتنم  اهـشوگ  بقارم و  اهمـشچ  دهدب !؟ تکرح  نامرف  دهاوخ  یم  تسا و  هدیدنـسپن  ندمآ  دورف  يارب  ار  اجنیا  ایآ  دنتفگ 
ود تسب و  ار  رتش  ياـهوناز  تشادرب و  ار  دـنبوناز  دیـسر ، شیوخ  رتش  هب  هک  نیمه  دـندید  هک  دـش  داـیز  یماـگنه  تیعمج  بجعت  دوب .

تیارب ار  راک  نیا  هک  يدادن  نامرف  ار  ام  ارچ  ادخ ! لوسر  يا  : ) دش دنلب  فارطا  زا  اهدایرف  دش . ناور  شیوخ  یلوا  دصقم  يوس  هب  هبترم 
: دومرف اـهنآ  باوج  رد  میدوب .) هداـمآ  تمدـخ  نیا  ماـجنا  يارب  راـختفا  لاـمک  اـب  هک  اـم  یتـشگرب ؟ يداد و  تمحز  تدوخ  هب  مینکب و 

(5 () دشاب كاوسم  بوچ  هعطق  کی  يارب  ولو  دینکن  اکتا  نارگید  هب  دیهاوخن و  کمک  دوخ  ياهراک  رد  نارگید  زا  زگره  )

جح رفسمه 

زا یکی  اـصوصخم  درک ، یم  فـیرعت  قداـص  ماـما  يارب  ار  شناـهارمه  شدوـخ و  ترفاـسم  تشذگرـس  هتـشگرب ، جـح  رفـس  زا  يدرم 
تعاط و لوغشم  هرسکی  میدوب ، رختفم  یفیرش  درم  وچمه  تیعم  هب  ام  دوب ، يراوگرزب  درم  هچ  هک  دوتس  یم  رایسب  ار  شیوخ  نارفـسمه 

تدابع تعاط و  هب  درک و  یم  نهپ  ار  شیوخ  هداجس  تفر و  یم  يا  هشوگ  هب  اروف  وا  میدمآ  یم  دورف  یلزنم  رد  هک  نیمه  دوب ، تدابع 
اهراک نیا  راختفا  هتبلا  درک .)؟ یم  رامیت  ار  وا  ناویح  هک  و  داد ؟ یم  ماجنا  ار  وا  ياهراک  یـسک  هچ  سپ  : ) ماما دش . یم  لوغـشم  شیوخ 

(. دیا هدوب  رترب  وا  زا  امش  همه  نیاربانب  . ) تشادن اهراک  نیا  هب  يراک  دوب و  لوغشم  شیوخ  سدقم  ياهراک  هب  طقف  وا  دوب . ام  اب 

یعمج هتسد  ياذغ 

اذغ يارب  هک  دش  نیا  رب  تیعمج  میمـصت  دـنداهن ، نیمز  رب  ار  اهراب  دـندمآ و  دورف  اهبکرم  زا  نارای  باحـصا و  مرکا و  لوسر  هک  نیمه 
: یموس نم .) اب  نآ  تسوپ  ندنک  : ) يرگید نم .) اب  دنفـسوگ  ندـیرب  رـس  : ) تفگ باحـصا  زا  یکی  دـننک . هدامآ  حـبذ و  ار  يدنفـسوگ 

دیشکن تمحز  امش  هّللا ! لوسر  ای  : ) تیعمج نم .) اب  ارحـص  زا  مزیه  ندرک  عمج  : ) مرکا لوسر  یمراهچ … : نم .) اب  نآ  تشوگ  نتخپ  )
دنوادـخ یلو  دـینک ، یم  امـش  هک  مناد  یم  : ) مرکا لوسر  مینک .) یم  ار  اهراک  نیا  همه  راختفا  لامک  اـب  ناـمدوخ  اـم  دینیـشنب ، تحار  و 
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(. 6 () دـشاب هدـش  لئاق  يزایتما  نارگید  هب  تبـسن  دوخ  يارب  هک  دـنیبب  زیامتم  یعـضو  اب  شنارای  ناـیم  رد  ار  شا  هدـنب  دراد  یمن  تسود 
(. 7) دروآ درک و  عمج  ارحص  زا  كاشاخ  راخ و  مزال  رادقم  تفر و  ارحص  فرط  هب  سپس 

تفر یم  جح  هب  هک  يا  هلفاق 

دـصقم هب  هنیدم  زا  دعب  درک و  تحارتسا  فقوت و  يزور  دـنچ  دیـسر  هنیدـم  هب  هک  نیمه  تشاد ، هکم  گنهآ  هک  ناناملـسم  زا  يا  هلفاق 
نمض رد  درم  نآ  دوب . انـشآ  اهنآ  اب  هک  دندش  فداصم  يدرم  اب  هلفاق  لها  لزانم ، زا  یکی  رد  هنیدم ، هکم و  هار  نیب  رد  داتفا . هار  هب  هکم 
اهراک هب  یگدیسر  تمدخ و  لوغشم  طاشن  یکباچ و  اب  تشاد و  نیحلاص  يامیس  هک  دش  اهنآ  نایم  رد  یصخش  هجوتم  اهنآ ، اب  تبحص 
ماجنا تمدخ و  لوغـشم  هک  ار  یـصخش  نیا  دیـسرپ : هلفاق  لها  زا  بجعت  لامک  اب  تخانـش . ار  وا  لوا  هظحل  رد  دوب ، هلفاق  لها  جیاوح  و 

راگزیهرپ یقتم و  حـلاص و  يدرم  دـش ، قحلم  ام  هلفاـق  هب  هنیدـم  رد  درم  نیا  میـسانش ، یمن  ار  وا  هن ، دیـسانش - ؟ یم  تسامـش  ياـهراک 
هب دـنک و  تکرـش  نارگید  ياهراک  رد  هک  تسا  لیام  شدوخ  وا  یلو  دـهد ، ماجنا  يراک  اـم  يارب  هک  میا  هدرکن  اـضاقت  وا  زا  اـم  تسا .

مداخ کی  دننام  دیدش  یمن  رضاح  زگره  دیدوبن ، خاتسگ  روط  نیا  دیتخانـش  یم  رگا  دیـسانش ، یمن  هک  تسا  مولعم  دهدب . کمک  اهنآ 
دنتـساخ و اپب  هتفـشآ  تیعمج  تسا . نیدباعلا ) نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ، ) نیا تسیک ؟ صخـش  نیا  رگم  دنک . یگدیـسر  امـش  ياهراک  هب 

دوب نکمم  دیدرک !؟ ام  اب  امش  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دنتفگ : هلِگ  ناونع  هب  هاگنآ  دنـسوبب . ار  ماما  ياپ  تسد و  ترذعم ، يارب  دنتـساوخ 
يارب دیتخانش  یمن  ارم  هک  ار  امش  ادمع  نم  : ) ماما میوشب . گرزب  یهانگ  بکترم  مینکب و  امـش  هب  تبـسن  یتراسج  ام  هتـساوخان  يادخ 

تفوطع و نم  هب  دایز  ادـخ  لوسر  رطاخ  هب  اهنآ  منک ، یم  ترفاسم  دنـسانش  یم  ارم  هک  یناسک  اب  یهاگ  اریز  مدرک ؛ باـختنا  يرفـسمه 
زا دنسانش و  یمن  ارم  هک  منک  باختنا  ینارفسمه  ملیام  ورنیا  زا  موشب ، یتمدخ  راک و  راد  هدهع  نم  هک  دنراذگ  یمن  دننک ، یم  ینابرهم 

(8 () موش لیان  اقفر  تمدخ  تداعس  هب  مناوتب  ات  منک  یم  يراددوخ  مه  مدوخ  یفرعم 

یباتک ناملسم و 

، تاماش تمـسق  يانثتـسا  هب  زور ، نآ  یمالـسا  عیـسو  روشک  ورملق  مامت  رد  دوب . یمالـسا  تموکح  لـقث  زکرم  هفوک  رهـش  ماـیا ، نآ  رد 
ناملـسم و یکی  رفن ، ود  رهـش  نیا  جراخ  رد  دریگ . یم  یمیمـصت  هچ  دـنک و  یم  رداص  یناـمرف  هچ  هک  دوب  هتخود  رهـش  نآ  هب  اهمـشچ 
هک دـش  مولعم  دندیـسرپ ، ار  رگیدـکی  دـصقم  دـندرک . دروخرب  مه  هب  هار  رد  يزور  یتـشدرز ) اـی  یحیـسم  اـی  يدوـهی   ) یباـتک يرگید 
رد نوـچ  هـک  دـندرک  قـفاوت  دورب . هـک  دراد  رظن  رد  ار  يرگید  ياـج  یکیدزن ، ناـمه  رد  یباـتک  درم  نآ  دور و  یم  هفوـک  هـب  ناملـسم 

اهتبحـص و نمـض  رد  تیمیمـص ، اب  كرتشم ، هار  دـننک . تبحاصم  رگیدـکی  اب  دنـشاب و  مه  اب  تسا  یکی  ناـشهار  تفاـسم  زا  يرادـقم 
هار هک  فرط  نآ  زا  شناملسم  قیفر  هک  درک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  یباتک  درم  دندیـسر ، یهار  ود  رـس  هب  دش . یط  فلتخم  تارکاذم 

فرط نیا  زا  ارچ  سپ  ارچ . مورب ؟ هفوک  هب  مهاوخ  یم  نم  یتفگن  وت  رگم  دیـسرپ : دـمآ . تفر  یم  وا  هک  فرط  نیا  زا  تفرن و  دوب  هفوک 
هار کی  رد  رفن  ود  هاگره  : ) دومرف ام  ربمغیپ  منک . تعیاشم  ار  وت  يرادـقم  مهاوخ  یم  مناد ، یم  تسا . یکی  نآ  هک  هفوک  هار  ییآ ؟ یم 
نم ندرگ  هب  هک  قح  نیا  رطاخ  هب  نم  يدرک . ادیپ  نم  رب  یقح  وت  نونکا  دننک ،) یم  ادیپ  رگیدکی  رب  یقح  دننک ، تبحاصم  رگیدـکی  اب 

رد یتردق  ذوفن و  نینچ  نیا  هک  امش  ربمغیپ  هوا ! تفر . مهاوخ  مدوخ  هار  هب  دعب  هتبلا  و  منک . تعیاشم  ار  وت  یمدق  دنچ  مهاوخ  یم  يراد 
درم نیـسحت  بجعت و  هدوب . شا  همیرک  قالخا  نیمه  هطـساو  هب  امتح  دش ، جیار  ناهج  رد  شنید  تعرـس  نیا  هب  درک و  ادـیپ  مدرم  نایم 
 -( مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   ) تقو هفیلخ  شناملـسم ، قیفر  نیا  دـش ، مولعم  شیارب  هک  دیـسر  هجرد  اهتنم  هب  ماگنه  نیا  رد  یباتک 

(. 9  ) تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  راکادف  نمؤم و  دارفا  رامش  رد  دش و  ناملسم  درم ، نیمه  هک  دیشکن  یلوط  هدوب .
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هفیلخ باکر  رد 

یناریا نازرواشک  نایادـخدک و  دـندوب . یناریا  شمدرم  هک  دـش  رابنا  رهـش  دراو  دـمآ ، یم  هفوک  يوس  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع 
ولج رد  اهنآ  داتفا ، هار  هب  یلع  بکرم  هک  یماگنه  دنتفاتش ، شلابقتسا  هب  دنک ، یم  روبع  اهنآ  رهش  زا  ناشبوبحم  هفیلخ  هک  دندوب  دنسرخ 
نیا دینک .)!؟ یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دیود ، یم  ارچ  : ) دیسرپ دیبلط و  ار  اهنآ  یلع  ندیود . هب  دندرک  عورش  مالسلا  هیلع  یلع  بکرم 

لومعم ام  نایم  رد  هک  تسا  یبدا  عون  کی  تنس و  نیا  مینک . یم  دوخ  مارتحا  دروم  دارفا  ارما و  هب  تبسن  ام  هک  تسا  مارتحا  یعون  کی 
تسپ ار  امش  هک  اهراک  هنوگ  نیا  زا  هشیمه  دناشک . یم  تواقش  هب  ترخآ  رد  دزادنا و  یم  جنر  هب  ایند  رد  ار  امـش  راک  نیا  . ) تسا هدوب 

(. 10 ()؟ دراد دارفا  نآ  لاح  هب  يا  هدیاف  هچ  اهراک  نیا  هوالع  هب  دینک . يراددوخ  دنک  یم  راوخ  و 

یحیسم درم  و  (ع ) رقاب ماما 

ینعی دنتفگ ، یم  مولعلارقاب )  ) ترضح نآ  هب  هدنفاکـش . ینعی  رقاب  تسا . رقاب )  ) شبقل مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رقاب ، ماما 
ترـضح نآ  هب  واـگ  ینعی  رقب )  ) هملک هب  درک  فیحـصت  رقاـب )  ) هملک ازهتـسا ، هیرخـس و  تروص  هب  یحیـسم ، يدرم  اهـشناد . هدـنفاکش 

: تفگ یگداس  لامک  اب  دنک ، تینابـصع  راهظا  دهدب و  ناشن  یتحاران  دوخ  زا  هکنآ  نودب  ع )  ) ماما يواگ .)!! وت  ینعی  ٌرََقب ؛ َْتنَا  : ) تفگ
تردام دوش .) یمن  بوسحم  یگنن  راع و  دوب ، نیا  شلغـش  . ) دوب زپشآ  هک  یتسه  ینز  رـسپ  وت  یحیـسم : مرقاـب .) نم  متـسین  رقب  نم  هن ، )

رگا درذـگب و  شهانگ  زا  دزرمایب و  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، تسار  یهد  یم  مردام  هب  هک  اهتبـسن  نیا  رگا  . ) دوب نابزدـب  مرـش و  یب  هایس و 
کی درازآ  تابجوم  هنوگ  همه  دوب  رداق  هک  يدرم  زا  ملح ، همه  نیا  هدـهاشم  یتسب .) ارتفا  غورد و  هک  درذـگب  وت  هاـنگ  زا  تسا ، غورد 

درم دناشکب . مالسا  يوس  هب  ار  وا  دیامن و  داجیا  یحیسم  درم  هیحور  رد  یبالقنا  هک  دوب  یفاک  دروآ ، مهارف  ار  مالـسا  نید  زا  جراخ  درم 
(11) دش ناملسم  ادعب  یحیسم 

ص)  ) مرکا لوسر  یبارعا و 

لوسر هک  دش  دراو  یماگنه  دریگب . يرز  میس و  ادخ  لوسر  زا  رگم  ات  دمآ  دجسم  هب  هرسکی  دش و  هنیدم  دراو  یـشحو ، ینابایب و  یبرع 
وا یلو  داد ، وا  هب  يزیچ  مرکا  لوسر  تساوخ . ییاطع  درک و  راهظا  ار  شیوخ  تجاـح  دوب . دوخ  ناراـی  باحـصا و  هوبنا  ناـیم  رد  مرکا 

باحـصا و درک . تراسج  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  دروآ و  ناـبز  رب  يراومهاـن  تشرد و  نخـس  هوـالع  هب  درمـش ، مک  ار  نآ  دـشن و  عناـق 
ار یبارعا  ادعب  (ص ) مرکا لوسر  دش . عنام  ادخ  لوسر  یلو  دنناسرب ، وا  هب  يرازآ  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دـندش و  مشخ  رد  تخـس  ، نارای
اسؤر و عضو  هب  مرکا  لوسر  عضو  هک  درک  هدـهاشم  کیدزن  زا  یبارعا  انمـض  درک ، کمک  وا  هب  يرگید  رادـقم  درب و  هناـخ  هب  دوخ  اـب 
رب زیمآرکـشت  يا  هملک  درک و  تیاضر  راهظا  یبارعا  هدشن . عمج  اجنآ  رد  يا  هتـساوخ  رز و  درادن و  تهابـش  هدید  نونک  ات  هک  یماکح 

باحـصا مشخ  بجوم  هک  يدنار  نابز  رب  يراومهان  تشرد و  نخـس  زورید  وت  : ) دومرف وا  هب  (ص ) مرکا لوسر  تقو  نیا  رد  دنار . نابز 
نکمم ایآ  یتفگ ، ار  زیمآرکـشت  هلمج  نیا  نم  روضح  رد  نونکا  یلو  دسرب ، يدنزگ  وت  هب  اهنآ  هیحان  زا  مسرت  یم  نم  دـش . نم  نارای  و 
یعنام : ) تفگ یبارعا  دورب )؟ نیب  زا  دـنراد  وت  هب  تبـسن  ناـنآ  هک  یتحاراـن  مشخ و  اـت  ییوگب  تیعمج  روضح  رد  ار  هلمج  نیمه  تسا 

یم راهظا  درم  نیا  : ) دومرف درک و  تیعمج  هبور  مرکا  لوسر  دندوب ، عمج  همه  هک  یلاح  رد  دـمآ ، دجـسم  هب  یبارعا  رگید  زور  درادـن .)
. درک رارکت  دوب  هتفگ  تولخ  رد  هک  زیمآرکشت  هلمج  نامه  و  تسا ) نینچ  : ) تفگ یبارعا  تسا )؟ نینچ  ایآ  هدش  یـضار  ام  زا  هک  دراد 

نامه لثم  دارفا ، هنوگ  نیا  نم و  لثم  : ) دومرف درک و  تیعمج  هب  ور  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دـندیدنخ . ادـخ  لوسر  نارای  باحـصا و 
رتش لاـبند  هب  دـندرک و  داـیرف  دـنهدب  کـمک  رتش  بحاـص  هب  هکنیا  لاـیخ  هب  مدرم  درک ، یم  رارف  دوب و  هدـیمر  شرتـش  هک  تسا  يدرم 
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يراـک نم  رتش  هب  یـسک  منک  یم  شهاوخ  تفگ : دز و  گـناب  ار  مدرم  رتش ، بحاـص  دـش . رت  يرارف  درک و  مَر  رتشیب  رتش  نآ  دـندیود .
تشم کی  تفر و  تشادزاب ، بیقعت  زا  ار  مدرم  هک  نیمه  منک .) مار  ار  شیوخ  رتش  هار  هچ  زا  هک  مناد  یم  رتهب  مدوخ  نم  دشاب ، هتشادن 

ار فلع  هک  یلاح  رد  اجیردت  دودـب ، دـشکب و  يدایرف  دـنزب و  يا  هرعن  هکنآ  نودـب  دـمآ ، نوریب  رتش  ولج  زا  مارآ  مارآو  تشادرب  فلع 
هتشاذگ دازآ  ار  امـش  نم  زورید  رگا  . ) دش ناور  تفرگ و  تسد  رد  ار  شیوخ  رتش  راهم  تلوهـس ، لامک  اب  دعب  دمآ . ولج  داد  یم  ناشن 

عنام یلو  یتسرپ  تب  رفک و  لاح  رد  دوب ، هدش  هتشک  يدب  یلاح  هچ  رد  دوب و  هدش  هتشک  امـش  تسد  هب  تخبدب  یبارعا  نیا  امتح  مدوب ،
(. 12 () مدرک مار  ار  وا  تمیالم  یمرن و  اب  مدوخ  مدش و  امش  تلاخد 

ع)  ) نیسح ماما  یماش و  درم 

، دش بلج  شهجوت  دوب . هتسشن  يرانک  رد  هک  يدرم  هب  داتفا  شمشچ  دمآ . هنیدم  هب  رگید  دصقم  ای  جح  دصق  هب  ماش ، لها  زا  یـصخش 
هدرک خوـسر  شحور  رد  هک  ( 13  ) یبیجع یتاغیلبت  قباوس  تسا .) بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  : ) دـش هتفگ  تسیک ؟ درم  نیا  دیـسرپ :

هک نیمه  دیامنب . یلع  نب  نیـسح  راثن  مانـشد  بس و  دناوت  یم  هچنآ  هّللا ! یلا  ۀبرق  دیآ و  شوج  هب  شمـشخ  گید  هک  دـش  بجوم  دوب ،
رهم و زا  رپ  یهاـگن  دـنک ، یتحاراـن  راـهظا  دریگب و  مشخ  هکنآ  نودـب  نیـسح  ماـما  دوشگ ، ار  دوخ  لد  هدـقع  تفگ و  تساوخ  هچ  ره 

عون ره  يارب  اـم  : ) دوـمرف وا  هب  درک  تئارق  ضاـمغا  وـفع و  قـلخ و  نسح  رب  ینبم  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  هکنآ  زا  سپ  درک و  وا  هب  تفوـطع 
هقباس يوخ  قلخ و  نیا  اب  نم  : ) دومرف يرآ . داد : باوج  یماش .)؟ لها  زا  ایآ  : ) دیـسرپ وا  زا  هاـگنآ  میا ) هداـمآ  وت  هب  کـمک  تمدـخ و 

میرضاح میهد ، کمک  وت  هب  میرضاح  يراد  یجایتحا  رگا  یبیرغ . ام  رهش  رد  وت  : ) دومرف نآ  زا  سپ  مناد .) یم  ار  نآ  همـشچرس  مراد و 
لمعلا سکع  اـب  دوب  رظتنم  هک  یماـش  درم  میهدـب .) لوپ  وت  هب  میرـضاح  میناـشوپب ، ار  وت  میرـضاح  مینک . ییاریذـپ  وت  زا  دوـخ  هناـخ  رد 
متشاد وزرآ  تفگ : هک  دش  بلقنم  نانچ  دوش ، وربور  یضامغا  تشذگ و  وچمه  کی  اب  درک  یمن  نامگ  زگره  دنک و  دروخرب  يدیدش 
يارب تعاس  نآ  ات  مدرک . یمن  یخاتسگ  هدیجنسن  هتخانشن و  نینچ  نیا  متفر و  یم  ورف  نیمز  هب  نم  دش و  یم  هتفاکش  نیمز  تقو  نآ  رد 
تسین رتبوبحم  شردپ  وا و  زا  نم  دزن  یسک  سکعرب ، تعاس  نآ  زا  دوبن و  رتضوغبم  شردپ  نیسح و  زا  یـسک  نیمز  يور  همه  رد  نم ،

(. 14)

تساوخ زردنا  هک  يدرم 

: دومرف وا  هب  مرکا  لوسر  درک . اضاقت  یتحیـصن  يدـنپ و  ترـضح  نآ  زا  دیـسر . مرکا  لوسر  روضح  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب  هیداب  زا  يدرم 
هک تفای  عالطا  دیـسر ، دوخ  هلیبق  ناـیم  هب  هک  یتقو  اـقافتا  تشگرب . شیوخ  هلیبق  هب  درم  نآ  دومرفن . يزیچ  نیا  زا  شیب  و  ریگم ) مشخ  )

لثم هب  هلماعم  زین  اهنآ  دـنا و  هدز  رگید  يا  هلیبق  لام  هب  يدربتـسد  وا  موق  ناناوج  هک  رارق  نیا  زا  هدـمآ ، شیپ  یمهم  هثداـح  وا  ندوبن  رد 
. دـنرازراکو گنج  هدامآ  دـنا و  هدرک  ییارآ  فص  رگیدـکی  لباقم  رد  هلیبق  ود  هدیـسر و  کیراب  ياـهاج  هب  راـک  اجیردـت  دـنا و  هدرک 

هداـمآ قحلم و  دوـخ  موـق  فـص  هب  دیـشوپ و  تساوـخ و  ار  شیوـخ  حالـس  اروـف  تخیگنارب . ار  وا  مشخ  ، روآ ناـجیه  ربـخ  نیا  ندـینش 
زا هک  دمآ  شدای  هب  هدینـش ، هدـید و  اهزیچ  هچ  هتفر و  هنیدـم  هب  هک  دـمآ  شدای  هب  داتفا ، شرکف  هب  هتـشذگ  نیب ، نیا  رد  دـش . يراکمه 

جییهت نم  ارچ  هک  تفر  ورف  هشیدـنا  رد  ریگب .) ار  دوخ  مشخ  ولج  : ) هدوـمرف وا  هب  ترـضح  نآ  تسا و  هدرک  اـضاقت  يدـنپ  ادـخ  لوـسر 
هتخورفارب و نم  تهج  یب  ارچ  ما ؟ هدرک  ندـش  هتـشک  نتـشک و  ياـیهم  ار  دوـخ  نوـنکا  مدیـشوپ و  حالـس  نم  یبـجوم  هـچ  هـب  مدـش و 
ار فلاخم  فص  يامعز  دـمآ و  ولج  مدـنب . راک  هب  ار  هاتوک  هلمج  نآ  هک  تسا  نآ  تقو  ـالا ن  درک  رکف  دوخ  اـب  ما !؟ هدـش  كانمـشخ 

لام زا  مرـضاح  نم  دنا ، هدرک  ام  نادان  ناناوج  هک  تسا  يزواجت  نآ  تمارغ  روظنم  رگا  تسیچ ؟ يارب  هزیتس  نیا  تفگ : دـناوخ و  شیپ 
هک لـباقم  فرط  میزیرب . ار  رگیدـکی  نوخ  میتـفیب و  رگیدـکی  ناـج  هب  يزیچ  وچمه  يارب  اـم  هک  درادـن  تلع  منک . ادا  مدوـخ  یـصخش 
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الاح میتسین . رتمک  وت  زا  مه  ام  دنتفگ : دـش و  کیرحت  ناش  یگنادرم  تریغ و  دندینـش ، ار  درم  نیا  تشذـگ  هب  نورقم  هنالقاع و  نانخس 
(. 15) دنتشگزاب دوخ  هلیبق  نایم  هب  فص  ود  ره  مینک . یم  رظن  فرص  دوخ  ياعدا  لصا  زا  ام  تسا  نینچ  هک 

ع)  ) یلع هرز  یحیسم و 

هب ار  وا  یلع  دش . ادیپ  یحیـسم  درم  کیدزن  رد  يدنچ  زا  سپ  دـش . مگ  ترـضح  نآ  هرز  هفوک ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد 
رد ار  نآ  نونکا  و  ما . هدیـشخب  یـسک  هب  هن  ما و  هتخورف  ار  نآ  هن  تسا ، نم  نآ  زا  هرز  نیا  : ) هک درک  يوعد  هماقا  درب و  یـضاق  رـضحم 
نم دوخ  لاـم  هرز  نیا  تفگ : وا  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  درک ، راـهظا  ار  دوخ  ياـعدا  هفیلخ  تفگ : یحیـسم  هب  یـضاق  ما ) هتفاـی  درم  نیا  دزن 

: تفگ یلع و  هب  درک  ور  یـضاق  دشاب ) هدرک  هابتـشا  هفیلخ  تسا  نکمم   ) منک یمن  بیذـکت  ار  تفالخ  ماقم  هتفگ  لاح  نیع  رد  تسا و 
تسار یضاق  : ) دومرف دیدنخ و  یلع  يروایب . دوخ  ياعدم  رب  دهاش  هک  تسا  وت  رب  اذه  یلع  تسا ، رکنم  صخش  نیا  یتسه و  یعدم  وت 

یحیسم عفن  هب  درادن ، دهاش  یعدم  هک  لصا  نیا  يور  یضاق  مرادن ) دهاش  نم  یلو  مروایب ، دهاش  نم  هک  تسیاب  یم  نونکا  دیوگ ، یم 
دنچ هکنآ  زا  سپ  تسا ، یک  لاـم  هرز  هک  تسناد  یم  رتهب  دوخ  هک  یحیـسم  درم  یلو  دـش . ناور  تشادرب و  ار  هرز  مه  وا  درک و  مکح 

تموکح عون  زا  تسین ، يداع  رـشب  ياهراتفر  عون  زا  راتفر  تموکح و  زرط  نیا  تفگ : تشگرب ، دش و  شعترم  شنادـجو  دومیپ  یماگ 
گنج رد  یلع  مچرپ  ریز  رد  ناـمیا  قوش و  اـب  هدـش و  ناملـسم  دـندید  ار  وا  دیـشکن  یلوط  تسا . یلع  زا  هرز  هک  درک  رارقا  تساـیبنا و 

(. 16) دنگنج یم  ناورهن 

هفوّصتم زا  یهورگو  ع )  ) قداص ماما 

هک یکزان  هدرپ  دننام  فیطل  رایـسب  دیپس و  يا  هماج  دید  ار  ماما  دش . دراو  قداص  ماما  رب  تسیز ، یم  هنیدـم  رد  هک  ( 17 () يروث نایفس  )
وت راوازس  هماج  نیا  تفگ : ضارتعا  ناونع  هب  تسا . هدیشوپ  دزاس ، یم  ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  تسا و  نآ  تسوپ  غرم و  مخت  هدیفس  نایم 
ایند زا  ار  دوخ  یشاب و  هتشاد  اوقت  يزروب و  دهز  هک  دور  یم  راظتنا  وت  زا  يزاس ، هدولآ  ایند  ياهرویز  هب  ار  دوخ  تسیاب  یمن  وت  تسین ،

هابتـشا یتسار  رگا  تسا . دـیفم  وت  ترخآ  اـیند و  يارب  زا  هک  نک  شوگ  بوخ  میوگب ، وت  هب  ینخـس  مهاوخ  یم  : ) ماـما يرادـهگن . رود 
تروظنم رگا  اما  دوب . دهاوخ  دنمدوس  رایـسب  وت  يارب  نم  نخـس  یناد ، یمن  عوضوم  نیا  هراب  رد  ار  مالـسا  نید  رظن  تقیقح  يا و  هدرک 

دهاوخن يدوس  وت  هب  نانخـس  نیا  و  تسا . يرگید  بلطم  يزاس ، هنوراو  فرحنم و  ار  قیاقح  يراذگب و  یتعدب  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا 
هک ینک  رکف  يزاس و  مسجم  دوخ  شیپ  نامز ، نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  هباحـص  ادـخ و  لوسر  هناریقف  هداـس و  عضو  وت  تسا  نکمم  داد .

یگدـنز هناریقف  هشیمه  دـنهد و  رارق  هنومن  ار  عضو  نآ  نیع  هک  تسه  تمایق  زور  اـت  نیملـسم  همه  يارب  يا  هفیظو  فیلکت و  عون  کـی 
زا مدرم  مومع  دوب . یلوتـسم  نآ  رب  یتسدـگنت  یتخـس و  رقف و  هک  دوب  یطیحم  یناـمز و  رد  ادـخ  لوسر  هک  میوگب  وت  هب  نم  اـما  دـننک .

راگزور نآ  یمومع  عضو  هب  طوبرم  ترضح  نآ  هباحص  مرکا و  لوسر  یگدنز  صاخ  عضو  دندوب . مورحم  یگدنز  هیلوا  مزاول  نتـشاد 
نیرتراوازـس تشگ ، دوجوم  یهلا  ياهتبهوم  زا  يرادرب  هرهب  طیارـش  دش و  مهارف  یگدنز  لیاسو  يراگزور  يرـصع و  رد  رگا  یلو  دوب 

بیع نـم  رد  ار  زیچ  هـچ  وـت  نارفاـک . هـن  دنناناملـسم  ناراکدـب ، ناقـساف و  هـن  دـنناحلاص ، ناـکین و  اـهتمعن  نآ  زا  ندرب  هرهب  يارب  مدرم 
غولب دـشر و  دـح  هب  هک  ینامز  زا  منک ، یم  هدافتـسا  یهلا  ياهتبهوم  اـهتمعن و  زا  هک  ینیب  یم  هکنیا  نیع  رد  نم  مسق  ادـخ  هب  يدرمش !؟

(. مناسرب شدروم  هب  ار  نآ  اروف  دوش  ادـیپ  ملاـم  رد  یقح  رگا  هک  متـسه  بقارم  هکنآ  رگم  درذـگ  یمن  نم  رب  يزور  بش و  ما ، هدیـسر 
ار ارجام  تسویپ و  دوخ  ناکلسم  مه  نارای و  هب  تفر و  نوریب  هدروخ  تسکش  هدنکفارـس و  دهدب ، ار  ماما  قطنم  باوج  تسناوتن  نایفس 

بوخ تسناوتن  ام  قیفر  دـنتفگ : دـندمآ و  قافتا  هب  یعمج  دـننک . هثحابم  ماما  اب  دـنیایب و  یعمج  هتـسد  هک  دـنتفرگ  میمـصت  اهنآ  تفگ .
(. دـینک نایب  تسیچ ؟ امـش  ياهلیلد  : ) ماما میزاس !! موکحم  ار  وت  دوخ  نشور  لیالد  اب  میا  هدـمآ  ام  نونکا  دـنک ، رکذ  ار  شدوخ  لـیالد 
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رب لیلد  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  ام  تیعمج : مندینـش .) هدامآ  دـینک  نایب  نآرق ؟ زا  رتهب  یلیلد  هچ  : ) ماـما تسا . نآرق  زا  اـم  ياـهلیلد  تیعمج :
یهورگ اج  کی  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا . یفاک  ار  ام  نیمه  میروآ و  یم  میا  هدرک  ذاختا  هک  یکلـسم  یتسرد  نامدوخ و  ياعدـم 

. دـنراد یم  مدـقم  شیوخ  رب  ار  نارگید  دـنتمحز ، یتسدـگنت و  رد  ناشدوخ  هک  نیا  نیع  رد  : ) دـنک یم  شیاتـس  روط  نیا  ار  هباحـص  زا 
جایتحا و اذـغ  هب  هکنیا  نیع  رد  : ) دـیوگ یم  نآرق  رگید  ياج  رد  (. 18 () ناراگتسر دنیاهنآ  دننامب ، ظوفحم  لخب  تفـص  زا  هک  یناسک 

هتسشن سلجم  هیشاح  رد  هک  رفن  کی  دیسر ، اجنیا  هب  ناشنخـس  هک  نیمه  (. 19 () دنناروخ یم  ریـسا  میتی و  ریقف و  هب  ار  نآ  دنراد ، هقالع 
، دیرادن هدیقع  دوخ  نانخس  هب  مه  ناتدوخ  امـش  هک  تسا  نیا  ما  هدیمهف  نونک  ات  نم  هچنآ  تفگ : داد  یم  شوگ  اهنآ  نانخـس  هب  دوب و 
، دیوش دنم  هرهب  اهنآ  ضوع  امـش  دنهدب و  امـش  هب  ات  دینک  هقالع  یب  ناشدوخ  لام  هب  ار  مدرم  ات  دـیا  هداد  رارق  هلیـسو  ار  اهفرح  نیا  امش 
( درادن هدیاف  اهنیا  دینک ، اهر  ار  اهفرح  نیا  اتلاجع  : ) ماما دیـشاب . هتـشاد  زیهرپ  زارتحا و  بوخ  ياهاذغ  زا  امـش  هک  هدشن  هدید  ًالمع  اذهل 

زیمت ار  نآرق  خوسنم  خسان و  هباشتم و  مکحم و  دینک ، یم  لالدتسا  نآرق  هب  هک  امـش  ایآ  دییوگب  لوا  : ) دومرف درک و  تیعمج  هب  ور  دعب 
هب دشاب  هتـشاد  نآرق  زا  یحیحـص  عالطا  هکنیا  نودب  هک  دش  هارمگ  هار  نیمه  زا  دـش  هارمگ  هک  تما  نیا  زا  سک  ره  هن !؟ ای  دـیهد ، یم 

، تسا نیمه  زا  مه  امـش  یتخبدـب  ماـما : هن . ًـالماک  یلو  میراد ، هـنیمز  نـیا  رد  یتاـعالطا  هـلمجلا  یف  هـتبلا  تـیعمج : درک .) کـسمت  نآ 
تمرح رب  تایآ  نیا  دـیدناوخ  نآرق  زا  هک  یتایآ  اما  دراد ؛ مزال  لماک  ییاسانـش  عـالطا و  تسا ، نآرق  تاـیآ  لـثم  مه  ربمغیپ  ثیداـحا 

تقو رد  هک  دـنک  یم  شیاتـس  ار  یموق  تسا . راثیا  شـشخب و  تشذـگ و  هب  طوبرم  تایآ  نیا  درادـن . تلالد  یهلا  ياهتمعن  زا  هدافتـسا 
یهانگ و دـنداد  یمن  مه  رگا  دـنداد و  نارگید  هب  دوب و  لالح  ناشدوخ  رب  هک  ار  یلاـم  دنتـشاد و  مدـقم  ناـشدوخ  رب  ار  نارگید  ینیعم 
، دـننکن هک  دوب  هدرکن  مه  یهن  تقو  نآ  رد  هتبلا  دـننک و  نینچ  دـیاب  هک  دوب  هدرکن  رما  نانآ  هب  دـنوادخ  دـندوب . هدـشن  بکترم  یفالخ 

سپ داد . دهاوخ  شاداپ  نانآ  هب  دنوادخ  دنداد . نارگید  هب  دنتـشاذگ و  هقیـضم  یتسدـگنت و  رد  ار  دوخ  ناسحا ، هفطاع و  مکح  هب  نانآ 
هک ییاهتمعن  ناشدوخ و  لام  هکنیا  رب  دییامن  یم  تمالم  دینک و  یم  عنم  ار  مدرم  امـش  اریز  دنک ؛ یمن  قیبطت  امـش  ياعدـم  اب  تایآ  نیا 

یعماج لماک و  روتسد  هنیمز  نیا  رد  دعب  یلو  دندرک ، ششخب  لذب و  روط  نآ  زور  نآ  اهنآ  دننک . هدافتسا  هتشاد  ینازرا  اهنآ  هب  دنوادخ 
روتـسد نیا  عبات  دیاب  ام  تساهنآ ، لمع  خسان  دیـسر  دعب  هک  روتـسد  نیا  هتبلا  و  درک . نیعم  ار  راک  نیا  دودح  دیـسر ، دـنوادخ  فرط  زا 

دوخ هلئاع  دوخ و  صخش ، هک  درک  یهن  شیوخ ، صاخ  تمحر  هطساو  هب  نینمؤم و  لاح  حالصا  يارب  دنوادخ  لمع . نآ  عبات  هن  میـشاب 
ادیپ توترف  ناریپ  نالاسدرخ و  نافیعض و  صخش ، هلئاع  نایم  رد  اریز  دنشخب ؛ نارگید  هب  دنراد  فک  رد  هچنآ  دنراذگب و  هقیـضم  رد  ار 

متـسه اهنآ  راد  هدـهع  هک  نم  هلئاع  منک ، قافنا  مراد  رایتخا  رد  هک  ینان  هدرگ  نم  هک  دوش  انب  رگا  دـنرادن . لمحت  تقاـط  هک  دـنوش  یم 
دـصق دراد و  رانید  دنچ  ای  نان  صرق  دنچ  ای  امرخ  هناد  دنچ  هک  یـسک  : ) دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  اذهل  دش . دنهاوخ  فلت 

موس هجرد  رد  شدـنزرف و  نز و  شدوخ و  مود  هجرد  رد  دـنک و  قاـفنا  دـیاب  دوـخ  رداـم  ردـپ و  رب  لوا  هجرد  رد  دراد ، ار  اـهنآ  قاـفنا 
دینـش هک  یتقو  ادـخ  لوسر  تساهنآ . همه  زا  دـعب  یمراـهچ  نیا  تاربم ) تاریخ و  مراـهچ  هجرد  رد  شنمؤم و  ناردارب  نادـنواشیوخ و 

نم هب  ًالبق  رگا  : ) دومرف تسا  هداد  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  رـصتخم  ییاراد  وا  هدـنام و  یقاب  وا  زا  يریغـص  ناکدوک  هدرم و  راـصنا  زا  يدرم 
زارد مدرم  شیپ  ناشتـسد  هک  دراذـگ  یم  یقاـب  یناـکدوک  وا  دـننک  نـفد  نیملـسم  ناتـسربق  رد  ار  وا  متـشاذگ  یمن  دـیدوب  هداد  عـالطا 

بیترت هب  دینک ، عورـش  دوخ  هلئاع  زا  دوخ  تاقافنا  رد  هشیمه  : ) تسا هدومرف  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  نم  يارب  رقاب  ماما  مردـپ  دـشاب .)!!
اجنآ دنک ، یم  یهن  امـش  کلـسم  شور و  زا  دیجم ، نآرق  صن  رد  اهنیا ، همه  رب  هوالع  تسا . رت  مدـقم  تسا  رتکیدزن  هکره  هک  یکیدزن 

یم شیپ  ار  هنایم  لادتعا و  هار  يوردنک ، هن  دننک و  یم  يوردنت  هن  ششخب ، قافنا و  ماقم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نیقتم  : ) دیامرف یم  هک 
یم یهن  تسخ  لخب و  زا  هک  روط  نامه  ششخب ، لذب و  رد  يوردنت  فارسا و  زا  دننک  یم  یهن  نآرق  زا  يدایز  تایآ  رد  (. 20 () دنریگ
یهت شدوخ  دـشخب و  نارگید  هب  دراد  هچ  ره  ناسنا  هکنیا  هن  تسا ، هدرک  نییعت  ار  يور  هناـیم  طـسو و  دـح  راـک  نیا  يارب  نآرق  دـنک ،

اریز دـنک ؛ یمن  باجتـسم  زگره  ار  ییاعد  نینچ  نیا  دـنوادخ  هدـب . يزور  نم  هب  ایادـخ . هک  درادرب  اـعد  هب  تسد  هاـگنآ  دـنامب ، تسد 
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. دهاوخب دوخ  ردام  ردپ و  يارب  يدب  دنوادخ  زا  هک  یـسک  فلا  دنک : یمن  باجتـسم  ار  هتـسد  دنچ  ياعد  دنوادخ  : ) دومرف مرکا  ربمغیپ 
تسد صخش  نیا  الاح  تسا . هدروخ  ار  لام  وا  و  دشاب ، هتفرگن  يدنـس  هاوگ و  دهاش و  فرط ، زا  هداد ، ضرق  هب  ار  شلام  هک  یـسک  ب 

هدرب و نیب  زا  ار  هراچ  هار  شدوخ  تسد  هب  وا  اریز  دوش ؛ یمن  باجتسم  مدآ  نیا  ياعد  هتبلا  دهاوخ . یم  هراچ  دنوادخ  زا  هتشادرب  اعد  هب 
دوخ تسد  رد  راک  نیا  هراچ  اریز  دهاوخب ؛ ار  شنز  رش  عفد  دنوادخ  زا  هک  یسک  ج  تسا . هداد  وا  هب  هاوگ  دنـس و  نودب  ار  شیوخ  لام 
دوخ هناخ  رد  هک  یمدآ  د  دـنک . خـسف  قالط  اب  ار  جاودزا  دـقع  تسا ، تحاراـن  نز  نیا  تسد  زا  اـعقاو  رگا  دـناوت  یم  وا  تسا ، صخش 

! نم هدنب  : ) دیوگ یم  لهاج  راکعمط  هدنب  نیا  باوج  رد  دنوادخ  دهاوخ ، یم  يزور  دنوادخ  زا  هتـشاذگ و  تسد  يور  تسد  هتـسشن و 
!؟ ما هداد  وت  هب  حیحص  حراوج  اضعا و  نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ما !؟ هدرک  زاب  وت  يارب  ار  شبنج  تکرح و  هار  نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

همه تقلخ  رد  ینک !؟ دـنلب  تسد  ییامن و  تکرح  ینک و  رکف  يونـشب و  ینیبب و  هک  ما  هداد  لـقع  شوگ و  مشچ و  اـپ و  تسد و  وت  هب 
تجح مدوخ  وت و  نیب  نم  نیاربانب ، يراداو . راک  هب  ار  اهنیا  وت  هک  تسا  نیا  هب  اهتمعن  نیا  رکـش  هدوب . راک  رد  يدوصقم  فدـه و  اـهنیا 

اب رگا  هتبلا  یشابن . نارگید  شود  راب  ینک و  تعاطا  شبنج  یعس و  هب  عجار  ارم  روتـسد  يرادرب و  ماگ  بلط  هار  رد  هک  ما  هدرک  مامت  ار 
یعـس وت  هتبلا  درکن ، ادـیپ  هعـسوت  وت  یگدـنز  یحلاصم  للع و  هب  مه  رگا  داد و  مهاوخ  رفاو  يزور  وت  هب  دوب ، راـگزاس  نم  یلک  تیـشم 

لذب و اب  وا  هداد و  ناوارف  تورث  لام و  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  ه  دوب .) یهاوخ  روذـعم  يا و  هداد  ماجنا  ار  شیوخ  هفیظو  هدرک  ار  دوخ 
: دیوگ یم  وا  باوج  رد  دنوادخ  هدب ، يزور  نم  هب  ایادـخ ! هک  هتـشادرب  اعد  هب  تسد  دـعب  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  اهنآ  دایز ، ياهـششخب 

رگم درک !؟ يور  هنایم  دـیاب  شـشخب  رد  هک  مدوب  هدادـن  روتـسد  نم  رگم  يدرکن !؟ يور  هنایم  ارچ  مدادـن ؟ ناوارف  يزور  وت  هب  نم  رگم 
مزلتسم هک  دهاوخب  يزیچ  دنوادخ  زا  و  دنک ، اعد  محر  عطق  هراب  رد  هک  یسک  و  مدوب ؟ هدرکن  یهن  باسح  یب  ياهـششخب  لذب و  زا  نم 
شیوخ ربمغیپ  هب  اصوصخم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  دنک ) اعد  یعوضوم  هراب  رد  دهاوخب  هدرک  محر  عطق  هک  یسک  ای  ، ) تسا محر  عطق 

ارقف فرـصم  هب  ار  اـهنآ  تساوخ  یم  وا  دوب و  ربـمغیپ  شیپ  ـالط  یغلبم  هک  دـش  عـقاو  یناتـساد  اریز  تخوـمآ ، ار  شـشخب  شور  زرط و 
رگید دادـماب  داد . نآ  نیا و  هب  ار  اهالط  مامت  زور  کی  رد  اذـهل  دـنامب ، شا  هناـخ  رد  لوپ  نآ  بش  کـی  یتح  تشادـن  لـیم  دـناسرب و 

تحاران یلیخ  ورنیا  زا  دهدب ، لئاس  هب  هک  تشادن  تسد  رد  يزیچ  مه  ربمغیپ  تساوخ ، یم  کمک  ربمغیپ  زا  رارـصا  اب  دش و  ادیپ  یلئاس 
مامت هن  دنبب و  دوخ  ندرگ  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  هن  : ) هک دمآ  هیآ  داد ، ار  راک  روتـسد  دـش و  لزان  نآرق  هیآ  هک  دوب  اجنیا  دـش . كانمغ  و 
نآرق تایآ  هدیـسر ، ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  تساهنیا  ( 21 () يوش عقاو  ارقف  تمالم  دروم  ینامب و  تسدیهت  دـعب  هک  شاب  هتـشاد  هداشگ 

هب دـنراد . نامیا  نآرق  تایآ  نومـضم  هب  دـننآرق  هب  نمؤم  نآرق و  لها  هک  یناـسک  هتبلا  دـنک و  یم  دـییأت  ار  ثیداـحا  نیا  نومـضم  مه 
مجنپ کی  دـشاب و  هثرو  هب  قلعتم  یقاب  دوش و  قافنا  ملام  مجنپ  کی  تفگ  نکب ، یتیـصو  تلام  هب  عجار  دـش  هتفگ  گرم  ماگنه  رکبوبا 

و دنک . تیصو  مه  موس  کی  ات  توم  ضرم  رد  دراد  قح  ضیرم  هکنآ  لاح  درک و  تیصو  شیوخ  لام  مجنپ  کی  هب  رکبوبا  تسین . مک 
اوقت لضف و  هب  امش  هک  ار  رذوبا  ناملس و  درک . یم  تیـصو  موس  کی  هب  دنک ، هدافتـسا  دوخ  قح  مامت  زا  تسا  نیا  رتهب  تسناد  یم  رگا 

یم لاـملا  تیب  زا  ار  شیوخ  هنـالاس  بیـصن  هک  یتـقو  ناملـس  متفگ . هک  دوـب  روـط  نیمه  مه  اـهنآ  شور  هریـس و  دیـسانش ، یم  دـهز  و 
رکف رد  اوقت  دـهز و  همهنیا  اب  وت  دـنتفگ : وا  هب  درک . یم  هریخذ  دـناسرب  رگید  لاس  هب  ار  وا  هک  دوخ  جراخم  لاس  کی  هزادـنا  هب  تفرگ ،

ضرف طقف  امـش  ارچ  مدرمن  مه  دـیاش  : ) تفگ باوج  رد  وا  یـسرن . لاس  رخآ  هب  يریمب و  ادرف  ای  زورما  نیمه  دـیاش  یتسه ؟ لاس  هریخذ 
يا مراد ، یجیاوح  مراد و  جرخ  منامب  هدنز  رگا  منامب و  هدنز  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  رگید  ضرف  کی  دـیناد . یم  حیحـص  ار  ندرم 
یم یهاتوک  يدنک و  قح  تعاطا  رد  دشاب ، هتـشادن  یگدنز  هلیـسو  یفاک  رادقم  هب  رگا  ناسنا  سفن  هک  دیلفاغ  هتکن  نیا  زا  امـش  اهنادان !
اما و  دریگ .) یم  مارآ  دـش  مهارف  هلیـسو  یفاـک  ردـق  هب  هک  ردـق  نیمه  دـهد و  یم  تسد  زا  قح  هار  رد  ار  دوـخ  يورین  طاـشن و  دـنک و 

ای دید ، یم  تشوگ  ندروخ  هب  دوخ  رد  یلیم  رگا  انایحا  درک و  یم  هدافتسا  اهنآ  ریش  زا  هک  تشاد  دنفـسوگ  دنچ  رتش و  دنچ  يو  رذوبا ،
يارب دهدب ، نارگید  هب  تساوخ  یم  رگا  و  درک . یم  هدافتـسا  اهنآ  تشوگ  زا  دـید ، یم  جاتحم  ار  نارگید  ای  دیـسر ، یم  شیارب  ینامهم 

دلج 1و2 ناتسار  زا 110ناتساد  هحفص 21 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دـیناد یم  همه  هک  تفگ  اهزیچ  نانآ  هراب  رد  ربمغیپ  دوب ؟ رتدـهاز  اهنیا  زا  یـسک  هچ  درک . یم  روظنم  یمهـس  نارگید  ربارب  زین  شدوخ 
مدرم هک  دینک  یم  داهنشیپ  زورما  امـش  هک  یهار  نیا  زا  دندادن و  تسد  زا  اوقت  دهز و  مان  هب  ار  دوخ  ییاراد  مامت  صاخـشا  نیا  هاگچیه 

زا ردپ و  زا  مردپ  هک  ار  ثیدح  نیا  امـسر  امـش  هب  نم  دنتفرن . دـنراذگب  یتخـس  رد  ار  دوخ  هلئاع  دوخ و  رظن و  فرـص  دـنراد  هچ  ره  زا 
دنک یم  ادیپ  نمؤم  هک  تسا  یلاح  اهزیچ  نی  رتبیجع  : ) دومرف ادخ  لوسر  منک ، یم  راطخا  دننک  دنا  هدرک  لقن  ادـخ  لوسر  زا  شدادـجا 

شیارب زاب  دوش  هداد  وا  هب  برغ  قرـش و  کلم  مه  رگا  دوب و  دهاوخ  تداعـس  ریخ و  شیارب  دوشب  هعطق  هعطق  ضارقم  اب  شندـب  رگا  هک 
؛ تسوا هدیقع  نامیا و  حور  زا  یـشان  نمؤم  ریخ  دشاب ؟ تسدیهت  ریقف و  امتح  هک  تسین  نیا  هورگ  رد  نمؤم  ریخ  تسا .) تداعـس  ریخ و 

یبوخ هب  ار  هفیظو  نآ  دراد و  يا  هفیظو  لاـح  نیا  رد  دـناد  یم  دوش ، عـقاو  يزاـین  یب  تورث و  اـی  یتسدـیهت  رقف و  زا  یلاـح  ره  رد  اریز 
شیارب اهیتسـس  یتخـس و  اهدـماشیپ و  همه  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  نمؤم  هک  تسا  یتلاح  اهزیچ  نیرتبیجع  هک  تسا  نیا  دـهد . یم  ماـجنا 

ردص رد  هک  دـیناد  یم  چـیه  میازفیب ؟ نآ  رب  ای  تسا  یفاک  متفگ  امـش  يارب  زورما  هک  رادـقم  نیمه  مناد  یمن  دوش . یم  تداعـس  ریخ و 
رگا دـنک و  یگداتـسیا  رفاک  رفن  هد  ربارب  رد  ناملـسم  رفن  کی  هک  دوب  نیا  داهج  نوناـق  دوب ، مک  ناناملـسم  هدـع  هک  ماـگنه  نآ  مالـسا ،
دوخ تمحر  فطل و  هب  دنوادخ  ، دش ادـیپ  يرتشیب  تاناکما  هک  دـعب  یلو  دـش ، یم  بوسحم  فلخت  مرج و  هانگ و  درک  یمن  یگداتـسیا 

هن دنک  یگداتـسیا  رفاک  ود  ربارب  رد  طقف  هک  تسا  فظوم  ناملـسم  درف  ره  هک  داد  رییغت  وحن  نیا  هب  ار  نوناق  نیا  داد و  یگرزب  فیفخت 
تسه و همکحم  رد  امـش  زا  یکی  دـینک  ضرف  منک : یم  لاؤس  یمالـسا  یئاـضق  مکاـحم  اـضق و  نوناـق  هب  عـجار  یبـلطم  امـش  زا  رتـشیب .
هک دروآ  یم  رذـع  ایآ  دـنک ؟ یم  هچ  اجنیا  رد  یهدـب . دـیاب  ار  تنز  هقفن  هک  دـنک  یم  مکح  یـضاق  تسا و  نیب  رد  وا  نز  هقفن  عوضوم 

ار تنز  جرخ  دیاب  هکنیا  هب  یضاق  مکح  امش  هدیقع  هب  ایآ  تسا !؟ هجوم  رذع  نیا  ایآ  ما !؟ هدرک  ضارعا  ایند  عاتم  زا  متـسه و  دهاز  هدنب 
هب دـیا و  هتفگ  حـضاو  غورد  کی  تسا ، قحان  ملظ و  مکح  نبا  دـییوگب  رگا  تسا ؟ روج  ملظ و  هک  نآ  ای  تلادـع  قح و  قباطم  یهدـب ،

لوبق و  تسا . لطاب  امش  رذع  سپ  تسا ، حیحص  یـضاق  مکح  دییوگب  رگا  دیا و  هدرک  متـس  روج و  اوران  تمهت  نیا  اب  مالـسا  لها  همه 
ریغ ای  بجاو  ياهقافنا  هلـسلس  کی  دراوم  نآ  رد  ناملـسم  هک  تسه  يدراوم  رگید : بلطم  تسا . لـطاب  امـش  شور  هقیرط و  هک  دـیراد 

یگدـنز ياهجاتحیام  یگدـنز و  زا  ضارعا  دـهز  يانعم  مینک  ضرف  رگا  الاح  دـهد ، یم  هرافک  ای  تاکز  ًـالثم  دـهد ؛ یم  ماـجنا  بجاو 
تارافک و فیلکت  سپ  دـندنادرگور ، نآ  جاـتحیام  یگدـنز و  زا  و  دـندش ، دـهاز )  ) امـش هاوخلد  قباـطم  مدرم  همه  مینک  ضرف  تسا و 

یم قلعت  هریغ  شمـشک و  امرخ و  واگ و  رتش و  دنفـسوگ و  هرقن و  الط و  هب  هک  بجاو  ياـهتاکز  فیلکت  دوش ؟ یم  هچ  هبجاو  تاقدـص 
دنم هرهب  یگدنز  بهاوم  زا  دننک و  ادیپ  يرتهب  یگدنز  ناتسدیهت  هک  هدش  ضرف  تاقدص  نیا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دوش ؟ یم  هچ  دریگ 
رگا و  تسا . نآ  زا  ندش  دنم  هرهب  یگدـنز و  بهاوم  هب  ندیـسر  ترارقم  نیا  زا  دوصقم  نید و  فدـه  هک  دـناسر  یم  دوخ  نیا  دـنوش !

تنکـسم و رقف و  رد  دنک و  ضارعا  ناهج  نیا  عاتم  زا  رـشب  هک  دوب  نیا  ینید  تیبرت  يالعا  دـح  دوب و  ندوب  ریقف  نید  فدـه  دوصقم و 
دوخ هنادنمتداعس  شوخ و  لاح  زا  ات  هداد  يزیچ  نانآ  هب  تسیاب  یمن  دنا و  هدیسر  یلاع  فده  نآ  هب  ارقف  سپ  دنک ، یگدنز  یگراچیب 

هک تسین  هتـسیاش  دییوگ  یم  امـش  هک  تسا  نیا  تقیقح  رگا  اساسا  دنریذپب . دیابن  دنا  تداعـس  رد  قرغ  نوچ  زین  نانآ  و  دـنوشن . جراخ 
سپ دـنام . یمن  یقاب  تاکز  يارب  یلحم  رگید  دـشخبب و  ار  همه  دـسر  یم  شتـسد  هب  هچ  ره  دـیاب  دراد ، هاـگن  فک  رد  ار  یلاـم  یـسک 

یم هک  یهار  دـینک . یم  توعد  ار  مدرم  یکلـسمدب  يوس  هب  دـیا و  هتفرگ  شیپ  ار  یکانرطخ  تشز و  هقیرط  رایـسب  امـش  هک  دـش  مولعم 
ربمغیپ ثیداحا  زا  ربمغیپ و  تنـس  نآرق و  زا  نتـشادن  عالطا  نآرق و  هب  تلاـهج  زا  یـشان  دـیناوخ ، یم  نآ  هب  مه  ار  رگید  مدرم  دـیور و 

ربتعم ثیداحا  امـش  یلو  دهد . یم  یهاوگ  اهنآ  تحـص  هب  نآرق  هک  تسا  یثیداحا  دشاب ، کیکـشت  لباق  هک  تسین  یثیداحا  اهنیا  تسا .
ياه هتکن  نآرق و  تاـیآ  یناـعم  رد  امـش  تسا . يرگید  یناداـن  دوخ  نیا  دـینک و  یم  در  دـیاین  رد  تسرد  امـش  شور  اـب  رگا  ار  ربمغیپ 

رما و دیناد . یمن  ار  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خسان و  نیب  قرف  دـینک . یمن  ربدـت  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  يزیگنا  تفگـش  فیطل و 
یـسک يارب  هک  درک  تلأـسم  ار  یکلم  دـنوادخ  زا  هک  دـیهدب  دوواد  نب  نامیلـس  هصق  هب  عجار  ارم  باوج  دـیهد . یمن  صیخـشت  ار  یهن 
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درف چیه  هن  نآرق و  رد  دنوادخ  هن  تساوخ . یمن  قح  زج  نامیلـس  هتبلا  داد . وا  هب  یکلم  نانچ  مه  دنوادخ  ( 22) دشابن رسیم  نآ  زا  رتالاب 
و دوب . نامیلـس  زا  لـبق  هک  ربمغیپ  دوواد  تسا  نینچمه  هتـساوخ . اـیند  رد  ار  یکلم  نینچ  ارچ  هک  تفرگن  بیع  نامیلـس  رب  ار  نیا  ینمؤم 

دعب (. 23 () راک ياناد  مه  منیما و  مه  نم  هک  هدـب  نم  هب  ار  يراد  هنازخ  : ) دـیوگ یم  امـسر  هاشداپ  هب  هک  فسوی  ناتـساد  تسا  نینچمه 
یم دمآ  شیپ  هک  یطحق  رثا  رد  فانکا  فارطا و  زا  دش و  هدرپس  وا  هب  نمی  دودح  ات  رـصم  يرادروشک  روما  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک 
بیع فسوی  رب  ار  راک  نیا  نآرق  رد  دنوادخ  هن  درک و  قحان  لمع  هب  لیم  فسوی  هن  هتبلا  و  دنتشگ . یمرب  دندیرخ و  یم  هقوذآ  دندمآ و 
ناهج بابـسا  تشاد . یم  تسود  ار  وا  زین  ادخ  و  تشاد . یم  تسود  ار  ادخ  هک  دوب  يا  هدـنب  هک  نینرقلاوذ  هصق  تسا  نینچمه  تفرگ .
یعقاو بادآ  هب  ار  دوخ  دـیرادرب و  تسد  باوصان  هار  نیا  زا  هورگ ! يا  دـش . ناهج  برغم  قرـشم و  کلام  تفرگ و  رارق  شراـیتخا  رد 

هلخادـم دـیناد  یمن  هک  یلئاسم  رد  دیـشارتن . روتـسد  دوخ  شیپ  زا  دـینکن و  زواجت  هدرک  یهن  رما و  ادـخ  هچنآ  زا  دـینک . بدأـتم  مالـسا 
زاـب مارح  زا  ار  لـالح  هباـشتم و  زا  ار  مکحم  خوـسنم و  زا  ار  خـسان  هک  دیـشاب  ددـص  رد  دـیهاوخب . شلها  زا  ار  لـئاسم  نآ  ملع  دـینکن .

هک شناد  فالخ  هب  تسا ، دایز  تلاهج  رادفرط  هک  دینک  اهر  ار  تلاهج  تسا . رترود  ینادان  زا  رتناسآ و  رتهب و  امش  يارب  نیا  دیـسانش .
((. 24  ) تسا يدنمشناد  یشناد ، بحاص  ره  زا  رتالاب  : ) دومرف دنوادخ  دراد . یمک  نارادفرط 

مصاع و  (ع ) یلع

زا یکی  تدایع  هب  يزور  دوب ، هرـصب  رد  هک  یمایا  لالخ  رد  دـش . هرـصب  رهـش  دراو  ( 25  ) لمج گنج  همتاخ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع 
تعسو تمظع و  نآ  اب  ار  هناخ  نآ  هک  نیمه  یلع  تشاد . یعیـسو  للجم و  هناخ  درم ، نیا  تفر . یثراح ) دایز  نب  ءالع   ) مان هب  شنارای ،

!؟ يرتجاتحم ترخآ  رد  یعیـسو  هناخ  هب  هک  یتروص  رد  دروخ ، یم  ایند  رد  وت  راک  هچ  هب  تعـسو ، نیا  هب  هناـخ  نیا  : ) تفگ وا  هب  دـید ،
هناخ نیا  رد  هکنیا  هب  یهد  رارق  ترخآ  عیسو  هناخ  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ار  ایند  عیـسو  هناخ  نیمه  هک  یناوت  یم  یهاوخب  رگا  یلو 

نتخاس و هدنز  هلیـسو  ار  هناخ  نیا  ینک ، اراکـشآ  رهاظ و  هناخ  نیا  رد  ار  ناناملـسم  قوقح  ییامن ، محر  هلـص  ینک ، ییاریذپ  نامهم ، زا 
مردارب زا  نم  نینمؤملا ! ریما  ای  ءـالع : ییاـمن .) جراـخ  يدرف  هدافتـسا  یـصخش و  عماـطم  راـصحنا  زا  یهد و  رارق  قوقح  ندومن  راکـشآ 

همه زیچ و  همه  هدش  يوزنم  ریگ و  هشوگ  هدیـشوپ ، هنهک  هماج  هدـش ، ایند  كرات  يراد .)؟ یتیاکـش  هچ   ) مراد تیاکـش  وت  شیپ  مصاع 
ناج نمـشد  يا  : ) دومرف درک و  ور  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دندروآ . دندرک و  راضحا  ار  مصاع  دینک .)! رـضاح  ار  وا  . ) هدرک اهر  ار  سک 

هزیکاپ ياهتمعن  هک  ییادـخ  هک  ینک  یم  لایخ  وت  ایآ  يدرکن ؟ محر  شیوخ  دـنزرف  نز و  هب  ارچ  تسا ، هدوبر  ار  وت  لقع  ناطیـش  دوخ !
ای مصاع : یتسه .) نیا  زا  رتکچوک  ادـخ  دزن  رد  وت  يربب ؟ هرهب  اهنآ  زا  وت  هکنیا  زا  دوش  یم  یـضاران  هتخاس  اور  لالح و  وت  يارب  ار  اـیند 
هک مه  وت  يریگ ، یم  تخس  دوخ  رب  یگدنز  رد  یهد و  یم  یتخـس  دوخ  هب  هک  مه  وت  یتسه ، نم  لثم  هک  مه  تدوخ  وت  نینمؤملا ! ریما 
یم وت  هک  مور  یم  هار  نامه  زا  ینک و  یم  وت  هک  منک  یم  ار  راک  نامه  نم  نیاربانب  يروخ ، یمن  ذـیذل  ياذـغ  یـشوپ و  یمن  مرن  هماج 

اوشیپ مکاـح و  هفیظو  متموکح ، ییاوشیپ و  ساـبل  رد  نم  يرادـن ، وـت  هک  مراد  یتمـس  نم  مراد ، قرف  وـت  اـب  نم  ینک ، یم  هابتـشا  يور .
رارق دوخ  یـصخش  یگدـنز  ساـیقم  ار  دوخ  تلم  تاـقبط  نیرتفیعـض  هک  هدرک  ضرف  لداـع  ناـیاوشیپ  رب  دـنوادخ  تسا  يرگید  هفیظو 

، نیاربانب دنکن ، رثا  هقبط  نآ  هب  یتسدیهت  رقف و  یتخـس  ات  دننک  یم  یگدنز  مدرم  نیرت  تسدیهت  هک  دـننک  یگدـنز  يروط  نآ  و  دـنهد .
(. 26 () يا هفیظو  وت  مراد و  يا  هفیظو  نم 

دنمتورث دنمتسم و 

رتشگنا نیگن  دننام  ار  وا  هدز  هقلح  شترضح  درگادرگ  نارای  دوب ، هتسشن  دوخ  سلجم  رد  لومعم ، قبط  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  لوسر 
ره رد  سک  ره  هک  یمالسا  تنس  قبط  و  دیسر . رد  زا  دوب  یشوپ  هدنژ  ریقف  درم  هک  ناناملـسم  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دندوب . هتفرگ  نایم  رد 
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ناونع هب  ار  صوصخم  هطقن  کی  دنیشنب و  اجنامه  تسه  یلاخ  ياج  اجک  ره  دنیبب  دیاب  دوش  یم  یـسلجم  دراو  هک  نیمه  تسه ، یماقم 
. تسـشن اجنآ  تفر و  تفای ، یلاخ  ییاج  يا  هطقن  رد  دش ، هجوتم  فارطا  هب  درم  نآ  دریگن  رظن  رد  دـنک  یم  اضتقا  نینچ  نم  نأش  هکنیا 

لوسر دیـشک ، يرانک  هب  ار  شدوخ  درک و  عمج  ار  دوخ  ياه  هماـج  دـنمتورث  درم  تفرگ . رارق  يدـنمتورث  نیعتم و  درم  يولهپ  اـضق  زا 
هک يدیـسرت  ! ) هّللا لوـسر  اـی  هن  دبـسچب .)!؟ وـت  هب  وا  رقف  زا  يزیچ  هک  يدیـسرت  : ) تفگ درک و  ور  وا  هب  دوـب  وا  راـتفر  بقارم  هـک  مرکا 
ارچ سپ  ! ) هّللا لوسر  ای  هن  دوش .)؟ هدولآ  فیثک و  تیاه  هماج  هک  يدیـسرت  ! ) هّللا لوسر  ای  هن  دـنک .)؟ تیارـس  وا  هب  وت  تورث  زا  يزیچ 
اطخ نیا  ناربج  هب  نونکا  مدرک . اطخ  مدش و  بکترم  یهابتشا  هک  منک  یم  فارتعا  يدیشک .)؟ يرانک  هب  ار  تدوخ  يدرک و  یهت  ولهپ 
درم مشخبب ؟ مدـش  یهابتـشا  بکترم  شا  هراب  رد  هک  دوخ  ناملـسم  ردارب  نیا  هب  ار  مدوخ  ییاراد  زا  یمین  مرـضاح  هانگ  نیا  هرافک  هب  و 
دوخ ناملـسم  ردارب  کـی  اـب  دریگب و  رورغ  مه  ارم  يزور  مسرت  یم  نوچ  ارچ !؟ تیعمج : مریذـپب . متـسین  رـضاح  نم  یلو  شوـپ : هدـنژ 

(27 .) درک نم  اب  صخش  نیا  زورما  هک  منکب  يراتفر  نانچنآ 

رباع يرازاب و 

رب يراگدای  گنج  نادیم  ياهدروخ  دز و  تشاد و  هدروخ  باتفآ  يا  هرهچ  هدیزرو و  یمادنا  هک  تماق  دـنلب  ناوختـسا و  تشرد  يدرم 
يدرم رگید ، فرط  زا  تشذـگ . یم  هفوک  رازاـب  زا  مکحم  نئمطم و  ياهمدـق  اـب  دوب ، هدـیرد  ار  شمـشچ  هشوـگ  هتـشاذگ و  شا  هرهچ 
نودب رباع  درم  درک . ترپ  درم  نآ  فرط  هب  هلابز  یتشم  دنک ، مهارف  ار  اقفر  هدنخ  بجوم  هکنآ  يارب  وا  دوب . هتـسشن  شناکد  رد  يرازاب 

زا یکی  دـش  رود  هک  نیمه  داد . همادا  دوـخ  هار  هب  نئمطم  مکحم و  ياهمدـق  اـب  روـط  ناـمه  دـنکب ، یتاـفتلا  درواـیب و  وربا  هب  مخ  هکنیا 
اهرازه لثم  دوب  يرباع  متخانـشن ! هن ، دوب .؟ هک  يدرک  تناها  وا  هب  وت  هک  رباـع  درم  نیا  یتخانـش  چـیه  تفگ : وا  هب  يرازاـب  درم  ياـقفر 

رالاسهپس هدنامرف و  نامه  رباع  نیا  یتخانشن ؟ بجع ! دوب ؟ هک  صخـش  نیا  رگم  دننک ، یم  روبع  ام  مشچ  ولج  زا  زور  ره  هک  رگید  رباع 
رب هزرل  شمان  دوش و  یم  بآ  شمیب  زا  ریـش  لد  هک  یکلام  نیمه  دوب !؟ رتشا  کلام  درم  نیا  بجع ! دوب . یعخن ) رتشا  کـلام  ، ) فورعم
ارم هک  داد  دـهاوخ  روتـسد  الا ن  مدرک  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  نم ! لاح  هب  ياو  يا  دوب . شدوخ  کلام  یلب  دزادـنا ؟ یم  نانمـشد  مادـنا 
هب دـنک . رظن  فرـص  نم  ریـصقت  زا  رگم  ات  منک  یم  سامتلا  مریگ و  یم  ار  شنماد  مود و  یم  الاح  نیمه  دـننک . تازاـجم  هیبنت و  تخس 
ات دش  رظتنم  داتـسیا . زامن  هب  دید  تفر ، دجـسم  هب  شلابند  هب  درک . جک  دجـسم  فرط  هب  ار  دوخ  هار  وا  دید  دش . ناور  رتشا  کلام  لابند 

تراسج وت  هب  مدرک و  ینادان  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  تفگ : درک و  یفرعم  ار  دوخ  هبـال  عرـضت و  اـب  تفر و  داد . مالـس  ار  شزاـمن 
هب تهج  یب  یهارمگ ، لهاج و  نادان و  یلیخ  وت  مدیمهف  اریز  وت ؛ رطاخ  هب  رگم  مدماین  دجـسم  هب  مسق ! ادخ  هب  نم  یلو  : ) کلام مدومن .
نآ نم  هن ، مهاوخب . تسار  هار  هب  ار  وت  تیادـه  دـنوادخ  زا  منک و  اعد  وت  هراب  رد  مدـمآ  تخوس ، تلاح  هب  ملد  یناـسر . یم  رازآ  مدرم 

(28 () متشادن وت  هراب  رد  يا  هدرک  نامگ  وت  هک  يدصق  روط 

نانزهار یلازغ و 

مجنپ نرق  دودـح  رد  ینعی  تقو ؛ نآ  رد  دهـشم .) یکیدزن  رد  تسا  يا  هیرق  سوط   ) دوب سوـط  لـها  یمالـسا ، ریهـش  دنمـشناد  یلازغ ) )
سرد لیـصحت و  يارب  یحاوـن  نآ  رد  ملع  بـالط  دـش . یم  بوـسحم  ملعلاراد  دوـب و  هیحاـن  نآ  مـظعا  داوـس  زکرم و  روباـشین  يرجه ،

دایز علو  صرح و  اب  الـضف  دیتاسا و  رـضحم  زا  اهلاس  دمآ و  ناگرگ  روباشین و  هب  لومعم  قبط  زین  یلازغ  دندمآ . یم  روباشین  هب  ندناوخ 
هوزج تشون و  یم  بترم  ار  اهنآ  دورن ، شتـسد  زا  هدیچ  هک  ییاه  هشوخ  دوشن و  شومارف  شتامولعم  هک  نآ  يارب  و  دومن . لضف  بسک 
نطو هب  تشگزاب  مزاع  اهلاس ، زا  دـعب  تشاد . یم  تسود  نیریـش  ناج  لثم  دوب ، شتمحز  اـهلاس  لوصحم  هک  ار  اـه  هوزج  نآ  درک . یم 

. دروخرب نزهار  دزد و  هدـع  کی  اب  هلفاق  اضق  زا  دـش . هناور  نطو  فرط  هب  هلفاق  اـب  دـیچیپ و  يا  هربوت  رد  هدرک  بترم  ار  اـه  هوزج  دـش .
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نیمه دیـسر . یلازغ  ثاثا  یلازغ و  هب  تبون  دندرک . عمج  یکی  یکی  دش ، یم  تفای  هتـساوخ  لام و  هچنآ  دـنتفرگ و  ار  هلفاق  ولج  نادزد 
هب ار  یکی  نیا  دیربب و  مراد  هچره  نیا ، زا  ریغ  تفگ : درک و  يراز  سامتلا و  هب  عورش  یلازغ  تفر ، هربوت  نآ  فرط  هب  نادزد  تسد  هک 

هدش هایس  ذغاک  یتشم  زج  دندرک . زاب  ار  هتـسب  تسا . یتمیق  نارگ  عاتم  هتـسب  نیا  لخاد  رد  امتح  هک  دندرک  لایخ  اهدزد  دیراذگاو . نم 
یم نم  درد  هب  یلو  دروخ ، یمن  امـش  درد  هب  تسه  هچره  تفگ : یلازغ  دروخ ؟ یم  درد  هچ  هب  تسیچ و  اـهنیا  دـنتفگ : دـندیدن . يزیچ 

اهلاس دوش و  یم  هابت  متاـمولعم  دـیریگب ، نم  زا  ار  اـهنیا  رگا  تسا . نم  لیـصحت  لاـس  دـنچ  هرمث  اـهنیا  دروخ ؟ یم  وت  درد  هچ  هب  دروخ .
هچقب و يوت  شیاـج  هک  یملع  یلب . تساـجنیا ؟ رد  هک  تسا  نیمه  وت  تاـمولعم  یتـسار  دور . یم  ردـه  هب  ملع  لیـصحت  هار  رد  متمحز 

یلازغ رایـشوه  دعتـسم و  هیحور  هب  یناکت  هنایماع ، هداس  هتفگ  نیا  نکب . دوخ  لاـح  هب  يرکف  ورب  تسین ، ملع  نآ  دـشاب ، ندـیدزد  لـباق 
دنک ششوک  هک  داتفا  رکف  رد  نآ  زا  دعب  دنک ، طبض  رتافد  رد  دونشب و  داتـسا  زا  راو  یطوط  هک  درک  یم  رکف  طقف  زور  نآ  ات  هک  وا  داد .
یم یلازغ  دراپـسب . دوخ  نهذ  رتفد  رد  ار  دیفم  بلاطم  دـیامن و  قیقحت  دـنک و  رکف  رتشیب  دـهد و  شرورپ  رکفت  اب  ار  دوخ  غامد  زغم و  ات 

(29 () مدینش نزهار  دزد  کی  نابز  زا  دش ، نم  يرکف  یگدنز  يامنهار  هک  ار  اهدنپ  نیرتهب  نم  : ) دیوگ

هیوکسم نبا  انیس و  نبا 

نامز ینید  یضایر و  یعیبط و  یهلا و  مولع  رد  تفرگ و  ارف  ار  دوخ  نامز  مولع  هک  وب  هدیسرن  لاس  تسیب  نس  هب  زونه  انیس ) نب  یلعوبا  )
ییودرگ رورغ  لامک  اب  دش . رضاح  نامز ، نآ  فورعم  دنمشناد  هیوکسم ،) نب  یلع  وبا   ) سرد سلجم  هب  يزور  دش . رصع  دمآرـس  دوخ 

قـالخا و ملع  رد  هک  باـتک  کـی  زا  يا  هوزج  هیوکـسم  نبا  نک . نییعت  ار  نیا  حطـس  تحاـسم  تفگ  دـنکفا و  هیوکـسم  نبا  ولج  هب  ار 
تحاسم نم  ات  نک  حالـصا  ار  دوخ  قالخا  تسخن  وت  : ) تفگ تشاذـگ و  انیـس  نبا  ولج  هب  قارعالا ،) ةراـهط  باـتک   ) دوب هتـشون  تیبرت 

راـتفگ نیا  زا  یلعوـب  ودرگ .) نیا  حطـس  تحاـسم  نییعت  هب  نم  زا  يرتجاـتحم  دوـخ  قـالخا  حالـصا  هب  وـت  منک ، نییعت  ار  ودرگ  حـطس 
(. 30  ) تفرگ رارق  رمع  همه  رد  وا  یقالخا  يامنهار  هلمج  نیا  دش و  راسمرش 

دهاز تحیصن 

مان هب  يدرم  لاح  نیا  رد  دـیبات ، یم  تدـش  هب  هنیدـم  فارطا  عرازم  اهغاب و  هنیدـم و  رب  باتفآ  دوب . هدرک  تدـش  ناتـسبات  ياوه  یمرگ 
هبرف درم  هب  شمـشچ  ناهگان  دمآ ، هنیدم  نوریب  یحاون  هب  افداصت  تسناد  یم  ایند  كرات  دابع و  داهز و  زا  ار  دوخ  هک  ردکنم  نب  دمحم 

یگتسخ یهبرف و  هطساو  هب  هدمآ و  نوریب  دوخ  عرازم  هب  یگدیسر  یـشکرس و  يارب  تقو ، نیا  رد  دوب  مولعم  هک  داتفا  یمادنا  تشرد  و 
هک تسیک  درم  نیا  دیشیدنا : دوخ  اب  دور . یم  هار  دنتسه ، وا  دوخ  ياهراک  سک و  تسا  مولعم  دنتسه و  شفارطا  هک  رفن  دنچ  کمک  هب 

؟ تسا رقاب ) ماما   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  درم  نیا  بجع ! دـش ، رتکیدزن  تسا !؟ هتخاس  لوغـشم  ایند  هب  ار  دوخ  مرگ ، ياوه  نیا  رد 
مالـس دـمآ و  کیدزن  مراد . زاب  شور  نیا  زا  ار  وا  منکب و  یتحیـصن  دـش  مزال  دـنک !؟ یم  ییوج  یپ  ار  ایند  ارچ  رگید  فیرـش ، درم  نیا 

رد مه  نآ  دـیایب ، نوریب  ایند  بلط  رد  امـش  لثم  یفیرـش  درم  تسا  راوازـس  ایآ  داد . مالـس  باوج  نازیر  قرع  نانز و  سفن  رقاب  ماما  داد .
؟ دراد ربخ  گرم  زا  یـسک  هچ  دیوشب !؟ ناوارف  جـنر  لمتحم  دـیاب  امتح  هک  هبرف  مادـنا  نیا  اب  اصوصخ  ییامرگ ، نینچ  رد  یتقو و  نینچ 
هچ دسر ، ارف  امش  گرم  یلاح  وچمه  رد  هتساوخن  يادخ  رگا  دیسر . امـش  گرم  الا ن  نیمه  دیاش  دریم ؟ یم  تقو  هچ  هک  دناد  یم  یک 

لمحتم رادقم  نیا  مرگ ، ياهزور  نیا  رد  هبرف  نت  نیا  اب  دیورب و  ایند  لابند  هک  تسین  امش  هتسیاش  دمآ !؟ دهاوخ  دیدپ  امش  يارب  یعضو 
: تفگ درک و  هیکت  راوید  هب  تشادرب و  دوخ  ناسک  شود  زا  ار  اهتـسد  رقاب  ماما  تسین . امـش  هتـسیاش  ریخ ، ریخ ، دیوشب . تمحز  جـنر و 

یگدـنب تعاط و  نیع  راک ، نیا  اریز  ما ؛ هتفر  ایند  زا  هفیظو  ماجنا  تدابع و  لاـح  رد  مریمب ، نم  دـسرب و  لاـح  نیمه  رد  نم  گرم  رگا  )
، مشکن تمحز  منکن و  راک  رگا  مراد ، جرخ  یگدـنز و  نم  تساعد . زامن و  رکذ و  هب  رـصحنم  تدابع  هک  يا  هدرک  لاـیخ  وت  تسادـخ .
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یتقو منک . بلـس  سکان  سک و  زا  ار  دوخ  جایتحا  هک  مور  یم  قزر  بلط  رد  نم  منک . زارد  وت  لاثما  وت و  يوس  هب  تجاـح  تسد  دـیاب 
لاح رد  هک  یلاح  نینچ  رد  هن  مشاب ، یهلا  نامرف  زا  فلخت  يراکفالخ و  تیـصعم و  لاح  رد  هک  مشاب  ناسرت  گرم  ندیـسر  ارف  زا  دیاب 
هدرک یهابتـشا  بجع  دهاز : منک .) لیـصحت  مدوخ  ار  دوخ  قزر  مشابن و  نارگید  شود  راب  هدرک  فظوم  ارم  هک  متـسه  قح  رما  تعاطا 

یم ار  یطلغ  شور  ما و  هدوب  هابتـشا  رد  مدوخ  هک  مدـش  هجوتم  نونکا  منک . تحیـصن  ار  يرگید  هک  مدرک  لاـیخ  دوـخ  شیپ  نم  مدوـب ،
(31 .) ما هتشاد  تحیصن  هب  یلماک  جایتحا  ما و  هدومیپ 

هفیلخ مزب  رد 

رطاخ بیط  هب  مدرم  هکنیا  زا  دوب و  كاـنمیب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  هب  مدرم  يونعم  هجوت  زا  یـسابع ، راـّبج  كافـس و  هفیلخ  لـکوتم ،
انطاب يداه ) ماما   ) دمحم نب  یلع  تسا  نکمم  دنتفگ  وا  هب  مه  ناگدننک  تیاعـس  درب . یم  جنر  دـننک  تعاطا  ار  وا  نامرف  دـندوب  رـضاح 
کی لکوتم  اذهل  دوش . ادیپ  شا  هناخ  رد  دـشاب  بلطم  رب  لاد  هک  ییاه  همان  لقاال  ای  هحلـسا و  تسین  دـیعب  دـشاب و  هتـشاد  بالقنا  دـصق 

تحارتسا شیوخ  رتسب  رد  یـسک  ره  هتفر و  باوخ  هب  اهمـشچ  همه  هتـشذگ و  بش  زا  یمین  هکنآ  زا  دـعب  هقباـس ، نودـب  ربخ و  یب  بش 
دنیامن رـضاح  مه  ار  ماما  دوخ  دـننک و  شیتفت  ار  شا  هناخ  هک  ماما  هناخ  هب  داتـسرف  ار  دوخ  نایفارطا  ناـمیخژد و  زا  يا  هدـع  دوب ، هدرک 

هب لوا  دندش و  ماما  هناخ  دراو  هدزرـس  نیرومأم  دوب . يراسگیم  لوغـشم  هداد  لیکـشت  یمزب  هک  تفرگ  یلاح  رد  ار  میمـصت  نیا  لکوتم 
ادخ رکذ  هب  هتـسشن  هزیرگنـس  گیر و  يور  رب  هدرک ، عمج  ار  قاطا  شرف  هدرک و  تولخ  ار  یقاطا  هک  دندید  ار  وا  دنتفر ، شدوخ  غارس 

تعانق رادقم  نیمه  هب  راچان  دنتفاین . يزیچ  دنتساوخ  یم  هچنآ  زا  دندش ، اهقاطا  ریاس  دراو  تسا . لوغـشم  راگدرورپ  تاذ  اب  زاین  زار و  و 
. دوب يراسگ  یم  لوغـشم  هتـسشن  سلجم  ردـص  رد  لکوتم  دـش ، دراو  ماما  هک  یتقو  دـنربب . لـکوتم  روضح  هب  ار  ماـما  دوخ  هک  دـندرک 
درک و عانتما  ماما  درک . فراعت  ماما  هب  دوب  شتسد  رد  هک  یبارـش  ماج  لکوتم  تسـشن . ماما  دنیـشنب . شدوخ  يولهپ  ماما  هک  داد  روتـسد 

رعـش سپ  : ) تفگ دـعب  درک ، لوبق  لکوتم  رادـب .) فاعم  ارم  هدـشن ، نم  تشوگ  نوخ و  لـخاد  بارـش  زگره  هک  مسق ! ادـخ  هب  : ) دومرف
ظفح ناگتـشذگ  راعـشا  زا  رتمک  متـسین و  رعـش  لها  نم  : ) دومرف هد .) قنور  ار  ام  لفحم  رادبآ  تایلزغ  زغن و  راعـشا  ندناوخ  اب  ناوخب و 

هلق : ) تسا نیا  شنومضم  هک  ( 32  ) يراعشا ندناوخ  هب  درک  عورـش  ماما  یناوخب  رعـش  دیاب  امتح  تسین ، يا  هراچ  تفگ : لکوتم  مراد .)
زا کیچیه  یلو  دـندرک ، یم  ینابهگن  ار  اهنآ  دـندوب و  اهنآ  فارطا  رد  حلـسم  نادرم  هراومه  دـندرک و  هاگلزنم  دوخ  يارب  ار  دـنلب  ياه 
نآ لخاد  زا  عینم و  ياـه  هلق  نآ  نماد  زا  رمـالارخآ  (. ) درادـب ظوفحم  راـگزور  دـنزگ  زا  ار  اـهنآ  دریگب و  ار  گرم  ولج  تسناوتن  اـهنآ 
لاح نیا  رد  ( ) دندمآ دورف  اهلادوگ  نآ  هب  یتخبدـب  هچ  اب  دـندش و  هدیـشک  نییاپ  ربق  ياهلادوگ  لخاد  هب  مکحتـسم  مکحم و  ياهنـصح 
ياه هرهچ  نآ  تفر  اجک  ( .)؟ اهلالج هوکـش و  اه و  هنمیه  اهجات و  نآ  اهتنیز و  نآ  تفر  اجک  هک : دز  گناب  اهنآ  هب  درک و  دایرف  يدانم 

تبقاع ربق  ( .)؟ تشاد یم  هاگن  یفخم  مدرم  راظنا  زا  ار  دوخ  ناولا ، ياـه  هدرپ  سپ  رد  توخن ، زاـن و  يور  زا  هشیمه  هک  اـهتمعن  هدرورپ 
!(. دـننک یم  تکرح  اهنآ  يور  رب  هک  دـش  نیمز  ياهمرک  هاگنالوج  رمالا  تبقاـع  هدرورپ ، تمعن  ياـه  هرهچ  نآ  تخاـس . اوسر  ار  اـهنآ 

نیمز لوکأم  دـندوب ، اـهزیچ  همه  هدـنروخ  هک  اـهنامه  زورما  یلو  دـندیعلب ، ار  زیچ  همه  دـندیماشآ و  دـندروخ و  ار  اـیند  يزارد  ناـمز  )
لکوتم دوخ  هلمج  نآ  زا  نیرـضاح و  حور  قامعا  ات  هک  یگنهآ  اب  صوصخم و  نینط  اب  ماما  يادـص  دـنا .)! هدـش  عقاو  نیمز  تارـشحو 

شیاهکشا تفوک و  نیمز  هب  مکحم  ار  بارش  ماج  لکوتم  دیرپ . ناراسگیم  رـس  زا  بارـش  هاشن  دیناسر . نایاپ  هب  ار  راعـشا  نیا  درک  ذوفن 
هاتوک یتدـم  يارب  ولو  ار  تلفغ  رورغ و  رابغ  تسناوت  تقیقح  رون  تخیر و  مهرد  مزب  سلجم  نآ  بیترت  نیا  هب  دـش . يراج  ناراب  لثم 

(33 .) دیادزب تواسقرپ  بلق  کی  زا 

دیع زامن 
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نآ تفالخ  عیسو  هقطنم  مامت  درب و  نیب  زا  داد و  تسکش  ار  نیما  دمحم  شردارب  هکنآ  زا  سپ  یسابع ، ریبدت  اب  شوهاب و  هفیلخ  نومأم ،
مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  يا  همان  هک  درب  یم  رـس  هب  دوب ) زور  نآ  ناسارخ  ءزج  هک   ) ورم رد  زونه  دش ، عقاو  شذوفن  هرطیـس و  تحت  زور 

. تساوخ ترذـعم  ورم  هب  نتفر  زا  یلیالد  هب  دروآ و  ییاهرذـع  اضر  ترـضح  درک . راـضحا  ورم  هب  ار  ترـضح  نآ  تشون و  هنیدـم  رد 
زا اضر  ماما  تسین . رادرب  تسد  هفیلخ  هک  دـش  نشور  ماما  رب  هک  اجنآ  ات  تشون  رگیدـکی  رـس  تشپ  ياه  هماـن  دوبن  رادرب  تسد  نومأـم 

لوا زا  ار  نومأم  ریمـض  هک  اضر  ماـما  ریگب . هدـهع  هب  ار  تفـالخ  رما  اـیب و  هک  درک  داهنـشیپ  نومأـم  دـمآ . ورم  هب  درک و  تکرح  هنیدـم 
نیا هام  ود  تدم  تفرن . داهنـشیپ  نیا  نیا  راب  ریز  وحن  چیه  هب  دراد ، یـسایس  هبنج  دص  رد  دص  بلطم  نیا  هک  تسناد  یم  دوب و  هدـناوخ 

، دوش یمن  هتفریذپ  داهنـشیپ  نیا  دید  هک  نومأم  رمالارخآ  راکنا . عانتما و  رگید  فرط  زا  رارـصا و  فرط  کی  زا  درک ، ادـیپ  همادا  نایرج 
تیلؤسم ماما  و  دشاب ، هتشاد  یتافیرشت  هبنج  افرص  هک  درک  لوبق  طرش  نیا  اب  ماما  ار  داهنـشیپ  نیا  درک . داهنـشیپ  ار  دهع  تیالو  عوضوم 

اهرهـش هب  تفرگ . تعیب  رما  نیا  رب  مدرم  زا  نومأم  تفریذپ . مه  نومأم  دـنکن . تلاخد  يراک  چـیه  رد  دریگن و  هدـهع  هب  ار  يراک  چـیه 
داتـسرف نومأم  نابرق ) دیع   ) دیـسر يدیع  زور  دندناوخ . هبطخ  ماما  مان  هب  ربانم  رد  دندز و  هکـس  ماما  مان  هب  داد  روتـسد  درک و  همانـشخب 

ادـیپ راک  نیا  رد  يرتشیب  نانیمطا  مدرم  يارب  ات  دـیناوخب  مدرم  اب  ار  دـیع  زامن  دـیورب و  امـش  دـیع  نیا  رد  هک  درک  شهاوخ  ماـما و  شیپ 
نومأم مهاوخ .) یم  ترذـعم  راک  نیا  زا  نیاربانب  منکن ، تلاخد  یمـسر  راک  چـیه  رد  هک  هدوب  نیا  رب  ام  نامیپ  : ) هک داد  ماغیپ  ماما  دوش .

هک درک  دـیکأت  رارـصا و  ردـق  نآ  دوش . تیبثت  ًـالماک  دـهع  تیـالو  عوضوم  اـت  دـیورب  امـش  هک  تسا  نیا  رد  تحلـصم  داتـسرف : باوج 
ادخ لوسر  هک  درک  مهاوخ  ادا  ار  هضیرف  نیا  روط  نامه  نم  مورب ، دـیاب  امتح  رگا  تسا و  رتهب  يرادـب  فاعم  ارم  : ) دومرف ماما  رمالارخآ 

نارـس دیع ، زور  دادماب  نک .) لمع  یهاوخ  یم  روط  ره  تسا ، وت  دوخ  اب  رایتخا  : ) تفگ نومأم  دـنا .) هدرک  یم  ادا  بلاط  یبا  نب  یلع  و 
دوخ دندیـشوپ و  رخاف  ياهـسابل  دندوب ، هدرک  ادیپ  افلخ  نامز  رد  هک  یتداع  لومعم و  قبط  مدرم ، ریاس  فارـشا و  نایعا و  تاقبط  هاپس و 

اه و هچوک  رد  زین  مدرم  ریاس  دـندش . رـضاح  دـیع  زامن  رد  تکرـش  يارب  ماما ، هناخ  رد  تشپ  هدرک ، قاری  نیز و  ياهبـسا  رب  هتـسارآ  ار 
هدع یتح  دنورب ، یلـصم  هب  هدرک  تکرح  شباکر  رد  هک  دندوب  دهع  تیالو  ماقم  تلالج  اب  بکوم  رظتنم  دندرک و  هدامآ  ار  دوخ  رباعم 
یک هک  دندوب  رظتنم  همه  و  دننک . هدهاشم  کیدزن  زا  ار  ماما  بکوم  تکوش  تمظع و  ات  دـندوب  هدـمآ  اهماب  تشپ  رد  نز  درم و  يدایز 
نیا اب  دوب ، هتفرگ  نامیپ  نومأم  زا  ًالبق  هک  روط  نامه  اضر ، ترضح  رگید ، فرط  زا  دوش . یم  رهاظ  ینویامه  بکوم  زاب و  ماما  هناخ  رد 

نآ هن  دندرک ، یم  ارجا  یضترم  یلع  ادخ و  لوسر  هک  دنک  ارجا  ار  مسارم  روط  نآ  هک  دنک  تکرش  دیع  زامن  رد  دوب  هدش  رـضاح  طرش 
کی تخادنا و  هنیس  ولج  ار  راتسد  رس  کی  تسب ، رس  رب  يدیپس  راتـسد  درک و  لسغ  حبـص  لوا  اذهل  دندرک ، لمع  افلخ  اهدعب  هک  روط 

تـسد رد  ییاصع  دینکب . روط  نیا  مه  امـش  تفگ  دوخ  ناسک  هب  دز و  الاب  ار  هماج  نماد  درک ، هنهرب  ار  اهاپ  هناش ، ود  نایم  ار  رگید  رس 
ُرَبْکَا ُهّللَا  : ) تفگ دنلب  يادص  اب  زور  نیا  رد  یمالـسا ، تنـس  قبط  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  شناسک  قافتا  هب  تشاد . نینهآ  رـس  هک  تفرگ 
نیمز زا  ییوگ  هک  دـنتفگ  ریبکت  گنهامه  ناجیه  روش و  اب  تیعمج  نانچ  دـندش و  زاوآ  مه  رکذ  نیا  نتفگ  هب  وا  اب  تیعمج  رَبْکَا .) ُهّللا 
ُرَبْکَا هّللَا  : ) تفگ دنلب  يادص  اب  ار  رکذ  نیا  درک و  فقوت  هناخ  رد  ولج  يا  هظحل  دیسر ، یم  شوگ  هب  هلمج  نیا  راوید ، رد و  نامسآ و  و 

گنهامه دنلب و  يادص  اب  مدرم  مامت  انْالبَا .) ام  یلَع  ِِهّللُدْمَْحلَا  ِماْعنَْالا ، ِۀَمیَهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْکَا  ُهّللا  انادَـه ، ام  یلَع  ُرَبْکَا  ُهّللَا  ُرَبْکَا  ُهّللا 
جییهت تدش  هب  ناشتاساسحا  دنتخیر و  یم  کشا  دنتـسیرگ و  یم  تدش  هب  همه  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  رگیدـکی 

، دهع تیالو  ماقم  دندرک  یم  لایخ  دنتشاد ، اپ  هب  همکچ  دندوب و  راوس  اهبسا  رب  هدمآ  یمسر  سابل  اب  هک  نارسفا  هاپس و  نارـس  دوب . هدش 
ادخ هب  هجوت  هدایپ و  هداس و  عضو  نآ  رد  ار  ماما  هک  نیمه  دـمآ . دـهاوخ  نوریب  بسا  رب  راوس  رخاف و  ياهـسابل  یتنطلـس و  تافیرـشت  اب 

هب اهبکرم  زا  ار  دوخ  باتـش  اب  دندرک و  دنلب  ریبکت  هب  ار  ادص  نازیر  کشا  هک  دنتفرگ  رارق  دوخ  تاساسحا  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  دندید ،
نآ ندرک  زاب  يارب  دنک و  هراپ  ار  اه  همکچ  دـنب  ات  تفای  یم  ییوقاچ  سک  ره  دـندروآرد . اپ  زا  ار  اه  همکچ  گنرد  یب  دـندنکفا و  ریز 

تاساسحا و هچراپکی  دش ، هیرگ  هجـض و  زا  رپ  ورم  رهـش  هک  دیـشکن  یلوط  تسناد . یم  رت  تخبـشوخ  نارگید  زا  ار  دوخ  دوشن ، لطعم 
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دنلب يادص  اب  تیعمج  تفگ و  یم  ریبکت  راب  راهچ  داتـسیا و  یم  تشاد ، یمرب  هک  ماگ  هد  ره  زا  دعب  اضر  ماما  دـش . اون  روش و  ناجیه و 
اه و هولج  هک  دوب  هتخیگنارب  ار  مدرم  تاساسحا  نانچ  تقیقح ، انعم و  هوکـش  هولج و  دـندرک . یم  تعیاـشم  ار  وا  ناـجیه ، هیرگ و  اـب  و 

یلصم فرط  هب  روش  ترارح و  اب  تیعمج  فوفص  دش ، وحم  اه  هرطاخ  زا  دندیـشک  یم  ار  نآ  راظتنا  مدرم  هک  يدام  رهاظم  ياه  هوکش 
هب یـسوم  نب  یلع  دـنک و  ادـیپ  همادا  عضو  نیا  رگید  هقیقد  دـنچ  رگا  دـنتفگ  وا  هب  شناـکیدزن  دیـسر ، نومأـم  هب  ربخ  درک . یم  تکرح 

تـسا نکمم  اریز  دـیدرگ ؛ رب  هک  درک  اضاقت  ترـضح و  شیپ  داتـسرف  اروف  دـیزرل . دوخ  رب  نومأم  تسه . بـالقنا  رطخ  دـسرب ، یلـصم 
نیا زا  متفگ  لوا  هک  نم  : ) دومرف درک و  تعجارم  دیـشوپ و  تساوخ و  ار  دوخ  هماج  شفک و  ماـما  دـیروخب ، همدـص  دـیوشب و  تحاراـن 

(. 34 () دیرادب مروذعم  راک 

ردام ياعد  هب  شوگ 

مایق و دوجـس و  عوکر و  داد . یم  شوگ  دوب  هدرک  هلبق  فرط  هب  ور  قاطا  زا  يا  هشوگ  رد  هک  شرداـم  تاـملک  هب  شا  همه  بش  نآ  رد 
رد همه  نیا  هک  شرداـم  دـنیبب  دوب  بقارم  دوب ، كدوک  زونه  هکنیا  اـب  تشاد . رظن  تحت  دوب ، هعمج  بش  هک  بش  نآ  رد  ار  رداـم  دوعق 

تمحر و تداعس و  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  گرزب  يادخ  زا  درب و  یم  مان  ار  کی  کی  دنک و  یم  ریخ  ياعد  ناملـسم  نانز  نادرم و  هراب 
بقارم دیباوخن و  حبـص  ات  ار  بش  نآ  نسح  ماما  دنک ؟ یم  تلأسم  يزیچ  هچ  دنوادخ  زا  دوخ  صخـش  يارب  دـهاوخ ، یم  تکرب  ریخ و 
دنوادخ زا  دـنک و  یم  اعد  هنوگچ  دوخ  هراب  رد  شردام  دـنیبب  هک  دوب  رظتنم  شا  همه  و  دوب . مالـسلاهیلع  هیـضرم  هقیدـص  شردام ، راک 

هملک کی  یتح  نسح ، ماما  و  تشذگ . نارگید  هراب  رد  اعد  تدابع و  هب  دـش و  حبـص  بش  دـهاوخ ؟ یم  یتداعـس  ریخ و  هچ  دوخ  يارب 
ریخ ياعد  نارگید  هراب  رد  وت  مدرک ، شوگ  هچره  نم  ارچ  ناج ! ردام  : ) تفگ رداـم  هب  حبـص  دـنک . اـعد  دوخ  يارب  شرداـم  هک  دینـشن 

(35 () دوخ هناخ  دعب  هیاسمه ، لوا  مزیزع ! كرسپ  : ) داد باوج  نابرهم  ردام  يدرکن .)؟ اعد  هملک  کی  تدوخ  هراب  رد  يدرک و 

یضاق رضحم  رد 

هک یسک  دوش . حرط  اوعد  دنوش و  رضاح  دیاب  اوعد  نیفرط  درک . میلست  باطخلا ، نب  رمع  تقو ، ردتقم  هفیلخ  هب  ار  دوخ  تیاکش  یکاش 
اـضق دنـسم  رد  شدوخ  تساوخ و  ار  فرط  ود  ره  رمع  دوب . مالـسلا  هیلع  بلاـط -  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  دوـب ، هدـش  تیاکـش  وا  زا 
یعدم هفیلخ  دنامب . ظوفحم  هاگداد  لباقم  رد  يواست  لصا  دننیشنب و  رگیدکی  يولهپ  دیاب  اوعد  فرط  ود  یمالسا ، روتسد  قبط  تسشن .

رارق تدوخ  یعدم  يولهپ  نسحلاابا ! ای  تفگ  یلع  هب  درک  ور  دعب  دتسیاب . یـضاق  يور  هب  ور  ینیعم  هطقن  رد  درک  رما  دناوخ و  مان  هب  ار 
يولهپ يرادن  لیم  یلع ! ای  تفگ : هفیلخ  دش . ادیپ  شا  هفایق  رد  یتحاران  راثآ  مهرد و  مالسلا  هیلع  یلع  هرهچ  هلمج ، نیا  ندینش  اب  ریگب .

زا نم  یتحاران  سکعرب ، متـسیاب ، دوخ  ياوعد  فرط  يولهپ  دیاب  هک  تسین  نآ  زا  نم  یتحاران  : ) یلع یتسیاب ؟ شیوخ  همـصاخم  فرط 
فرط اما  نسحلاابا ،) ای   ) یتفگ يدرک و  باطخ  هینک  هب  يدرب و  مان  مارتحا  اب  ارم  اریز  يدرکن ؛ تاعارم  ار  تلادـع  ًالماک  وت  هک  دوب  نیا 

(36 () دوب نیا  نم  یتحاران  رثأت و  تلع  يدناوخ . يداع  مان  نامه  هب  ارم 

انم نیمزرس  رد 

يا هطقن  رد  يا  هظحل  ناراـی ، زا  یهورگ  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  دـندوب ، عـمج  ینِم )  ) نیمزرـس رد  دـندوب ، هتفر  جـح  هب  هک  یمدرم 
هب تساوخ  تشادرب و  روگنا  يرادـقم  ماما  تساوخ . کمک  دـش و  ادـیپ  یلئاـس  دـندروخ . یم  دوب ، ناـشولج  رد  هک  يروگنا  زا  هتـسشن 
زا دعب  لئاس  تفر . دش و  سویأم  لئاس  مرادـن ) یلوپ  تسا ، ریخ  : ) تفگ ماما  دـیهدب  لوپ  نم  هب  تفگ : درکن و  لوبق  لئاس  دـهدب . لئاس 

یلوط دادـن .) وا  هب  مه  ار  روگنا  نآ   ) تسا ریخ  دومرف : ماـما  دـیهدب . ار  روـگنا  ناـمه  سپ  تفگ : دـش و  نامیـشپ  تفر  هک  یمدـق  دـنچ 
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: تفگ تفرگ و  ار  روگنا  لئاس  داد . تشادرب و  روگنا  هشوخ  کی  مه  وا  يارب  ماما  تساوخ . کمک  دـش و  ادـیپ  يرگید  لـئاس  دیـشکن 
روگنا زا  رپ  ار  تشم  ود  ره  سپـس  داد و  فقوت  هب  رما  ار  وا  هلمج  نیا  ندینـش  اب  ماما  دناسر . يزور  نم  هب  هک  ار  نایملاع  دنوادخ  ساپس 

دوب اجنآ  هک  شناسک  زا  یکی  هب  سپس  ورن ) تسیاب و  : ) تفگ وا  هب  مه  زاب  ماما  درک . رکـش  ار  ادخ  مود  راب  يارب  لئاس  داد . وا  هب  درک و 
يارب لـئاس  داد . لـئاس  هب  ماـما  رما  هب  دوب ، مهرد  تسیب  دودـح  رد  درک ، وجتـسج  وا  تسه )؟ تهارمه  لوـپ  ردـقچ  : ) دوـمرف درک و  ور 

ماما تسین . وت  يارب  یکیرـش  ییوت و  معنم  ایادخ ! تسادخ ، يارب  ارـصحنم  ساپـس  تفگ : دوشگ و  راگدرورپ  رکـش  هب  نابز  راب  نیموس 
زیمآرکـشت يا  هلمج  درک و  ضوع  ار  دوخ  نحل  لئاس  اجنیا  رد  داد . لـئاس  هب  دـنک و  نت  زا  ار  شیوخ  هماـج  هلمج ، نیا  ندینـش  زا  دـعب 

نینچ ام  دنتفگ : دندوب  هتسشن  اجنآ  رد  هک  باحصا  نارای و  تفر . وا  دادن و  وا  هب  يزیچ  رگید  نآ  زا  دعب  ماما  تفگ . ماما  دوخ  هب  تبـسن 
دوخ نحل  نوچ  یلو  درک ، یم  کمک  وا  هب  ماما  مه  زاب  داد ، یم  همادا  دنوادخ  ساپس  رکش و  هب  نانچمه  لئاس  رگا  هک  میدرک  طابنتـسا 

(37 .) تفاین همادا  کمک  رگید  درک ، يرازگساپس  دیجمت و  ماما  دوخ  زا  داد و  رییغت  ار 

نارادرب هنزو 

هب ناناوج  یگنادرم  توق و  سایقم  هک  دوب  اـجنآ  یگرزب  گنـس  دـندوب . يرادرب  هنزو  هقباـسم  ییاـمزآروز و  مرگرـس  ناملـسم  ناـناوج 
.)؟ دـینک یم  هچ  : ) دیـسرپ دیـسر و  مرکا  لوسر  ماگنه  نیا  رد  داد . یم  تکرح  دوخ  ییاـناوت  ردـق  هب  ار  نآ  سک  ره  تفر و  یم  راـمش 
همه زا  یـسک  هچ  میوگب  نم  هک  دـیراد  لیم  . ) تسا رتدـنمروز  رتیوق و  ام  زا  کیمادـک  مینیبب  میهاوخ  یم  مینک . یم  ییاـمزآروز  میراد 

رظتنم و همه  تیعمج  دارفا  دهدب . وا  ار  راختفا  ناشن  دشاب و  هقباسم  رواد  ادخ  لوسر  هک  رتهب  نیا  زا  هچ  هتبلا  تسا .)؟ رتدـنمورین  رتیوق و 
دندرک یم  رکف  دوخ  شیپ  کی  ره  هک  دندوب  يا  هدع  درک ؟ دهاوخ  یفرعم  نامرهق  ناونع  هب  ار  کیمادک  مرکا  لوسر  هک  دـندوب  نارگن 

نآ رتدنمورین  رتیوق و  همه  زا  : ) مرکا لوسر  درک . دهاوخ  یفرعم  هقباسم  نامرهق  ناونع  هب  تفرگ و  دهاوخ  ار  وا  تسد  ادـخ  لوسر  الا ن 
هب دزاسن و  جراخ  تیناسنا  قح و  رادم  زا  ار  وا  زیچ  نآ  هب  هقالع  دـش ، نآ  بوذـجم  دـمآ و  شـشوخ  يزیچ  کی  زا  رگا  هک  تسا  سک 

تقیقح زج  دنک ، ظفح  ار  نتشیوخ  رب  طلست  دش ، ادیپ  شحور  رد  مشخ  زا  یجوم  دش و  ینابـصع  يدروم  رد  رگا  و  دنکن . هدولآ  یتشز 
هدایز دش . هتشادرب  شیولج  زا  اهعدار  اهعنام و  تشگ و  ذوفن  تردق و  بحاص  رگا  و  درواین . نابز  رب  مانـشد  ای  غورد  يا  هملک  دیوگن و 

(38 () دنکن يزارد  تسد  دراد  قاقحتسا  هک  ینازیم  زا 

ناملسم هزات 

دوب ینیدتم  دباع و  درم  هک  ناملسم  دنتفگ . یم  نخس  مالسا  هب  عجار  مه  اب  یهاگ  دوب ، ینارصن  يرگید  ناملـسم و  یکی  هک  هیاسمه  ود 
رحس ماگنه  دیسر ، ارف  بش  درک . مالـسا  لوبق  دش و  لیامتم  مالـسا  هب  شینارـصن  هیاسمه  هک  درک  فیرعتو  فیـصوت  مالـسا  زا  ردق  نآ 
نالف نم  دـش : دـنلب  ادـص  رد  تشپ  زا  یتسیک ؟ دیـسرپ : نارگن  ریحتم و  دـنبوک ، یم  ار  شا  هناخ  رد  دـید  ناملـسم  هزات  ینارـصن  هک  دوب 
بـش تقو  نیا  رد  دوب . هدرک  لصاح  فرـشت  مالـسا  هب  وا  تسد  هب  هک  دوب  شناملـسم  هیاسمه  نامه  درک ، یفرعم  ار  شدوخ  مصخش و 
وـضو شیوخ  رمع  رد  راـب  نیلوا  يارب  ناملـسم  هزاـت  زاـمن ! يارب  دجـسم  میورب  هک  شوپب  ار  تا  هماـج  ریگب و  وضو  دوز  يراد ؟ راـکچ 

ات دندناوخ  زامن  ردق  نآ  دوب ، بش  هلفان  عقوم  دوب . یقاب  یلیخ  حبص  عولط  ات  زونه  دش . دجـسم  هناور  شناملـسم  قیفر  لابند  هب  تفرگ و 
ناملـسم هزات  دش . نشور  ًالماک  اوه  هک  دندوب  بیقعت  اعد و  لوغـشم  دـندناوخ و  ار  حبـص  زامن  دیـسر . حبـص  زامن  عقوم  دـیمد و  هدـیپس 

رگید میدـناوخ  هک  ار  حبـص  هضیرف  ما ، هناـخ  هب  مدرگرب  مهاوـخ  یم  يور ؟ یم  اـجک  تفگ : شقیفر  شلزنم ، هب  دورب  هک  درک  تـکرح 
رکذ ردق  نآ  تسشن و  ناملسم  هزات  بوخ . رایـسب  دنک . عولط  دیـشروخ  ات  ناوخب  ار  زامن  بیقعت  نک و  ربص  یمک  تدم  میرادن . يراک 

دیـشروخ ات  شاب  نآرق  توالت  لوغـشم  ًالعف  تفگ : داد و  وا  هب  ینآرق  شناملـسم  قیفر  دورب ، هک  تساخرب  دیمد . دیـشروخ  ات  درک  ادخ 
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. دـش رهظ  کـیدزن  مک  مک  دراد ؟ تلیـضف  باوـث و  ردـقچ  هزور  یناد  یمن  نک ، هزور  تین  زورما  هک  منک  یم  هیـصوت  نم  دـیایب و  ـالاب 
هک دشک  یمن  یلوط  نک  ربص  تفگ : وا  هب  دش . هدناوخ  رهظ  زامن  ناوخب . دجسم  رد  ار  رهظ  زامن  هدنامن ، رهظ  هب  يزیچ  نک  ربص  تفگ :

ار وا  هدنامن . زور  زا  يزیچ  تفگ : رصع  زامن  ندناوخ  زا  دعب  میناوخب ! شتلیـضف  تقو  رد  مه  ار  نآ  دسر ، یم  رـصع  زامن  تلیـضف  تقو 
کی تفگ : شناملـسم  قیفر  دنک . راطفا  دورب  هک  درک  تکرح  برغم  زامن  زا  دعب  ناملـسم  هزات  دیـسر . برغم  زامن  تقو  ات  تشاد  هاگن 
زامن دیسر و  تلیضف ) تقو   ) اشع زامن  تقو  هتشذگ ، بش  زا  تعاس  کی  دودح  رد  ات  نک  ربص  تسا . اشع  نآ  هدنامن و  یقاب  رتشیب  زامن 

: دیسرپ دنبوک ، یم  هک  دینـش  ار  رد  يادص  زاب  هک  دوب  رحـس  ماگنه  مود  بش  تفر . درک و  تکرح  ناملـسم  هزات  دش . هدناوخ  مه  ءاشع 
بشید نامه  نم  میورب . دجـسم  هب  مه  قافتا  هب  هک  شوپب  ار  تا  هماج  ریگب و  وضو  دوز  متـسه ، تا  هیاسمه  صخـش  نالف  نم  تسیک ؟
دناوتب ار  دوخ  تقو  دشاب و  هتشادن  يراک  هک  نک  ادیپ  نم  زا  يرتراکیب  مدآ  کی  ورب  مدرک . افعتسا  نید  نیا  زا  متـشگرب ، دجـسم  زا  هک 

يارب ار  تیاکح  نیا  هکنیا  زا  دعب  قداص  ماما  مورب . يزور  بسک  راک و  لابند  هب  دیاب  مدنملایع ، ریقف و  یمدآ  نم  دـنارذگب . دجـسم  رد 
مالسا زا  شدوخ  دوب  هدرک  مالسا  دراو  هک  ار  يا  هراچیب  ریگتخس ، دباع  درم  نآ  بیترت ، نیا  هب  : ) دومرف درک ، لقن  دوخ  نارای  باحصا و 
دیریگب رظن  رد  ار  مدرم  یئاناوت  تقاط و  هزادنا و  دیریگن ، گنت  مدرم  رب  هک  دیشاب  تقیقح  نیا  هجوتم  هشیمه  امـش  نیاربانب ، درک . نوریب 

فنع و يریگتخس و  رب  يوما  تسایس  شور  هک  دیناد  یمن  ایآ  دنوشن ، يرارف  دنوش و  نید  هب  لیامتم  مدرم  هک  دینک  يراک  دیناوت  یم  ات 
(. 39 () تساهلد ندروآ  تسد  هب  ترشاعم و  نسح  ارادم و  یمرن و  رب  ام  شور  هار و  یلو  تسا ، تدش 

هفیلخ هرفس 

ناوارف هقالع  یـسابع  هفیلخ  روصنم  نب  يدهم  دوب . فورعم  اوقت  ملع و  هب  يرجه  مود  نرق  فورعم  ياهقف  زا  یعخن  هّللادـبع  نب  کیرش 
راب نیا  ریز  دراد  هگن  رود  ملظ  هاگتـسد  زا  ار  دوخ  هکنآ  يارب  هّللادبع ، نب  کیرـش  یلو  دنک ، راذـگاو  وا  هب  ار  اضق )  ) بصنم هک  تشاد 

کیرـش دزومایب ، ثیدح  ملع  اهنآ  هب  ات  دهد  رارق  دوخ  نادـنزرف  یـصوصخ  ملعم  ار  کیرـش  هک  دوب  دـنم  هقالع  هفیلخ  زین  و  تفر . یمن 
دیاب تفگ : وا  هب  دـیبلط و  ار  وا  هفیلخ  يزور  دوب . عناـق  تشاد  هک  يا  هناریقف  دازآ و  یگدـنز  ناـمه  هب  درک و  یمن  لوبق  زین  ار  راـک  نیا 
هکنآ اـی  ینک ، لوبق  ارم  نادـنزرف  تیبرت  میلعت و  راـک  اـی  يوشب ، اـضق )  ) بصنم راد  هدـهع  اـی  ینک ، لوبق  ار  راـک  هس  نیا  زا  یکی  زورما 

نیا زا  هتبلا  تسا ، رارطضا  رابجا و  هک  الاح  تفگ ، درک و  يرکف  دوخ  اب  کیرش  ینیشنب . ام  هرفس  رـس  رب  یـشاب و  ام  اب  راهن  زورما  نیمه 
. نک هیهت  کیرـش  يارب  ار  اهاذـغ  نیرتذـیذل  زورما  هک  داد  روتـسد  خـبطم  ریدـم  هب  انمـض  هفیلخ  تسا . رتناـسآ  نم  رب  یموـس  راـک ، هس 

ییاذغ وچمه  تقو  نآ  ات  هک  کیرـش  دندروآ . هرفـس  رـس  دـندرک و  هیهت  لسع  تابن و  هب  هتخیمآ  ناوختـسا  زغم  زا  گنراگنر  ياهاذـغ 
يور درم  نیا  رگید  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ : هفیلخ  شوگ  خـیب  هتـسهآ  رـالاس  ناوخ  دروـخ . لـماک  ياهتـشا  اـب  دوـب ، هدـیدن  هدروـخن و 

هدرک و لوبق  ار  اضق )  ) بصنم مه  هدش و  هفیلخ  نادنزرف  میلعت  راد  هدهع  مه  کیرش  دندید  هک  دیـشکن  یلوط  دید . دهاوخن  يراگتـسر 
ام هب  مدـنگ  هک  وت  تفگ : وا  هب  يدـصتم  دـش ، شفرح  قوـقح  تخادرپ  يدـصتم  اـب  يزور  دـش . نیعم  زین  يررقم  لاـملا  تیب  زا  شیارب 

(40 .) ما هتخورف  ار  دوخ  نید  نم  ما ، هتخورف  امش  هب  رتهب  مدنگ  زا  يزیچ  تفگ : کیرش  ینک ؟ یم  تجامس  ردق  نیا  هک  يا  هتخورفن 

هیاسمه تیاکش 

مرکا لوسر  هدرک . شیاـسآ  بلـس  نم  زا  دـنک و  یم  تیذا  ارم  هک  درک  تیاکـش  شا  هیاـسمه  زا  مرکا و  لوسر  روـضح  دـمآ  یـصخش 
تیاکـش دمآ و  هبترم  ود  يدنچ  زا  دـعب  دـهد ) رییغت  ار  دوخ  شور  هکلب  زادـنین ، هار  تا  هیاسمه  هیلع  ادـص  رـس و  نک و  لمحت  : ) دومرف

شور زا  تسد  نم ، هیاـسمه  نیا  هّللا ! لوـسر  اـی  تفگ : دـمآ و  راـب  نیموـس  يارب  نک ) لـمحت  : ) دوـمرف مرکا  لوـسر  زین  هعفد  نیا  درک .
هعمج زور  : ) دومرف وا  هب  مرکا  لوسر  هعفد  نیا  دزاس . یم  مهارف  ار  ما  هداوناخ  نم و  یتحاران  تابجوم  روط  نامه  دراد و  یمن  رب  شیوخ 
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دنهاوخ وت  زا  مدرم  راذگب ، دـننیب  یم  دـنور و  یم  دـنیآ و  یم  هک  مدرم  هار  رـس  روایب و  نوریب  ار  تدوخ  ثاثا  بابـسا و  ورب  دیـسر ، هک 
. درک ار  راـک  نیمه  یکاـش  وگب .) مدرم  همه  هب  ار  وا  تیاکـش  دـب و  هیاـسمه  تسد  زا  وـگب  يا ؟ هتخیر  اـجنیا  ار  تثاـثا  ارچ  هک  دیـسرپ 
زا عافد  ملظ و  عفد  ياپ  هک  اجنآ  تسناد  یمن  دـهد ، یم  يرابدرب  لمحت و  روتـسد  هشیمه  يارب  ربمغیپ  درک  یم  لایخ  هک  يذوم  هیاسمه 

داتفا و سامتلا  هب  تفاـی ، عـالطا  عوضوم  زا  هک  نیمه  اذـهل  تسین . لـئاق  زواـجتم  يارب  یمارتحا  تیثیح و  مالـسا  دـیایب ، ناـیم  هب  قوقح 
هیاسمه رازآ  تابجوم  وحن  چـیه  هب  رگید  هک  دـش  دـهعتم  تقو  نامه  رد  و  لزنم . هب  دـنادرگرب  ار  دوخ  ثاثا  درم ، نآ  هک  درک  شهاوخ 

(41 .) دزاسن مهارف  ار  دوخ 

امرخ تخرد 

رس هب  اج  نآ  رد  شا  هچب  نز و  هک  يراصنا  درم  ینوکسم  هناخ  تشاد . اراصن  زا  یکی  غاب  رد  امرخ  تخرد  هلصا  کی  بدنج ، نب  ةرمس 
، مالسا نوناق  قبط  هتبلا  و  دیچ . یم  امرخ  نآ  زا  ای  تفرگ ، یم  ربخ  دوخ  هلخن  زا  دمآ و  یم  یهاگ  هرمـس  دوب . غاب  رد  مدنامه  دندرب . یم 

دوخ تخرد  زا  دورب  تساوخ  یم  هک  تقو  ره  هرمس  دنک . یگدیـسر  دوخ  تخرد  هب  دیامن و  دمآ  تفر و  هناخ  نآ  رد  هک  تشاد  قح ) )
دهاوخ یم  تقو  ره  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  هناخبحاص  درک . یم  ینارچ  مشچ  انمض  دش و  یم  هناخ  لخاد  هدزرس  انتعا و  یب  دریگب ، ربخ 

نم هناخ  لخاد  هدزرـس  درم  نیا  تفگ : درک و  تیاکـش  مرکا  لوسر  هب  هناخبحاص  راچان  درکن . لوبق  وا  دوشن . دراو  هدزرـس  دوش ، لخاد 
. دننک ظفح  وا  ینارچ  مشچ  زا  ار  دوخ  دنـشاب و  علطم  ًالبق  نم  هداوناخ  ات  دوشن  دراو  هدزرـس  عالطا و  نودب  دییوگب  وا  هب  امـش  دوش ، یم 

ارهق يوش و  یم  وا  هناـخ  دراو  عـالطا  نودـب  وت  دـیوگ  یم  دراد ، تیاکـش  وت  زا  ینـالف  : ) دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  هرمـس  مرکا ، لوسر 
. درکن نیکمت  هرمـس  وشن ،) لخاد  هزاجا  عالطا و  نودـب  ریگب و  هزاجا  نیا  زا  دـعب  درادـن . تسود  وا  هک  ینیب  یم  یلاح  رد  ار  وا  هداوناخ 
، دشن رضاح  مه  زاب  درب ، رتالاب  دشن . رضاح  مه  زاب  درب ، الاب  ار  تمیق  مرکا  لوسر  دشن . رـضاح  هرمـس  شورفب ،) ار  تخرد  سپ  : ) دومرف
زا هن  هک  دوب  هدرک  شفک  کی  هب  ار  اهاپ  دـشن . میلـست  مه  زاـب  دوب ) دـهاوخ  یتخرد  وت  يارب  تشهب  رد  ینکب ، ار  راـک  نیا  رگا  : ) دومرف
وت : ) دومرف مرکا  لوسر  تقو  نیا  رد  مریگب . هزاجا  غاب  بحاص  زا  غاـب  هب  دورو  ماـگنه  مرـضاح  هن  منک و  یم  رظن  فرـص  مدوخ  تخرد 

يراـصنا و درم  هب  درک  ور  دـعب  (. 42 () درادـن دوجو  نتفرگ  گنت  ندـناسر و  نایز  مالـسا  نید  رد  يریگ و  تخـس  ناسر و  ناـیز  يدرم 
الاح : ) دومرف هرمس  هب  مرکا  لوسر  هاگنآ  دندرک . ار  راک  نیا  دنتفر و  هرمـس .) ولج  زادنیب  روآرد و  نیمز  زا  ار  امرخ  تخرد  ورب  : ) دومرف

(. 43 () راکب دهاوخ  یم  تلد  هک  اجره  ار  تتخرد  ورب 

هملس ّمُا  هناخ  رد 

رتـسب رد  مرکا  لوسر  هک  تشگ  هجوتم  دـش و  رادـیب  هملـس  ما  هک  دوب  بش  ياـه  همین  دوب . هملـس ) ما   ) هناـخ رد  مرکا  لوسر  ار  بش  نآ 
هک دید  تخادرپ . وجتسج  هب  درک و  تکرح  اج  زا  دنک . قیقحت  ات  درک  راداو  ار  وا  هنانز  تداسح  هدمآ ؟ شیپ  هچ  هک  دش  نارگن  تسین .
نم هب  هک  یبوخ  ياهزیچ  ایادخ ! : ) دیوگ یم  دزیر و  یم  کشا  هدرک  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  هداتـسیا ، کیرات  يا  هشوگ  رد  مرکا  لوسر 
يا هداد  تاجن  اهنآ  زا  ارم  هک  ییاهیدب  يوس  هب  ارم  ایادخ ! هدن ، رارق  نادساح  نانمـشد و  تتامـش  دروم  ارم  ایادخ ! ریگن ، نم  زا  يا  هداد 

مادنا رب  هزرل  تلاح ، نآ  اب  اه  هلمج  نیا  ندینـش  راذگماو .) مدوخ  هب  مه  ندز  مهرب  مشچ  کی  هزادـنا  هب  هاگچیه  ارم  ایادـخ ! نادرگنرب ،
وا زا  دمآ و  مرکا  لوسر  هک  دش  دیدش  يردق  هب  هملس  ما  هیرگ  نتسیرگ ، هب  درک  عورش  تسشن و  يا  هشوگ  رد  تفر  تخادنا ، هملـس  ما 
یم وا  زا  یناسرت ، دـنوادخ  زا  نینچ  نیا  يراد ، ادـخ  دزن  هک  تلزنم  ماـقم و  نآ  اـب  وت  منکن !؟ هیرگ  ارچ  ینک .)؟ یم  هیرگ  ارچ  : ) دیـسرپ
عمج رطاخ  مشابن و  نارگن  مناوت  یم  روطچ  هملـس ! ما  يا  . ) نم لثم  لاح  هب  ياو  سپ  دراذگناو ، هظحل  کی  تدوخ  هب  ار  وت  هک  یهاوخ 

(. 44 () دمآ هچنآ  شرس  هب  دمآ  دش و  هتشاذگاو  دوخ  هب  هظحل  کی  ربمغیپ  سنوی  مشاب ،
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هایس رازاب 

ات دروآ  تسد  هب  یتادیاع  تراجت  بسک و  قیرط  زا  هک  داتفا  رکف  هب  ماما  دوب . هدش  دایز  ترـضح  نآ  یگدنز  هنیزه  قداص و  ماما  هلئاع 
ریگب ار  رانید  رازه  نیا  : ) دومرف تشاد  مان  فداصم )  ) هک شیوخ  مالغ  هب  درک و  مهارف  هیامرس  رانید  رازه  دهدب . ار  هناخ  جراخم  باوج 

اب دـیرخ و  دـش  یم  لمح  رـصم  هب  ًالومعم  هک  یعاتم  عون  زا  لوپ  نآ  اب  تفر و  فداصم ) (. ) شاب رـصم  هب  ترفاـسم  تراـجت و  هداـمآ  و 
هلفاق دندیـسر ، رـصم  کیدزن  هک  نیمه  درک . تکرح  رـصم  فرط  هب  دـندوب ، هدرک  لمح  عاتم  عون  ناـمه  زا  همه  هک  راـجت  زا  یناوراـک 

هک دش  مولعم  اهوگتفگ  نمـض  دندیـسرپ ، رگیدکی  زا  ار  لاوحا  عاضوا و  دروخرب . اهنآ  هب  دوب ، هدش  جراخ  رـصم  زا  هک  راجت  زا  يرگید 
، دوخ کین  تخب  زا  عاتم  نابحاص  تسا . هدـش  بایمک  هدرک و  ادـیپ  یبوخ  رازاب  دـننک  یم  لمح  شیاـقفر  فداـصم و  هک  یعاـتم  اریخا 
ار نآ  تسه  تمیق  ره  هب  دـندوب  راچان  مدرم  دوب و  مومع  جاـیتحا  دروم  هک  دوب  ییاـهزیچ  زا  عاـتم  نآ  اـقافتا  دـندش و  لاحـشوخ  رایـسب 

دـص رد  دص  زا  رتمک  يدوس  هب  هک  دندش  دهع  مه  رگیدکی  اب  شخب ، ترـسم  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دـعب  عاتم ، نابحاص  دـننک . يرادـیرخ 
دوجو هب  هایس  رازاب  دندوب  هتسب  مه  اب  هک  يدهع  قبط  دندوب . هتفای  عالطا  هک  دوب  روط  نامه  بلطم  دندش . رـصم  دراو  دنتفر و  دنـشورفن .
هنیدـم هب  صلاـخ  دوس  راـنید  رازه  اـب  فداـصم ، دـنتخورفن . دوب  هدـش  ماـمت  اـهنآ  دوخ  يارب  هک  یتـمیق  ربارب  ود  زا  رتـمک  هب  دـندروآ و 

: دیسرپ ماما  تشاذگ . ماما  ولج  تشاد  رانید  رازه  مادک  ره  هک  هسیک  ود  تفر و  قداص  ماما  روضح  هب  لاحـشوخ  تقوشوخ و  تشگرب .
دوـس تسا  هیامرـس  لـصا  يواـسم  هک  يرگید  دـیداد و  نم  هب  امـش  هک  تسا  يا  هیامرـس  هسیک  ود  نیازا  یکی  تفگ : تـسیچ )؟ اـهنیا  )

نیا زا  هیـضق  دیربب .)؟ دوس  ردق  نیا  دیتسناوت  امـش  هک  دش  روطچ  منیبب  وگب  تسا ، يدایز  دوس  : ) ماما هدمآ . تسد  هب  هک  تسا  یـصلاخ 
دوس دص  رد  دص  زا  رتمک  هب  هک  میدش  مسق  مه  هدـش ، بایمک  اجنآ  رد  ام  هراجتلا  لام  هک  میتفای  عالطا  رـصم  کیدزن  رد  هک  تسا  رارق 
هایس رازاب  ناملـسم  مدرم  نایم  رد  هک  دیدروخ  مسق  دیدرک ،! يراک  وچمه  امـش  هّللا ! ناحبـس  ! ) میدرک ار  راک  نیمه  میـشورفن و  صلاخ 
یمن زگره  نم  ار  يدوس  تراجت و  وچمه  هن ، دیـشورفن ! هیامرـس  لصا  يواسم  صلاخ  دوس  زا  رتمک  هب  هک  دیدروخ  مسق  دـینک ، تسرد 
يراک نآ  هب  نم  : ) دومرف دزن و  تسد  رگید  یکی  نآ  هب  و  نم ) هیامرس  نیا  : ) دومرف تشادرب و  ار  هسیک  ود  زا  یکی  ماما  سپـس  مهاوخ .)

(. 45 () تسا رتناسآ  لالح  بسک  زا  ندز  ریشمش  فداصم ! يا  : ) دومرف هاگنآ  مرادن .)

هلفاق هدناماو 

یم ناج ! ردام  ناـج ! رداـم  دـیبلط و  یم  کـمک  درک و  یم  هثاغتـسا  هک  دیـسر  یم  شوگ  هب  یناوج  يادـص  رود ، زا  بش ، یکیراـت  رد 
دهد تکرح  ار  رتش  درک  راک  ره  دوب . هدـیباوخ  یگتـسخ  لامک  زا  ماجنارـس  دوب و  هدـنام  بقع  هلفاـق  زا  شرغـال  فیعـض و  رتش  تفگ .

یم تکرح  هلفاق  لابند  رد  همه و  زا  دـعب  ًالومعم  هک  مرکا  لوسر  نیب ، نیا  رد  درک . یم  هلان  دوب و  هداتـسیا  رتش  رـس  الاب  راچان  تسناوتن .
هک نیمه  دینـش ، ار  ناوج  هلان  يادـص  رود  زا  دـنامن  راکددـم  یب  اهنت و  دـشاب  هدـش  ادـج  هلفاق  زا  یناوتان  فیعـض و  انایحا  رگا  هک  درک 

اـصع . ) هدـنام هار  زا  مرتش  هکنیا  تلع  هب  طقف  هّللا ! لوسر  ای  ینادرگرـس ؟ لطعم و  ارچ  مرباج  نم  یتسه .؟ یک  : ) دیـسرپ دیـسر  کـیدزن 
دعب دـیناباوخ ، ار  وا  سپـس  داد و  تکرح  ار  رتـش  اـصع  نآ  کـمک  هب  تفرگ و  ار  اـصع  مرکا  لوـسر  نم .) هب  هدـب   ) یلب يراد .)؟ هارمه 

یم تکرح  رتدنت  رباج ، رتش  ماگنه  نیا  رد  دـنداتفا . هار  مه  اب  دـش و  راوس  رباج  وش .) راوس  : ) تفگ رباج  هب  تخاس و  باکر  ار  شتـسد 
نیب رد  درک . شزرمآ  بلط  وا  يارب  راب  اعومجم 25  دید  درمش ، رباج  داد . یم  رارق  تفطالم  دروم  ار  رباج  امئاد  هار  نیب  رد  ربمغیپ  درک .
یقاب تردـپ  زا  مه  یـضرق  ایآ  . ) منم هک  رـسپ  کـی  رتخد و  تفه  هدـنام .)؟ یقاـب  دـنزرف  دـنچ  هّللادـبع  تردـپ  زا  : ) دیـسرپ رباـج  زا  هار 

نز . ) بوخ رایـسب  نک .) ربخ  ارم  دش  امرخ  ندیچ  عقوم  هک  نیمه  راذـگب و  يرارق  اهنآ  اب  یتشگرب ، هنیدـم  هب  یتقو  سپ  . ) یلب هدـنام .)؟
يزابمه هک  یتفرگن  هزیـشود  ارچ  . ) هنیدـم نانز  هویب  زا  یکی  سک ، نالف  رتخد  نز ، نالف  اب  يدرک .)؟ جاودزا  یک  اب  . ) یلب يا .)؟ هتفرگ 
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هب ار  ینز  هلقاع  مدید  تحلصم  مریگب ، هبرجت  یب  ناوج و  نز  متـساوخن  متـشاد  هبرجت  یب  ناوج و  رهاوخ  دنچ  هّللا ! لوسر  ای  دشاب .)؟ وت 
هنیدم هب  دشاب ، ام  لام  تمیق  نیمه  هب  . ) الط هیقو  جنپ  هب  يدیرخ .)؟ دنچ  ار  رتش  نیا  يدرک . يراک  بوخ  رایسب  . ) منک باختنا  يرـسمه 

هب مرکا  لوسر  دهدب ، لیوحت  هک  دروآ  ار  رتش  رباج  دندرک . تعجارم  هنیدم  هب  دیـسر و  رخآ  هب  رفـس  نآ  ریگب .) ار  شلوپ  ایب  يدـمآ  هک 
لام مه  شرتش  دهدب ، ار  هّللادبع  شردپ  ياهـضرق  ات  رگید ، هیقو  هس  هوالع  هب  هدب ، رباج  هب  رتش  لوپ  تباب  الط  هیقو  جـنپ  : ) دومرف لالب ) )

شیاهـضرق هب  یفاو  هدـنام  تردـپ  زا  هچنآ  ایآ  ! ) هّللا لوسر  ای  هن  یتسب .)؟ دادرارق  ناراکبلط  اـب  : ) دیـسرپ رباـج  زا  دـعب ، دـشاب .) شدوخ 
دـمآ و ربمایپ  درک . ربخ  ار  ادـخ  لوسر  دیـسر ، اـمرخ  ندـیچ  عقوم  نک .) ربخ  ار  اـم  اـمرخ  ندـیچ  عقوم  سپ  ! ) هّللا لوسر  اـی  هن  تسه )؟

(. 46  ) تشاذگ یقاب  یفاک  هزادنا  هب  زین  رباج  هداوناخ  يارب  و  درک . هیفصت  ار  ناراکبلط  باسح 

شفک دنب 

قداص ماما  شفک  دنب  هار  نیب  رد  دنتفر ، یم  نادـنواشیوخ  زا  یکی  هناخ  هب  تیلـست  يارب  باحـصا  زا  یـضعب  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک روفعی  یبا  نبا  داتفا . هار  هب  هنهرب  ياپ  تفرگ و  تسد  هب  ار  شفک  ماما  دش . یمن  دنب  اپ  هب  شفک  هک  يروط  هب  دش ، هراپ  مالـسلا  هیلع 
ات ماما  فرط  هب  درک  زارد  ار  دوخ  تسد  زاب و  ار  شفک  دـنب  دروآرد ، اپ  زا  ار  شیوخ  شفک  اروف  دوب  ترـضح  نآ  هباحـص  ناـگرزب  زا 
زا ار  شیوخ  يور  كانمـشخ ، تلاح  اب  ماما  دـنک . یط  ار  هار  هنهرب  ياپ  اـب  شدوخ  دورب و  شفک  اـب  ماـما  هک  ماـما  هب  دـهدب  ار  دـنب  نآ 
هب همه  زا  صخش  نآ  دوخ  دیآ ، شیپ  یسک  يارب  یتخس  کی  رگا  : ) دومرف دریذپب و  ار  نآ  دشن  رضاح  هجو  چیه  هب  دنادرگرب و  هّللادبع 

(. 47 () دوشب جنر  لمحتم  يرگید  دیایب و  شیپ  رفن  کی  يارب  يا  هثداح  هک  درادن  انعم  تسا . یلوا  یتخس  نآ  لمحت 

قدزرف ماشه و 

تموکح هک  دوب  یتاقوا  زا  يرجه  مود  نرق  لوا  ههد  ینعی  راـگزور  نآ  تشاد و  يدـهع  تیـالو  ماـقم  هکنآ  اـب  کلملادـبع ، نب  ماـشه 
ار نآ  دوخ  تسد  اـب  دـناسرب و  دوسـالارجح )  ) هب ار  دوخ  هبعک ، فاوط  زا  دـعب  تساوخ  هچ  ره  دوب ، هدیـسر  دوخ  تردـق  جوا  هب  يوـما 

نابز هب  دوب  ادـخ  رکذ  هک  نخـس  عون  کی  دـندوب ، هدیـشوپ  دوب  مارحا  هماج  هک  هداس  هماج  عون  کی  همه  مدرم  دـشن : رـسیم  دـنک  سمل 
ماقم ماشه و  ییایند  تیصخش  هراب  رد  دنتسناوت  یمن  هک  دندوب  قرغ  دوخ  كاپ  تاساسحا  رد  نانچ  دندرک . یم  لمع  عون  کی  دنتـشاد ،

تهبا و لباقم  رد  دـننک ، ظـفح  ار  وا  تمـشح  تمرح و  اـت  دوب  هدروآ  دوخ  اـب  ماـش  زا  وا  هک  یـصاخشا  دارفا و  دنـشیدنیب . وا  یعاـمتجا 
سمل ار  نآ  جح ، بادآ  قبط  دناسرب و  دوسالارجح )  ) هب ار  دوخ  درک  هچره  ماشه  دندیـسر . یم  رظن  هب  زیچان  جـح  لمع  يونعم  تمظع 

هب یـسرک ، نآ  يالاب  زا  وا  دنتـشاذگ  یـسرک  شیارب  يدنلب  ياج  رد  تشگرب و  راچان  دشن . رـسیم  مدرم  ماحدزا  ترثک و  تلع  هب  دـنک ،
تیعمج ماـحدزا  رپ  هرظنم  ياـشامت  هـب  زین  اـهنآ  دـنتفرگ . ار  شرود  دـندوب  هدــمآ  شهارمه  هـک  یناـیماش  تـخادرپ . تـیعمج  ياـشامت 

تدابع و راثآ  تشادن . نت  هب  رتشیب  هداس  هماج  کی  همه  دننام  زین  وا  ناراکزیهرپ . يامیـس  رد  دـش  رهاظ  يدرم  نایم ، نیا  رد  دـنتخادرپ .
فرط هب  نـئمطم ، ییاهمدـق  مارآ و  يا  هفاـیق  اـب  دـعب  درک ، فاوـط  هـبعک  رود  هـب  تـفر و  لوا  دوـب . رادوـمن  شا  هرهچ  رب  ادـخ  یگدـنب 

کیدزن دوسـالارجح  هب  ار  دوخ  وا  دـنداد و  هچوک  اروـف  دـندید  ار  وا  هک  نیمه  دوـب ، هک  یماـحدزا  همه  اـب  تیعمج  دـمآ . دوسـالارجح 
هب ار  دوخ  هک  دوب  هدشن  قفوم  قارطمط  تیمها و  نآ  اب  دهع  تیالو  ماقم  هک  دندوب  هدید  ًالبق  دـندید و  ار  هرظنم  نیا  هک  نایماش  تخاس .

؟ تسیک صخـش  نیا  دیـسرپ : ماشه  دوخ  زا  اهنآ  زا  یکی  دنتـشگ . بجعت  رد  قرغ  دـش و  هریخ  ناشاهمـشچ  دـنک ، کیدزن  دوسالارجح 
!! مسانش یمن  تفگ : دز و  یسانشان  هب  ار  دوخ  تسا ، نیدباعلا ) نیز  نیسحلا  نب  یلع  ، ) صخش نیا  هک  تخانش  یم  ًالماک  هکنآ  اب  ماشه 

نیمه رد  یلو  دـنک ؟ یفرعم  ار  وا  هداد  دوخ  هب  تأرج  دـیکچ ، یم  نوخ  شریـشمش  زا  هک  ماشه  سرت  زا  دوب ، یـسک  هچ  ماـگنه  نیا  رد 
زا شیب  شصوصخم  رنه  لغش و  راک و  هطـساو  هب  هکنآ  اب  برع ، ياناوت  تسدربز و  رعاش  قدزرف ،)  ) هب فورعم  بلاغ ) نب  مامه  ، ) تقو
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اروف هک  دـمآ  شوج  هب  شتاساسحا  دـش و  کیرحت  شنادـجو  نانچ  دـنک ، ظفح  ار  ماشه  تمـشح  تمرح و  تسیاب  یم  رگید  سک  ره 
تایبدا ياهراکهاش  زا  هک  ارغ  يا  هدیـصق  هداتـسیا  يدـنلب  يور  رب  درکن ، تعاـنق  هداـس  یفرعم  هب  و  مسانـش ) یم  ار  وا  نم  نکل  : ) تفگ

دورس و ههادبلاب  دوش  عادبا  ینخـس  نانچ  دناوت  یم  دنزب  جوم  ایرد  لثم  رعاش  حور  هک  ناجیه  زا  رپ  ساسح  عقاوم  رد  طقف  تسا و  برع 
هبعک نیا  دنسانش ، یم  ار  وا  احطب  نیمزرس  ياه  هزیرگنس  مامت  هک  تسا  یسک  صخش  نیا  : ) تفگ نینچ  شراعشا  نمـض  رد  درک . ءاشنا 
كاپ راکزیهرپ  نآ  تسا  نیا  تسادخ ، ناگدـنب  نیرتهب  دـنزرف  نیا  دنـسانش ، یم  ار  وا  مرح  جراخ  نیمز  مرح و  نیمز  دسانـش ، یم  ار  وا 

ار وا  مجع  برع و  یـسانشن ، اضرف  ار  رفن  کی  وت  رگا  دـناسر ، یمن  وا  هب  ینایز  مسانـش  یمن  ار  وا  ییوگ  یم  وت  هک  نیا  روهـشم . هزیکاپ 
ار قدزرف  يرمتسم  داد  روتسد  تفرگ و  شتآ  بضغ  مشخ و  زا  نایب ، نیا  قطنم و  نیا  هدیصق و  نیا  ندینـش  زا  ماشه  ((. 48) دنسانش یم 
رد هک  ثداوح  نیا  هب  یتیمها  چیه  قدزرف  یلو  دندرک . ینادـنز  هنیدـم  هکم و  نیب  نافـسع )  ) رد ار  شدوخ  دـندرک و  عطق  لاملا  تیب  زا 

نامه رد  و  ندش . ینادنز  هب  هن  داد و  تیمها  يرمتـسم  قوقح و  عطق  هب  هن  دادن ، دوب  هدمآ  شیپ  شیارب  هدیقع  راهظا  رد  تعاجـش  هجیتن 
هار هک  قدزرف  يارب  لوپ  یغلبم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  درک . یمن  يراددوخ  داـقتنا  وـجه و  زا  رادـبآ  راعـشا  ءاـشنا  اـب  زین  نادـنز 

يارب نامیا و  هدیقع و  هار  رد  طقف  ار  هدیصق  نآ  نم  : ) تفگ درک و  عانتما  نآ  لوبق  زا  قدزرف  داتسرف . نادنز  هب  دوب  هدش  هتسب  شدمآرد 
داد ماغیپ  داتـسرف و  قدزرف  يارب  ار  لوپ  نآ  نیـسحلا ، نب  یلع  مود  راب  مراد .) تفایرد  یلوپ  نآ  لباقم  رد  مرادن  لیم  مدرک و  ءاشنا  ادخ 
نیا رگا  وت  داد ، دـهاوخ  کین  شاداـپ  تدـصق  تین و  ناـمه  قباـطم  ار  وت  تسا و  هاـگآ  وت  دـصق  تین و  زا  شدوخ  دـنوادخ  : ) هک وا  هب 

مه قدزرف  دریذـپب . ار  کمک  نآ  امتح  هک  داد  مسق  ار  قدزرف  و  دـناسر ) یمن  نایز  ادـخ  دزن  رد  وت  شاداپ  رجا و  هب  يریذـپب  ار  کـمک 
(49 .) تفریذپ

یطنزب

وا و نیب  هک  يدایز  ياه  هلـسارم  زا  دعب  هرخ  الاب  دوب  شیوخ  رـصع  نادنمـشناد  املع و  زا  دوخ  هک  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا 
: تفگ ماما  هب  يزور  دش . اضر  ترضح  تماما  هب  دقتعم  دینش ، هک  ییاهباوج  درک و  هک  یتالاؤس  دش و  لدب  در و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

هناخ هب  اصخش  دنک ، یمن  دیلوت  یلاکشا  تموکح  هاگتـسد  رظن  زا  نم  دمآ  تفر و  تسین و  راک  رد  یعنام  هک  یعقاوم  رد  مراد  لیم  نم  )
دوخ شیپ  ار  یطنزب  داتـسرف و  ار  دوخ  یـصخش  بکرم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تقو ، رخآ  زور  کی  منک .) هدافتـسا  اروضح  میایب و  امش 
یم باوج  ماما  دیـسرپ و  یم  ار  شیوخ  تالکـشم  یطنزب  ابترم  تشذـگ . یملع  ياهباوج  لاؤس و  هب  بش  ياه  همین  ات  بش  نآ  دـناوخ .

باوخ عقوم  تشذگ و  بش  دیجنگ . یمن  تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  دیلاب و  یم  دوخ  هب  دوب  هدش  شبیـصن  هک  تیعقوم  نیا  زا  یطنزب  داد .
ات نارتسگب  یطنزب  يارب  رواـیب و  مباوخ  یم  نآ  نآ  رد  مدوخ  هک  ارم  یـصخش  رتسب  ناـمه  : ) دومرف درک و  بلط  ار  راکتمدـخ  ماـما  دـش .

الا ن تفگ ، یم  دوخ  اب  لد  رد  دـمآرد . زاورپ  هب  شلایخ  غرم  داتفا . رثؤم  یطنزب  رد  هزادـنا  زا  شیب  تبحم ، راـهظا  نیا  دـنک .) تحارتسا 
دوخ لزنم  هب  ارم  نآ  اب  داتـسرف و  میارب  ار  دوخ  یـصخش  بکرم  ماما  هک  منم  نیا  تسین ، رتخبـشوخ  رتدنمتداعـس و  نم  زا  یـسک  ایند  رد 

مباوخ عقوم  نوچ  هک  منم  نیا  اهنیا  همه  هوالع  هب  داد . ارم  تالاؤس  خـساپ  تسـشن و  نم  اب  اـهنت  ار  بش  زا  یمین  ماـما  هک  منم  نیا  دروآ .
دهاوخ رت  تخبشوخ  رتدنمتداعـس و  نم  زا  ایند  رد  یـسک  هچ  سپ  دننارتسگب . نم  يارب  ار  وا  یـصخش  رتسب  هک  داد  روتـسد  ماما  دیـسر ،

هک یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ناهگان  دـید ، یم  شدوخ  ياپ  ریز  ار  اـهیفام  اـیند و  دوب و  شوخ  تـالایخ  نیا  مرگرـس  یطنزب  دوب ؟
ار وا  تالایخ  هتشر  داد و  رارق  بطاخم  ار  یطنزب  دمحا ،) ای   ) هلمج اب  دوب ، نتفر  نتـساخرب و  هدامآ  دوب و  هدرک  دومع  نیمز  هب  ار  اهتـسد 

ۀعـصعص اریز  هدـن ؛ رارق  نارگید  رب  شیوخ  تاهابم  رخف و  هیام  دـمآ ، شیپ  وت  يارب  بشما  هک  ار  هچنآ  زگره  : ) دومرف هاگنآ  درک ، هراپ 
تفطالم تبحم و  وا  هب  رایسب  تفر و  وا  تدایع  هب  یلع  دش . ضیرم  دوب ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نارای  رباکا  زا  هک  ناحوص ، نب 
بطاخم ار  وا  دورب ، دنک و  تکرح  اج  زا  تساوخ  هک  نیمه  یلو  تشاذگ ، هعـصعص  یناشیپ  رب  ینابرهم  يور  زا  ار  شیوخ  تسد  درک ،
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هب ار  اهنیا  مامت  نم  دوش . یمن  وت  يارب  زا  يزیچ  رب  لیلد  اـهنیا  هدـن ، رارق  دوخ  تاـهابم  رخف و  هیاـم  زگره  ار  روما  نیا  دومرف : داد و  رارق 
ضرف دوخ  يارب  یلاـمک  رب  لـیلد  ار  روما  هنوگ  نیا  یـسک  دـیابن  زگره  و  مداد ، ماـجنا  تسا  نم  هجوـتم  هک  يا  هفیظو  فـیلکت و  رطاـخ 

(50 (.) دنک

ع)  ) یلع نامهم  لیقع 

هب یلع  دـش . دراو  هفوک  رد  ترـضح ، نآ  هناخ  هب  ناـمهم  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  شردارب  تفـالخ  ناـمز  رد  لـیقع ) )
یـصخش لام  زا  ادر  کی  نهاریپ و  کی  نسح  ماما  نک . هیدـه  تیومع  هب  يا  هماج  هک  درک  هراشا  یلع ) نب  نسح   ) شیوخ رتهم  دـنزرف 

وگتفگ لوغشم  هتسشن  هرامالاراد  ماب  يور  لیقع  یلع و  دوب . مرگ  اوه  دیسر و  ارف  بش  درک  ادها  فراعت و  لیقع  شیوخ  يومع  هب  دوخ 
راظتنا فالخرب  یلو  تشاد ، ینیگنر  هرفس  راظتنا  اعبط  دید ، یم  تفالخ  رابرد  نامهم  ار  دوخ  هک  لیقع  دیسر . ماش  فرـص  عقوم  دندوب .

ادـخ تمعن  نیا  رگم  : ) یلع تسا !؟ نیمه  تسه  هچره  اذـغ  دیـسرپ : بجعت  لامک  اب  دـش . هدروآ  يا  هناریقف  هداـس و  رایـسب  هرفـس  يو ،
میوگب و رتدوز  ار  شیوخ  تجاـح  دـیاب  سپ  لـیقع : میوگ .) یم  ساپـس  منک و  یم  رکـش  رایـسب  اـهتمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  هک  نم  تسین ؟

تردارب هب  یهاوخ  یم  رادـقم  ره  دـننک و  ادا  ارم  ضرق  رتدوز  هچره  امرف  روتـسد  ما ، هدـنام  ضرق  راب  ریز  مضورقم و  نم  موش ، صخرم 
ردقچ مهرد ! رازهدـص  هوا ! . ) مهرد رازهدـص  یـضورقم .)؟ ردـقچ  . ) مدرگرب شیوخ  هناخ  هب  هدرک  مک  ار  تمحز  ات  نکب  ینک  کمک 
مدوخ یصخش  مهس  زا  دسرب . قوقح  تخادرپ  عقوم  نک  ربص  یلو  مهدب ، ار  وت  ياهضرق  هک  مرادن  ردق  نیا  هک  ناج  ردارب  مفسأتم  دایز !
مهـس مامت  دـنراد ، جرخ  مدوخ  هلئاـع  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دروآ ، مهاوخ  اـجب  ار  يرادرب  تاـساوم و  طرـش  مهد و  یم  وت  هب  مراد و  یمرب 
روشک هنازخ  لاملا و  تیب  دسرب .؟ قوقح  تخادرپ  تقو  ات  منک  ربص  یچ !؟ متـشاذگ .) یمن  دوخ  يارب  يزیچ  مداد و  یم  وت  هب  ار  مدوخ 

یم یهاوخب  هزادنا  ره  وت  مهدب ! وت  هب  مدوخ  مهس  زا  دسرب و  اه  هیمهس  تخادرپ  عقوم  ات  نک  ربص  ییوگ  یم  نم  هب  تسا و  وت  تسد  رد 
تیب زا  وت  قوقح  ماـمت  رگم  هوـالع  هب  ینک ، یم  هلاوح  قوقح  تخادرپ  عقوم  ندیـسر  هب  ارم  ارچ  يرادرب ، لاـملا  تیب  هنازخ و  زا  یناوـت 

، منک یم  بجعت  وت  داهنـشیپ  زا  نم  ( !؟ دـنک یم  اود  نم  زا  يدرد  هچ  یهدـب ، نم  هب  ار  تدوخ  قوقح  ماـمت  اـضرف  تسا ؟ ردـقچ  لاـملا 
تسا تسار  نیملـسم . دارفا  ریاس  لثم  میتسه  يدرف  مادک  ره  مه  وت  نم و  دراد !؟ وت  نم و  هب  یطبر  هچ  درادن ، ای  دراد  لوپ  تلود  هنازخ 

(. نیملـسم لاملا  تیب  زا  هن  مدوخ  لام  زا  اما  منک ، تدـعاسم  کمک و  وت  هب  مدوخ  لام  زا  ناکما  دودـح  اـت  دـیاب  نم  ینم و  ردارب  وت  هک 
نم ات  دـنهدب  نم  هب  یفاک  لوپ  لاملا  تیب  زا  هدـب  هزاجا  هک  درک  یم  تجامـس  رارـصا و  فلتخم  ياهنابز  اب  لیقع  تشاد و  همادا  هثحابم 

رد دش . یم  هدید  اج  نآ  زا  اهیرازاب  راجت و  لوپ  ياهقودنـص  دوب . فرـشم  هفوک  رازاب  هب  دـندوب  هتـسشن  هک  اجنآ  مورب . مدوخ  راک  لابند 
وت هب  يداهنشیپ  يریذپ ، یمن  ارم  نخس  يراد و  رارصا  مه  زاب  رگا  : ) دومرف لیقع  هب  یلع  درک ، یم  تجامـس  رارـصا و  لیقع  هک  نیب  نیا 

نییاـپ نـیا  رد  ( ؟ مـنک راـکچ  یــشاب .) هتــشاد  مـه  نآ  زا  شیب  يزادرپـب و  ار  شیوـخ  نـید  ماـمت  یناوـت  یم  ینک  لـمع  رگا  مـنک ، یم 
دهاوخ یم  تلد  هچره  نکشب و  ار  اهقودنـص  نیا  نییاپ و  ورب  اجنیا  زا  دنامن ، رازاب  رد  یـسک  دش و  تولخ  هک  نیمه  تسا . ییاهقودنص 

ینک یم  داهنشیپ  نم  هب  بجع ! دنزیر .) یم  اج  نآ  رد  ار  دوخ  هنیدقن  لاوما  تسا ، هبسک  مدرم  نیا  لام  ( ؟ تسیک لام  اهقودنـص  رادرب .)!
هدرک لکوت  ادخ  هب  هتخیر و  اهقودنص  نیا  رد  هدروآ و  تسد  هب  تمحز  رازه  هب  هک  يا  هراچیب  مدرم  لام  منکشب و  ار  مدرم  قودنص  هک 

لام نیا  رگم  منک ؟ زاب  وت  يارب  ار  نیملسم  لاملا  تیب  قودنـص  هک  ینک  یم  داهنـشیپ  نم  هب  روطچ  وت  سپ  ( !؟ مورب مرادرب و  دنا ، هتفر  و 
يرگید داهنـشیپ  نونکا  دـنا . هتفخ  شیوخ  ياه  هناـخ  رد  لاـیخ  یب  تحار و  دوخ ، هک  تسا  یمدرم  هب  قلعتم  مه  نیا  تسیک ؟ هب  قلعتم 

ار دوخ  ریـشمش  زین  نم  رادرب ، ار  شیوخ  ریـشمش  يرـضاح  رگا  ( ؟ يداهنـشیپ هچ  رگید  ریذپب .) ار  داهنـشیپ  نیا  يراد  لیم  رگا  منک ، یم 
یم يرفن  ود  هنابش  دنتسه ، یگرزب  نادنمتورث  هدمع و  ناناگرزاب  اجنآ  رد  تسا ، هریح )  ) میدق رهـش  هفوک ، یکیدزن  نیا  رد  مراد ، یمرب 
نیا وـت  هک  ما  هدـماین  يدزد  يارب  نم  ناـج ! ردارب  میروآ .) یم  هدرک  دـنلب  ینـالک  تورث  مینز و  یم  نوخیبـش  اـهنآ  زا  یکی  رب  مـیور و 
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دوخ ضورق  نم  ات  دنهدب ، نم  هب  یلوپ  هدـب  هزاجا  تسا ، وت  رایتخا  رد  هک  روشک  هنازخ  لاملا و  تیب  زا  میوگ  یم  نم  ینز . یم  ار  اهفرح 
. میدزدـب ار  نیملـسم  همه  لام  ینعی  ناملـسم ؛ رفن  رازه  اهدـص  لام  هکنیا  زا  تسا  رتهب  میدزدـب ، ار  رفن  کی  لاـم  رگا  اـقافتا  . ) مهدـب ار 

يدزد هک  يا  هدرک  لایخ  وت  تسین ؟ يدزد  مدرم  مومع  لام  ندوبر  یلو  تسا ، يدزد  ریـشمش ، اـب  رفن  کـی  لاـم  ندوبر  هک  دـش  روطچ 
تسا نیمه  يدزد  ماسقا  نیرتعینـش  دروایب ، نوریب  شلاگنچ  زار  وا  لام  روز  اب  دنک و  هلمح  یـسک  هب  یـسک  هکنیا  هب  تسا  رـصحنم  طقف 

(. 51 ()؟ ینک یم  داهنشیپ  نم  هب  الا ن  وت  هک 

كانتشحو باوخ 

روضح هب  دمآ  ناساره  دیـسر . یم  شرظن  هب  یکانتـشحو  ياهریبعت  هظحل  ره  دوب . هتخادنا  تشحو  هب  تخـس  ار  وا  دوب  هدـید  هک  یباوخ 
تسا و راوس  نیبوچ  بسا  کی  رب  نیبوچ ، مدآ  کی  ای  نیبوچ  حبـش  کی  هکنیا  لثم  مدید  باوخ  ما ؛ هدـید  یباوخ  تفگ : قداص و  ماما 

مهاوخ یم  نونکا  مداتفا و  تشحو  هب  تیاهن  یب  نآ  هدهاشم  زا  نم  دهد . یم  تکرح  اضف  رد  ار  ریشمش  نآ  دراد و  تسد  رد  يریـشمش 
وا لام  هدش  هلیـسو  ره  هب  هک  يرکف  نیا  رد  وت  دراد و  یلام  هک  تسا  ینیعم  صخـش  کی  امتح  : ) ماما دـییوگب . ارم  باوخ  نیا  ریبعت  امش 
وت یقیقح  ملاع  هک  اقح  وش .) فرـصنم  شیوخ  میمـصت  زا  سرتب و  دناریم ، یم  ار  وت  هدیرفآ و  ار  وت  هک  ییادخ  زا  ییابرب . شگنچ  زا  ار 
يا هعرزم  مناـگیاسمه  زا  یکی  دوب ؛ نم  رـس  رد  يرکف  وچمه  هک  منک  یم  فارتعا  يا . هدروآ  تسد  هب  نآ  ندـعم  زا  ار  ملع  یتـسه و و 
نیا رد  شا  همه  اهزور  نیا  نم  درادـن . يرگید  يرتشم  نم  زا  ریغ  ًـالعف  دـشورفب و  دـهاوخ  یم  هدرک  ادـیپ  لوپ  هب  جاـیتحا  نوچ  دراد و 

(52 .) مروایب نوریب  شگنچ  زا  ار  هعرزم  نآ  یکدنا  لوپ  اب  منک و  هدافتسا  وا  جایتحا  زا  هک  مرکف 

هدعاس ینب  هلظ  رد 

زا هدرک ، هدافتـسا  هچوک  تولخ  بش و  یکیرات  زا  شیوخ ، ناسک  همه  زا  ربخ  یب  اهنت و  قداص  ماما  بوطرم . یناراـب و  اوه  دوب و  بش 
رظان انمـض  دوب و  ماما  کیدزن  نارای  باحـصا و  زا  هک  سینخ  نب  یلعم  اضق  زا  دش . هناور  هدعاس ) ینب  هلظ   ) فرط هب  دمآ و  نوریب  هناخ 

هلـصاف مدق  دنچ  اب  مراذگن ، اهنت  یکیرات  نیا  رد  ار  ماما  تفگ ، دوخ  شیپ  دش . هناخ  زا  ماما  ندش  نوریب  هجوتم  دوب ، مه  ماما  لزنم  جرخ 
ناهگان تفر ، یم  ماما  لابند  هب  هتـسهآ  هک  روط  نیمه  دـش . ناور  ماما  لابند  هب  هتـسهآ  دـید ، یم  یکیرات  نآ  رد  ار  ماما  حبـش  طـقف  هک 

هب ار  نیا  ایادخ  : ) دومرف هک  دینـش  ار  ماما  يادص  هتـسهآ  تخیر و  نیمز  يور  داتفا و  نیمز  هب  ماما  شود  زا  يزیچ  هکنیا  لثم  دش  هجوتم 
یلعم یلب  یتـسه .)؟ یلعم  وت  : ) دومرف تخانـش و  ار  وا  یلعم  يادـص  زا  ماـما  درک . مالـس  تفر و  وـلج  یلعم  تقو  نیا  رد  نادرگرب .) اـم 

. تسا هتخیر  نیمز  يور  رد  نان  يرادقم  دید  داتفا ، نیمز  هب  هک  دوب  زیچ  هچ  هک  دنیبب  درک  تقد  داد ، ار  ماما  باوج  هکنآ  زا  دعب  متـسه .
زا یگرزب  نابنا  داد . ماما  تسد  هب  درک و  عمج  نیمز  يور  زا  ار  اهنان  اجیردت  یلعم  هدب .) نم  هب  نک و  عمج  نیمز  يور  زا  ار  اهنیا  : ) ماما

، تسین مزال  ریخ ، : ) ماما مریگب . شود  هب  نم  ار  نیا  هدب  هزاجا  یلعم : دشکب . شود  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  یتخـس  هب  رفن  کی  هک  دوب  نان 
ارقف و عمجم  اجنآ  دندیسر . هدعاس  ینب  هلظ  هب  ات  دنداتفا  هار  يرفن  ود  دیشک و  شود  هب  ار  اهنان  ماما  مرتراوازس .) وت  زا  راک  نیا  هب  مدوخ 

اهنان ماما  دوبن . رادیب  مه  رفن  کی  دندوب و  باوخ  همه  دندرب . یم  رس  هب  اجنآ  رد  دنتشادن ، ییاوأم  هناخ و  دوخ  زا  هک  یناسک  دوب . افعض 
رد وت  هک  اهنیا  یلعم : دش . نتـشگرب  مزاع  درکن و  راذگورف  ار  يدـحا  و  تشاذـگ ، نانآ  درف  درف  هماج  ریز  رد  اتود  اتود  یکی و  یکی  ار 

دندوب تماما  هب  دقتعم  رگا  دنتـسین ، تماما  هب  دـقتعم  اهنیا  هن ، ( ؟ دنتـسه تماما  هب  دـقتعم  دـنا و  هعیـش  يدروآ  نان  ناشیارب  بش  لد  نیا 
(. 53 () مدروآ یم  مه  کمن 

دوهی مالس 

دلج 1و2 ناتسار  زا 110ناتساد  هحفص 36 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ مکیلع  مالـس  ياج  هب  دورو  ماـگنه  دـش . دراو  يدوهی  يدرم  هک  دوب  هتـسشن  مرکا ، لوسر  روضح  رد  مرکا  لوسر  رـسمه  هشیاـع 
هک دوب  مولعم  ْمُْکیَلَع . ُماّـسلَا  تفگ : مالـس  ياـج  هب  مه  وا  دـش ، دراو  رگید  یکی  هک  دیـشکن  یلوـط  امـش !! رب  گرم  ینعی  ْمُْکیَلَع ؛ ُماَّسلَا 

دوخ رب  گرم  : ) هک دروآرب  دایرف  دش و  كانمشخ  تخـس  هشیاع  دنهد . رازآ  ار  مرکا  لوسر  نابز ، اب  هک  تسا  يا  هشقن  تسین ، فداصت 
یمرن و دراد . ار  اـهتروص  نـیرت  تـشز  نیرتدـب و  ددرگ  مـسجم  رگا  ازـسان  وـگم  ازـسان  هشیاـع ! يا  : ) دوـمرف مرکا  لوـسر   … اـمش و .) 
یگنـشق و زا  دوش  هتـشادرب  يزیچ  ره  يور  زا  دـهد و  یم  تنیز  دـنک و  یم  ابیز  ار  نآ  دوش ، هتـشاذگ  هچره  يور  يراـبدرب  تمیـالم و 
هب یمرـشیب  تحاقو و  لامک  اب  اهنیا  هک  هّللا ! لوسر  ای  ینیب  یمن  رگم  هشیاـع : يدـش .)؟ نیگمـشخ  یبصع و  ارچ  دـهاک ، یم  نآ  ییاـبیز 

(54 () دوب یفاک  ردق  نیمه  امش . دوخ  رب  ْمُْکیَلَع ) : ) متفگ باوج  رد  مه  نم  ارچ ، ( ؟ دنیوگ یم  هچ  مالس  ياج 

رذوبا هب  يا  همان 

هدرک یعماج  زردنا  ياضاقت  وا  زا  همان  هلیسو  هب  یصخش  دوب . هدمآ  رود  هار  زا  دناوخ . درک و  زاب  ار  نآ  دیـسر  رذوبا )  ) تسد هب  يا  همان 
رارق تیاـنع  دروم  ار  وا  ردـقچ  مرکا  لوسر  و  هدوب . مرکا  لوسر  هجوت  دروم  ردـقچ  هک  تخانـش  یم  ار  رذوبا  هک  دوب  یناـسک  زا  وا  دوب .
هلمج کی  تشون ، هلمج  کی  طـقف  خـساپ  رد  رذوبا ) . ) تسا هتخومآ  یم  تمکح  وا  هب  شیوخ  ياـنعم  رپ  دـنلب و  نانخـس  اـب  هداد و  یم 

نآ داتـسرف . فرط  يارب  تسب و  ار  هماـن  نـکم .) ینمـشد  يدـب و  يراد ، یم  تـسود  ار  وا  مدرم  هـمه  زا  شیب  هـک  سک  نآ  اـب  : ) هاـتوک
سک نآ  اب  تسیچ ؟ دوصقم  هچ ؟ ینعی  تفگ  دوخ  اب  درواین . رد  رـس  نآ  زا  يزیچ  دناوخ ، درک و  زاب  ار  رذوبا  همان  هکنآ  زا  دـعب  صخش 
تسا نکمم  رگم  تسا ، تاحضاو  حیضوت  لیبق  زا  هکنیا  هچ ؟ ینعی  نکن ، ینمـشد  يدب و  يراد  یم  تسود  ار  وا  مدرم  همه  زا  شیب  هک 

دوخ یتسه  ناج و  لام و  تسا ، لهس  دنک  یمن  هک  يدب  دنکب !؟ يدب  وا  اب  اهبوبحم و  نیرتزیزع  مه  نآ  دشاب  هتشاد  یبوبحم  یمدآ ، هک 
هدنیوگ تشاد ، رود  رظن  زا  دیابن  ار  هلمج  هدنیوگ  تیـصخش  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  رگید  فرط  زا  دنک . یم  ادـف  دزیر و  یم  وا  ياپ  رد  ار 

يا همان  اددجم  . مهاوخب حیـضوت  شدوخ  زا  دـیاب  تسین  يا  هراچ  دراد ، هنامیکح  یلقع  تسا و  تما  نامقل  رذوبا ، تسا . رذوبا  هلمج  نیا 
. یتسه تدوخ  ناـمه  وت  دزن  رد  دارفا  نیرتزیزع  نیرتبوبحم و  زا  مدوصقم  : ) تشون باوج  رد  رذوبا  تساوخ . حیـضوت  تشون و  رذوبا  هب 
، نکن ینمـشد  تنازیزع  نیرتبوبحم  اب  متفگ  هکنیا  يراد . یم  تسود  رتشیب  مدرم  همه  زا  ار  تدوخ  وت  تسین . يرگید  صخـش  مدوصقم 

شدوخ رب  شا  همدـص  امیقتـسم  دوش ، یم  بکترم  ناسنا  هک  یهانگ  فالخ و  ره  یناد  یمن  رگم  نکن . راـتفر  هنامـصخ  تدوخ  اـب  ینعی 
(. 55 () دریگ یم  ار  شدوخ  نماد  شررض  دوش و  یم  دراو 

نیعمان دزم 

نامیلـس دـش و  باتفآ  بورغ  دـندوب ، هتفر  نوریب  مه  اب  يراک  لاـبند  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  يرفعج و  رفعج  نب  نامیلـس  ار  زور  نآ 
هب ماما  قافتا  هب  درک و  تعاطا  شاب ) ام  اـب  بشما  اـم و  هناـخ  هب  اـیب  : ) دومرف وا  هب  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  دورب ، شیوخ  لزنم  هب  تساوخ 

لوغـشم نانآ  اب  مه  وا  هک  داتفا  هناگیب  رفن  کی  هب  ماما  مشچ  انمـض  دندوب . يراکلگ  لوغـشم  هک  دـید  ار  دوخ  نامالغ  ماما ، دـنتفر . هناخ 
شیارب دزم  ردـقچ  بوخ ! رایـسب  . ) دـنک کمک  ام  اب  ات  میا  هتفرگ  ریجا  زورما  اـم  ار  نیا  ناـمالغ : تسیک )؟ نیا  : ) دیـسرپ دوب ، يراـکلگ 

ور دـمآ و  دـیدپ  اضر  ماما  رد  مشخ  یتحاران و  راثآ  درک ! میهاوخ  یـضار  ار  وا  داد و  میهاوخ  هرخ  الاب  يزیچ  کـی  دـیا .)؟ هدرک  نییعت 
ماما ینک ؟ یم  تحاران  ار  تدوخ  ارچ  درک : ضرع  دمآ و  ولج  يرفعج  نامیلـس  دنک . بیدأت  ار  اهنآ  هنایزات  اب  ات  نامالغ  فرط  هب  دروآ 
دزم ترجا و  لوا  دیرامگن ، راکب  ار  یسک  زگره  دینکن ، نیعم  ار  نآ  دزم  دینکن و  یط  ار  يراک  ات  هک  ما  هداد  روتـسد  ررکم  نم  : ) دومرف
هتبلا دیهدب . وا  هب  هوالع  يزیچ  دیناوت  یم  مه  راک  رخآ  دینک ، نیعم  ار  راک  ترجا  دزم و  رگا  دیشکب . راک  وا  زا  دعب  دینک  نییعت  ار  فرط 
هقالع دراد و  یم  تسود  ار  امش  دوش و  یم  رکشتم  نونمم و  امش  زا  دیهد ، یم  وا  هب  هدش  نیعم  هک  يا  هدنا  زا  شیب  امش  دنیبب  هک  مه  وا 
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یلو دوب . دهاوخن  یضاران  امش  زا  صخش  دینک  افتکا  دیا  هتشاذگ  رارق  هک  هزادنا  نامه  هب  طقف  مه  رگا  دوش . یم  رتمکحم  وا  امش و  نیب 
هدرک تبحم  وا  هب  امـش  هک  درب  یمن  نامگ  زاب  دیهدب  وا  هب  هک  هزادـنا  ره  راک  رخآ  دـیرامگب ، راک  هب  ار  یـسک  دـینکن و  دزم  نییعت  رگا 

(. 56 () دیا هداد  وا  هب  رتمک  شدزم  زا  امش  درادنپ  یم  هکلب  دیا ،

؟ دازآ ای  تسا  هدنب 

؟ تساهربخ هچ  هناخ  نورد  رد  هک  دنزب  سدح  تسناوت  یم  تشذگ ، یم  هناخ  نآ  کیدزن  زا  هک  سک  ره  دوب . دنلب  زاوآ  زاس و  يادص 
اهبورکاخ هدز و  بوراج  ار  هناخ  نورد  راکتمدخ  كزینک  دش . یم  هدیشون  یپایپ  هک  دوب  یم  ماج  دوب و  نهپ  يراسگیم  ترشع و  طاسب 

نایامن شا  هرهچ  زا  دایز  تدابع  راثآ  هک  يدرم  هظحل  نیمه  رد  دزیرب . يرانک  رد  ار  اهنآ  ات  دوب  هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  هتفرگ  تسد  رد  ار 
ای تسا  هدـنب  هناخ  نیا  بحاص  دیـسرپ : كزینک  نآ  زا  تشذـگ ، یم  اجنآ  زا  درک ، یم  تیاکح  ینالوط  ياه  هدجـس  زا  شیناشیپ  دوب و 
ار طاسب  نیا  تشاد و  یم  ار  شیوخ  راگدـنوادخ  کلام و  بحاـص و  ياورپ  دوب  یم  هدـنب  رگا  تسا ، دازآ  هک  تسا  مولعم  دازآ . دازآ ؟
. دـنکب هناـخ  نوریب  رد  يرتداـیز  ثکم  كزینک  هک  دـش  بجوـم  درم ، نآ  كزینک و  نیب  نانخـس ، نیا  ندـش  لدـب  در و  درک . یمن  نهپ 
عضو و نینچ  اب  يدرم  تفگ : درک و  فیرعت  ار  ارجام  كزینک  يدمآ ؟ رید  ردـق  نیا  ارچ  دیـسرپ : شبابرا  تشگرب ، هناخ  هب  هک  یماگنه 

اـصوصخم دورب . ورف  هشیدنا  رد  هظحل  دنچ  ار  وا  ارجام  نیا  ندینـش  مداد . یخـساپ  نینچ  نم  درک و  یـشسرپ  نانچ  تشذگ و  یم  تئیه 
تلهم دوخ  هب  تسج و  اج  زا  رایتخا  یب  تسـشن . شبلق  رب  ریت  لثم  درک ) یم  اورپ  دوخ  راـیتخا  بحاـص  زا  دوب  یم  هدـنب  رگا  : ) هلمج نآ 

نبا یسوم  ترضح  متفه  ماما  زج  هک  نخس  بحاص  هب  ار  دوخ  ات  دیود  تفر . نخس  هدنیوگ  لابند  هب  هنهرب  ياپ  اب  دادن . ندیـشوپ  شفک 
هبوت فرـش  هب  هنهرب  ياپ  اب  هک  زور  نآ  راختفا  هب  رگید  دش و  لیان  هبوت  فرـش  هب  ترـضح  نآ  تسد  هب  دناسر . دوبن  مالـسلا  هیلع  رفعج 
بقل دـعب ، هب  نآ  زا  دوـب ، فورعم  يزورم ) نمحرلادـبع  نب  ثراـح  نب  رـشب   ) هب زور  نآ  اـت  هک  وا  درکن . اـپ  هب  شفک  دوـب ، هدـمآ  لـیان 

هانگ درگ  رگید  دـنام ، رادافو  شیوخ  نامیپ  هب  دوب  هدـنز  ات  تشگ . روهـشم  فورعم و  یفاح ) رـشب   ) هب تفای و  هنهرباپ )  ) ینعی یفاحلا ) )
(57 .) دمآرد تسرپادخ  راکزیهرپ و  نادرم  کلس  رد  دعب ، هب  نآ  زا  دوب ، ناشاّیع  ناگداز و  فارشا  کلس  رد  زور  نآ  ات  تشگن .

تاقیم رد 

ندیشوپ ماگنه  دندیسر و  تاقیم  هب  دوب . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمه  جح ، رفـس  رد  یلاس  (، 58  ) هنیدم فورعم  هیقف  سنا ، نب  کلام 
. دـنتفگ دـندروآ و  ناـبز  رب  ار  رکذ  نیا  لومعم  قـبط  نارگید  دیـسر . َکـْیََّبل  َّمُهّللَا  َکـْیََّبل  فورعم  رکذ  ینعی  نتفگ  هیبـلت  مارحا و  ساـبل 

ماما هب  یناجیه  دروآ ، نابز  هب  ار  رکذ  نیا  دـهاوخ  یم  هک  نیمه  تسا ، بلقنم  ماما  لاح  دـید  دـش ، قداـص  ماـما  هجوتم  سنا  نب  کـلام 
بکرم زا  رایتخا  یب  دهاوخ  یم  هک  دهد  یم  تسد  زا  ار  شیوخ  باصعا  لرتنک  نانچ  دنکـش و  یم  شیولگ  رد  ادص  دـهد و  یم  تسد 

هک تسا  نیا  ياـنعم  هب  نتفگ  ار  رکذ  نیا  تسه  روطره  تسین ، يا  هراـچ  هّللا ! لوسر  نباـی  : ) تفگ دـمآ و  وـلج  کـلام  دـتفیب . نیمز  هب 
روط نیا  دوخ  يادخ  اب  ینانیمطا  هچ  اب  متمدـخ . هب  هدامآ  هراومه  منک و  یم  تباجا  تعرـس  لامک  اب  یناوخ  یم  هچنآ  هب  ارم  وت  ایادـخ !

((. 59  ) منک راکچ  تقو  نآ  َْکیََّبلال ) : ) دوش هتفگ  مباوج  رد  رگا  منک ؟ یفرعم  تمدخ  هب  هدامآ  هدنب  ار  دوخ  منک و  یخاتسگ 

لخن راب 

انـشآ اهاجنآ  رد  ندرک  راک  اب  هک  اهناتـسغاب  ارحـص و  فرط  هب  لومعم ، قبط  دوب و  هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
تخرد هّللا .) ءاش  نا  امرخ ، تخرد  : ) یلع يراد ؟ هارمه  زیچ  هچ  یلع ! ای  دیـسرپ : یـصخش  تشاد . هارمه  زین  يراب  انمـض  تفر . یم  دوب 

درب یم  هارمه  یلع  زور  نآ  هک  ییامرخ  ياه  هتسه  مامت  دندید  نارگید  وا و  یتدم  زا  دعب  هک  دش  لیاز  یتقو  صخش  نآ  بجعت  امرخ !؟
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زبس اه  هتسه  نآ  مامت  دمآرد و  ناتـسلخن  کی  تروص  هب  دوش ، يروانت  يامرخ  تخرد  کیره  هدنیآ  رد  تشاد  وزرآ  دنک و  تشک  هک 
(. 60 (؟ دش یتخرد  مادک  ره  و 

راک قرع 

شندـب مامت  زا  ار  ماما  قرع  داـیز ، تیلاـعف  دوب . نیمز  حالـصا  راـک و  لوغـشم  دوب ، شدوخ  صخـش  هب  قلعتم  هک  ینیمز  رد  مظاـک  ماـما 
یمن نارگید  هدـهع  هب  ار  راک  نیا  ارچ  مدرگ ! تنابرق  درک : ضرع  دیـسر و  تقو  نیا  رد  ینئاطب ، هزمح  یبا  نب  یلع  دوب . هتخاـس  يراـج 
ریما ادخ و  لوسر  ( ؟ یناسک هچ  ًالثم  دـنا .) هدرک  یم  اهراک  نیا  زا  هراومه  رتهب  نم  زا  دارفا  مراذـگب ؟ نارگید  هدـهع  هب  ارچ  ( ؟ يراذـگ

دنوادـخ هتـسیاش  ناگدـنب  ناربمغیپ و  يایـصوا  ناربـمغیپ و  ننـس  زا  نیمز  رد  تیلاـعف  راـک و  اـساسا  مدادـجا . ناردـپ و  همه  نینمؤملا و 
(. 61 () تسا

دش هدیرب  هک  يا  یتسود 

مدرم دنوش . ادج  مه  زا  يزور  دندوب ، رگیدکی  مزالم  هشیمه  هک  قیفر  ود  نآ  دوش و  هدیرب  یتسود  نآ  هک  درب  یمن  نامگ  یـسک  دـیاش 
یم هک  یتـقو  ًـالومعم  دنتخانـش . یم  شقیفر  تسود و  ماـن  هب  دنـسانشب  شدوـخ  یلـصا  ماـن  هـب  هـک  هزادـنا  نآ  زا  شیب  ار  اـهنآ  زا  یکی 

، دوب هدش  فورعم  قداص ) ماما  قیفر   ) مان هب  وا  يرآ   … قیفر .)  : ) دنتفگ یم  دنتـشادن و  شیلـصا  مان  هب  هجوت  دـننک ، دای  وا  زا  دنتـساوخ 
هکنآ زا  شیپ  هک  درک  یم  نامگ  یـسک  ایآ  دندش ، اهزودـشفک  رازاب  لخاد  مه  اب  دـندوب و  رگیدـکی  اب  هشیمه  لثم  هک  زور  نآ  رد  یلو 
رازاب لخاد  مه  اب  دوب و  ماما  هارمه  هشیمه  دـننام  وا  زور  نآ  رد  دوش !؟ هدـیرب  هشیمه  يارب  ناشیتسود  هتـشر  دـنیایب ، نوریب  رازاب  زا  اـهنآ 

رس تشپ  هب  ناهگان  رازاب ، طسو  رد  درک . یم  تکرح  شرس  تشپ  زا  دوب و  وا  اب  زور  نآ  رد  مه  شتسوپ  هایـس  مالغ  دندش . اهزودشفک 
هاگن رس  تشپ  هب  راب  نیموس  دیدن . ار  مالغ  مه  زاب  دنادرگرب ، بقع  هب  ار  رـس  هبترم  ود  رگید ، مدق  دنچ  زا  دعب  دیدن . ار  مالغ  درک ، هاگن 

ار دوخ  رس  هک  مراهچ  هبترم  يارب  دوبن . يربخ  دوب  هداتفا  رود  دوخ  بابرا  زا  هدش و  فارطا  ياشامت  مرگرـس  هک  مالغ  زا  مه  زونه  درک ،
هب قداص  ماما  دش ، جراخ  شناهد  زا  هلمج  نیا  ات  يدوب .)!!؟ اجک  نالف ! ردام  : ) تفگ يو  هب  مشخ  اب  دـید ، ار  مالغ  دـنادرگرب ، بقع  هب 

شردام هب  یهد ؟ یم  مانـشد  شردام  هب  هّللا ! َناْحبُـس  : ) دومرف دز و  شیوخ  یناشیپ  هب  مکحم  درک و  دـنلب  ار  دوخ  تسد  بجعت ، تمالع 
نبای درادـن .) دوجو  ییاوقت  عرو و  وت ، رد  دـش  ممولعم  يراگزیهرپ . اوقتاب و  يدرم  وت  مدرک  یم  لایخ  نم  یهد !؟ یم  اوران  راـک  تبـسن 
کی مالغ  نیا  ردام  دنتسین . ناملسم  اهنآ  هک  یناد  یم  تدوخ  تسا . دنس  لها  زا  مه  شردام  تسا و  يدنس  ًالـصا  مالغ  نیا  هّللا ! لوسر 
یتقو دنراد . جاودزا  رما  رد  يوناق  یتنس و  یموق  ره  هدوب . هک  هدوب  رفاک  شردام  ! ) مشاب هدز  اوران  تمهت  وا  هب  نم  هک  هدوبن  ناملسم  نز 

: دومرف وا  هب  نایب  نیا  زا  دعب  ماما  دوش .) یمن  بوسحم  هدازانز  ناشنادـنزرف  تسین و  انز  ناشلمع  دـننک ، راتفر  ینوناق  تنـس و  نامه  قبط 
(. 62  ) تخادنا لماک  ییادج  اهنآ  نیب  گرم  ات  دورب  هار  وا  اب  قداص  ماما  هک  دیدن  یسک  رگید  نآ ، زا  دعب  وش .) رود  نم  زا  رگید  )

مانشد کی 

نب نایفـس  هناخ  رد  نوریب  تشاد و  تسد  رد  ار  دوخ  باـبرا  بسا  راـسفا  یناریا ، فورعم  هدنـسیون  دنمـشناد و  عفقم ، نب  هّللادـبع  مـالغ 
. ددرگرب دوخ  هناخ  هب  هدـش  بسا  راوس  دـیایب و  نوریب  هداد  ماجنا  ار  شیوخ  راک  شبابرا  ات  دوب  هتـسشن  هرـصب ، رادـنامرف  یبلهم ، هیواعم 

نبا زا  یلو  دنتفر ، دنتـشگرب و  همه  دندوب  هتفر  رادنامرف  شیپ  وا  زا  دـعب  هک  رگید  دارفا  دـماین ، نوریب  عفقم  نبا  دـیماجنا و  لوط  هب  راظتنا 
ياپارـس هب  یهاگن  زا  سپ  ای  درک  یم  یعالطا  یب  راهظا  ای  دیـسرپ  یم  سک  ره  زا  تخادرپ . وجتـسج  هب  مالغ  مک  مک  دشن . يربخ  عفقم 

ار دوخ  سویأم ، نارگن و  مالغ ، تشذگ و  تقو  تفر . یم  تخادنا و  یم  الاب  ار  اه  هناش  دیوگب ، ینخـس  هکنآ  نودـب  بسا ، نآ  مالغ و 
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اهنآ بتاک  ریبد و  عفقم  نبا  هک  یقیناود  روصنم  تقو  ردـتقم  هفیلخ  ياهومع  ساـبع و  نب  هّللادـبع  نب  یلع  نارـسپ  نامیلـس  یـسیع و  هب 
دوب تسد  هریچ  یمجرتم  اناوت و  يا  هدنسیون  دنمـشناد و  يریبد  هک  عفقم  هّللادبع  هب  نامیلـس ، یـسیع و  درک . لقن  ار  ارجام  دناسر و  دوب ،

زا دوب . نابزدب  روسج و  روهتم و  يدرم  اعبط  دوب و  مرگ  تشپ  اهنآ  تیامح  هب  زین  عفقم  نبا  دندرک . یم  تیامح  وا  زا  دندوب و  دنم  هقالع 
رتروسج و ار  عغقم  نبا  دـندوب ، تفالخ  ماقم  يومع  هک  نامیلـس  یـسیع و  تیاـمح  درک . یمن  غیرد  نارگید  هراـبرد  ناـبز  اـب  ندز  شین 

نبا : ) تفگ دش و  عوضوم  رکنم  اساسا  وا  دنتـساوخ . هیواعم  نب  نایفـس  زا  ار  عفقم  نب  هّللادـبع  نامیلـس ، یـسیع و  دوب . هدرک  رت  خاتـسگ 
، دنداد تداهش  دوهـش  هدش و  رادنامرف  هناخ  لخاد  عفقم  نبا  هک  دندوب  هدید  همه  نشور ، زور  نوچ  یلو  تسا ) هدماین  نم  هناخ  هب  عفقم 

هعزانم نیفرط  عفقم ، نبا  لثم  يدنمـشناد  فورعم و  تیـصخش  مه  نآ  دوب ، سفن  لتق  ياپ  دوبن ، یکچوک  راـک  دوبن . راـکنا  ياـج  رگید 
. دـش هدیـشک  دادـغب  رد  هفیلخ  رابرد  هب  بلطم  ارهق  رگید . فرط  زا  هفیلخ  ياهومع  و  فرط ، کی  زا  هرـصب  رادـنامرف  زا  دوب  تراـبع  مه 
هب روصنم  دوهش ، تداهش  زا  دعب  دنداد . تداهش  دوهش  دش و  حرطم  اوعد  دنتفر ، روصنم  روضح  هب  نیعلطم  همه  دوهـش و  اوعد و  نیفرط 

هدهع رفن  ود  امـش  زا  کیمادـک  یلو  مشکب ، عفقم  نبا  لتق  ماهتا  هب  الا ن  ار  نایفـس  هک  درادـن  یعنام  نم  يارب  : ) تفگ شیوخ  ياهومع 
دراو ملاس  هدنز و  دوب  شرـس  تشپ  هک  يرد  هب  درک  هراشا  رد  نیا  زا  نایفـس  نتـشک  زا  دـعب  دوب و  هدـنز  عفقم  نبا  رگا  هک  دوش  یم  راد 
نبا هک  ادابم  دنتفگ : دوخ  شیپ  دندنامرد و  هدز  تریح  لاؤس  نیا  باوج  رد  نامیلـسو  یـسیع  @ .)؟ مشکب نایفـس  صاصق  هب  ار  وا  دش ،

تشذگ اهتدم  دنتفر . دندرک و  رظن  فرص  دوخ  ياوعد  زا  راچان  دشاب . هداتـسرف  هفیلخ  دزن  ملاس  هدنز و  ار  وا  نایفـس  دشاب و  هدنز  عفقم 
بایسآ زا  اهبآ  هک  اهتدم  زا  دعب  دش . یم  شومارف  تشاد  مه  شا  هرطاخ  مک  مک  دشن . هدینش  هدید و  يربخ  يرثا و  عفقم  نبا  زا  رگید  و 

هب تیعمج ، روضح  رد  زور ، کی  یتح  تسا . هدز  یم  شین  ار  هیواعم  نب  نایفـس  شیوخ ، نابز  اب  هراومه  عفقم  نبا  هک  دـش  مولعم  داتفا ،
ياهومع نامیلـس ، یـسیع و  سرت  زا  یلو  دریگب ، ار  عفقم  نبا  نابز  ماقتنا  ات  هدوب  نیمک  رد  هشیمه  نایفـس  تسا . هتفگ  رداـم  مانـشد  يو 

يومع یلع ، نب  هّللادبع  يارب  يا  همان  ناما  دش ، رارق  هک  دوب  نیا  هثداح  دتفا : یم  قافتا  يا  هثداح  هکنآ  ات  تسا  هدرک  یمن  تأرج  هفیلخ 
ناما نآ  هک  درک  تساوخرد  دوب  شناردارب  ریبد  هک  عفقم  نبا  زا  یلع ، نب  هّللادبع  دنک . اضما  ار  نآ  روصنم  دوش و  هتـشون  روصنم ، رگید 

هناخاتسگ هدننز و  تاریبعت  دوب ، هدرب  مان  هک  یطیارش  نمـض  همان ، ناما  نآ  رد  تشون ، درک و  میظنت  ار  نآ  مه  عفقم  نبا  دسیونب . ار  همان 
یسک هچ  دیسرپ : دش . تحاران  ریغتم و  تخس  دیسر ، روصنم  تسد  هب  همان  یتقو  دوب . هدرک  یسابع  كافـس  هفیلخ  روصنم ، هب  تبـسن  يا 

رادـنامرف هیواعم  نب  نایفـس  ًالبق  هک  درک  ادـیپ  وا  هیلع  ار  تاساسحا  ناـمه  زین  روصنم  عفقم ،) نبا  : ) دـش هتفگ  تسا ؟ هدرک  میظنت  ار  نیا 
نبا يزور  هکنآ  ات  تشگ  یم  تصرف  یپ  رد  نایفس  نک . هیبنت  ار  عفقم ) نبا   ) هک تشون  نایفس  هب  هنامرحم  روصنم  دوب . هدرک  ادیپ  هرـصب 

نامالغ و زا  يا  هدـع  نایفـس و  دـش ، دراو  هک  یتقو  تشاذـگ . رد  نوریب  ار  شبکرم  مالغ و  تفر و  نایفـس  هناـخ  هب  یتجاـح  يارب  عفقم 
نآ ات  هک  ییاهنابز  مخز  داتفا ، عفقم  نبا  هب  نایفس  مشچ  هک  نیمه  دوب . لعتشم  اجنآ  رد  مه  يرونت  دندوب و  هتـسشن  یقاتا  رد  شنامیخژد 

وا و هب  درک  ور  دش . لعتشم  دوب ، شولج  رد  هک  يرونت  نامه  دننام  هنیک  مشخ و  زا  شنوردنا  مسجم و  شرظن  رد  دوب ، هدینـش  وا  زا  زور 
نیرتدب هب  اجنامه  رد  دیـشخبن و  هدـیاف  یهاوخ  ترذـعم  تسا . ماقتنا  تقو  الاح  يداد ؟ ردام  مانـشد  نم  هب  زور  نآ  تسه  تدای  تفگ :

(. 63) درب نیب  زا  ار  عفقم ) نبا   ) یتروص

نابز ریشمش 

سلجم رد  يرجه ، موـس  نرق  همین  رد  یـسابع ، هرود  يارـس  هحیدـم  وـگوجه و  فورعم  رعاـش  یمورلا ، نبا  هب  فورعم  ساـبع ، نب  یلع 
رورغم شیوخ  نابز  ریـشمش  نایب و  قطنم و  تردق  هب  هشیمه  وا  دوب . مرگرـس  هتـسشن و  هّللادیبع ، نب  مساق  مان  هب  یـسابع ، دضتعملا  ریزو 

سکعرب درک . یمن  رهاظ  ار  دوخ  مشخ  یتحاران و  یلو  دوب ، نارگن  دیسرت و  یم  یلیخ  یمورلا  نبا  نابز  مخز  زا  هّللادیبع ، نب  مساق  دوب .
ترـشاعم زا  دز  یم  دب  لاف  يزیچ  ره  هب  تشاد و  هک  ییاه  طایتحا  اهـساوسو و  اه و  یلددب  همه  اب  یمورلا  نبا  هک  درک  یم  راتفر  يروط 
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. دش هجوتم  دروخ ، هکنآ  زا  دعب  یمورلا  نبا  دندرک . لخاد  رهز  یمورلا  نبا  ياذغ  رد  ات  داد  روتـسد  هنامرحم  مساق  درک . یمن  زیهرپ  وا  اب 
هار زا  نم  ناسرب . مردام  ردپ و  هب  ارم  مالس  سپ  يداتـسرف . ارم  هک  اجنامه  هب  يور ؟ یم  اجک  تفگ : مساق  دورب  هک  تساخرب  اج  زا  اروف 

شیوخ نابز  ریشمش  اب  هرخ  الاب  دیـشخبن . هدیاف  اه  هجلاعم  یلو  تخادرپ ، هجلاعم  هب  تفر و  شیوخ  هناخ  هب  یمورلا  نبا  مور . یمن  منهج 
(. 64) دمآرد ياپ  زا 

راکمه ود 

، رفن ود  نیا  دوب . هدش  هفوک  مدرم  همه  باجعا  دروم  یضابا ، دیزی  نب  هّللادبع  مکحلا و  نبا  ماشه  هناقداص  يراکمه  تیمیمـص و  افص و 
سنج دنتشاد . يزارخ  هزاغم  کی  رگیدکی ، تکرش  هب  ود  نیا  دندوب . هدش  یمیمص  نیما و  راکمه  ود  بوخ و  کیرـش  ود  لثملا  برض 
دزنابز عوضوم  نیا  دش  بجوم  هک  يزیچ  دادن . خر  يا  هرجاشم  فالتخا و  اهنآ  نایم  دندوب  هدنز  ات  دنتخورف . یم  دندروآ و  یم  يزارخ 
ًالماـک بطق  ود  رد  یبهذـم  هدـیقع  ظاـحل  زا  رفن ، ود  نیا  هک  دوب  نیا  ددرگ ، ماـع  صاـخ و  باـجعا  بجوم  رتـشیب  دوش و  مدرم  موـمع 

مالسلا و هیلع  قداص  رفعج  ماما  صاخ  باحـصا  نارای و  هیماما و  هعیـش  سانـشرس  نیملکتم  ءاملع و  زا  ماشه  اریز  دنتـشاد ؛ رارق  فلاخم 
، رفن ود  نیا  دوب  بهذم  هدـیقع و  زا  عافد  ياپ  هک  اجنآ  دوب . ( 65  ) هیـضابا ياملع  زا  دیزی  نب  هّللادبع  یلو  دوب . تیب  لها  تماما  هب  دقتعم 

لامک اب  دنهدن و  تلاخد  یگدنز  نوئـش  ریاس  رد  ار  یبهذـم  بصعت  دـندوب  هتـسناوت  اهنآ  یلو  دنتـشاد ، رارق  فلاخم  ًالماک  ههبج  ود  رد 
ماشه نادرگاش  نایعیش و  هک  داتفا  یم  قافتا  رایسب  هکنیا  رت  بیجع  دنناسرب . نایاپ  هب  ار  هلماعم  بسک و  تراجت و  تکرـش و  راک  تناتم 

یبهذم هدیقع  فالخرب  ینانخـس  ندینـش  زا  هّللادبع  و  تخومآ . یم  اهنآ  هب  ار  عیـشت  لئاسم  لوصا و  ماشه  دـندمآ و  یم  هزاغم  نامه  هب 
دوب عیشت  بهذم  هیلع  ابلاغ  هک  ار  ناشدوخ  یبهذم  تامیلعت  ماشه  مشچ  ولج  رد  دندمآ و  یم  هیضابا  زین ، داد . یمن  ناشن  یتحاران  دوخ ،

وت میراکمه . یمیمـص و  تسود  رگیدکی  اب  وت  نم و  تفگ : ماشه  هب  هّللادبع  زور  کی  داد . یمن  ناشن  یتحاران  ماشه  دـنتفرگ و  یم  ارف 
هّللادبع باوج  رد  ماشه  ینک  جیوزت  نم  هب  ار  همطاف  ترتخد  يریذـپب و  تدوخ  يداماد  هب  ارم  هک  مراد  لیم  نم  یـسانش . یم  بوخ  ارم 

هب عوضوم  نیا  زا  ینخـس  رگید  درک و  توکـس  باوج  نیا  ندینـش  اب  هّللادـبع  تسا .) هنمؤم  همطاف  : ) هکنیا نآ  تفگ و  هلمج  کی  طـقف 
تـسناوت هک  دوب  گرم  اهنت  تفای . همادا  مه  زاب  اهنآ  يراکمه  دـنک . داجیا  یللخ  اهنآ  یتسود  رد  تسناوتن  زین  هثداح  نیا  درواـین . ناـیم 

(66) دزاس رود  مه  زا  ار  اهنآ  دزادنیب و  ییادج  تسود  ود  نیا  نیب 

هراوخبارش عنم 

يارب هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ینارقـش ، دنداد . یم  يزیچ  نآ  زا  سک  ره  هب  دندوب و  هدرک  زاب  ار  لاملا  تیب  قودنـص  روصنم ، روتـسد  هب 
. دریگب دوخ  يارب  یمهـس  ات  درک  یمن  ادـیپ  يا  هلیـسو  تخانـش ، یمن  ار  وا  یـسک  نوچ  یلو  دوب ، هدـمآ  لاملا  تیب  زا  یمهـس  تفاـیرد 

یم ثرا  هب  وا  زا  ار  يدازآ  مه  ینارقـش  ارهق  دوب و  هدرک  دازآ  ار  وا  ادخ  لوسر  هدوب و  هدرب  شدادجا  زا  یکی  هکنیا  رابتعا  هب  ار  ینارقش 
و دش . یم  بوسحم  ینارقـش  يارب  یباستنا  راختفا و  دوخ  هبون  هب  نیا  و  ادخ . لوسر  هدـش  دازآ  ینعی  دـنتفگ  یم  هّللا ) لوسر  یلوم  ، ) درب

يارب یمهس  ات  دوب  يا  هلیسو  انشآ و  نارگن  ینارقش  ياهمشچ  هک  نیب  نیا  رد  تسناد . یم  تلاسر  نادناخ  هب  هتـسباو  ار  دوخ  رظن  نیا  زا 
هک دیـشکن  یلوط  تفر و  ماـما  تفگ . ار  شیوخ  تجاـح  ولج و  تفر  دـید ، ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دریگب ، لاـملا  تیب  زا  شدوخ 

: تفگ يو  هب  ار  هلمج  نیا  زیمآ  تفطالم  ینحل  اـب  داد ، ینارقـش  تسد  هب  ار  نآ  هک  نیمه  دروآ . دوخ  اـب  هتفرگ و  ینارقـش  يارب  یمهس 
رتبوخ و ، دنناد یم  تلاسر  نادـناخ  هب  هتـسباو  ار  وت  يراد و  ام  اب  هک  یباستنا  هطـساو  هب  وت  زا  یلو  تسا ، بوخ  یـسک  ره  زا  بوخ  راک  )

دومرف ار  هلمج  نیا  قداص  ماما  تسا .) رت  حیبق  رت و  تشز  باستنا  نیمه  رطاخ  هب  وت  زا  یلو  تسا ، دب  سک  ره  زا  دب  راک  و  تسا . رتابیز 
تسناد یم  هکنیا  اب  ماما  هکنیا  زا  و  تسا . هاگآ  وا  يراوخبارش  ینعی  وا ؛ رـس  زا  ماما  هک  تسناد  هلمج  نیا  ندینـش  اب  ینارقـش  تشذگ . و 
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ار دوخ  تشگ و  راسمرش  شیوخ  نادجو  شیپ  یلیخ  دومن ، شبیع  هجوتم  ار  وا  تبحم  نمض  رد  درک و  تبحم  وا  هب  تسا ، راوخبارش  وا 
(. 67) درک تمالم 

هفیلخ نهاریپ 

ياپ هک  یمدرم  يو ، نتفگ  نخـس  لالخ  رد  دوب . ینارنخـس  لوغـشم  ربنم  الاب ي  يزور  شیوخ ، تفالخ  ناـمز  رد  زیزعلادـبع ) نب  رمع  )
راـضح و بجعت  بجوم  تکرح  نیا  دـهد . یم  تکرح  ار  شیوخ  نهاریپ  درب و  یم  تسد  هاـگ  هب  هاـگ  هفیلخ  دـندید  یم  دـندوب ، ربـنم 

یم تکرح  ار  نآ  دوش و  یم  شنهاریپ  هجوتم  هفیلخ  تسد  نتفگ  نخس  لالخ  رد  ارچ  دندیـسرپ : یم  دوخ  زا  همه  دش و  یم  ناگدنونش 
يراک طارفا  ناربج  نیملـسم و  لاملا  تیب  تیاـعر  يارب  هفیلخ  هک  دـش  مولعم  قیقحت  زا  سپ  دیـسر . رخآ  هب  دـش و  ماـمت  سلجم  دـهد ؟

يرگید نهاریپ  هتسش ، ار  نآ  نوچ  درادن و  رتشیب  نهاریپ  کی  دنا ، هدرک  لاملا  تیب  فارسا  ریذبت و  رد  يو  ناینیشیپ  فالسا و  هک  ییاه 
(. 68) دوشب کشخ  رتدوز  ات  دهد  یم  تکرح  ار  نآ  نونکا  و  تسا . هدیشوپ  ار  نهاریپ  هلصافالب  راچان  دشوپب ، هک  تسا  هتشادن 

لاح هتفشآ  ناوج 

مـشچ نیب ، نیا  رد  دندش . یم  هداد  زیمت  ًالماک  دارفا  دوب و  هدش  نشور  رگید  اوه  دـناوخ . مدرم  اب  دجـسم  رد  مرکا  لوسر  ار  حبـص  زامن 
فرط نآ  فرط و  نیا  هب  امئاد  داتسیا و  یمن  شنت  يور  دازآ  شرس  دیـسر . یم  رظن  هب  يداع  ریغ  شلاح  هک  داتفا  یناوج  هب  مرکا  لوسر 

هدش رغال  کیراب و  شمادنا  هتفر ، ورف  رـس  هساک  رد  شیاهمـشچ  هدش ، درز  شگنر  دید  درک ، ناوج  هرهچ  هب  یهاگن  درک . یم  تکرح 
تمالع و دـهد . یم  ناشن  ار  نآ  تقیقح  هک  دراد  يراثآ  ینیقی  ره  ! ) هّللا لوسر  ای  منیقی  لاـح  رد  یلاـح .)؟ هچ  رد  : ) دیـسرپ وا  زا  تسا .
اب نم  ار  اـهزور  تسا و  هتفرگ  نم  مشچ  زا  ار  باوخ  اهبـش  رد  هداد ، رارق  درد  نیرق  ارم  هک  تسا  ناـمه  نم  نیقی  تسیچ )؟ وـت  نیقی  رثا 

راگدرورپ شرع  هک  تسا  نیا  لثم  ما . هدرک  ور  رگید  يوس  نآ  هب  هدنادرگور و  اهیف  ام  ایند و  مامت  زا  رگید  مناسر . یم  نایاپ  هب  یگنشت 
میلا باذـع  رد  ار  ناـیخزود  میعن و  رد  ار  ناـیتشهب  هک  تسا  نیا  لـثم  منیب . یم  ار  قیـالخ  عیمج  رـشح  نینچمه  باـسح و  فقوم  رد  ار 
درک مدرم  هب  ور  مرکا  لوسر  تسا . هتخادنا  ینینط  مشوگ  رد  الا ن  نیمه  منهج  شتآ  بیهل  يادص  هک  تسا  نیا  لثم  منک . یم  هدهاشم 

تلاـح نیا  : ) دومرف درک و  ناوج  نآ  هب  ور  دـعب  تسا .) هدرک  نشور  ناـمیا  رون  هب  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  نیا  : ) دومرف و 
لوسر دـیامرف . مبیـصن  ار  قح  هار  رد  تداهـش  داهج و  دـنوادخ  نک  اعد  هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ناوج  رادـهگن .) دوخ  يارب  ار  وکین 

، دش دیهش  گنج  نآ  رد  هک  يرفن  نیمهد  درک . تکرـش  داهج  نآ  رد  ناوج  نآ  دمآ و  شیپ  يداهج  هک  دیـشکن  یلوط  درک . اعد  مرکا 
(69 .) دوب ناوج  نامه 

هشبح نارجاهم 

هب هک  ار  يدارفا  تساوتن  اهنت  هن  نایکم ، ياه  يریگتخـس  اهراشف و  دـش . یم  هدوزفا  هکم  رد  نیملـسم  هدـع  رب  هام ، هب  هام  لاس و  هب  لاـس 
نوزفازور موجه  دریگب . مالـسا  يوس  هب  نز  درم و  زا  ار  مدرم  موجه  ولج  دوب  هتـسناوتن  هکلب  دنادرگرب ، مالـسا  زا  دـندوب  دـیورگ  مالـسا 

چیه اب  هک  نانآ  ندیبسچ  مکحم  تجامـس و  رارـصا و  مالـسا و  زا  ناناملـسم  ندروخن  رـس  ندشن و  درـسلد  دـعب  مالـسا و  يوس  هب  مدرم 
. دندوزفا یم  نیملسم  تیذا  رازآ و  لمع و  تدش  رب  زور  هب  زور  درک و  یم  نیگمشخ  یبصع و  ار  شیرق  رتشیب  دنتشگ  یمن  رب  يا  هلیسو 
هب دـنک ، هاتوک  ناناملـسم  رـس  زا  ار  شیرق  تسد  اتقوم  هکنیا  يارب  مرکا  لوسر  دـندرک . یم  ربص  نانچمه  دـش و  گنت  نیملـسم  رب  راـک 

لداـع و درم  هـشبح  یلعف  ياورناـمرف  نوـچ  دوـمرف  دـننک . ترجاـهم  هـشبح  يوـس  هـب  دـنوش و  جراـخ  هـکم  زا  درک  داهنـشیپ  ناناملـسم 
ناناملـسم زا  يدایز  هدع  دزاس . مهارف  همه  يارب  یجرف  لاعتم  يادخ  دعب  ات  دیرب  رـس  هب  وا  راوج  رد  یتدم  دـیناوت  یم  تسا ، يرتسگداد 
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وحن چـیه  هب  هکم  رد  هک  ار  شیوخ  یبهذـم  ضیارف  لامعا و  دـندرک و  یم  یگدـنز  هدوسآ  تحار و  اجنآ  رد  دـندرک . ترجه  هشبح  هب 
علطم اهنآ  شیاسآ  هشبح و  هب  ناناملـسم  نتفر  زا  هک  نیمه  شیرق  دـنداد . یم  ماجنا  هنادازآ  اجنآ  رد  دـنهد  ماجنا  هنادازآ  دنتـسناوت  یمن 

ات دننک  يراک  هک  دندیـشک  هشقن  دـندرک و  اروش  دوخ  نایم  رد  دوش ، لیکـشت  اجنآ  رد  مالـسا  يارب  ینوناک  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دـندش ،
دندرک باختنا  دوخ  نایم  زا  كریز  هتسیاش و  درم  ود  روظنم ، نیا  يارب  دنریگب . رظن  تحت  هشیمه  لثم  دننادرگرب و  هکم  هب  ار  ناناملـسم 

هک یـشاجن  ناـیفارطا  اهتیـصخش و  نارـس و  يارب  يرگید  داـیز  يایادـه  هـشبح و  هاـشداپ  یــشاجن  يارب  يداـیز  يایادـه  اـهنآ  هارمه  و 
یشاجن نایفارطا  اسؤر و  غارـس  هب  لوا  هشبح ، هب  دورو  زا  دعب  هک  دنداد  روتـسد  رفن  ود  نیا  هب  دنداتـسرف . دوب  رثؤم  هاشداپ  رد  ناشنانخس 

زین امـش  نید  هب  دنا و  هتـشگرب  ام  نید  زا  اریخا  ام  نادان  هبرجت و  یب  ناناوج  زا  یعمج  دییوگب : اهنآ  هب  دیهدب و  ار  اهنآ  يایاده  دـیورب و 
زا ار  اهنیا  مینک  شهاوخ  امش  زا  هک  دنا  هداتسرف  امش  شیپ  ار  ام  ام ، موق  ناگرزب  رباکا و  امـش . روشک  هب  دنا  هدمآ  الاح  دنا و  هدشن  دراو 

ار ام  رظن  امـش  دوش ، یم  حرطم  یـشاجن  روضح  رد  بلطم  نیا  یتقو  مینک  یم  شهاوخ  دـییامن ، میلـست  ام  هب  دـینک و  نوریب  دوخ  روشک 
لوق اهنآ  همه  زا  دـنداد و  يا  هیدـه  کی  ره  هب  دـندرک و  تاقالم  ار  اهتیـصخش  ناگرزب و  کی  کـی  شیرق ، ناگداتـسرف  دـینک !! دـییأت 

میدـقت ار  دوخ  سیفن  یلاع و  يایادـه  دـنتفر و  یـشاجن  دوخ  روضح  هب  سپـس  دـننک . دـییأت  ار  نانآ  رظن  هاشداپ  روضح  رد  هک  دـنتفرگ 
رظن همه  دنتفگ ، نخـس  شیرق  ناگدنیامن  عفن  هب  همه  سلجم ، نانیـشن  هیـشاح  یلبق ، رارق  قبط  دنتـشاد . نایب  ار  شیوخ  تجاح  دندرک و 

، دشن رظن  رکف و  نیا  میلست  یـشاجن  دوخ  یلو  دوش . هداد  شیرق  ناگدنیامن  هب  ار  اهنآ  میلـست  ناناملـسم و  جارخا  روتـسد  اروف  هک  دنداد 
اهنآ هیلع  یبایغ  مکح  هدیدن ، هدرکن و  قیقحت  نم  هک  تسین  حیحـص  نیا  دنا ، هدروآ  هانپ  نم  روشک  هب  دوخ  نیمزرـس  زا  یمدرم  : ) تفگ
هلمج نیا  هک  یتقو  منکب .)؟ دـیاب  هچ  منیبب  ات  مونـشب  ار  ناشنخـس  منک و  راضحا  ار  اهنآ  تسا  مزال  مهدـب . جارخا  روتـسد  منک و  رداـص 

، دندیسرت یم  نآ  زا  هک  يزیچ  اریز  تفرگ ؛ ندیپط  ناشبلق  دیرپ و  شیرق  ناگدنیامن  تروص  زا  گنر  دش ، جراخ  یـشاجن  ناهد  زا  رخآ 
هن رگم  نوچ  دنوشن ؛ وربور  یشاجن  اب  دننامب و  هشبح  رد  ناناملسم  دنداد  یم  حیجرت  نانآ  دوب . ناناملسم  اب  یشاجن  ندش  ور  هب  ور  نامه 

نانخس هلسلس  کی  ندینش  زا  هدش ، نید  نیا  نوتفم  هک  سک  ره  دراد و  مالک )  ) و نخس )  ) زا دراد  هچره  دیدج  شیک  نیا  هک  تسا  نیا 
هتفهن نانخس  نآ  رد  زیمآرحس  يا  هبذاج  هک  تسا  نیا  هن  رگم  هدش ؟ یحو  نم  هب  ادخ  بناج  زا  دیوگ  یم  دمحم  هک  تسا  یصوصخ  هب 

نیا رد  دـندناوخ و  سلجم  نیا  رد  دـنراد ، ظفح  ناـش  همه  هک  نانخـس  ناـمه  زا  دـندمآ و  ناناملـسم  دـیاش  دـناد ؟ یم  هک  ـالاح  تسا ؟
داد روتسد  یـشاجن  تسا . هتـشذگ  راک  زا  راک  درک ، دیاب  هچ  یلو  دنک . یم  درک و  یم  هکم  سلاجم  رد  هک  درک  ار  رثا  نامه  زین  سلجم 

شیرق و ناگدنیامن  ندمآ  زا  ناناملسم  دنروایب . يو  روضح  هب  نیعم  عقوم  رد  دنا ، هدروآ  هانپ  هشبح  روشک  هب  دنیوگ  یم  هک  ار  هدع  نیا 
هاگآ ًالماک  هشبح ، هب  ندـمآ  زا  ناشروظنم  یـشاجن و  رابرد  نانیـشن  هیـشاح  لاجر و  ياه  هناخ  هب  ناشدـمآ  تفر و  ناـنآ و  ياـه  هیدـه 

دمآ یشاجن  رومأم  هک  یتقو  دنوش . هدنادرگرب  هکم  هب  دنوش  روبجم  دوش و  رگراک  اهنآ  هشقن  ادابم  هک  دندوب  نارگن  رایسب  هتبلا  و  دندوب .
اه و يأر  دنیوگب ؟ هچ  سلجم  نآ  رد  هک  دندرک  اروش  دندش و  عمج  هدـمآ . ناشرـس  يالاب  ات  رطخ  هک  دنتـسناد  درک ، راضحا  ار  نانآ  و 
مالـسا و تقیقح  دـعب  دـننک و  فـیرعت  تیلهاـج  رد  ار  ناـشدوخ  عـضو  ینعی  دـنیوگن ؛ يزیچ  تـقیقح  زج  هـک  دـش  قـفتم  هـمه  اـهرظن 
رکف و نیا  اب  دنیوگن . عقاو  فالخرب  هملک  کی  دننکن و  نامتک  ار  يزیچ  چیه  دننک . حیرشت  ار  یمالسا  توعد  حور  مالسا و  ياهروتسد 

هدع هک  داد  روتسد  یشاجن  دوب ، حرطم  دیدج  نید  کی  فارطا  رد  قیقحت  عوضوم  نوچ  زین  فرط  نآ  زا  دندش . دراو  سلجم  هب  میمصت 
تافیرـشت اب  اه  ( فقـسا  ) زا يدایز  هدع  دنـشاب . رـضاح  سلجم  رد  دوب ، حیـسم  بهذم  هک  هشبح  تقو  نآ  یمـسر  بهذم  ياملع  زا  يا 

رارق دوخ  صوصخم  ياج  رد  کیره  زین  یتلود  تاماقم  دش . هتـشاذگ  سدقم  باتک  کی  مادک ، ره  ولج  دـندرک . تکرـش  یـصوصخم 
یشاجن دوخ  دوب . هداد  سلجم  هب  یصاخ  لالج  هوکش و  هداد ، رگیدکی  تسد  هب  تسد  یبهذم  تافیرشت  یتنطلـس و  تافیرـشت  دنتفرگ .

لباقم رد  رایتخا  یب  يا  هدننیب  ره  دندوب . هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  تاجرد ، بیترت  هب  مادک ، ره  نارگید  دوب و  هتـسشن  سلجم  ردص  رد 
ار دوخ  هداد و  نانآ  هب  یـصاخ  تناـتم  راـقو و  مالـسا ، هب  داـقتعا  ناـمیا و  هک  ناناملـسم  دـش . یم  عضاـخ  تافیرـشت  تمظع و  همه  نآ 
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یبا نب  رفعج  دـندش . تمظع  اب  سلجم  نآ  دراو  راقو  شمارآ و  هنینأمط و  اب  دـندید ، یم  ياـپ ) رتخا  تفه  كراـت  رب  رـس و  ریز  تشخ  )
. دنرادن هوکـش  لالج و  همه  نآ  هب  یهجوت  چیه  هکنیا  لثم  یلو  دندش . دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  وا ، لابند  هب  نیریاس  ولج و  رد  بلاط ،
، دـندرکن تسا ، ندز  هسوب  كاخ  هب  يراسکاخ و  راهظا  هک  تنطلـس  ماقم  هب  تبـسن  ار  نامز  لومعم  بدا  تیاـعر  هکنیا ، همه  زا  رتـالاب 

نید : ) دنداد باوج  اروف  اهنآ  اما  تفرگ ، رارق  ضارتعا  دروم  دش ، یم  یقلت  یتناها  هلزنم  هب  هک  نایرج  نیا  دـندرک . مالـس  دـندش و  دراو 
لمع و نآ  ندید  مینک .) يراسکاخ  راهظا  هناگی  يادخ  ریغ  لباقم  رد  دـهد  یمن  هزاجا  ام  هب  میا ، هدروآ  هانپ  اجنیا  هب  نآ  رطاخ  هب  هک  ام 

اهتمظع ریاس  هک  داد  ناناملسم  هب  یبیجع  تیـصخش  تمظع و  تبیه و  تخادنا و  اهلد  رد  یبعر  لمع ، نآ  هیجوت  رد  نخـس ، نیا  ندینش 
هچ امش ، دیدج  نید  نیا  : ) دیـسرپ دش ، اهنآ  زا  یـسرپزاب  راد  هدهع  اصخـش  یـشاجن  تفرگ . رارق  عاعـشلا  تحت  همه  سلجم  ياهلالج  و 

( بلاط یبا  نب  رفعج   ) اب هشبح  رد  ناناملسم  تماعز  تسایر و  ام .)؟ نید  اب  مه  تسا و  زیامتم  امـش  دوخ  یلبق  نید  اب  مه  هک  تسا  ینید 
: تفگ رفعج  دشاب . تالاؤس  هد  باوج  تاحیضوت و  راد  هدهع  وا  هک  دوب  نیا  رب  رارق  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رتگرزب  ردارب 

یم محر  عطق  میدـش ، یم  اـشحف  بکترم  میدروـخ ، یم  رادرم  میدـیتسرپ ، یم  تب  میدرب ، یم  رـس  هب  یناداـن  رد  هک  میدوـب  یمدرم  اـم  )
هب يربمغیپ  دنوادخ  هک  میدرب  یم  رس  هب  یتلاح  نینچ  رد  دندروخ ، یم  ار  ام  يافعـض  ام  يایوقا  میدرک ، یم  يدب  ناگیاسمه  هب  میدرک ،

اهتب و شتسرپ  زا  دناوخ و  اتکی  يادخ  تدابع  دیحوت و  هب  ار  ام  وا  میسانش . یم  ًالماک  ار  وا  ینمادکاپ  بسن و  هک  دومرف  ثوعبم  ام  يوس 
ار ام  سوفن . مارتحا  یگیاسمه و  شوخ  محر و  هلـص  تناما و  يادا  راتفگ و  رد  یتسار  هب  داد  ناـمرف  ار  اـم  تشادزاـب . اـهبوچ  اـهگنس و 
رد نتفرگن  کیرـش  هب  داد  نامرف  ار  ام  نمادـکاپ . نانز  نتخاـس  مهتم  میتی و  لاـم  ندروخ  لـطاب و  نخـس  اـشحف و  باـکترا  زا  درک  یهن 

مدرمـشرب هک  اهروتـسد  نیا  زا  میدرک و  قیدـصت  ار  وا  میدروآ و  نامیا  وا  هب  مه  ام  هزور و …  تاکز و  زامن و  هب  ادـخ و  يارب  تداـبع 
هک یعضو  نامه  هب  میدرگرب  مینک و  اهر  ار  اهروتسد  نیا  هک  دندیچیپ  ام  هب  دنداد و  رارق  ضرعت  دروم  ار  ام  ام ، موق  یلو  میدرک ، يوریپ 

رارق هجنکش  تحت  دندرک و  باذع  ار  ام  میدرک ، عانتما  نوچ  و  میتشاد . هک  اهیتسپ  نامه  یتسرپ و  تب  هب  میدرگرب  زاب  میتشاد ، قباس  رد 
اجنیا هب  هک  رفعج  نخـس  میـشاب .) نما  نیرق  اجنیا  رد  هک  میراودیما  میدمآ و  امـش  روشک  هب  میدرک و  اهر  ار  اجنآ  ام  هک  دوب  نیا  دنداد .

.)؟ یتسه ظفح  يزیچ  هدمآ ، وا  يوس  هب  رگید  ناهج  زا  تسا و  یحو  دیوگ  یم  امـش  ربمغیپ  هک  یتاملک  نآ  زا  : ) تفگ یـشاجن  دیـسر ،
اصخش مه  هاشداپ  دوخ  دندوب و  بهذم  یحیسم  همه  هک  سلجم  عضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  رفعج  ناوخب .) يرادقم  : ) یشاجن یلب .) : ) رفعج
هکرابم هروس  دز ، یم  جوم  تیحیسم  تاساسحا  زا  سلجم  دندوب و  هتشاذگ  ولج  ار  لیجنا  سدقم  باتک  همه  اه  ( فقسا  ) دوب و یحیـسم 

کی ياه  همتاخ  هاتوک و  ياـه  هلـصاف  هک  ار  هروس  نآ  تاـیآ  درک و  زاـغآ  تساـیرکز  ییحی و  یـسیع و  میرم و  هب  طوبرم  هک  ار  میرم 
قطنم تایآ ، نیا  ندـناوخ  اب  تساوخ  انمـض  رفعج  دـناوخ . ماکحتـسا  هنینأمط و  اـب  دروآ . یم  دـیدپ  یـصوصخم  گـنهآ  اـهنآ ، تخاون 
اهتنم هب  ار  میرم  یـسیع و  هکنیا  نیع  رد  نآرق  هک  دنامهفب  دنک و  نایب  نایحیـسم  يارب  میرم  یـسیع و  هراب  رد  ار  نآرق  حیحـص  لدـتعم و 

اه هنوگ  رب  همه  اهکـشا  تفرگ ، دوخ  هب  یبـیجع  عضو  سلجم  دراد . یم  هاـگن  رود  تیهوـلا  میرح  زا  ار  اـهنآ  دـنک ، یم  سیدـقت  هجرد 
ور دعب  تسا .) هشیر  کی  زا  یسیع  نانخس  نانخس و  نیا  تسا ، اه  نیمه  هتفگ  یسیع  هچنآ  تقیقح  ادخ  هب  : ) تفگ یشاجن  دش . يراج 

دش و ناملـسم  امـسر  ادعب  یـشاجن  درک .) در  ناشدوخ  هب  مه  ار  اهنآ  يایاده  ناتراک ، لابند  دیورب  : ) تفگ شیرق و  ناگدـنیامن  هب  درک 
(70 .) دناوخ زامن  شا  هزانج  رب  رود  زا  مرکا  لوسر  تفر . ایند  زا  يرجه  مهن  لاس  رد 

باتفآ رگراک و 

هک دوب  هدرک  تیلاعف  نانچ  . دوب مرگرس  شیوخ  ناتسوب  رد  تشاد و  تسد  رد  لیب  نترب و  يرگراک  ربز  هماج ي  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
، تفگ دوخ  شیپ  درک . هدـهاشم  جـنر  بعت و  نآ  رد  ار  ماما  و  دـش ! دراو  ینابیـش  رمعوبا و  لاح ، نیا  رد  دوب . هتفرگ  قرع  ار  شیاـپارس 

شدوخ يراچان  يور  زا  هدوبن و  رگید  یـسک  هک  تسا  نیا  هدش  راک  نیا  يدـصتم  هتفرگ و  تسد  هب  لیب  اصخـش  ماما  هکنیا  تلع  دـیاش 
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هک مراد  تسود  اساسا  نم  هن ، : ) دومرف ماما  مهد .) یم  ماجنا  نم  دیهدب ، نم  هب  ار  لیب  نیا  : ) درک ضرع  دـمآ و  ولج  هدـش ، راک  هب  تسد 
(. 71) دروخب باتفآ  دشکب و  جنر  يزور  لیصحت  يارب  درم 

ون هیاسمه 

يو بیـصن  يراومهان  هیاسمه  هک  دش  هجوتم  هزات  دـش ، لقتنم  اجنآ  هب  دـیرخ و  هنیدـم  تالحم  زا  یکی  رد  يدـیدج  هناخ  يراصنا  درم 
هنافـسأتم ما ، هدش  لقتنم  اجنآ  هب  ما و  هدیرخ  يا  هناخ  هلیبق ، نالف  نایم  هلحم ، نالف  رد  درک : ضرع  دـمآ و  مرکا  لوسر  روضح  هب  هدـش .
ناـنیمطا متـسین . ناـما  رد  زین  شرـش  زا  تسین ، تداعـس  ریخ و  نم  يارب  شدوجو  اـهنت  هن  هک  تسا  یـصخش  نم  ناـگیاسمه  نیرتکیدزن 

دادـقم دـنا  هتفگ  هک  ار  رگید  یـصخش  رذوبا و  ناملـس  یلع ، رفن : راهچ  مرکا  لوسر  دزاسن . مهارف  ارم  رازآ  نایز و  تاـبجوم  هک  مرادـن 
ناما رد  وا  رازآ  زا  شناگیاسمه  سک  ره  هک  دننک  غالبا  درم  زا  نز و  زا  مدرم  مومع  هب  دجسم  رد  دنلب  يادص  اب  درک ، رومأم  تسا  هدوب 
فرط ره  زا  : ) دومرف درک و  هراشا  فرط  راهچ  هب  دوخ  تسد  اب  مرکا  لوسر  دعب  دش . رارکت  تبون  هس  رد  مالعا  نیا  درادن . نامیا  دنشابن 

(. 72 () دنوش یم  بوسحم  هیاسمه  هناخ  لهچ  ات 

نخس نیرخآ 

قداص ماما  شراوگرزب  رهوش  تافو  تبسانم  هب  وا  هب  نتفگ  تیلست  يارب  هک  ریصبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ردام  هدیمح ، ما  مشچ  ات 
تعاس رد  وت  : ) تفگ ریـصبوبا  هب  داتـسیا  هدیمح  ما  هیرگ  هک  نیمه  تسیرگ . یتخل  زین  ریـصبوبا  دش . يراج  شیاهکـشا  هداتفا  دوب  هدمآ 

قیاقد ماما  دوب ، ماما  یگدنز  رخآ  تاظحل  : ) تفگ يا ؟ هیضق  هچ  دیسرپ : ریصبوبا  داتفا .) قافتا  یبیجع  هیضق  يدوبن ، رضاح  ماما  راضتحا 
دارفا عیمج  الا ن  نیمه  : ) دومرف تشادرب و  مه  يور  زا  ار  اهکلپ  ماما  ناهگان  دوب . هداتفا  مه  يور  اهکلپ  درک . یم  یط  ار  دوخ  رمع  رخآ 

عمج ار  همه  میدرک و  تمه  مه  اـم  دوب . هداد  يروتـسد  وچمه  ماـما  تقو  نیا  رد  دوب . یبـیجع  بلطم  دـینک .) رـضاح  ارم  نادـنواشیوخ 
، ساسح هظحل  نیا  رد  ماما  هک  هدامآ  رظتنم و  همه  دشاب . هدشن  رـضاح  اجنآ  هک  هدـنامن  یقاب  ماما  ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  یـسک  میدرک .

بیصن زگره  ام  تعافـش  : ) دومرف هداد  رارق  بطاخم  ار  تیعمج  دید ، رـضاح  ار  همه  هک  نیمه  ماما ، دیوگب ؟ هچ  دنکب و  هچ  دهاوخ  یم 
(. 73 () دش دهاوخن  دنرامش  یم  کبس  ار  زامن  هک  یناسک 

هبیسن

یگرزب تحارج  کی  زا  دوب ، هدنام  یقاب  دش ) یم  هدـناوخ  هرامع ) ما  ، ) هرامع شرـسپ  مان  هب  هک   ) بعک رتخد  هبیـسن  هناش  يور  هک  يرثا 
تقو نآ  رد  ای  دـندوب . هدرکن  كرد  ار  ادـخ  لوسر  رـصع  هک  یناوج  ناـنز  نارتخد و  صخ  ـالاب  ناـنز و  درک . یم  تیاـکح  هتـشذگرد 

هب رجنم  هک  ار  یکانلوه  يارجام  وا  زا  يدایز  يواکجنک  اب  دـندش ، یم  هبیـسن  هناش  رـس  يدوگ  هجوتم  انایحا  هک  یتقو  دـندوب . کـچوک 
( هبیسن . ) دنونشب شدوخ  نابز  زا  دحا )  ) هنحص رد  ار  هبیسن  زیگنا  تریح  ناتساد  دنتـشاد  لیم  همه  دندیـسرپ . یم  دوب  هدش  شا  هناش  مخز 

کشم طقف  وا  دننک . افد  ادخ  لوسر  زا  دگنجب و  رگیدکی  شود  هب  شود  شدنزرف  ود  رهوش و  اب  دحا  هنحص  رد  هک  درک  یمن  رکف  چیه 
هارمه هدرک و  هیهت  هچراـپ  زا  راوـن  يرادـقم  زین  دـناسرب . بآ  نیحورجم  هب  گـنج  نادـیم  رد  هکنآ  يارب  دوـب ، هدیـشک  شود  هب  ار  یبآ 
زاـغآ رد  ناناملـسم  درک . یمن  ینیب  شیپ  دوـخ  يارب  زور  نآ  رد  راـک ، ود  نیا  زا  شیب  وا  ددـنبب . ار  نیحورجم  ياـهمخز  اـت  دوـب  هدروآ 

تشاذگ و رارف  هب  اپ  نمشد  دنداد . نمشد  هب  یمیظع  تسکش  دنتشادن ، مه  یفاک  تازیهجت  دندوبن و  دایز  ددع  ظاحل  زا  هکنآ  اب  هزرابم 
تشپ زا  نمـشد  دندرک ، شیوخ  هفیظو  ماجنا  رد  نینیع )  ) لت نانابهگن  زا  هدع  کی  هک  یتلفغ  رثا  رد  دیـشکن  یلوط  یلو  درک ، یلاخ  اج 

وحن نیا  هب  ار  عضو  هک  نیمه  هبیـسن ) . ) دندش هدنکارپ  مرکا  لوسر  رود  زا  ناناملـسم  زا  يدایز  هدع  دش و  ضوع  عضو  دز ، نوخیبش  رس 

دلج 1و2 ناتسار  زا 110ناتساد  هحفص 45 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يدرم رپس  نامک . ریت و  زا  یهاگ  درک و  یم  هدافتسا  ریشمش  زا  یهاگ  تفرگ ، تسد  هب  ریـشمش  تشاذگ و  نیمز  هب  ار  بآ  کشم  دید ،
دوخ : ) دـشک یم  داـیرف  نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی  هک  دـش  هجوتم  تقو  کـی  داد . رارق  هدافتـسا  دروم  تشادرب و  زین  درک  یم  رارف  هک  ار 
هرز ود  درم  نآ  نوچ  و  درک . دراو  وا  رب  تبرـض  نیدـنچ  دـناسر و  وا  هب  ار  دوخ  اروف  هبیـسن  تساجک )؟ دـمحم  دوخ  تساـجک ؟ دـمحم 
لاس کی  ات  هک  دز  هبیـسن  عافد  یب  هناش  يور  یمکحم  تبرـض  وا  یلو  درکن ، ریثأت  وا  رد  نادنچ  هبیـسن  تابرـض  دوب ، هدیـشوپ  مه  يور 
دوز : ) دومرف دز و  ادص  ار  هبیـسن  نارـسپ  زا  یکی  دنک ، یم  ناروف  هبیـسن  هناش  زا  نوخ  دش  هجوتم  هک  نیمه  ادـخ  لوسر  درک . یم  اوادـم 
مخز شنارسپ  زا  یکی  دش  هجوتم  هبیسن  نیب ، نیا  رد  دش . رازراک  لوغـشم  هبیـسن  مه  زاب  تسب و  ار  ردام  مخز  يو  دنبب ) ار  تردام  مخز 
لوسر تسب . ار  شرـسپ  مخز  دروآرد و  دوب ، هدروآ  دوخ  اب  نیحورجم  يدـنب  مخز  يارب  راون  لکـش  هب  هک  ییاه  هچراـپ  اروف  هتـشادرب ،

مدنزرف : ) تفگ وا  هب  تسب  ار  دنزرف  مخز  هبیـسن  هک  نیمه  تشاد . هرهچ  رد  يدنخبل  نز  نیا  تماهـش  هدهاشم  زا  درک و  یم  اشامت  مرکا 
: دومرف داد و  ناشن  هبیـسن  هب  ار  یـصخش  مرکا ، لوسر  هک  دوب  هبیـسن  ناهد  هب  نخـس  نیا  زونه  شاب ) ندیگنج  يایهم  نک و  تکرح  دوز 

لوسر داتفا . نیمز  يور  هب  هک  تخاون  وا  ياپ  قاس  هب  يریـشمش  درب و  هلمح  درم  نآ  هب  رن  ریـش  لـثم  هبیـسن  دوب ) نیمه  ترـسپ  براـض  )
ناناملـسم زا  يا  هدـع  تخاس .) نشور  ار  وت  مشچ  دیـشخب و  رفظ  وت  هب  هک  رکـش  ار  ادـخ  یتفرگ ، ار  شیوخ  ماقتنا  بوخ  : ) دومرف مرکا 

، دحا هعقاو  زا  دعب  تفر . یمن  شندنام  هدنز  هب  يدایز  دیما  هک  دوب  هتـشادرب  يرایـسب  تاحارج  هبیـسن  حورجم ، يا  هدـع  دـندش و  دـیهش 
هبیسن درک . تکرح  رکشل  نوتس  دننک . تکرح  دسالاءارمح )  ) فرط هب  داد  روتسد  هلصافالب  نمـشد ، عضو  زا  نانیمطا  يارب  مرکا  لوسر 

( دـسالاءارمح  ) زا مرکا  لوـسر  هک  نیمه  دادـن . وا  هب  تکرح  هزاـجا  نیگنـس  ياـهمخز  یلو  دـنک ، تکرح  لاـح  ناـمه  هب  تساوـخ  زین 
نیا زا  ادخ  لوسر  دنداد . ار  وا  یتمالس  ربخ  داتـسرف . هبیـسن  یـسرپلاوحا  يارب  ار  یـصخش  هک  دوب  هدشن  دوخ  هناخ  لخاد  زونه  تشگرب ،

(. 74) دش رورسم  لاحشوخ و  ربخ 

حیسم شهاوخ 

: دـنتفگ نییراوح  میوگب .) دـیروآرب  ار  نآ  دـیهد  یم  لوـق  رگا  مراد ، یتجاـح  شهاوـخ و  نم  : ) تفگ نییراوـح  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
یم یتحاران  ساسحا  دوخ  رد  نییراوح  تسـش . ار  اهنآ  کیاکی  ياهاپ  درک و  تکرح  اج  زا  یـسیع  منک .) یم  تعاـطا  ینک  رما  هچره  )

، دیسر ماجنا  هب  راک  هک  نیمه  تسش . ار  همه  ياپ  یسیع  و  دندش ، میلست  دنریذپب ، ار  یسیع  شهاوخ  دندوب  هداد  لوق  نوچ  یلو  دندرک ،
مدرک ار  راک  نیا  : ) دومرف یـسیع  ار .) ام  ياپ  وت  هن  میتسـش  یم  ار  وت  ياـپ  اـم  هک  دوب  نیا  هتـسیاش  یتسه ، اـم  ملعم  وت  : ) دـنتفگ نییراوح 

عضاوت ات  مدرک  ار  راک  نیا  تسا . ملاع )  ) دریگب هدهع  هب  ار  مدرم  تمدخ  هکنیا  هب  رتراوازس  مدرم  همه  زا  هک  منامهفب  امش  هب  هکنیا  يارب 
عضاوت و ار  دوخ  شور  هار و  دیوش ، یم  مدرم  داشرا  میلعت و  راد  هدـهع  هک  نم  زا  دـعب  دـیریگ و  ارف  ار  عضاوت  سرد  امـش  مشاب و  هدرک 

یم تشد  مرن  نیمز  رد  هایگ  هک  هنوگ  نامه  ربکت ، هنیمز  رد  هن  دنک  یم  دـشر  عضاوت  هنیمز  رد  تمکح  اساسا  دـیهد . رارق  قلخ  تمدـخ 
(. 75 () ناتسهوک تخس  نیمز  رد  هن  دیور 

ارحص زا  مزیه  عمج 

جایتحا شتآ  مزیه و  هب  دندمآ ، دورف  فلع  یب  یلاخ و  ینیمزرس  رد  شباحـصا  اب  اهترفاسم  زا  یکی  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دومرف دوش  یمن  هدید  یمزیه  تسا ، یلاخ  ردقچ  نیمزرـس  نیا  دینیبب ، هّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دـینک ) عمج  مزیه  : ) دومرف دنتـشاد ،

هخاش رگا  دندرک و  یم  هاگن  نیمز  يورب  تقد  اب  دندش ، ارحـص  هناور  باحـصا  دنک .) عمج  دناوت  یم  هزادنا  ره  سک  ره  لاح  نیع  رد  )
عمج هچره  دارفا  همه  هک  نیمه  دروآ . دوخ  اـب  درک و  عمج  هّرذ  هّرذ  تسناوـت  هزادـنا  ره  سک  ره  دنتـشاد . یم  رب  دـندید  یم  یکچوـک 
مزیه نیمه  لثم  مه  کچوک  ناهانگ  : ) دومرف مرکا  لوسر  تقو  نیا  رد  دش . عمج  مزیه  يدایز  يرادقم  دـنتخیر ، مه  يور  دـندوب  هدرک 
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بیقعت دـیتسج و  امـش  هک  روط  ناـمه  دراد ، يا  هدـننک  بیقعت  هدـنیوج و  يزیچ  ره  یلو  دـیآ ، یمن  رظن  هب  ادـتبا  تسا ، کـچوک  ياـه 
یمن مشچ  هب  هک  درخ  ناهانگ  نامه  زا  دینیب  یم  زور  کی  دوش و  یم  اصحا  عمج و  مه  امـش  ناهانگ  دـش ، عمج  مزیه  ردـق  نیا  دـیدرک 

(. 76 () تسا هدش  عمج  یمیظع  هوبنا  دمآ ،

هرفس رد  بارش 

تدم یهاگ  داد . یم  رارق  رظن  تحت  دیبلط و  یم  قارع  هب  هنیدم  زا  ار  قداص  ماما  فلتخم  يا  هناهب  هب  راب  کی  دنچ  ره  یقیناود ، روصنم 
ار دوخ  رسپ  روصنم ، هاپس  نارس  زا  یکی  دوب ، قارع  رد  ماما  هک  تاقوا  نیا  زا  یکی  رد  دش . یم  عنام  زاجح  هب  تشگزاب  زا  ار  ماما  يدایز 
نآ رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دـندوب . رـضاح  همه  لاجر  فارـشا و  ناـیعا و  داد . یلـصفم  همیلو  درک و  توعد  ار  يداـیز  هدـع  درک ، هنتخ 

یکی نیب ، نیا  رد  دندش . ندروخاذغ  لوغشم  دنتسشن و  هرفس  رس  نیوعدم  دش و  رضاح  هرفس  دوب . قداص  ماما  دندوب . هدش  توعد  همیلو 
زا هراک  همین  قداص  ماما  اروف  دش ، هداد  وا  تسد  هب  هک  حدق  دنداد . شتسد  هب  بارـش  زا  یحدق  بآ ، هناهب  هب  تساوخ . بآ  نیوعدم  زا 
رـس رب  سک  ره  : ) تسا هدومرف  ادخ  لوسر  دومرف  تشگنرب . دننادرگرب ، اددـجم  ار  ماما  دنتـساوخ  تفر . نوریب  درک و  تکرح  هرفـس  رس 

(. 77 () تسا وا  رب  ادخ  تنعل  تسا  بارش  اجنآ  رد  هک  دنیشنب  يا  هرفس 

نآرق عامتسا 

درک و یم  طبـض  تشون و  یم  بترم  دش ، یم  لزان  نآرق  زا  هچره  هک  دوب  یناسک  زا  ینعی  دوب ؛ یحو  ناگدنـسیون  زا  یکی  دوعـسم  نبا 
شیوخ فحـصم  دوعـسم  نبا  منک ) شوگ  نم  ات  ناوخب  نآرق  يرادقم  : ) دومرف وا  هب  مرکا  لوسر  زور ، کی  درک . یمن  راذـگورف  يزیچ 

اْنئِج اذِا  َْفیَکَف  : ) هیآ 41 هب  دیـسر  ات  درک ، یم  شوگ  هجوت  تقد و  اب  مرکا  لوسر  دـناوخ و  یم  وا  دـمآ ، ءاسن  هکراـبم  هروس  دوشگ ، ار 
تما نیا  يارب  ار  وت  میرواـیب و  یهاوگ  یتما  ره  زا  هک  تقو  نآ  دـشاب  هنوگچ  ینعی  ًادیهَـش ؛ ِءـالُؤه  یلَع  َکـِبانئِجَو  ٍدیهَِـشب  ٍۀَُّما  ِّلُـک  ْنِم 

(. 78 () تسا یفاک  رگید  : ) دومرف دش و  کشا  زا  رپ  مرکا  لوسر  ياهمشچ  درک ، تئارق  ار  هیآ  نیا  دوعسم  نبا  هک  نیمه  میروایب .) هاوگ 

ماوع ترهش 

هماع اج  همه  دوب . هدیچیپ  تناید  اوقت و  سدـق و  هب  وا  ترهـش  و  دـش . یم  هدرب  رایـسب  یـصخش  مان  ماوع ، مدرم  نایم  رد  هک  دوب  يدـنچ 
سانلا ماوع  صـالخا  تدارا و  درم و  نآ  زا  نخـس  قداـص ، ماـما  رـضحم  رد  ررکم  دـنتفگ . یم  وا  يراوگرزب  یگرزب و  زا  نخـس  مدرم ،

هدوت تدارا  هقالع و  دروم  دح  نیا  ات  هک  ار  راوگرزب )  ) درم نآ  نارگید ، مشچ  زا  رود  هک  داتفا  رکف  هب  ماما  دمآ . یم  نایم  هب  وا  هب  تبسن 
رد ییاغوغ  دندوب  ماوع  هقبط  زا  همه  هک  يو  نادنمتدارا  دید  تفر ، وا  دزن  سانـشان ، روط  هب  زور ، کی  دنیبب . کیدزن  زا  هدش  عقاو  مدرم 

، درک بلج  ار  ماـما  رظن  هک  يزیچ  نیلوا  دوب . ناـیرج  رظاـن  دـنک ، یفرعم  دـنایامنب و  ار  دوخ  هکنآ  نودـب  ماـما  دـنا . هدرک  اـپب  وا  فارطا 
ناور وا  لابند  هب  هتـسهآ  ماما  تفرگ . شیپ  ار  یهار  ییاهنت  هب  دـش و  ادـج  مدرم  زا  وا  هکنآ  ات  دوب . يو  هنابیرف  ماوع  ياهتـسژ  اهراوطا و 

ولج درم  نآ  هک  دیـشکن  یلوط  تسا ؟ یلامعا  عون  هچ  زا  درم  نیا  هجوت  دروم  بلاج و  لامعا  دنک و  یم  هچ  دور و  یم  اجک  دنیبب  ات  دش 
نان ددع  ود  هتـسهآ  دید ، لفاغ  ار  ناکد  بحاص  مشچ  هک  نیمه  درم ، نیا  هک  درک  هدـهاشم  بجعت  لامک  اب  ماما  داتـسیا . ییاونان  ناکد 

ای هداد  ًالبق  ار  نان  لوپ  تسا و  يرادـیرخ  شروظنم  دـیاش  تفگ ، دوخ  اب  ماما  داـتفا . هار  درک و  یفخم  شیوخ  هماـج  ریز  رد  تشادرب و 
. داتفا هار  درک و  دنلب  ار  اهنان  دید  رود  ار  هراچیب  ياونان  مشچ  هک  نیمه  ارچ  سپ  دوب  روط  نیا  رگا  درک ، رکف  دعب  یلو  داد . دهاوخ  ادـعب 

مه اجنآ  داتـسیا ، شورف  هویم  کی  طاسب  لباقم  رد  دـید  هک  دوب  ییاونان  ناـکد  ناـیرج  رکف  رد  زونه  درک و  بیقعت  ار  درم  نآ  ماـما  زاـب 
ماما بجعت  رب  داتفا . هار  درک و  ناهنپ  دوخ  هماج  ریز  تشادرب و  رانا  ددـع  ود  دـید ، رود  ار  شورف  هویم  مشچ  ات  درک و  گـنرد  يرادـقم 

دلج 1و2 ناتسار  زا 110ناتساد  هحفص 47 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هار داد و  وا  هب  ار  اهرانا  اهنان و  ضیرم و  رفن  کی  غارـس  هب  تفر  درم  نآ  دید  هک  دیـسر  هجرد  اهتنم  هب  تقو  نآ  ماما  بجعت  دش . هدوزفا 
درک وگزاب  شیارب  ار  نایرج  مامت  مدید ) وت  زا  یبیجع  راک  زورما  نم  : ) تشاد راهظا  دناسر و  درم  نآ  هب  ار  دوخ  ماما  تقو  نیا  رد  داتفا ،
نم يدز ، سدـح  تسرد  یلب  ( ؟ يدـمحم نب  رفعج  وت  منک  یم  لاـیخ  تفگ : درک و  ماـما  هفاـیق  هب  یهاـگن  وا  تساوخ . حیـضوت  وا  زا  و 

هچ . ) یناداـن لـهاج و  هزادـنا  نیا  هک  سوسفا  اـما  یـشاب ، یم  بسن  تفارـش  ياراد  ییادـخ و  لوسر  دـنزرف  وت  هتبلا  مدـمحم .) نب  رفعج 
یمن نید  راک  رد  ار  هداس  باسح  کی  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ، تلاهج  ياهتنم  زا  ینک  یم  هک  یـشسرپ  نیمه  يدید )؟ نم  زا  یتلاهج 

.( دراد شاداپ  ربارب  هد  یکین  راک  ره  اِهلاْثمَا ؛ ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : ) هدومرف نآرق  رد  دنوادخ  هک  یناد  یمن  رگم  ینک ، كرد  یناوت 
نان ود  نم  سپ  باسح  نیا  يور  دراد ) رفیک  ربارب  کی  طـقف  دـب  راـک  ره  (79 ؛) اهَْلثِم ِّالا  يزُْجی  الَف  ِیَّسلِاب  ِۀَـئّ َءَّاج  ْنَمَو  : ) دومرف نآرق  زاـب 

ود نآ  نان و  ود  نآ  فرط  نآ  زا  اما  دش ، اطخ  راهچ  اعومجم  دش ، رگید  ياطخ  ود  مدیدزد  مه  رانا  ود  دش ، بوسحم  اطخ  ود  مدـیدزد 
باسح کی  اجنیا  رد  دوش . یم  نم  بیـصن  هنـسح  لهچ  اـعومجم  مراد ، هنـسح  هد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  ربارب  رد  مداد ، ادـخ  هار  رد  ار  راـنا 

نم 36 نیاربانب  دنام . یم  یقاب  شش  یـس و  مینک ، قیرفت  لهچ  زا  ار  راهچ  نوچ  هکنیا  نآ  و  دنک . یم  نشور  ار  بلطم  هجیتن  هداس  یلیخ 
هب هک  یئوت  لهاج  دـهدب ، گرم  ار  وت  ادـخ  !!! ) يزجاع نآ  كرد  زا  وت  متفگ  هک  يا  هداس  باسح  نآ  تسا  نیا  و  مراد . صلاخ  هنـسح 

لمع طقف  ادخ  (80 ؛) َنیقَّتُْملا َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِا  : ) دـیامرف یم  هک  يا  هدینـشن  رگم  ار  نآرق  هیآ  ینک . یم  باـسح  روط  نیا  دوخ  لاـیخ 
هانگ راهچ  تدوخ  رارقا  هب  وت  دـنک ، فقاو  تهابتـشا  هب  ار  وت  هک  تسا  یفاک  هداس  رایـسب  باسح  کی  الاح  دریذـپ ) یم  ار  ناراـگزیهرپ 
هانگ اهنآ  زا  کی  ره  ددع  هب  هکلب  يرادن ، يا  هنـسح  اهنت  هن  يداد  نارگید  هب  ناسحا  هقدص و  مان  هب  ار  مدرم  لام  نوچ  يدش و  بکترم 

. يرادن مه  يا  هنـسح  چـیه  دـش  هانگ  تشه  اعومجم  دـش و  هفاضا  وت  یلوا  هانگ  راهچ  رب  رگید  هانگ  راهچ  سپ  يدـش . بکترم  يرگید 
یتقو قداص  ماما  تشگرب . درک و  اهر  ار  وا  دوب ، هدـش  هریخ  ماما  تروص  هب  وا  هدز  تهب  نامـشچ  هک  یلاح  رد  درک و  ار  ناـیب  نیا  ماـما 

هدع هک  دوش  یم  ببس  ینید  روما  رد  تشز  هنالهاج و  ياه  هیجوت  اهریـسفت و  هنوگنیا  : ) دومرف درک ، لقن  ناتـسود  يارب  ار  ناتـساد  نیا 
(. 81 () دنزاس هارمگ  مه  ار  نارگید  دنوش و  هارمگ  يا 

داد ورین  بلاطوبا  هب  هک  ینخس 

يوس هب  ار  شیوخ  هار  درک و  یم  تمواقم  شیرق  لـباقم  رد  یبیجع  یتخـسرس  اـب  دـهدب  اهدـماشیپ  هب  یتیمها  هکنآ  نودـب  مرکا  لوسر 
هب نداد  تلالـض  یهارمگ و  تبـسن  ناتـسرپ و  تب  لقع  ندـناوخ  هاتوک  اهتب و  هب  تناـها  ریقحت و  زا  درک . یم  یط  تشاد  هک  ییاهفدـه 
ای دـندرک  شهاوخ  وا  زا  دنتـشاذگ و  نایم  رد  بلاطوبا  اب  ار  بلطم  دـندمآ ، گنت  هب  شیرق  رباکا  درک . یمن  غیرد  اهنآ  دادـجا  ناردـپ و 
ار شیرق  دوب  روط  ره  مرن  نابز  اب  بلاطوبا  دـنیآ . نوریب  وا  ولج  زا  امیقتـسم  شیرق  دراذـگب  هکنآ  ای  دریگب  ار  شا  هدازردارب  ولج  اصخش 
ره هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  دمحم  زا  نخس  يا  هناخ  ره  رد  دوبن ، لمحت  لباق  رگید  نایـشرق  يارب  تفرگ و  الاب  اجیردت  راک  ات  درک  تکاس 

ناوریپ هب  هورگ  هورگ  ای  یکی و  یکی  رانک  هشوگ و  زا  هکنیا  ار و  وا  راتفر  نانخس و  یتحاران ، ینارگن و  اب  دندیسر  یم  مه  هب  هک  رفن  ود 
میمـصت دوش . هاتوک  هلئاغ  نیا  دـیاب  تسه  روط  ره  هک  دـندش  لوقلا  قفتم  همه  دوبن ، یلطعم  ياج  دـندرک . یم  رکذ  دـنوش  یم  قحلم  وا 

شیرق رباکا  اسؤر و  دنیوگب . نخـس  وا  اب  رت  ممـصم  رت و  يدج  هبترم  نیا  دننک و  تبحـص  عوضوم  نیا  رد  بلاطوبا  اب  رگید  راب  دـنتفرگ 
وت مارتحا  يدرمریپ و  رطاخ  هب  اـم  یتفرگن ، يریگب و  ار  تا  هدازردارب  ولج  هک  میدرک  شهاوخ  وت  زا  اـم  دـنتفگ : دـندمآ و  بلاـطوبا  دزن 
رب دریگب و  بیع  ام  نایادـخ  رب  وا  هک  درک  میهاوخن  لمحت  رگید  یلو  میدـشن ، وا  ضرعتم  میراذـگب  نایم  رد  وت  اب  ار  بلطم  هکنآ  زا  لبق 

ار تا  هدازردارب  ولج  رگا  میا ، هدـمآ  تجح  مامتا  يارب  هعفد  نیا  دـهدب . یهارمگ  تلالـض و  تبـسن  ام  ناردـپ  هب  ددـنخب و  ام  ياـهلقع 
اپ زا  فرط  کـی  اـت  میوش  یم  گـنج  دراو  ود  ره  وا  وت و  اـب  مینک و  یمن  ار  وت  يدرمریپ  مارتحا و  تیاـعر  نیا  زا  شیب  رگید  اـم  يریگن 

مولعم دوب . هدینشن  شیرق  زا  یتشرد  نانخس  وچمه  زور  نآ  ات  تقو  چیه  درک . تحاران  یسب  ار  بلاطوبا  حیرـص ، موتامیتلوا  نیا  دیآرد .
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همه شا و  هدازردارب  شدوخ و  دشکب ، كانرطخ  ياج  هب  راک  دوش  انب  رگا  درادـن و  ار  شیرق  اب  هزرابم  تمواقم و  بات  بلاطوبا  هک  دوب 
هک الاح  : ) تفگ تشاذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  داتـسرف و  مرکا  لوسر  دزن  یـسک  هک  دوب  نیا  دش . دنهاوخ  هابت  شناگتـسب  لیماف و 

ریثأت بلاطوبا  رد  شیرق  موتامیتلوا  درک  ساسحا  مرکا  لوسر  میتسه .) رطخ  رد  ود  ره  وت  نم و  هک  نک  توکـس  هدیـشک ، اـجنیا  هب  راـک 
رگا هک  میوگب  ردـق  نیمه  ناجومع ! : ) دومرف درب ، بلاطوبا  دای  زا  ار  شیرق  نانخـس  همه  هک  تفگ  يا  هلمج  بلاـطوبا  باوج  رد  هدرک ،

مهاوـخن رب  زگره  مرادرب  دوـخ  تیلاـعف  توـعد و  زا  تسد  هک  دـنراذگب  نم  پچ  تسد  رد  ار  هاـم  نم و  تسار  تـسد  رد  ار  دیـشروخ 
زا تخیر و  شیاهکـشا  تفگ و  ار  هلمج  نیا  مراذگب .) راک  نیا  رـس  رب  ناج  مدوخ  هکنآ  ای  دنک  راکـشآ  ار  دوخ  نید  دنوادخ  ات  تشاد 

سپ تسا ، روط  نیا  هک  الاح  : ) تفگ بلاطوبا  تشگرب . بلاطوبا  روتـسد  هب  هک  دوب  هتفرن  رتشیب  یمدق  دنچ  درک . تکرح  بلاطوبا  شیپ 
(82 () درک مهاوخ  عافد  وت  زا  سفن  نیرخآ  ات  مسق  ادخ  هب  نک ، لمع  یناد  یم  تدوخ  هک  روطره 

لاسگرزب يوجشناد 

هب میدـقت  قیال  هک  دزاسب  رتفیرظ  یلفق  اب  فیرظ  رایـسب  یتاود  تقد ، تراهم و  اب  تسناوت  دوب ، رگ  تعنـص  راـکزلف و  يدرم  یکاکـس ) )
نامه ادتبا  رد  درک . هضرع  هاشداپ  هب  ار  نآ  وزرآ  دیما و  نارازه  اب  تشاد . دوخ  رنه  زا  نیـسحت  قیوشت و  هنوگ  همه  راظتنا  دـشاب . هاشداپ 

رد درک . ضوع  یلکب  ار  یکاکـس  یگدـنز  هار  رکف و  هک  دـمآ  شیپ  يا  هثداح  اما  تفرگ ، رارق  هجوت  دروم  تفر  یم  راـظتنا  هک  يروط 
. دوش یم  دراو  یهیقف  ای  بیدا  یملاع  دنداد  ربخ  شیوخ ، تالایخ  مرگرس  مه  یکاکس  دوب و  تعنص  نآ  ياشامت  لوغشم  هاش  هک  یلاح 

نیا هدهاشم  درب . دای  زا  هرابکی  ار  شرنه  تعنص و  یکاکس و  هک  دش  نآ  اب  وگتفگ  ییاریذپ و  مرگرس  نانچ  هاش  دش ، دراو  وا  هک  نیمه 
همه نآ  دوش و  یمن  تسیاـب  یم  هک  يریدـقت  قیوشت و  راـک  نیا  زا  هک  تسناد  دروآ . دوجو  هب  یکاکـس  حور  رد  قـیمع  یلوـحت  هرظنم 

ار يراک  نامه  درک  رکف  دنکب ؟ هچ  الاح  دریگب . مارآ  دناوتب  هک  دوبن  نآ  یکاکس  زاورپ  دنلب  حور  یلو  تسا . عقوم  یب  اهوزرآ  اهدیما و 
رد ار  هدشمگ  ياهوزرآ  اهدیما و  دورب و  باتک  سرد و  لابند  هب  دیاب  دنتفر . نارگید  هک  دورب  هار  نامه  زا  دـندرک و  نارگید  هک  دـنکب 

عورـش تامدقم  زا  ندش و  سردمه  سرون  نالفط  اب  هدرک ، یط  ار  یناوج  هرود  هک  درم  لقاع  کی  يارب  دنچره  دـنک . وجتـسج  هار  نآ 
هب عورـش  هک  یتقو  هکنیا : رتدـب  همه  زا  تسا . هزات  دـنریگب  بآ  زا  تقو  ره  ار  یهام  تسین ، يا  هراـچ  یلو  تسین ، یناـسآ  راـک  ندرک ،

ینف و ياهراک  هب  وا  هلاس  نیدنچ  لاغتـشا  مه  دیاش  دیدن . راک  نیا  هب  تبـسن  يدادعتـسا  قوذ و  هنوگچیه  دوخ  رد  درک ، ندـناوخ  سرد 
زا ار  وا  تسناوـتن  مادـکچیه  دادعتـسا ، ندـش  شوماـخ  هن  نـس و  نتـشذگ  هـن  یلو  دوـب ، هدرک  دـماج  ار  وا  یبدا  یملع و  قوذ  یتـعنص ،

، تخومآ یم  یعفاش  هقف  وا  هب  هک  يراگزومآ  داتفا : یقافتا  هکنیا  ات  دش  راک  لوغشم  ناوارف  تّیدج  اب  دراد . زاب  دوب  هتفرگ  هک  یمیمـصت 
شیپ راب  اههد  ار  هلمج  نیا  یکاکـس  دوش .) یم  كاپ  یغابد  اب  گس  تسوپ  هک  تسا  نیا  داتـسا  هدـیقع  : ) درک میلعت  وا  هب  ار  هلأسم  نیا 
هدـیقع : ) درک نایب  روط  نیا  دـهدب ، سپ  ار  سرد  تساوخ  هک  نیمه  یلو  دـیآرب ، هدـهع  زا  بوخ  ناحتما  هسلج  رد  اـت  درک  رارکت  دوخ 

، رس هناریپ  هک  لاسگرزب  درم  نیا  هک  دش  تباث  همه  رب  دش . دنلب  راضح  هدنخ  دوش .) یم  كاپ  یغابد  اب  داتسا  تسوپ  هک  تسا  نیا  گس 
ناهج تشاذگ . ارحـص  هب  رـس  دـنامب ، رهـش  رد  هسردـم و  رد  تسناوتن  رگید  یکاکـس  دـسر . یمن  یئاج  هب  هدرک  ندـناوخ  سرد  سوه 

رثا رد  دکچ و  یم  يا  هرخص  يور  بآ  هرطق  هرطق  ییدنلب  زا  هک  دش  هجوتم  دیـسر ، یهوک  هنماد  هب  اضق  زا  دوب ، هدش  گنت  وا  رب  روانهپ 
ره نم  لد  تفگ : دوـخ  اـب  درک ، روـبع  شزغم  زا  قرب  دـننام  يرکف  دیـشیدنا و  يا  هظحل  تسا . هدرک  خاروـس  ار  هرخـص  موادـم ، شزیر 

تیلاعف و ردقنآ  تشگرب و  دنامب . رثا  یب  راک  تشپ  تموادـم و  تسین  نکمم  تسین . رت  تخـس  گنـس  نیا  زا  دـشاب  دعتـسم  ریغ  هزادـنا 
(83 .) تشگ تایبدا  ریظن  مک  نادنمشناد  زا  یکی  تبقاع  دش . هدنز  شقوذ  زاب و  شدادعتسا  ات  داد  جرخ  هب  راک  تشپ 

سانش هایگ 
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داهنـشیپ و دوب  شیـشک  رفن  کی  هک  شردپ  هب  هک  دندرک  قافتا  مه  اب  همه  يدیمون ، سأی و  لامک  اب  هسردم ، رد  هنیلود ) لراش   ) نیملعم
يدادعتسا مهف و  هنوگ  چیه  اریز  دشاب ؛ هتـشادن  ندناوخ  سرد  لیـصحت و  راک  رد  ار  شدنزرف  تفرـشیپ  راظتنا  تهج  یب  دننک  تحیـصن 

ردام ردـپ و  یلو  دتـسرفب . راک  نآ  لابند  هب  دـنک و  ادـیپ  شدـنزرف  يارب  یبساـنم  یتسد  راـک  کـی  تسا  رتهب  دوش . یمن  هدـهاشم  وا  رد 
یتعاضب نوچ  اما  دندرک . هناور  هاگـشناد  هب  بط  ملع  شزومآ  يارب  ار  يو  رثأت ، يدـیمون و  همه  اب  دـنزرف ، هب  ناوارف  هقالع  يور  هنیل ،) )

( هنیل  ) اب هاگشناد  غاب  رد  هک  راکوکین  درم  کی  کمک  محرت و  رگا  دنتخادرپ و  وا  لیصحت  نارود  جرخ  يارب  یکدنا  غلبم  طقف  دنتـشادن 
هداتسرف نآ  لابند  هب  ار  وا  هک  يا  هتشر  هب  ردام ، ردپ و  لیم  فالخرب  هنیل ) . ) دروآ یمرد  اپ  زا  ار  وا  یتسدگنت  رقف و  دوبن ، دوب  هدش  انشآ 

هب شردپ  زا  ار  تلصخ  نیا  تشاد و  یم  تسود  ار  اههایگ  یکدوک  زا  وا  دوب . دنم  هقالع  یسانش  هایگ  هتشر  هب  تشادن . يا  هقالع  دندوب 
هدرک تداع  شردام  درک ، یم  یط  ار  یکدوک  نارود  هنیل )  ) هک تقو  نامه  زا  دوب و  هدیـشوپ  ابیز  تاتابن  زا  شردـپ  غاـب  دوب . هدرب  ثرا 

، درک یم  لیـصحت  بط  هاگـشناد  رد  هک  یتاقوا  لالخ  رد  دریگ . مارآ  ات  دهد  شتـسد  هب  یلگ  دنک  یم  دایرف  هیرگ و  وا  تقو  ره  هک  دوب 
هک زور  لئاسم  زا  یکی  تاقوا  نآ  رد  دنک . قمعت  اههایگ  رارـسا  رد  دش  دـنم  هقالع  داتفا و  شتـسد  هب  يوسنارف  سانـش  هایگ  کی  هتـشون 
رب یصاخ  يدنب  هقبط  عون  کی  دش  قفوم  هنیل ) . ) دوب تاتابن  اههایگ و  حیحـص  يدنب  هقبط  زرط  دوب ، سانـشهایگ  نادنمـشناد  هجوت  دروم 
هک دش  بجوم  تخاس ، رشتنم  هنیمز  نیا  رد  يو  هک  یباتک  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  رایـسب  هک  دنک  راکتبا  ناهایگ  ثینأت  ریکذت و  يانبم 
اپ تسد و  یماقم  دراد ، ار  هتشر  نآ  دادعتسا  دش  مولعم  هک  يا  هتـشر  رد  يو  يارب  درک ، یم  لیـصحت  اجنآ  رد  هک  یهاگـشناد  نامه  رد 

تذـل هک  دوب  راب  نیلوا  دـش ، تسمرـس  دوخ  تیقفوم  زا  هنیل ) . ) دـشوپب لمع  هماج  راک  نیا  هک  دـش  عناـم  نارگید  تداـسح  یلو  دـننک ،
ینالوط رفـس  کی  هدامآ  درک و  اپ  تسد و  یملع  تیرومأم  کـی  دوخ  يارب  دادـن و  یتیمها  دـماشیپ  نیا  هب  اذـل  دیـشچ ، یم  ار  تیقفوم 

ذغاک يرادـقم  نیب و  هرذ  کی  ریز و  ياهـسابل  يرـصتخم  ناد و  هماج  کـی  رفـس  بابـسا  زا  دـیدرگ . تعیبط  رد  هعلاـطم  قیقحت و  يارب 
یگرزب تمینغ  اب  درک و  یط  یندینـش  بیجع و  تالکـشم  ههجاوم  اب  ار  هار  رتمولیک  رازه  تفه  يو  داتفا . هار  هب  هدایپ  اـهنت و  تشادرب و 

، دـئوس شیوخ  نطو  رد  درک  هظحالم  نوچ  نایرج ، نآ  زا  دـعب  لاس  هس  ینعی  لاس 1735  رد  دومن و  تعجارم  تاعلاطم  تاـمولعم و  زا 
هک ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  زا  یکی  اه ، هزوم  زا  یکی  دیدزاب  ماگنه  اجنآ  رد  تفر و  كروبماه  هب  دیآ ، یمن  تسد  هب  رادیاپان  ياهراک  زج 
رـس تفه  هک  دوب  یبآ  راـم  کـی  نآ  و  داد . ناـشن  هزوم  سیئر  هب  دوـب ، رختفم  رایـسب  نآ  دوـجو  هب  دوـب و  هدروآ  تسد  هب  رفـس  نیا  رد 

نیگمشخ تخس  موش  سحن و  هدننک  دیدزاب  نیا  زا  لحم  یـضاق  دندوب . وسار )  ) رـس دننام  هکلب  رام  رـس  هیبش  طقف  هن  اهرـس  نیا  تشاد .
دینارذگ و بط  ملع  رد  ار  دوخ  يارتکد  هلاسر  هار  یط  داد و  همادا  ار  دوخ  ياهترفاسم  مه  زاب  هنیل ) . ) دـننک جارخا  ار  وا  ات  داد  رما  دـش ،

دروآ دوجو  هب  یترهـش  وا  يارب  باتک  نیا  دناسرب . پاچ  هب  ندیل )  ) رد هار  نیب  رد  تعیبط ) هاگتـسد   ) مان هب  ار  دوخ  باتک  تسناوت  یتح 
ياپ هب  يا  هظحل  دـش  قفوم  قیرط  نیا  هب  دـنک و  هرادا  ار  وا  دـننام  یب  ابیز و  غاـب  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  مادرتسمآ  نادـنمتورث  زا  یکی  و 
عمج هب  نودوم )  ) ياهلگنج رد  هدرک  دیدزاب  زین  ار  هسنارف  روشک  تسناوت  دوخ  راکوکین  یماح  فطل  زا  و  دهدب . تحارتسا  دوخ  هتـسخ 
نطو تشگزاب . شدوخ  روشک  دـئوس  هب  و  تفرگ ، ار  وا  نطو  هب  هقالع  تبرغ و  درد  ماجنارـس  دوش . لوغـشم  اجنآ  ناـهایگ  عاونا  يروآ 

هتـساوخ ار  شرذع  هسردـم  نیملعم  زور  کی  هک  يو  هب  دوب  وا  هدارا  راکتـشپ و  غوبن و  همزال  هک  یتاراختفا  تسناد و  ار  شردـق  راب  نیا 
کی رد  دلوتم و  لاس  کی  رد  وطـسرا  اب  هک  میدـق  نانوی  فورعم  رادمتـسایس  بیطخ و  سنتـسومد )  ) رونخـس  68 ( 84) درک اطع  دندوب 
ملعم ظعاو و  هکنآ  يارب  هن  یلو  دش ، یم  هدامآ  ینارنخـس  داریا  يارب  غولب  کیدزن  ياهلاس  زیمت و  دشر و  زاغآ  زا  دـنا ، هتـشذگرد  لاس 

رد هکنآ  يارب  هن  دـنک و  داریا  قطن  یعاـمتجا  یـسایس و  ياـه  ینارنخـس  مهم و  عماـجم  رد  دـناوتب  هکنآ  يارب  هن  دـشاب و  یبوخ  قـالخا 
یکدوک رد  شدوخ  تسرپرـس  شردـپ و  یـصو  هک  یناسک  هیلع  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  هکلب  دـشاب ، یبوخ  عفادـم  لیکو  ییاـضق  مکاـحم 

لام زا  دوب . راک  نیا  لوغشم  یتدم  دنک . يوعد  هماقا  همکحم  رد  دندوب ، هدروخ  دوب  هدنام  ثرا  هب  شردپ  زا  هک  یتفگنه  تورث  دندوب و 
يرونخس نادنچ  رما  زاغآ  رد  دنارب . نخس  یمومع  عماجم  رد  هک  دش  نآ  رب  دش و  هدیزرو  يرونخس  رد  اما  دماین ، شتسد  هب  يزیچ  ردپ 
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هبنج زا  هچ  سفن و  يدنلب  هاتوک و  هجهل و  زاوآ و  هب  طوبرم  یعیبط  ياه  هبنج  زا  هچ  شینارنخـس  رد  ییاهبیع  دـشن ، عقاو  دنـسپ  دروم  وا 
نآ همه  میظع ، تدـهاجم  دـنلب و  تمه  اب  ناتـسود و  بیغرت  قیوشت و  کمک  هب  یلو  دـش ، یم  هدـید  ریبعت  ءاشنا و  هب  طوبرم  ینف  ياـه 
دوخ هجهل  حالـصا  يارب  دـش . هباطخ  نیرمت  لوغـشم  اجنآ  رد  اهنت  تخاـس و  اـیهم  دوخ  يارب  ینیمزریز  يا  هناـخ  درب . نیب  زا  ار  بیاـعم 

ینالوط ياه  هموظنم  ای  دیود ، یم  الاب  هب  ور  دریگب  توق  شسفن  هک  نیا  يارب  دناوخ . یم  رعش  دنلب  زاوآ  هب  تفرگ و  یم  ناهد  رد  گیر 
هب ردق  نآ  دنک . حالصا  ار  دوخ  راوطا  دنیبب و  اهتسژ  هنییآ و  رد  ار  دوخ  هفایق  ات  تفگ  یم  نخس  هنییآ  ربارب  رد  دناوخ . یم  سفن  کی  ار 

(. 85  ) تشگ ناهج  نارونخس  نیرتگرزب  زا  یکی  ات  داد  همادا  تسرامم  نیرمت و 

فئاط رفس  هرمث 

مرکا لوسر  بیترت ، نیا  هب  و  دنتفر . ایند  زا  ود  ره  زور  دنچ  هلصاف  هب  ترضح ، نآ  نابرهم  رسمه  هجیدخ  مرکا و  لوسر  يومع  بلاطوبا 
ینعی هناـخ  لـخاد  رد  ار  شیوخ  سینا  يرادـلد و  هیاـم  نیرتـهب  بلاـطوبا و  ینعی  هناـخ ، نوریب  رد  ار  شیوخ  عفادـم  ناـبیتشپ و  نیرتـهب 

رازآ رد  ار  شیرق  تسد  دـش ، ماـمت  نارگ  مرکا  لوسر  رب  هک  تبـسن  ناـمه  هب  بلاـطوبا  تاـفو  داد . تسد  زا  یمک  هلـصاف  رد  هجیدـخ ،
هبورکاخ زا  رپ  یفرظ  هچوک ، زا  مرکا  لوسر  روبع  ماگنه  هک  دوب  هتـشذگن  يزور  دـنچ  بلاطوبا  تاـفو  زا  زونه  درک . رتزاـب  مرکا  لوسر 

( اهیلع هّللا  مالـس  همطاف  شنارتخد ، نیرتکچوک   ) ترـضح نآ  نارتخد  زا  یکی  تشگرب . هناخ  هب  دولآ  كاخ  دندرک . یلاخ  شرـس  يور 
هـصغ نکن و  هیرگ  مکرتخد ! : ) دومرف دزیر ، یم  کشا  شزیزع  رتخد  هک  دید  مرکا  لوسر  داد . وشتـسش  ار  ردپ  يوم  رـس و  دیود و  ولج 

هب فیقث ، هلیبق  داشرا  توعد و  مزع  هب  دش و  جراخ  هکم  زا  اهنت  نایرج ، نیا  زا  دعب  تسا .) وا  عفادم  دـنوادخ  تسین ، اهنت  وت  ردـپ  روخن ،
زا دش . راپسهر  دوب  زین  هکم  نادنمتورث  هاگجرفت  انمـض  هک  هکم  بونج  رد  فئاط ،)  ) تمعن زان و  رپ  اوه و  بآ و  شوخ  فورعم و  رهش 

دنتسیز یم  هبعک  ترواجم  رد  هک  دنتشاد  ار  نایکم  هیحور  نامه  زین  تمعن  زان و  رپ  رهش  نآ  مدرم  تفر . یمن  يدایز  راظتنا  فئاط  مدرم 
هراب رد  دهدب و  هار  يدیمون  سأی و  دوخ  هب  هک  دوبن  یـسک  مرکا  لوسر  یلو  دندرب . یم  رـس  هب  یهفرم  یگدـنز  رد  اهتب  رـس  هقدـص  زا  و 
دراو دوش . وربور  اهیراوشد  نیرتگرزب  اب  دوب  رضاح  دعتـسم ، رـصنع  کی  بذج  لدبحاص و  کی  لد  ندوبر  يارب  وا  دشیدنیب  تالکـشم 

وت ادخ  هک  دوبن  ایند  رد  رگید  ِسک  چیه  تفگ : یکی  دوب . هدینش  هکم  لها  زا  ًالبق  هک  دینش  ار  ینانخس  نامه  فئاط  مدرم  زا  دش . فئاط 
کی متـسین  رـضاح  نم  ًالـصا  تفگ : یموس  یـشاب  ادخ  ربمغیپ  وت  رگا  مشاب  هدـیدزد  ار  هبعک  هماج  نم  تفگ : يرگید  درک !؟ ثوعبم  ار 

رانک هشوگ و  رد  ادابم  هکنیا  سرت  زا  هکلب  دـنتفریذپن ، ار  ترـضح  نآ  توعد  اهنت  هن  نانخـس . لـیبق  نیا  زا  موش و  نخـسمه  وت  اـب  هملک 
فئاط زا  ار  ترضح  نآ  ات  دندرک  کیرحت  ار  شابوا  لذارا و  هدع  کی  هچب و  هدع  کی  دنهدب  شوگ  وا  نانخس  هب  دنوش و  ادیپ  يدارفا 

زا ناوارف  ياهتحارج  اهیراوشد و  اهیتخـس و  نایم  رد  مرکا  لوسر  دندرک . هقردب  ار  وا  ندنکارپ  گنـس  مانـشد و  اب  مه  اهنآ  دننک . جارخا 
ناشدوخ اقافتا  دوب و  شیرق  نادـنمتورث  زا  رفن  ود  هبیـش  هبتع و  هب  قلعتم  هک  دـناسر  فئاط  جراخ  رد  یغاب  هب  ار  دوخ  دـش و  رود  فئاط 

لذارا و اه و  هچب  دـندرک . یم  يداـش  دـماشیپ  نیا  زا  دوخ  لد  رد  دـندوب و  لاوحا  رظاـن  دـهاش و  ود  زا  رفن  ود  نآ  دـندوب . اـجنآ  رد  مه 
دوب و وا  دوب ، اهنت  دـنک . تحارتسا  یمد  ات  تسـشن  هبیـش  هبتع و  زا  رود  روگنا  ياه  هخاش  هیاس  رد  مرکا  لوسر  دنتـشگرب . فئاط  شاـبوا 
ازهتـسا و هراچ و  هار  ندـش  هتـسب  مدوخ و  یناوتان  فعـض و  ایادـخ ! : ) تفگ درک و  زاین  یب  يادـخ  هاگرد  هب  زاین  يور  شدوخ . يادـخ 

ارم نم ، يادخ  ییوت  ناگ . هدش  هدرمش  راوخ  ناتسدریز و  يادخ  ییوت  نانابرهم ! نیرتنابرهم  يا  منک . یم  تیاکش  وت  هب  ار  مدرم  هیرخس 
زا هن  دیسر ، نم  رب  هچنآ  رگا  ایادخ ! يا ؟ هداد  قوفت  نم  رب  ار  وا  هک  ینمـشد  ای  دنک ، مخا  نم  هب  هک  يا  هناگیب  هب  يراذگ ؟ یم  او  هک  هب 
یم هانپ  تسا . رتعیسو  نم  رب  تیفاع  تمالس و  نادیم  یلو  مرادن ، یکاب  يا  هتفرگ  مشخ  نم  رب  وت  ما و  هدوب  قحتسم  نم  هک  تسا  هار  نآ 

ای یتسرفب ، نم  رب  شیوخ  مشخ  هکنیا  زا  تسا  هدـیدرگ  تسار  نآ  اب  ترخآ  راک  هدـش و  نشور  نآ  اب  اـهیکیرات  هک  وت  تاذ  رون  هب  مرب 
چیه يرییغت و  یـشدرگ و  چـیه  يوش ، دونـشوخ  نم  زا  وت  اـت  مدونـشوخ  دـسر  یم  هچنادـب  نم  ینادرگ ، لزاـن  نم  رب  ار  تدوخ  باذـع 
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تبارق هظحالم  هب  دندوب ، لاحشوخ  ادخ  لوسر  تسکش  زا  هکنیا  نیع  رد  هبیش  هبتع و  وت .) هلیسو  هب  وت و  زا  رگم  تسین  ناهج  رد  ییورین 
يدرم نآ  ولج  دربب  دنک و  رپ  روگنا  قبط  کی  ات  دنداد  روتسد  دوب  ناشهارمه  هک  ار  دوخ  یحیـسم  مالغ  سادع ) ، ) يدنواشیوخ سح  و 

!( روخب : ) تفگ تشاذـگ و  دروآ و  ار  اهروگنا  سادـع ) . ) ددرگرب دوز  دراذـگب و  هتـسشن  روگنا  ياـه  هخاـش  هیاـس  ریز  رود  نآ  رد  هک 
نآ ات  هملک  نیا  دـنار . نابز  رب  ار  هّللا ) مسب   ) هکرابم هملک  دراذـگب ، ناـهد  هب  ار  روگنا  هناد  هکنآ  زا  لـبق  درک و  زارد  تسد  مرکا  لوسر 

هلمج نیا  تفگ : تخادنا و  مرکا  لوسر  هرهچ  هب  قیمع  یهاگن  دینـش . یم  ار  نآ  هک  دوب  هبترم  نیلوا  دوب . هدروخن  سادع  شوگ  هب  زور 
میاونین و لها  ًالصا  نم  يراد .)؟ ینید  هچ  و  ییاجک ؟ لها  سادع ! : ) مرکا لوسر  دوب ؟ يا  هلمج  هچ  نیا  تسین ، هقطنم  نیا  مدرم  لومعم 

نب سنوی  مسا  اجک  زا  مدرم  نیا  نایم  رد  اج و  نیا  رد  وت  بجع ! یتم .)؟ نب  سنوی  ادخ  حلاص  هدنب  رهش  لها  اونین ، لها  متسه . ینارـصن 
نم ردارب  سنوی  . ) دـنادب ار  سنوی  ردـپ  یتم )  ) مسا هک  دـش  یمن  ادـیپ  رفن  هد  مدوب  اـجنآ  نم  هک  یتـقو  اونین  دوخ  رد  یناد ؟ یم  ار  یتـم 

. تسا وگتفگ  لوغـشم  هک  تسا  مولعم  هداتـسیا و  نانچمه  سادع  دندید  هبیـش  هبتع و  میادخ .) ربمغیپ  زین  نم  دوب ، ادـخ  ربمغیپ  وا  تسا ،
رـس و هداتفا و  سادع  هک  دـندید  تقو  کی  دنتـشاد . میب  يزیچره  زا  شیب  مرکا  لوسر  اب  صاخـشا  يوگتفگ  زا  اریز  تخیرورف ؛ ناشلد 

(86 !) درک بارخ  ار  هراچیب  مالغ  يدید  تفگ : يرگید  هب  یکی  دسوب . یم  ار  ادخ  لوسر  ياپ  تسد و 

یباص قحساوبا 

هلودـلازع رابرد  رد  یتدـم  یـسابع و  هفیلخ  رابرد  یتدـم  تسا . يرجه  مراهچ  نرق  فورعم  ناگدنـسیون  الـضف و  زا  یباـص ) قحـساوبا  )
. دنتسین دقتعم  توبن )  ) لصا هب  یلو  دنراد ، نامیا  دیح ) لصا  هب  هک  دوب  یباص  شیک  ياراد  قحـساوبا  دوب . یفوتـسم  هیوب ) لآ  زا   ) رایتخب
هب ناضمر  هام  رد  قحساوبا  دشن . رسیم  اما  دنک ، رایتخا  مالسا  هک  دنک  یضار  ار  قحـساوبا  دناوتب  هکلب  درک  ناوارف  یعـس  رایتخب  هلودلازع 

. درک یم  سابتقا  دایز  نآرق  زا  شیوخ  ياه  هتـشون  اه و  همان  رد  تشاد . ظـفح  داـیز  میرک  نآرق  زا  تفرگ و  یم  هزور  ناناملـسم  مارتحا 

. دـندوب قیفر  تسود و  دوب  بدا  لـضف و  هغباـن  هک  یـضر  فیرـش  دیـس  اـب  دوـب و  رعاـش  بیدا و  هدنـسیون و  لـضاف و  يدرم  قحـساوبا ،
: تسا نیا  نآ  رعش  هس  نومضم  هک  دورس  يو  هیثرم  رد  یلاع  يا  هدیصق  یضر  دیس  تفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 384  دودح  رد  قحساوبا 

تخیر ورف  یهوک  ( .)؟ دش شوماخ  لفحم  عمش  هنوگچ  يدید  ایآ  و  دنداد ؟ تکرح  توبات  ياهبوچ  يور  ار  یتیـصخش  هچ  يدید  ایآ  )
رد ار  وت  كاخ ، هکنآ  زا  لبق  ن  (. ) تخاس یم  دولآ  فک  ار  نآ  حطس  دروآ و  یم  ناجیه  هب  ار  ایرد  دوب  هتخیر  ایرد  هب  هوک  نیا  رگا  هک 

تمالم و دروم  ار  دیس  نارظن  هتوک  زا  یضعب  اهدعب  (. 87 () دناشوپب ار  میظع  ياههوک  يور  دناوت  یم  كاخ  هک  مدرک  یمن  رواب  دریگرب 
هیثرم دوب ، نایدا  عیارـش و  رکنم  هک  ار  بهذم  یباص  يدرم  هک  دوبن  هتـسیاش  تسا  ربمغیپ  هیرذ  هک  وت  لثم  یـسک  هک  دنداد  رارق  تتامش 
هیثرم ار  تلیـضف  ملع و  تقیقح  رد  متفگ ، هیثرم  ار  وا  شلـضف  ملع و  رطاخ  هب  نم  : ) تفگ دیـس  دنک . فسأت  راهظا  وا  ندرم  زا  دیوگب و 

(88 () ما هتفگ 

تقیقح يوجتسج  رد 

راشتنا زکرم  هک  دمآ  هنیدم  هب  درک و  اهتفاسم  یط  تشاذگ . یمن  مارآ  ار  يرصب ) ناونع  ، ) نیقی همـشچرس  هب  ندیـسر  تقیقح و  يادوس 
قبط کلام ، رـضحم  رد  دناسر . هنیدم ، فورعم  هیقف  ثدـحم و  سنا ، نب  کلام  رـضحم  هب  ار  دوخ  دوب . نیثدـحم  اهقف و  عمجم  مالـسا و 

تـسد هب  تسد  لقن و  هب  کلام  نادرگاش  ریاـس  فیدر  رد  زین  يرـصب  ناونع  دـش . یم  طبـض  تیاور و  ادـخ  لوسر  زا  یثیداـحا  لومعم 
ات دوب  مرگرـس  دـنا ، هدرک  تیاور  ار  ثیداحا  نآ  هک  یناسک  مان  ینعی  اـهنآ ؛ دنـس  ندرپس  نهذ  هب  ثیداـحا و  ياـهترابع  طبـض  ندرک و 
نآ هک  يدنچ  زا  سپ  دوبن ، هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تدم  نآ  رد  دناشن . ورف  هلیـسو  نیا  هب  ار  دوخ  ینورد  شطع  دـناوتب  هکلب 

. دنک يدرگاش  ماما  رـضحم  رد  هدوب ، کلام  درگاش  هک  یبیترت  نامه  هب  مه  يدنچ  دش  مزاع  يرـصب  ناونع  تشگرب ، هنیدم  هب  ترـضح 
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راکذا و هوالع  هب  متـسه ، يراتفرگ  مدآ  نم  : ) دومرف وا  هب  يزور  درک ، زیهرپ  وا  زا  دـنک  رتزیت  ار  وا  قوش  شتآ  هکنیا  روظنم  هب  ماما  یلو 
مه الاح  یتفر  یم  کـلام  سرد  سلجم  هب  ًـالبق  هک  روط  ناـمه  شاـبن . محازم  ریگن و  ار  اـم  تقو  مراد ، زور  هنابـش  تاـعاس  رد  يداروا 

تفگ دوخ  اب  دمآ . شدـب  شدوخ  زا  دـمآ . دورف  يرـصب  ناونع  زغم  رب  یکتپ  لثم  دوب ، در  باوج  احیرـص  هک  اه  هلمج  نیا  ورب .) اجنامه 
اب دـعب  داد و  یمالـس  دـش و  ربمغیپ  دجـسم  لـخاد  یگنتلد  زا  دـنار . یمن  دوخ  زا  ارم  دـید  یم  یتیلباـق  يدادعتـسا و  يرون و  نم  رد  رگا 

دناوخ و زامن  تعکر  ود  ربمغیپ ، هضور  هب  تفر  هرـسکی  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  زور  نآ  يادرف  تفر . شیوخ  هناخ  هب  هودـنا  مغ و  نارازه 
نابرهم نم  اب  ار  دمحم  نب  رفعج  لد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  یتسه  اهلد  همه  کلام  هک  وت  ایادـخ ! : ) تفگ درک و  یهلا  هاگرد  هب  لد  يور 

هکنیا نودب  اعد  زامن و  نیا  زا  دـعب  منک .) ادـیپ  ار  وت  تسار  هار  هک  یناسرب  هرهب  نم  هب  وا  ملع  زا  یهد و  رارق  وا  تیانع  دروم  ارم  ینک و 
قداص ماـما  هب  تبـسن  شتبحم  هقـالع و  رب  هک  درک  یم  ساـسحا  تعاـس  هب  تعاـس  تشگرب . شدوخ  هناـخ  هب  امیقتـسم  دورب ، ییاـج  هب 
يادا يارب  زج  درک . سوبحم  هناخ  جـنک  رد  ار  وا  ناوارف  جـنر  درب . یم  جـنر  رتشیب  شیوخ  يروجهم  زا  تهج  نیمه  هب  دوش . یم  هدوزفا 

لیم رگید  فرط  زا  وشن و  نم  محازم  رگید  دوب  هتفگ  وا  هب  امسر  ماما  فرط  کی  زا  دوبن ، يا  هراچ  دمآ . یمن  نوریب  هناخ  زا  زامن  هضیرف 
. تفرگ الاب  تنحم  جـنر و  تفای . یمن  دوخ  يارب  رتشیب  بوبحم  کی  بولطم و  کی  زج  هک  دوب  هدـمآ  ناجیه  هب  ناـنچ  شنورد  قشع  و 

راک هچ  دیـسرپ : دـمآ ، مداخ  تفر ، ماما  هناـخ  رد  هب  هدیـشوپ  هماـج  شفک و  دـنک ، ربص  نیا  زا  شیب  تسناوتن  رگید  دـش . قاـط  شتقاـط 
مسب : ) تفگ دمآ و  مداخ  نامه  هک  دیـشکن  یلوط  تسا . زامن  لوغـشم  ماما  منک . ضرع  ماما  هب  یمالـس  متـساوخ  یم  طقف  چیه ، يراد ؟

درک و در  وا  هب  اعد  کی  هفاضا  هب  ار  مالـس  باوج  ماما  درک . مالـس  داتفا ، ماما  هب  هک  شمـشچ  دـش ، هناخ  لـخاد  ناونع ، دـییامرفب .) هّللا 
اعد نیا  ندینـش  دیامرف .) تیانع  قیفوت  وت  هب  دنک و  ظفح  وت  يارب  ار  هینک  نیا  دنوادخ  . ) هّللادـبع وبا  تسیچ )؟ تا  هینک  : ) دیـسرپ سپس 

بوخ : ) دومرف ماما  دعب  تسا . یفاک  ارم  مربن  اعد  نیمه  زج  تاقالم  نیا  زا  يا  هرهب  چـیه  رگا  تفگ  دوخ  اب  داد ، وا  هب  یطاسبنا  تجهب و 
مراودـیما دزاس . دـنم  هرهب  وت  ملع  زا  ارم  دـنک و  نابرهم  نم  هب  ار  وت  لد  هک  ما  هتـساوخ  ادـخ  زا  یهاوخ .)؟ یم  هچ  و  يراد ؟ يراـک  هچ 

نیا دزن  دش  دمآ و  ندز و  رد  نآ  رد و  نیا  دمآ و  تفر و  اب  نیقی  رون  ادخ و  تفرعم  هّللادبع  ابا  يا  . ) دیامرف باجتسم  ارم  ياعد  دنوادخ 
دهاوخب ادخ  هاگ  ره  هک  تسا  يرون  تسین ، یسرد  ملع  نیا  دهدب ، وت  هب  ار  رون  نیا  دناوت  یمن  يرگید  دوش  یمن  لیصحت  درف  نآ  درف و 

نطاب زا  ار  یگدنب  تیدوبع و  تقیقح  یناهاوخ ، ار  يرون  تفرعم و  نینچ  رگا  دنک . یم  دراو  هدـنب  نآ  لد  رد  دـنک  تیادـه  ار  يا  هدـنب 
 … دـنک یم  اـقلا  وت  لد  هب  شدوخ  وا  هاوخب  دـنوادخ  زا  هاوخب ، لـمع  هارزا  ار  ملع  نک ، ادـیپ  تدوـخ  رد  نک و  وجتـسج  تدوـخ  حور 

(89 ()

نیقی يایوج 

، شنیب ناگدنیوج  ملع و  نابلاط  دندیـشخرد . یم  نشور  هراتـس  ود  لثم  روباشین ، هیماظن  دادـغب و  هیماظن  یقوجلـس ، میظع  روشک  همه  رد 
ياهلاس 450 دودح  رد  روباشین ، هیماظن  سیردـت  گرزب  یـسرک  تسایر و  دـندروآ . یم  موجه  میظع  هاگـشناد  ود  نیا  زا  یکی  هب  رتشیب 

یم دندش و  یم  رـضاح  يو  سیردت  هزوح  رد  يدج  ناوج  يوجـشناد  رفن  اهدص  دوب . ینیوج ) نیمرحلا  ماما  یلاعملاوبا   ) هدـهع هب   478
هدرک هجوت  بلج  همه  زا  شیب  دادعتـسا  اـب  روشرپ و  ناوج  رفن  هس  نیمرحلا  ماـما  نادرگاـش  همه  ناـیم  رد  دـندرک . یم  ظـفح  دنتـشون و 

هب شوگ  رفن  هس  نیا  هراب  رد  نیمرحلا  ماما  نخـس  یفاوخ . دمحم  نب  دمحا  یـسارهایک ، یـسوط ، یلازغ  دمحم  دندوب . هدـش  امن  تشگنا 
هـس نیا  زا  نازوس ) تسا  یـشتآ  یفاوخ ، هدـنرد ، تسا  يریـش  ایک ، جاّوم ، تسا  ییایرد  یلازغ  : ) هک تشگ  یم  ناهد  هب  ناـهد  شوگ و 

ماـما دوب . یلازغ ) دـمحم  ، ) زور نآ  روباـشین  هیملع  هزوح  غارچ  مشچ و  ور  نیا  زا  دومن . یم  رت  هدـنزارب  رتزربـم و  یلازغ  دـمحم  زین  رفن 
دنمـشناد ریزو  تمدخ  گنهآ  تخانـش ، یمن  يا  هیاپمه  لدـع و  دوخ  يارب  رگید  هک  یلازغ  درک . تافو  يرجه  لاس 478  رد  نیمرحلا 

رارق تبحم  مارتـحا و  دروم  زین  اـجنآ  رد  دوب . شناد  لـضف و  باـبرا  عمجم  شرـضحم  هک  درک  یـسوط  کـمللا  ماـظن  هجاوخ  یقوجلس ،
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ار تقایل  اب  يداتسا  راظتنا  دوب و  هدش  یلاخ  دادغب  هیماظن  تسایر  یسرک  انمض  دش ! زوریپ  نارقا  همه  رب  تارظانم  تاشحابم و  رد  تفرگ .
دوب هدیسر  ناسارخ  زا  هزات  هک  ناوج  هغبان  نیازا  رتقیال  یتیـصخش  دوبن ، دیدرت  ياج  دیآرب . اجنآ  سیردت  هدهع  زا  دناوتب  هک  دیـشک  یم 

. دز هیکت  هیماظن )  ) هاگشناد تسایر  یسرک  رب  دش و  دادغب  دراو  مامت  لالج  هوکش و  اب  یلازغ  يرمق ، يرجه  لاس 484  رد  دش . یمن  ادیپ 
رامـش هب  نید  عجرم  نیرتیلاع  نامز و  دنمـشناد  نیرتگرزب  دیـسر . نادب  یلازغ  هک  دوب  نامه  زور  نآ  یناحور  یملع و  تاماقم  نیرتیلاع 

مارتـحا يو  يارب  هّللاـب ، رهظتـسملا  وا  زا  دـعب  هّللاـب و  ردـتقملا  تقو ، هفیلخ  درک . یم  هلخادـم  زور  یـسایس  گرزب  لـئاسم  رد  تفر . یم 
هب تبسن  یسوط ، کلملا  ماظن  هجاوخ  يو  ردتقم  دنمـشناد و  ریزو  یقوجلـس و  هاشکلم  ناریا  گرزب  هاشداپ  نینچمه  دندوب . لئاق  يدایز 
وا لثم  يارب  یماقم  رگید  دوب و  هدیـسر  دوخ  تایقرت  جوا  هطقن  هب  یلازغ  دنتـشاد ، یم  یعرم  ار  مارتحا  لاـمک  دـندیزرو و  یم  تدارا  وا 

هطبغ نارگید  دوب و  هدرک  سولج  یناحور  یملع و  تدایـس  شرع  رب  هک  لاـح  ناـمه  رد  یلو  دـشاب ، هدرکن  زارحا  هک  دوب  هدـنامن  یقاـب 
یتسه نمرخ  هک  دیشک  هنابز  دز ، یم  وسوس  يو  رمع  نارود  همه  رد  شیب  مک و  هک  يا  هلعش  يو  حور  نورد  زا  دندروخ  یم  ار  وا  ماقم 

وا زا  هک  تفای  یم  دوخ  رد  ار  زومرم  یـساسحا  شیوخ ، لیـصحت  نارود  همه  رد  یلازغ  تخوس . هرابکی  ار  يو  لـالج  هاـج و  ماـقم و  و 
نیا هب  يدایز  تیلاعف  زورب و  لاـجم  راـختفا  ترهـش و  ماـن و  بسک  نارقا و  رب  قوفت  سح  یلو  تساوخ ، یم  ناـنیمطا  نیقی و  شمارآ و 
زاغآ يو  ییوج  تقیقح  يواـکجنک و  سح  تیلاـعف  دـش ، عابـشا  دیـسر و  دوخ  ییاـیند  تاـیقرت  جوا  هطقن  هب  هک  نیمه  داد . یمن  سح 

ار وا  دوخ  هنـشت  واکجنک و  حور  دنک ، یم  مزلم  عانقا و  نارگید  هک  يو  تالالدتـسا  اهلدـج و  هک  دـش  نشور  يو  رب  بلطم  نیا  تشگ .
زا تفگ  دوخ  اب  تسا . مزال  اوقت  تدهاجم و  كولس و  ریس و  تسین . یفاک  لالدتـسا  ثحب و  ملعت و  میلعت و  هک  تسناد  دنک . یمن  عانقا 

شمارآ و زین  تداعـس  تقیقح و  هراب  رد  وگتفگ  ثحب و  زا  دوش . یمن  ادـیپ  دوبهب  اود ، مان  زا  يریـس و  نان ، ماـن  زا  یتسم و  بارـش ، ماـن 
رد یبیجع  شکمشک  تسین . راگزاس  ماقم  ترهش و  هاج و  بح  اب  نیا  دش و  صلاخ  تقیقح ، يارب  دیاب  دوش . یمن  ادیپ  نانیمطا  نیقی و 

ماود یهاکناج  تروص  هب  شکمـشک  نیا  هام  شـش  دوبن . هاگآ  نآ  زا  یـسک  وا  يادخ  وا و  دوخ  زج  هک  دوب  يدرد  دش . ادیپ  يو  نورد 
. دوبن ثحب  سیردـت و  هب  رداق  رگید  دـنام . زاب  راتفگ  زا  شنابز  دـش . بلـس  يو  زا  كاروخ  باوخ و  هک  درک  تدـش  يردـق  هب  تفای و 

هدش هتسب  فرط  ره  زا  هراچ  هار  دنداد . صیخـشت  یحور  يرامیب  دندرک ، هنیاعم  ابطا  دش . ادیپ  لالتخا  شا  همـضاه  زاهج  رد  دش و  رامیب 
فرط کی  زا  دوبن ، یناسآ  راک  دناهرب . شکمـشک  نیا  زا  دنک و  ددم  ار  وا  هک  تساوخ  ادخ  زا  دوبن . یـسرداد  تقیقح  ادـخ و  زج  دوب .

یم راوشد  تیبوبحم  مارتحا و  تمظع و  لالج و  همه  نآ  زا  ندیـشوپ  مشچ  رگید  فرط  زا  درک و  یم  تیلاعف  تدش  هب  زومرم  سح  نآ 
سرت زا  دشوپب . مشچ  ماقم  هاج و  زا  تفرگ  میمـصت  دـش . طقاس  شرظن  زا  اهلالج  هاج و  مامت  هک  درک  ساسحا  تقو  کی  هکنآ  ات  دومن .

همه ناگدننک  تعیاشم  دش و  رود  دادغب  زا  يرادقم  هک  نیمه  یلو  تفر ، نوریب  دادغب  زا  هکم  رفس  هناهب  هب  درکن و  راهظا  مدرم  تعنامم 
هماج رد  دوشن ، شینورد  ریـس  محازم  دسانـشن و  ار  وا  یـسک  هکنآ  يارب  دنادرگرب . سدـقملا  تیب  ماش و  يوس  هب  ار  دوخ  هار  دنتـشگرب ،
لاس هد  درک . ادـیپ  ینورد ، شمارآ  نیقی و  ینعی  تساوخ ، یم  هک  ار  هچنآ  ات  داد  همادا  ردـقنآ  ار  سفنا  قافآ و  ریـس  دـمآرد . ناشیورد 

(. 90) دیشک لوط  يو  تضایر  تولخ و  رکفت و  تدم 

دوب شود  هب  شبآ  کشم  هک  يا  هنشت 

یم هزات  مدرم  دوب . امرخ  ندیچ  لصف  دوب ، هدروآ  هوتس  هب  ار  هنیدم  لها  ینارگ ، یلاسکشخ و  درک ، یم  دادیب  امرگ  دوب و  ناتسبات  رخاوا 
فرط زا  یقرش  لامش  بناج  زا  نیملسم  هکنیا  هب  رعـشم  یکانتـشحو  ياهربخ  بجوم  هب  مرکا  لوسر  هک  دنـشکب  یتحار  سفن  دنتـساوخ 

هدافتسا هزات  ياه  هویم  زا  دنتساوخ  یم  دندوب و  هتشذگ  یلاسکـشخ  کی  زا  مدرم  داد . یمومع  جیـسب  نامرف  دنتـسه  دیدهت  دروم  اهیمور 
. دوبن یناسآ  راک  نتفرگ ، شیپ  ار  ماش  هب  هنیدم  زارد  هار  هدنشک و  يامرگ  نآ  رد  یلاسکشخ و  نآ  زا  دعب  هیاس  هویم و  ندرک  اهر  دننک .

تسناوتن مادکچیه  ناقفانم ، ياه  ینکشراک  هن  یلاسکشخ و  نآ  هن  امرگ و  نآ  هن  یلو  دش . مهارف  ًالماک  نیقفانم  ینکـشراک  يارب  هنیمز 
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دنتفرگ و شیپ  ار  ارحـص  هار  دوشب . نایمور  یلامتحا  هلمح  اب  هلباقم  يارب  يرفن  رازه  یـس  هاپـس  کی  ندرک  تکرح  ندمآ و  مهارف  عنام 
نمـشد رطخ  زا  رتمک  امرگ  تدش  هلیـسو و  هقوذآ و  دوبمک  رطخ  دوبن . یفاک  دح  هب  هقوذآ  بکرم و  دیراب . یم  شتآ  ناشرـس  رب  باتفآ 

. تفرگ شیپ  ار  هنیدم  هار  تشگرب و  کلام ) نب  بعک   ) مان هب  يدرم  ناهگان  دندش . نامیـشپ  هار  نیب  رد  نانامیا  تسـس  زا  یـضعب  دوبن .
وا يدوز  هب  دنوادخ  دشاب  يریخ  وا  رد  رگا  دینک ، شلو  : ) دومرف تشگرب . کلام  نب  بعک  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : ادخ  لوسر  هب  باحصا 

ةرارم هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : باحصا  هک  دیشکن  یلوط  هدرک ). هدوسآ  وا  رش  زا  ار  امش  دنوادخ  تسین  رگا  دنادرگ و  دهاوخرب  امش  هب  ار 
دشابن رگا  دنادرگ و  یم  رب  امـش  هب  ار  وا  يدوز  هب  دنوادخ  دشاب  يریخ  وا  رد  رگا  دینک  شلو  : ) دومرف مرکا  لوسر  تشگرب . زین  عیبر  نب 
لوسر تشگرب . مه  هیما  نب  لاله  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : باحصا  زاب  هک  تشذگن  یتدم  تسا .) هدرک  هدوسآ  وا  رـش  زا  ار  امـش  دنوادخ 

. دـنام زاـب  نتفر  زا  دـمآ  یم  هلفاـق  هارمه  هک  رذوبا  رتـش  نیب  نیا  رد  درک . رارکت  دوب  هتفگ  رفن  ود  نآ  دروـم  رد  هک  ار  هلمج  ناـمه  مرکا 
ای دنتفگ : هدیشک ، بقع  مه  رذوبا  هک  دندش  هجوتم  باحصا  ناهگان  دشن . رـسیم  دناسرب  هلفاق  هب  ار  دوخ  هک  درک  شـشوک  هچ  ره  رذوبا 
یم قحلم  امش  هب  ار  وا  ادخ  دشاب  يریخ  وا  رد  رگا  دینک ، شلو  : ) دومرف يدرسنوخ  اب  مرکا  لوسر  مه  زاب  تشگرب . مه  رذوبا  هّللا  لوسر 

ار وا  هک  دروآ  راشف  شرتش  هب  درک و  شـشوک  هچ  ره  رذوبا  تسا .) هدرک  هدوسآ  وا  ّرـش  زا  ار  امـش  ادخ  تسین  وا  رد  يریخ  رگا  دزاس و 
زا دیبات . یم  رذوبا  رـس  رب  تدش  هب  باتفآ  داتفا . هار  هب  هدایپ  تفرگ و  شود  هب  ار  اهراب  دش و  هدایپ  رتش  زا  دـشن . نکمم  دـناسرب ، هلفاق  هب 
یم هک  روط  نامه  تخانش . یمن  نارای  هب  ندش  قحلم  ربمغیپ و  هب  ندیـسر  زج  یفده  دوب و  هدرب  دای  زا  ار  شدوخ  دز . یم  هل  هل  یگنـشت 

هب درک . جک  فرط  نآ  هب  ار  دوخ  هار  تسا . هدـمآ  یناراب  تمـس  نآ  رد  هک  دومن  یم  نینچ  دـید و  يربا  نامـسآ  زا  يا  هشوگ  رد  تفر ،
؛ درک رظن  فرص  نآ  لماک  ندیماشآ  زا  دیـشچ و  نآ  زا  یکدنا  دوب . هدش  عمج  اجنآ  رد  ناراب  بآ  یمک  رادقم  هک  درک  دروخرب  یگنس 
هک دـشاب  هتـشادن  یبآ  دـشاب و  هنـشت  ترـضح  نآ  دـنکن  مناسرب ، ربمغیپ  هب  مربب و  دوخ  اب  ار  بآ  نیا  تسا  رتهب  دیـسر  شرطاـخ  هب  اریز 

ياهیدنلب اهیتسپ و  نازوس  يرگج  اب  دیـشک ، شود  هب  تشاد  هک  ییاهراب  ریاس  اب  تخیر و  تشاد  هارمه  هک  یکـشم  رد  ار  اهبآ  دماشایب .
نآ زا  دوزفا . دوخ  تعرس  هب  دیپط و  یلاحشوخ  زا  شبلق  داتفا ؛ نیملسم  هاپـس  یهایـس  هب  شمـشچ  رود  زا  ات  تشاذگ . یم  اپریز  ار  نیمز 

ای درک : ضرع  مرکا  لوسر  هب  دمآ . یم  شیپ  اهنآ  يوس  هب  هک  داتفا  یهایـس  کی  هب  شمـشچ  رود  زا  مالـسا  نایهاپـس  زا  یکی  زین  فرط 
يدرم دیـسر ، رتـکیدزن  یهایـس  دـشاب .)! رذوبا  تسا  بوخ  هچ  : ) مرکا لوسر  دـیآ . یم  اـم  فرط  هب  ود  زا  يدرم  هکنیا  لـثم  هّللا ! لوسر 

اهنت دریم و  یم  اـهنت  دـنک ، یم  تسیز  اـهنت  دزرماـیب ، ار  رذوبا  دـنوادخ  : ) مرکا لوـسر  تسا . رذوـبا  تسا ، شدوـخ  ادـخ  هب  درک : داـیرف 
یب یگنـشت  یگتـسخ و  زا  رذوبا  تشاذگ . نیمز  هب  تفرگ و  وا  تشپ  زا  ار  ثاثا  درک ، لابقتـسا  ار  رذوبا  مرکا  لوسر  دوش .) یم  روشحم 

هارمه بآ  (. ) تسه نم  هارمه  بآ  : ) رذوبا تسا .) هنشت  یلیخ  هک  دیهدب  رذوبا  هب  دینک و  رـضاح  بآ  : ) مرکا لوسر  داتفا . نیمز  هب  لاح 
دوخ اب  مدیـشچ ، یکدنا  تسا . ییاراوگ  درـس و  بآ  مدید  مدروخرب  یگنـس  هب  تنابرق ! هب  مردام  ردـپ و  يرآ  ( )!؟ يدـیماشاین یتشاد و 

(. 91 () دماشایب نآ  زا  ادخ  لوسر  مبیبح  ات  مماشآ  یمن  نآ  زا  متفگ 

هداتفا هب  دگل 

. دش وا  نیـشناج  دیلو  شرـسپ  يو  زا  دعب  تفر . ایند  زا  يرجه  لاس 86  رد  يدادبتـسا ، تموکح  لاس  زا 21  دعب  ناورم ، نب  کلملادـبع 

. دـیامنب یلیدـعت  مدرم  اب  راتفر  هلماعم و  زرط  تفالخ و  هاگتـسد  شور  رد  هک  دـش  نآ  رب  دـهاکب ، مدرم  ياهییاضران  زا  هکنآ  يارب  دـیلو 
لها ربمغیپ و  هباحـص  ناگدنامیقاب  نیعبات و  زکرم  نیملـسم و  سدقم  رهـش  ود  زا  یکی  هک  هنیدم  مدرم  تیاضر  بلج  ماقم  رد  اصوصخم 

دوب و هدرک  اهمتـس  دوب و  هنیدم  مکاح  ًالبق  هک  ار  کلملادبع  نز  ردپ  ینوزخم  لیعامـسا  نب  ماشه  ور  نیا  زا  دـمآرب . دوب  ثیدـح  هقف و 
. دوب هدرک  دادیب  هنیدم  لها  هب  نیهوت  متس و  رد  لیعامسا ، نب  ماشه  درک . رانکرب  راک  زا  دندرک  یم  ار  يو  طوقـس  يوزرآ  هراومه  مدرم 
رب تشرد  يا  هماج  دوب و  هدز  هنایزات  تصـش  تعیب ، زا  عانتما  رطاخ  هب  ار  هنیدم  لها  مارتحا  دروم  فورعم و  ثدـحم  بیـسم ، نب  دـیعس 
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، نییولع رورـس  رتهم و  اصوصخم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادناخ  هب  دوب . هدنادرگ  هنیدم  رود  ات  رود  هدرک ، شراوس  يرتش  رب  هدـناشوپ ، يو 
رمع وا ، ياج  هب  تخاس و  لوزعم  ار  ماشه  دیلو  دوب . هدرک  يراتفردـب  نارگید  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما 
زاب يارب  رمع  داد . رارق  هنیدـم  مکاح  دوب ، فورعم  فاصنا  تین و  نسح  هب  مدرم  ناـیم  رد  هک  ار  دوخ  ناوج  يومع  رـسپ  زیزعلادـبع ، نب 

هدینـش ای  هدید  يدب  ماشه  زا  هک  سک  ره  دنراد و  هاگن  مکح  ناورم  هناخ  ولج  ار  لیعامـسا  نب  ماشه  داد  روتـسد  مدرم ، لد  هدقع  ندـش 
نب ماـشه   ) راـثن هک  دوـب  نیرفن  نـعل و  ازـسان و  مانـشد و  دـندمآ ، یم  هتـسد  هتـسد  مدرم  دریگب . ار  دوـخ  لد  داد  دـنک و  یفـالت  دـیایب و 
یلع ماقتنا  درک  یم  رکف  دوخ  اب  دوب . نییولع  نیـسحلا و  نب  یلع  ماما  نارگن  همه ، زا  شیب  لیعامـسا ، نب  ماشه  دوخ  دش . یم  لیعامـسا )

هب ماما  فرط ، نآ  زا  یلو  دوب . دهاوخن  نتشک  زا  رتمک  شراوگرزب ، ناردپ  هب  تبسن  اهنعل  بس و  اهمتس و  همه  نآ  لباقم  رد  نیسحلا  نب 
قالخا سکعرب ، هکلب  میریگب ، ماقتنا  دش  فیعض  هکنآ  زا  دعب  نمـشد  زا  مینزب و  دگل  هداتفا  هب  هک  تسین  نیا  رب  ام  يوخ  دومرف ، نییولع 

، دمآ یم  لیعامـسا  نب  ماشه  فرط  هب  نییولع ، هوبنا  تیعمج  اب  ماما  هک  یماگنه  مینک . تدـعاسم  کمک و  ناگداتفا  هب  هک  تسا  نیا  ام 
هب یناملـسم  هک  لومعم  قبط  ماما  يو ، راظتنا  فـالخرب  یلو  دیـشک . یم  ار  گرم  راـظتنا  هظحل  ره  دـنامن . یقاـب  ماـشه  هرهچ  رد  گـنر 
نم زا  یکمک  رگا  : ) دومرف هب و  هدرک  محرت  وا  لاح  رب  درک و  هحفاصم  وا  اب  و  ْمُْکیَلَع ) ٌمالَـس  : ) دومرف دنلب  يادص  اب  دـسر  یم  یناملـسم 

(. 92) دندرک فوقوم  ار  وا  هب  تتامش  زین  هنیدم  مدرم  نایرج ، نیا  زا  دعب  مرضاح .) تسا  هتخاس 

سانشان درم 

ار کشم  دروخرب و  وا  هب  سانشان  يدرم  تفر . یم  شا  هناخ  يوس  هب  نانز  سفن  سفن  دوب و  هدیشک  شود  هب  ار  بآ  کشم  هراچیب ، نز 
ناکدوک دش . زاب  هناخ  رد  دندوب . ردام  ندـمآ  رظتنم  هتخود  رد  هب  مشچ  نز ، لاسدرخ  ناکدوک  دیـشک . شود  هب  شدوخ  تفرگ و  وا  زا 

کشم سانشان  درم  تسا . هتفرگ  شود  هب  ناشردام  ضوع  هب  ار  بآ  کشم  دمآ و  هناخ  هب  ناشردام  هارمه  یسانشان  درم  دندید  موصعم 
هدنام سک  یب  هک  هدش  روطچ  ینک ، یم  یشکبآ  تدوخ  هک  يرادن  يدرم  هک  تسا  مولعم  بوخ  : ) دیسرپ نز  زا  تشاذگ و  نیمز  هب  ار 

درم لاسدرخ . لفط  دنچ  منم و  نونکا  دش . هتشک  اجنآ  رد  داتسرف و  اهزرم  زا  یکی  هب  ار  وا  بلاط  یبا  نب  یلع  دوب . زابرـس  مرهوش  يا .)؟
شیاـه هچب  نز و  نآ  رکف  زا  ینآ  زور  نآ  رد  یلو  تفر ، درک و  یظفاحادـخ  تخادـنا و  ریز  هب  ار  رـس  دزن . یفرح  نیا  زا  شیب  سانـشان 
تخیر نآ  رد  امرخ  درآ و  تشوگ و  زا  هقوذآ  يرادقم  تشادرب و  یلیبنز  ، دوز حبص  دباوخب . تحار  تسناوتن  ار  بش  تفر . یمن  نوریب 

يرادـقم الاح  مدروآ ، ار  بآ  کشم  هک  متـسه  يزورید  يادـخ  هدـنب  نامه  ( ؟ یتسیک دز . رد  تفر و  يزورید  هناخ  فرط  هب  هرـسکی  و 
درم تشگ و  زاب  رد  ! ) دـنک مکح  شدوخ  ادـخ  مه  بلاط  یبا  نب  یلع  ام و  نیبو  دوش  یـضار  وت  زا  ادـخ  ما .) هدروآ  اـه  هچب  يارب  اذـغ 

يرادـهگن ای  نان ، نتخپ  ندرک و  ریمخ  یهدـب ، هزاجا  رگا  مشاب ، هدرک  یباوث  دـهاوخ  یم  ملد  : ) تفگ دـعب  دـش ، هناـخ  لـخاد  سانـشان 
نان نتخپ  زا  نم  اـت  راد  هاـگن  ار  اـه  هچب  وت  مزپب ، ناـن  منک و  ریمخ  مناوت  یم  رتهب  نم  یلو  بوخ ! رایـسب  مریگب .) هدـهع  هب  نم  ار  لاـفطا 

هب دوخ  تسد  اب  امرخ ، اب  درک و  بابک  دوب  هدروآ  دوخ  هک  تشوگ  يرادـقم  اروف  سانـشان  درم  ندرک . ریمخ  لابند  تفر  نز  موش . غراف 
امـش راک  رد  رگا  نک ، لالح  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  مدنزرف ! : ) تفگ یم  تشاذـگ  یم  يا  همقل  هک  مادـک  ره  ناهد  هب  دـیناروخ . اه  هچب 
هلعـش درک . شتآ  ار  رونت  تفر و  سانـشان  درم  نک . شتآ  ار  رونت  نامه  ادخ  هدنب  دز : ادص  نز  دـش . هدامآ  ریمخ  تسا .) هدرک  یهاتوک 
سک نآ  رفیک  تسا  نیا  شچب ، ار  شتآ  ترارح  : ) تفگ یم  دوخ  اب  دروآ و  شتآ  کیدزن  ار  شیوخ  هرهچ  دیـشک و  هنابز  شتآ  ياه 

ار سانـشان  درم  دیـشک و  رـس  هناخ  نآ  هب  ناگیاسمه  زا  ینز  هک  دوب  لاح  نیمه  رد  دـنک .) یم  یهاتوک  نانز  هویب  ناـمیتی و  راـک  رد  هک 
یبا نب  یلع  نینمؤـملا  ریما  نیا  یـسانش !؟ یمن  يا  هتفرگ  کـمک  هک  ار  درم  نیا  تلاـح ! هب  ياو  : ) تفگ هناـخ  بحاـص  نز  هب  تخاـنش ،

وت زا  نم  هن ، .( ) مهاوخ یم  ترذـعم  وت  زا  نم  نم ، يارب  زا  يراسمرـش  تلجخ و  رازه  يا  : ) تفگ دـمآ و  ولج  هراچیب  نز  تسا .) بلاـط 
(93 () مدرک یهاتوک  وت  راک  رد  هک  مهاوخ  یم  ترذعم 
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متاح رسپ 

تعاـطا و هب  برع  مدرم  دوب . يراـج  بارعا  ناـیم  رد  یفیاوطلا  كولم  مسر  یمالـسا ، تموکح  نتفاـی  لیکـشت  مالـسا و  عوـلط  زا  لـبق 
، برع فیاوطلا  كولم  اسؤر و  زا  یکی  دـنتخادرپ . یم  جارخ  جاـب و  اـهنآ  هب  اـنایحا  و  دـندوب . هدرک  تداـع  دوخ  ياـسؤر  يرادربناـمرف 
، دش ردپ  نیشناج  يدع )  ) شرسپ متاح ، زا  دعب  تفر . یم  رامـش  هب  یط ) هلیبق   ) میعز سیئر و  هک  دوب  یئاط ) متاح  ، ) فورعم دنمتواخس 

تماعز تسایر و  تفرگ . یم  تایلام  جاب و  ناونع  هب  ار  یسک  ره  دمآرد  مراهچ  کی  هنالاس  يدع  دنداهن . ندرگ  ار  وا  تعاط  یط  هلیبق 
زا ار  نآ  تشاد و  ینارصن  شیک  يدع  دوخ  اما  دندوب ، تسرپ  تب  یط  هلیبق  مالـسا . شرتسگ  مرکا و  لوسر  روهظ  اب  دش  فداصم  يدع 

هاوخ دندرک ، یم  ادیپ  ییانـشآ  مالـسا  شخب  يدازآ  تامیلعت  اب  دندش و  یم  ناملـسم  هک  برع  مدرم  تشاد . یم  هدیـشوپ  شیوخ  مدرم 
همه دـننام  متاح ، نب  يدـع  تهج  نیمه  هب  دـندش . یم  دازآ  دـندوب  هدرک  لیمحت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تعاـط  هک  اـسؤر  راـب  ریز  زا  هاوخاـن ،
راک زا  راک  اـما  دـیزرو . یم  ینمـشد  ادـخ  لوسر  اـب  تسناد و  یم  دوخ  يارب  رطخ  نیرتگرزب  ار  مالـسا  برع ، رگید  ياـسؤر  فارـشا و 
زین وا  غارس  هب  يزور  هک  تسناد  یم  يدع  دوب . هتفرگ  الاب  یناملسم  مالسا و  راک  دندیورگ و  یم  مالسا  هب  جوف  جوف  مدرم  دوب ، هتـشذگ 
رتش یهورگ  داد  روتـسد  دوب  یمالغ  هک  شیوخ  صوصخم  راکـشیپ  هب  دـیچ . دـنهاوخرب  ار  وا  ییاقآ  تموکح و  طاسب  دـمآ و  دـنهاوخ 

کی دنک . ربخ  ار  وا  دنا  هدمآ  کیدزن  مالسا  هاپس  درک  ادیپ  عالطا  زور  ره  دشاب و  هتشاد  هدامآ  وا  هاگرخ  کیدزن  هشیمه  راوهار  قاچ و 
داد روتسد  يدع  دنتسه ) اه  یکیدزن  نیمه  رد  مالسا  نایرکـشل  هک  ریگب  يریگب  یهاوخ  یم  یمیمـصت  ره  : ) تفگ دمآ و  مالغ  نآ  زور 
ماش يوس  هب  درک و  راب  اهرتش  رب  دوب  لمح  لباق  هچنآ  ثاثا  بابـسا و  زا  درک و  راوس  اهنآ  رب  ار  دوخ  نادـناخ  دـندرک ، رـضاح  ار  نارتش 

وا دنام و  لفاغ  هنافس )  ) شرهاوخ نداد  تکرح  زا  دایز  یگدزباتش  رثا  رد  اما  درک . رارف  دندوب  وا  شیک  مه  ینارصن و  زین  اجنآ  مدرم  هک 
دندرب و هنیدـم  هب  ناریـسا  رامـش  رد  ار  يو  رهاوخ  هنافـس )  ) دوب هتخیرگ  يدـع )  ) دوخ هک  دندیـسر  یتقو  مالـسا  هاپـس  دـنام . اجنامه  رد 
. تشاد هاتوک  ییاـهراوید  هک  دوب  يراوید  راـهچ  کـی  هنیدـم ، دجـسم  نوریب  رد  دـندرک . لـقن  مرکا  لوسر  يارب  ار  يدـع  رارف  ناتـساد 

نابز هدیمهف و  ینز  هک  هنافس  دوش ، دجـسم  دراو  ات  تشذگ  یم  لحم  نآ  ولج  زا  مرکا  لوسر  زور  کی  دنداد . ياج  اجنآ  رد  ار  ناریـسا 
لوسر دراذگب .) تنم  وت  رب  ادخ  راذـگب ، تنم  نم  رب  هدـش ، ناهنپ  متـسرپرس  هتفر ، مرـس  زا  ردـپ  : ) تفگ درک و  تکرح  اج  زا  دوب ، روآ 
لوسر تسا .)!؟ هدرک  رارف  وا  لوسر  ادخ و  زا  هک  نامه  : ) دومرف متاح .) نب  يدع  : ) تفگ تسیک )؟ وت  تسرپرـس  : ) دیـسرپ يو  زا  مرکا 

زور هلمج  نیع  درک و  تکرح  اج  زا  هنافس )  ) زاب درذگب  اجنآ  زا  دمآ  رگید  زور  تشذگ . اجنآ  زا  گنرد  یب  تفگ و  ار  هلمج  نیا  مرکا 
هک موـس  زور  دـنام . هجیتـن  یب  هنافـس  ياـضاقت  مه  زور  نیا  تفگ : وا  هب  ار  شیپ  زور  نخـس  نـیع  زین  مرکا  لوـسر  درک . رارکت  ار  شیپ 
هک یناوج  اما  دنزن  یفرح  تفرگ  میمصت  دوش ، هتفریذپ  شیاضاقت  تشادن  يدایز  دیما  رگید  هنافس  دنک ، روبع  اجنآ  زا  دمآ  مرکا  لوسر 

دننام درک و  تکرح  هنافـس  دیامن . رارکت  ار  شیوخ  ياضاقت  دنک و  تکرح  هک  دنامهف  هراشا  اب  وا  هب  درک  یم  تکرح  ربمغیپ  رـس  تشپ 
رایسب : ) دومرف مرکا  لوسر  دراذگب .) تنم  وت  رب  ادخ  راذگب  تنم  نم  رب  هدش ، ناهنپ  متـسرپرس  هتفر ، مرـس  زا  ردپ  : ) تفگ شیپ  ياهزور 

هب یـصاخشا  وچمه  هک  یتفای  عالطا  رگا  متـسرفب . تا  هلیلبق  ناـیم  هب  اـهنآ  هارمه  ار  وت  دـنوش ، ادـیپ  يداـمتعا  دروم  دارفا  مرظتنم  بوخ ،
نم هب  درک و  یم  تکرح  ربمغیپ  رـس  تشپ  هک  یـصخش  نآ  دیـسرپ ، دندوب  اجنآ  هک  یـصاخشا  زا  هنافـس  نک .) ربخ  ارم  دنا  هدمآ  هنیدم 

هب هنافـس  يدـنچ  زا  سپ  تسا . بلاط ) یبا  نب  یلع   ) وا دـنتفگ  تسا ؟ یک  میامن  دـیدجت  ار  شیوخ  ياضاقت  منک و  تکرح  درک  هراـشا 
یجرخ یغلبم  ون و  يا  هماج  مرکا  لوسر  تسرفب . اهنیا  هارمه  ارم  دنا ، هدمآ  هنیدم  هب  ام  هلیبق  زا  دامتعا  دروم  یهورگ  هک  داد  ربخ  ربمغیپ 
تمالم هب  نابز  داتفا  يدـع  هب  هنافـس  مشچ  ات  تفر  شردارب  دزن  ماـش  هب  درک و  تکرح  تیعمج  نآ  هارمه  وا  داد و  وا  هب  بکرم  کـی  و 

و تساوخ . ترذـعم  يو  زا  يدـع  يدرک .)!؟ شومارف  مدوب  تردـپ  راگدای  هک  ارم  يدرب و  ار  شیوخ  دـنزرف  نز و  وت  : ) تفگ دوشگ و 
يا هدـید  کـیدزن  زا  ار  دـمحم  هک  وت  رظن  هب  : ) تفگ وا  هب  درک ، تروشم  يو  اـب  دوخ  راـک  رد  يدـع  دوب ، يا  هدـیمهف  نز  هنافـس  نوچ 
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تسا بوخ  نم ، هدیقع  هب  : ) تفگ هنافس  منک .) يریگ  هرانک  وا  زا  نانچمه  ای  موش  قحلم  وا  هب  وا و  دزن  مورب  ایآ  تسیچ ؟ رد  نم  حالص 
مه زاب  دراد ، يراد  کلم  رس  تسین و  ربمغیپ  مه  رگا  وت و  يارب  تفارش  تداعـس و  یهز  تسادخ  ربمغیپ  اعقاو  وا  رگا  يوش ، قحلم  وا  هب 
زا ار  دوخ  تکوش  تزع و  دـش و  یهاوخن  راوخ  يراد ، نمی  مدرم  ناـیم  رد  هک  یتیـصخش  اـب  تسین ، رود  داـیز  نمی  زا  هک  اـجنآ  رد  وـت 

اعقاو ایآ  دنیبب  دنک و  ینیب  کیراب  ربمغیپ  راک  رد  انمض  دورب و  هنیدم  هب  تفرگ  میمـصت  دیدنـسپ . ار  رظن  نیا  يدع  داد .) یهاوخن  تسد 
وا اب  كرتشم  عفانم  دودح  رد  ات  دراد  یهاشداپ  رس  بلطایند و  تسا  يدرم  ای  دنک ، يوریپ  وا  زا  تما  زا  یکی  دننام  ات  تسادخ  ربمغیپ  وا 
.)؟ یتسیک : ) دیـسرپ مرکا  لوسر  درک . مالـس  ربمغیپ  رب  دـش و  دراو  يدـع  هک  دوب  هنیدـم  دجـسم  رد  ربمغیپ  دـیامن . یهارمه  يراکمه و 

توترف رغال و  ینز  هریپ  دنتفر ، یم  يدع  ربمغیپ و  هک  هار  نیب  رد  درب . هناخ  هب  دوخ  اب  درک و  مارتحا  ار  وا  ربمغیپ  میئاط . متاح  رـسپ  يدع 
اب يدع  داد . یم  ار  نز  هریپ  باوج  هلصوح  ینابرهم و  اب  ربمغیپ  دیشک و  لوط  یتدم  تخادرپ . باوج  لاؤس و  هب  تفرگ و  ار  ربمغیپ  ولج 

ینز هریپ  باوج  هک  دـنرادن  يوخ  قلخ و  نینچ  ناـبلطایند  ناراـبج و  تسا . ربـمغیپ  هک  درم  نیا  قـالخا  زا  هناـشن  کـی  نیا  تفگ ، دوخ 
هیاریپ یب  هداس و  یلیخ  ار  ربمغیپ  یگدنز  طاسب  دش ، ربمغیپ  هناخ  دراو  يدع  هک  نیمه  دنهدب . هلـصوح  ینابرهم و  اب  ردق  نیا  ار  كولفم 

رارـصا هچ  ره  يدـع  تخادـنا . يدـع  يارب  ار  نآ  ناربمغیپ  دنیـشن . یم  نآ  يور  ربمغیپ  دوب  مولعم  هک  دوب  کشت  کی  طقف  اجنآ  تفای .
هناشن نیا  تفگ  دوخ  اب  يدع  نیمز . يور  ربمغیپ  تسـشن و  کشت  يور  يدع  درکن . لوبق  ربمغیپ  دنیـشنب  نآ  يور  ربمغیپ  دوخ  هک  درک 

بهذـم وـت  بهذـم  رگم  : ) دوـمرف يدـع و  هب  درک  ور  ربـمغیپ  ناـهاشداپ . هن  تسا  ناربـمغیپ  قـالخا  عوـن  زا  هک  درم  نیا  قـالخا  زا  مود 
يدع تسین .) اور  راک  نیا  هک  وت  نید  رد  یتفرگ ؟ یم  ار  مدرم  دـمآرد  مراهچ  کی  زوجم ، هچ  هب  ارچ و  سپ  . ) ارچ ( 94 () دوبن یسوکر 

نیا تفگ  دوخ  اب  دنام . تفگش  رد  تخس  ربمغیپ  نخس  زا  دوب ، هتشاد  ناهنپ  شنادنواشیوخ  نیرتکیدزن  یتح  همه  زا  ار  دوخ  بهذم  هک 
یم ینک و  یم  هاگن  ناناملسم  زورما  یلام  هینب  فعض  رقف و  هب  وت  : ) دومرف يدع  هب  ربمغیپ  سپـس  تسا . ربمغیپ  هک  درم  نیا  زا  موس  هناشن 
دوخ لام  ناج و  رب  یتح  هدرک و  هطاحا  اـهنآ  رب  نانمـشد  هوبنا  زورما  ینیب  یم  هکنیا  رگید  دـنریقف ، لـلم  ریاـس  فـالخرب  ناناملـسم  ینیب 

هب تورث  ردق  نیا  هک  دیـشک  دهاوخن  یلوط  مسق ! ادخ  هب  تسا ، نارگید  تسد  رد  تردق  تموکح و  ینیب  یم  هکنیا  رگید  دنتـسین  نمیا 
رارقرب لماک  تینما  نانچنآ  دنوش و  بوکرس  ناشنانمشد  نانچنآ  مسق  ادخ  هب  دوشن . ادیپ  اهنآ  نایم  رد  يریقف  هک  دسرب  ناناملـسم  تسد 

هک ینامز  تسا  کـیدزن  مسق  ادـخ  هب  ددرگن . يو  محازم  یـسک  دـنک و  رفـس  ییاـهنت  هب  زاـجح  اـت  قارع  زا  دـناوتب  نز  کـی  هک  ددرگ 
هب رمع  رخآ  ات  دروآ و  مالـسا  تین ، صولخ  هدـیقع و  لامک  يور  زا  يدـع  دریگ .) یم  رارق  ناناملـسم  راـیتخا  رد  لـباب  دیفـس  ياـهخاک 
هک ییاه  ینیب  شیپ  دوب و  هدومرف  وا  هب  دروخرب  نیلوا  رد  هک  ار  ربمغیپ  نانخس  وا  دوب . هدنز  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  اهلاس  دنام . رادافو  مالسا 

دیفس ياهخاک  هک  مدید  مدرمن و  مسق ! ادخ  هب  : ) تفگ یم  درک و  یمن  شومارف  تشاد و  دای  هب  هشیمه  دوب ، هدرک  ناناملسم  هدنیآ  يارب 
هکنآ نودب  دـنک  رفـس  زاجح  ات  قارع  زا  تسناوت  یم  ییاهنت  هب  نز  کی  هک  دـش  رارقرب  نانچ  تینما  دـش . حـتف  ناناملـسم  تسد  هب  لباب 

(. 95 () دوشن ادیپ  ناناملسم  نایم  رد  يریقف  دیسر  دهاوخ  ینامز  هک  مراد  نانیمطا  مسق ! ادخ  هب  دنیبب . یتمحازم 

شوه ناحتما 

داد و یباوـج  سک  ره  دـهدب . یتـسرد  باوـج  دوـب  هدرک  حرط  ردـقیلاع  ملعم  هک  یلاؤـس  هـب  تسناوـتن  نادرگاـش  زا  کـیچیه  رخآ  اـت 
ناـمیا ياـه  هریگتـسد  ناـیم  رد  : ) دوب نیا  درک  حرط  دوخ  باحـصا  ناـیم  رد  مرکا  لوسر  هک  یلاؤس  دـشن . عقاو  دنـسپ  دروم  مادـکچیه 

(. هزور : ) یموس هن .) : ) مرکا لوسر  تاکز .) : ) يرگید هن .) : ) مرکا لوسر  زامن .) : ) باحـصا زا  یکی  تسا .)؟ رتمکحم  همه  زا  کیمادـک 
عقاو لوبق  دروم  هک  یباوج  تبقاع  هن .) : ) مرکا لوسر  داـهج .) : ) یمجنپ هن .) : ) مرکا لوسر  هرمع .) جـح و  : ) یمراـهچ هن .) : ) مرکا لوسر 
یلو تسا ، یتلیـضف  اب  گرزب و  ياـهراک  دـیدرب  ماـن  هک  ییاـهنیا  یماـمت  : ) دومرف ترـضح  دوخ  دـشن ، هداد  رـضاح  عمج  ناـیم  زا  دوش 
رطاخ هب  نتـشاد  نمـشد  ادـخ و  رطاخ  هب  نتـشاد  تسود  نامیا  ياه  هریگتـسد  نیرتمکحم  تسین . مدیـسرپ  نم  هکنآ  اـهنیا  زا  مادـکچیه 
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(. 96 () تسادخ

افلذ ربیوج و 

نز هب  وت  تجاـح  مه  اـت  يداد  یم  همتاـخ  يدارفنا  یگدـنز  نیا  هب  يداد و  یم  لیکـشت  هداوناـخ  یتـفرگ و  یم  نز  دوب  بوـخ  ردـقچ  )
، بسن هن  مراد و  بسح  هن  لامج ، هن  مراد و  لام  هن  هّللا ! لوسر  ای  دـشاب .) وت  کمک  ترخآ ، اـیند و  راـک  رد  نز  نآ  مه  دوش و  هدروآرب 
. دوشب نم  دننام  لکـشدب  تسوپهایـس و  دق و  هاتوک  ریقف و  يدرم  رـسمه  هک  دنک  یم  تبغر  نز  مادک  و  دهد ؟ یم  نز  نم  هب  یـسک  هچ 

مالسا دندوب و  مرتحم  تیلهاج  هرود  رد  صاخشا  زا  يرایسب  درک . ضوع  ار  صاخشا  دارفا و  شزرا  مالسا  هلیسو  هب  دنوادخ  ربیوج ! يا  )
هلیسو هب  دنوادخ  درب . الاب  ار  اهنآ  تلزنم  ردق و  مالـسا  دندوب و  رادقم  یب  راوخ و  تیلهاج  رد  صاخـشا  زا  يرایـسب  دروآ . نییاپ  ار  اهنآ 

یبرع و یـشرق ، ریغ  یـشرق و  هایـس  دیفـس و  زا  مدرم  همه  نونکا  درک . خوسنم  ار  لـیماف  بسن و  هب  راـختفا  تیلهاـج و  ياـهتوخن  مالـسا 
وت زا  ار  یـسک  طقف  ناناملـسم  نایم  رد  نم  تعاط . اوقت و  هلیـسو  هب  رگم  درادـن  يرترب  يرگید  رب  سکچیه  دـنا . هجرد  کی  رد  یمجع 

اهزور زا  یکی  رد  هک  دوب  یتاملک  اهنیا  نک .) لمع  مهد  یم  روتـسد  هچنآ  هب  نونکا  دـشاب . رتهب  وت  زا  شلمع  اوقت و  هک  مناد  یم  رتـالاب 
هک دوب  اجنامه  رد  دوب . همامی  لها  زا  ربیوج ) . ) دش لدب  در و  ربیوج )  ) وا و نایم  دوب ، هدمآ  هفص ) باحـصا   ) تاقالم هب  مرکا  لوسر  هک 

هدارا اب  بلط و  قح  شوهاب و  اما  دوب  دق  هاتوک  هایـس و  تسد و  گنت  دـنچ  ره  وا  دینـش . ار  متاخ  ربمغیپ  روهظ  مالـسا و  هزاوآ  ترهش و 
کلـس رد  دروآ و  مالـسا  هک  دیـشکن  یلوط  دـنیبب . ار  نایرج  کـیدزن ، زا  اـت  دـمآ  هنیدـم  هب  هرـسکی  مالـسا ، هزاوآ  ندینـش  زا  دـعب  دوب .

رد اجیردت  درب . یم  رس  هب  دجـسم  رد  مرکا  لوسر  روتـسد  هب  اتقوم  ییانـشآ ، هن  یلزنم و  هن  تشاد و  یلوپ  هن  نوچ  اما  دمآرد ، ناناملـسم 
ریقف و ربـیوج )  ) دـننام زین  اـهنآ  هک  دـندش  تفاـی  مه  رگید  دارفا  دـندنام ، یم  هنیدـم  رد  دـندش و  یم  ناملـسم  هک  يرگید  ناـسک  ناـیم 
رد دیاب  اهنیا  تسین ، تنوکس  ياج  دجسم  دش  یحو  ربمغیپ  هب  هکنآ  ات  دندرب . یم  رس  هب  دجـسم  رد  ربمغیپ  روتـسد  هب  دندوب و  تسدگنت 
نآ ریز  هب  ار  هدع  نآ  تخاس و  اجنآ  رد  ینابیاس  تفرگ و  رظن  رد  دجـسم  زا  جراخ  رد  يا  هطقن  ادـخ  لوسر  دـننک . لزنم  دجـسم  جراخ 

. دندش یم  هدـناوخ  هفـص ) باحـصا  ، ) بیرغ مه  دـندوب و  ریقف  مه  هک  اجنآ  نینکاس  دـندیمان و  یم  هفـص )  ) ار اجنآ  درک . لقتنم  نابیاس 
نایم نآ  رد  دوب . هدمآ  هتسد  نیا  غارس  هب  ادخ  لوسر  زور  کی  دندرک . یم  یگدیـسر  اهنآ  یگدنز  لاوحا و  هب  باحـصا ، ادخ و  لوسر 

هب زگره  هک  يزیچ  اما  دهدب . یناماس  رس و  وا  یگدنز  هب  و  دنک ، جراخ  عضو  نیا  زا  ار  ربیوج  هک  تفر  رکف  هب  داتفا ، ربیوج  هب  شمـشچ 
دوب نیا  دوشب . ناماس  رـس و  هناخ و  نز و  بحاص  يزور  هک  دوب  نیا  تشاد  شدوخ  عضو  زا  هک  یعالطا  اـب  تشذـگ  یمن  ربیوج  رطاـخ 
ادخ لوسر  یلو  دهدب . نت  نم  اب  ییوشانز  هب  یسک  تسا  نکمم  رگم  داد  باوج  بجعت  اب  درک ، جاودزا  داهنشیپ  وا  هب  ادخ  لوسر  ات  هک 
سپ ادخ  لوسر  دومرف . دزشوگ  وا  هب  دوب ، هدش  ادیپ  مالـسا  رثا  رد  هک  یعامتجا  عضو  رییغت  تخاس و  جراخ  شدوخ  هابتـشا  زا  ار  وا  دوز 

( يراصنا دیبل  نب  دایز   ) هناخ هب  هرسکی  داد  روتسد  تخاس ، راودیما  نئمطم و  یگدنز ، هب  ار  وا  دروآ و  نوریب  هابتشا  زا  ار  ربیوج  هکنآ  زا 
مارتحا يو  هلیبق  دارفا  دوب . هنیدم  لها  نیمرتحم  نادنمتورث و  زا  دـیبل ) نب  دایز  . ) دـنک يراگتـساوخ  دوخ  يارب  ار  افلذ )  ) شرتخد دورب و 

ربیوج دـندوب . عمج  اجنآ  رد  دـیبل  هلیبق  دارفا  ناگتـسب و  زا  یهورگ  دـش ، دایز  هناخ  دراو  ربیوج  هک  یماگنه  دـندوب . لئاق  شیارب  يدایز 
ای میوگب  هناـمرحم  مراد ، وـت  يارب  یماـیپ  ربـمغیپ  فرط  زا  نم  : ) تفگ داـیز  هب  درک و  دـنلب  ار  رـس  سپـس  درک و  یثـکم  نتـسشن  زا  سپ 
(. منک يراگتـساوخ  مدوخ  يارب  ار  اـفلذ  ترتخد  هک  هداتـسرف  ارم  ربـمغیپ  . ) وگب ینلع  هتبلا  تسا ، راـختفا  نم  يارب  ربـمغیپ  ماـیپ  ینلع .)؟

بیجع متـسین .) غورد  لـها  دنـسانش ، یم  ارم  همه  منز ، یمن  یفرح  دوخ  شیپ  زا  هک  نم  ( !؟ دومرف وت  هب  ار  عوضوم  نیا  شدوـخ  ربـمغیپ 
دـمآ و مهاوخ  ربمغیپ  روضح  هب  مدوخ  نم  ورب ، وت  میهدـب . نامدوخ  هلیبق  زا  دوخ  ياهنأش  مه  هب  زج  ار  دوخ  رتخد  تسین  اـم  مسر  تسا ،
اب تفر  یم  هک  روط  ناـمه  اـما  تفر ، نوریب  هناـخ  زا  درک و  تکرح  اـج  زا  ربیوج  درک . مهاوخ  هرکاذـم  ناـشیا  دوخ  اـب  عوضوم  نیا  رد 

دایز هک  تسا  يزیچ  نیا  ریغ  تسا  نآ  يارب  دمحم  توبن  هک  يزیچ  نآ  تسا و  هداد  میلعت  نآرق  هچنآ  مسق  ادخ  هب  : ) تفگ یم  شدوخ 
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لامج هب  هک  دیبل  يابیز  رتخد  افلذ  دینش . یم  درک  یم  همزمز  بل  ریز  دوخ  اب  ربیوج  هک  ار  نانخس  نیا  دوب  کیدزن  سک  ره  دیوگ .) یم 
اب تفر  نوریب  هناخ  الا ن  نیمه  هک  درم  نیا  اباب ! دوش . هاگآ  ارجام  زا  ات  ردـپ  شیپ  دـمآ  دینـش ، ار  ربیوج  نانخـس  دوب ، فورعم  ییابیز  و 

. تسا هداتـسرف  ار  وا  ربـمغیپ  درک  یم  اـعدا  دوب و  هدـمآ  وت  يراگتـساوخ  هب  درم  نیا  دوب ؟ هچ  شدوـصقم  درک و  یم  همزمز  هچ  شدوـخ 
، نم هدـیقع  هب  منک ؟ هچ  نم  وت ، هدـیقع  هب  ددرگ . بوسحم  ربمغیپ  رما  درمت  ار  وا  وت  ندرک  در  دـشاب و  هداتـسرف  ار  وا  ربمغیپ  اعقاو  دـنکن 
، دایز تسا . هدوب  هچ  هیضق  نک  قیقحت  ربمغیپ و  روضح  هب  ورب  تدوخ  نادرگرب و  هناخ  هب  دسرب  ربمغیپ  روضح  هب  هکنآ  زا  لبق  ار  وا  دوز 
! هّللا لوسر  اـی  درک : ضرع  دـید  ار  ترـضح  نآ  هک  نیمه  تفاتـش . ربمغیپ  روضح  هب  شدوخ  دـینادرگرب و  هناـخ  هب  مارتحا  اـب  ار  ربـیوج 

دوخ نارتخد  هک  تسا  نیا  ام  يراج  تداع  مسر و  منک  ضرع  مهاوخ  یم  دروآ ، امـش  فرط  زا  یماغیپ  وچمه  دـمآ و  ام  هناخ  هب  ربیوج 
وت هک  اهتینأش  نآ  تسا ، نمؤم  ربیوج  دایز ! يا  ! ) میهدب دنتـسه  امـش  نارای  راصنا و  همه  هک  هلیبق  لها  زا  نامدوخ  ياهنأش  مه  هب  طقف  ار 
افلذ شرتخد  غارـس  هب  هرـسکی  تشگرب و  هناخ  هب  دایز  تسا .) هنمؤم  نز  نأـش  مه  نمؤم  درم  تسا . هتفر  ناـیم  زا  زورما  ینک  یم  ناـمگ 

دیاـب نم  تسه  یچ  ره  ربـیوج  تسا ، نم  هب  طوـبرم  بلطم  نکن ، در  ار  ادـخ  لوـسر  داهنـشیپ  نم  هدـیقع  هب  درک  لـقن  ار  ارجاـم  تفر و 
لام زا  ار  وا  رهم  دروآرد . ربیوج  دـقع  هب  ار  افلذ  داـیز ، متـسه . یـضار  مه  نم  تسا  یـضار  رما  نیا  هب  ادـخ  لوسر  نوچ  مشاـب ، یـضار 
هناخ نآ  هب  ار  سورع  هک  يا  هتفرگ  رظن  رد  يا  هناـخ  اـیآ  دندیـسرپ : ربیوج  زا  دـید . هیهت  سورع  يارب  یبوخ  زاـهج  درک . نییعت  شدوخ 

تفگ و نانچ  نینچ و  نم  هب  دمآ و  ناهگان  ربمغیپ  موشب . یگدـنز  نز و  ياراد  يزور  هک  دوب  نیا  مدرک  یمن  رکف  هک  يزیچ  نم  يربب ؟
ار سورع  درک ، هدامآ  داماد  يارب  بسانم  هماج  ود  هوالع  هب  درک ، مهارف  لماک  ثاثا  هناخ و  دوخ  لام  زا  دایز  داتـسرف . دایز  هناـخ  هب  ارم 

هدش هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  هک  يا  هناخ  تسناد  یمن  ربیوج  دش ، کیرات  بش  دندرک . لقتنم  هناخ  نآ  هب  لماک  رویز  رطع و  شیارآ و  اب 
، داتفا اـبیز  ناـنچ  نآ  سورع  مزاول و  همه  نآ  هناـخ و  نآ  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دـش ، ییاـمنهار  هلجح  هناـخ و  نآ  هب  ربیوج  تساـجک ،

بسن هن  لامج و  هن  لام و  هن  متشادن ، زیچ  چیه  مدش . رهش  نیا  دراو  بیرغ  ریقف و  يدرم  نم  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  دمآ . شدای  هب  هتـشذگ 
هدروآ دوجو  هب  مدرم  رد  یلوحت  نینچ  نیا  هک  تسا  مالـسا  نیا  درک . مهارف  میارب  تمعن  همه  نیا  مالـسا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  لیماف ، هن  و 

رد لاعتم  دزیا  هاگرد  هب  يرازگرکـش  تیاضر و  تلاح  تقو  نامه  منک . رکـش  ار  ادخ  دیاب  ردـقچ  نم  درک . دـش  یمن  مه  ار  شرکف  هک 
ششوگ هب  حبـص  ناذا  يادن  هک  دمآ  دوخ  هب  تقو  کی  تخادرپ . تدابع  نآرق و  توالت  هب  تفر و  قاطا  زا  يا  هشوگ  هب  دش ، ادیپ  يو 

ربیوج دـش  مولعم  دـنتفای . هدروخن  تسد  رکب و  ار  يو  دـنتفر  افلذ )  ) غارـس هب  نانز  هک  یتقو  درک . هزور  تین  هنارکـش  ار  زور  نآ  دیـسر .
هزور اهزور  ربیوج  تشذگ . لاونم  نیمه  هب  رگید  زور  هنابش  ود  دنتشاد . هاگن  ناهنپ  دایز  زا  ار  هیضق  تسا . هدماین  افلذ  کیدزن  هب  ًالـصا 

یـسنج یناوتان  ربیوج  دـیاش  هک  دـش  ادـیپ  سورع  هداوناخ  يارب  رکف  نیا  مک  مک  تخادرپ . یم  توالت  تداـبع و  هب  اهبـش  تفرگ و  یم 
ربمغیپ دـیناسر . مرکا  ربمغیپ  عالطا  هب  ار  هیـضق  دایز  دنتـشاذگ . نایم  رد  دایز  دوخ  اب  ار  بلطم  راچان  تسین . وا  رد  نز  هب  جاـیتحا  دراد و 

دزن نونک  ات  ارچ  سپ  . ) تسا دیدش  نم  رد  لیم  نیا  اضق  زا  درادن .)!؟ دوجو  نز  هب  لیم  وت  رد  رگم  : ) دومرف وا  هب  دیبلط و  ار  ربیوج  مرکا 
هک متفر  ورف  هشیدـنا  رد  مدـید . تمعن  همه  نآ  ناـیم  رد  ار  دوـخ  مدـش و  هناـخ  نآ  دراو  هک  یتـقو  هـّللا ! لوـسر  اـی  يا .)؟ هـتفرن  سورع 

ار دوخ  يادخ  يزیچ  ره  زا  لبق  متـسناد  مزال  دش . ادیپ  نم  رد  تدابع  رکـش و  تلاح  هدومرف ، تیانع  ردقچ  لباقان  هدـنب  نیا  هب  دـنوادخ 
مه اب  افلذ  ربیوج و  دیناسر . دـیبل  نب  دایز  عالطا  هب  ار  نایرج  نیع  ادـخ  لوسر  تفر . مهاوخ  مرـسمه  دزن  بشما  زا  منک . تدابع  هنارکش 
ریز تسا  نامیا  اب  نادرم  صوصخم  هک  یطاشن  نامه  اب  ربیوج  دمآ . شیپ  يداهج  دندرب . یم  رس  هب  یـشوخ  هب  مه  اب  دندرک و  یـسورع 
ینز چیه  يارب  تشادن و  راگتساوخ  افلذ  هزادنا  هب  ینز  چیه  ربیوج ، تداهش  زا  دعب  دش . دیهش  درک و  تکرش  داهج  نآ  رد  مالسا  مچرپ 

(. 97) دننک جرخ  لوپ  دندوبن  رضاح  افلذ  هزادنا  هب 

زردنا کی 
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یلب يدنب )؟ یم  راک  هب  میوگب  رگا  : ) دومرف وا  هب  مرکا  لوسر  تساوخ . زردنا  ناونع  هب  هلمج  کی  مرکا  لوسر  زا  رایسب  رارـصا  اب  يدرم 
زا دعب  مرکا  لوسر  هّللا ! لوسر  ای  یلب  يدنب .)؟ یم  راک  هب  میوگب  رگا  ! ) هّللا لوسر  ای  یلب  يدنب .)؟ یم  راک  هب  میوگب  رگا  ! ) هّللا لوسر  ای 

، یتفرگ يراک  هب  میمـصت  هاگره  : ) دومرف وا  هب  درک ، دیوگب  دهاوخ  یم  هک  یبلطم  تیمها  هجوتم  ار  وا  تفرگ و  لوق  وا  زا  راب  هس  هکنیا 
شتبقاع رگا  نک و  لابند  ار  نآ  تسا  حیحـص  شتبقاـع  هجیتن و  يدـید  رگا  شیدـنیب ؛ نک و  رکف  راـک  نآ  تبقاـع  هجیتن و  رثا و  رد  لوا 

(. 98 () نک رظن  فرص  دوخ  میمصت  زا  تسا  یهابت  یهارمگ و 

یناهگان میمصت 

همیخ و لـمح  يارب  نیارباـنب  تسا و  هتخورف  اـجکی  ار  رتش  ناوراـک  یچناوراـک ،)  ) ناوفـص هک  دـنداد  ربخ  دیـشرلا  نوراـه  هب  هک  یتـقو 
، رتـش ناوراـک  ماـمت  نتخورف  هک  تفر  ورف  هشیدـنا  رد  دـنام . تفگـش  رد  تخـس  درک ، يرگید  رکف  دـیاب  جـح  رفـس  رد  هـفیلخ  هاـگرخ 

دیعب تسین ، يداع  دریگب ، هدـهع  هب  ار  جـح  رفـس  بابـسا  لیاسو و  لقن  لمح و  هک  تسا  هتـسب  داد  رارق  هفیلخ  اب  هکنآ  زا  سپ  اصوصخ 
اجکی ار  رتش  ناوراـک  ما  هدینـش  تفگ : وا  هب  دـیبلط و  ار  ناوفـص  دـشاب . هتـشاد  یگتـسب  اـم  اـب  دادرارق  عوضوم  اـب  نارتش  نتخورف  تسین 

، دنتـسین رکف  رد  تسرد  مه  اه  هچب  میآ ، یمنرب  هدهع  زا  هک  مدوخ  ما ، هدش  هدـنام  راک  زا  ریپ و  ارچ ؟ نینمؤملا ! ریما  ای  یلب  يا ؟ هتخورف 
یسوم امتح  یتخورف ؟ ارچ  مناد  یم  نم  اما  مدناسر . ضرع  هب  هک  دوب  نیمه  یتخورف ؟ ارچ  وگب  ار  شتسار  مشورفب . هک  تسا  رتهب  مدید 
روتـسد وت  هب  وا  هدرک ، عنم  راک  نیا  زا  ار  وت  هدـش و  هاگآ  یتسب  ام  ثاثا  بابـسا و  لقن  لـمح و  يارب  هک  يدادرارق  عوضوم  زا  رفعج  نب 

! ناوفص تفگ : دولآ  مشخ  یگنهآ  زیمآ و  تنوشخ  ینحل  اب  هاگنآ  نوراه  تسا . نیا  وت  یناهگان  میمـصت  تلع  یـشورفب . ار  نارتش  هداد 
ناکیدزن زا  دنچره  ناوفـص  دوب . هدز  سدح  بوخ  نوراه  متـشاد . یم  رب  تا  هنت  يور  زا  ار  ترـس  دوبن ، میدـق  ياهیتسود  قباوس و  رگا 

ناشیک و صالخا  زا  وا  اما  تشاد . هفیلخ  صخـش  اـب  اـصوصخ  تفـالخ  هاگتـسد  رد  يداـیز  قباوس  تفر و  یم  رامـش  هب  هفیلخ  هاگتـسد 
نب یـسوم  ماما  اب  يزور  تسب ، نوراه  اب  ار  جح  رفـس  بابـسا  لقن  لمح و  نامیپ  هکنآ  زا  سپ  ناوفـص  دوب . تیب  لها  نایعیـش  ناوریپ و 

لوسر نبا  ای  تسیچ  زیچ  کی  نآ  زیچ .) کی  زج  تسا  بوخ  وت  زیچ  همه  ناوفـص  : ) دومرف وا  هب  ماـما  درک ، دروخرب  مالـسلا  هیلع  رفعج 
، تسا جـح  مزاع  نوراه  ما . هدادـن  هیارک  یمارح  رفـس  يارب  نم  هّللا ! لوسر  نبا  اـی  يا .)! هداد  هیارک  درم  نیا  هب  ار  تنارتش  هکنیا  ( !؟ هّللا

کی ناوفص ! . ) متسرف یم  هارمه  ار  دوخ  نامالغ  ناسک و  زا  یـضعب  تفر ، مهاوخن  هارمه  مدوخ  هوالع  هب  ما . هداد  هیارک  جح  رفـس  يارب 
ار وت  نارتش  وا  يریگب . هیارک  راک  رخآ  هک  يا  هداد  هیارک  وا  هب  ار  دوخ  نارتش  وت  ! ) هّللا لوسر  نبا  ای  دییامرفب  منک .) یم  لاؤس  وت  زا  زیچ 

يرادن تسود  وت  تقو  نآ  ایآ  ! ) هّللا لوسر  نبا  ای  ارچ  تسین .)؟ روط  نیا  دش ، یهاوخ  راکبلط  وا  زا  ار  ررقم  ترجا  مه  وت  درب و  دهاوخ 
دـشاب هتـشاد  تسود  ناوـنع  ره  هب  سک  ره  ! ) هّللا لوـسر  نبا  اـی  ارچ  دـهدب .)!؟ ار  وـت  بلط  هک  دـنامب  هدـنز  ردـق  نیا  لـقاال  نوراـه  هک 

(. تفر دهاوخ  شتآ  رد  ددرگ ، بوسحم  نارگمتـس  ءزج  سک  ره  تسا  مولعم  و  دش . دهاوخ  بوسحم  اهنآ  ءزج  دننامب ، یقاب  نارگمتس 
ار راک  نیا  تسا  نکمم  دز  یم  سدح  شدوخ  دنچره  دشورفب ، ار  رتش  ناوراک  اجکی  تفرگ  میمصت  ناوفـص  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  دعب 

(99 .) دوش مامت  شناج  تمیق  هب 

تکرب اب  لوپ 

دیرخ مهرد  هدزاود  هب  ینهاریپ  تفر و  درخب . ربمغیپ  يارب  ینهاریپ  دورب و  رازاب  هب  دـش  رومأم  مرکا ، ربمغیپ  فرط  زا  بلاط ، یبا  نب  یلع 
یم نیا  زا  رتنازرا  ینهاریپ  مرادن ، تسود  نادنچ  ار  نیا  (. ) مهرد هدزاود  هب  ( .)؟ يدیرخ غلبم  هچ  هب  ار  نیا  : ) دیسرپ مرکا  لوسر  دروآ . و 

اب ار  نهاریپ  یلع  دریگب .)؟ سپ  دوش  یم  رـضاح  نیبب  ورب  !(. ) هّللا لوسر  ای  مناد  یمن  ( .)؟ دریگب سپ  تسا  رـضاح  هدنـشورف  ایآ  مهاوخ ،
یهدب و ار  ام  لوپ  يرـضاح  ایآ  دهاوخ ، یم  نیا  زا  رتنازرا  ینهاریپ  ادـخ ، ربمغیپ  : ) دومرف هدنـشورف  هب  تشگرب . رازاب  هب  تشادرب و  دوخ 

دلج 1و2 ناتسار  زا 110ناتساد  هحفص 61 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


فرط هب  مه  اـب  یلع  مرکا و  لوسر  هاـگنآ  دروآ . ربـمغیپ  دزن  تفرگ و  ار  لوپ  یلع  درک و  لوـبق  هدنـشورف  يریگب .)؟ سپ  ار  نهاریپ  نیا 
یم هیرگ  ارچ  : ) دیـسرپ كزینک  زا  تفر و  کیدزن  ربمغیپ  درک . یم  هیرگ  هک  داتفا  یکزینک  هب  ربمغیپ  مشچ  هار  نیب  رد  دنداتفا ؛ هار  رازاب 

یمن تأرج  نونکا  دش . مگ  اهلوپ  دش  روطچ  مناد  یمن  دنداتـسرف ؛ رازاب  هب  دیرخ  يارب  ارم  دنداد و  مهرد  راهچ  نم  هب  هناخ  لها  ینک .)؟
هب رخب و  يرخب  یتـساوخ  یم  هچره  : ) دوـمرف داد و  كزینک  هب  ار  مهرد  هدزاود  نآ  زا  مهرد  راـهچ  مرکا  لوـسر  مدرگرب . هناـخ  هب  مـنک 
نت زا  ار  هماج  دـید ، ار  يا  هنهرب  تعجارم  رد  دیـشوپ . دـیرخ و  مهرد  راهچ  هب  يا  هماج  تفر و  رازاب  فرط  هب  شدوخ  و  درگرب ). هناـخ 

نامه زاب  هار  نیب  رد  داتفا . هار  هناخ  فرط  هب  دیـشوپ و  دیرخ و  مهرد  راهچ  هب  رگید  يا  هماج  تفر و  رازاب  هب  هبترم  ود  داد . وا  هب  دنک و 
مـسرت یم  هدش  رید  یلیخ  هّللا ! لوسر  ای  ( .)؟ یتفرن هناخ  هب  ارچ  : ) دومرف تسا ، هتـسشن  كانهودنا  نارگن و  ناریح و  هک  دـید  ار  كزینک 
لوسر دنوشن .) وت  محازم  هک  منک  یم  تطاسو  نم  هدب ، ناشن  نم  هب  ار  نات  هناخ  میورب ، مه  اب  ایب  . ) يدرک رید  ردق  نیا  ارچ  هک  دننزب  ارم 

زاوآ اب  رد  تشپ  زا  مرکا  لوسر  تسا ) هناخ  نیمه  : ) تفگ كزینک  دندیـسر  هناخ  رد  تشپ  هب  هک  نیمه  داتفا  هار  كزینک  قافتا  هب  مرکا 
: دنداد باوج  درک ، مالـس  راب  نیموس  دماین . یباوج  درک ، مالـس  مود  راب  دشن . هدینـش  یباوج  مکیلع .) مالـس  هناخ  لها  يا  : ) تفگ دـنلب 
میدینـش و لوا  نامه  ارچ  دیدینـش .)؟ یمن  ار  ام  زاوآ  ایآ  دـیدادن ؟ باوج  لوا  ارچ  (. ) ُُهتاکَربَو ِهّللا  ُۀَـمْحَرَو  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  )

يارب امش  مالس  میونشب ، ررکم  ار  امش  مالس  دمآ  یم  نامشوخ  هّللا ! لوسر  ای  دوب .)؟ هچ  ریخأت  تلع  سپ  . ) دییامـش هک  میداد  صیخـشت 
ای دـینکن .) هذـخاؤم  ار  وا  منک  شهاوخ  امـش  زا  مدـمآ  اجنیا  نم  هدرک ، رید  امـش  كزینک  نیا  . ) تسا تمالـس  تکرب و  ضیف و  ام  هناـخ 

یتکرب رپ  مهرد  هدزاود  هچ  رکـش ! ار  ادخ  : ) تفگ ربمایپ  تسا . دازآ  تعاس  نیمه  زا  زینک  نیا  امـش ، یمارگ  مدـقم  رطاخ  هب  هّللا ! لوسر 
(100 () درک دازآ  ار  هدرب  کی  دیناشوپ و  ار  هنهرب  ود  دوب ،

قازرا ینارگ 

هیهت ار  لاس  هقوذآ  هک  سک  نآ  دوب . هدش  یلوتسم  مدرم  همه  رب  تشحو  ینارگن و  تفر . یم  الاب  هنیدم  رد  زور  هب  زور  نان  مدنگ و  خرن 
هک دـندوب  مه  یمدرم  نایم  نیا  رد  دـنک . ظفح  ار  نآ  دوب  بظاوم  دوب  هدرک  هیهت  هک  سک  نآ  دـنک و  هیهت  هک  دوب  شالت  رد  دوب  هدرکن 

دوخ هناخ  جرخ  لیکو  بتعم )  ) زا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنرخب . رازاب  زا  ار  دوخ  هقوذآ  زور  هب  زور  دندوب  روبجم  یتسدگنت  هطـساو  هب 
ار اهنآ  . ) میراد هریخذ  مدنگ  دنک  تیافک  ار  هام  نیدنچ  هک  يردق  هب  هّللا ! لوسر  نبا  ای  یلب  میراد .)؟ مدـنگ  هناخ  رد  لاسما  ام  : ) دیـسرپ

ندـیرخ رگید  میـشورفب  ار  اهنیا  رگا  تسا ، بایان  هنیدـم  رد  مدـنگ  هّللا ! لوسر  نبا  ای  شورفب .) راذـگب و  مدرم  رایتخا  رد  ربب و  رازاـب  هب 
، درک تعاطا  ار  ماما  روتـسد  بتعم  شورفب .) راذگب و  مدرم  رایتخا  رد  ار  همه  متفگ ، هک  تسا  نیمه  . ) دش دهاوخن  رـسیم  ام  يارب  مدنگ 

دیابن نم  هناخ  نان  رخب . رازاب  زا  زور  هب  زور  ارم  هناخ  نان  نیا  زا  دعب  : ) داد روتـسد  وا  هب  ماما  داد . شرازگ  ار  هجیتن  تخورف و  ار  اهمدنگ 
. وج یمین  دشاب و  مدنگ  یمین  نیا  زا  دعب  دیاب  نم  هناخ  نان  دشاب . هتشاد  توافت  دننک  یم  فرصم  مدرم  هدوت  رـضاح  لاح  رد  هک  ینان  اب 
رد ات  منک  یمن  ار  راک  نیا  یلو  منک ، هرادا  یهجو  نیرتهب  هب  مدـنگ  نان  اب  ار  دوخ  هناخ  لاـس  رخآ  اـت  هک  مراد  ییاـناوت  هّللا  دـمح  هب  نم 

(101 () مشاب هدرک  تیاعر  ار  تشیعم ) يریگ  هزادنا   ) هلئسم یهلا  هاگشیپ 

مامح قرق 

هک یمـسر  هار و  اجیردـت  مدرم  دوب . هدرک  رثا  مدرم  تاقبط  ریاس  رد  یـسابع ، يافلخ  اـهنآ  زا  دـعب  يوما و  ياـفلخ  هناراـبج  شور  هار و 
ناکین یـضترم و  یلع  مرکا و  لوسر  هناردارب  هداس و  راتفر  تریـس و  دندرب ، یم  دای  زا  دوب  هدرک  نیعم  ترـشاعم  یگدنز و  يارب  مالـسا 

نآ هب  تبسن  مه  یتشز  ساسحا  مک  مک  هک  دندوب  هتفرگ  وخ  افلخ  هنارابج  شور  هار و  هب  نانچنآ  مدرم  دش . یم  وحم  اهرطاخ  زا  هباحص 
نیمرتحم و دروم  رد  هک  لومعم  تداع  تنـس و  قبط  مامح  بحاص  دورب ، مامح  هب  تساوخ  يزور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دندرک . یمن 
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اهفرح نیا  زا  رترابکبـس  نمؤم  ( !؟ ارچ تسین .) مزـال  هن  . ) منک قرق  تیارب  ار  ماـمح  هدـب  هزاـجا  درک : ضرع  دوـب  هدـش  جـیار  اهتیـصخش 
(. 102 () تسا

یبآ یب  هقیضم 

، دنک راهظا  يدـحا  هب  هکنآ  نودـب  درک و  یم  تموکح  ماش  رد  تراما  ناونع  هب  هک  دوب  لاس  هدزناش  دودـح  رد  نایفـس ، یبا  نب  ۀـیواعم 
يارب هناهب  نیرتهب  درک . یم  هدافتسا  تشاد  لد  رد  هک  يروظنم  يارب  یتصرف  ره  زا  تخاس . یم  مهارف  شیوخ  يارب  ار  تفالخ  تامدقم 

، نامثع تایح  نامز  رد  وا  دوب . نامثع  ندش  هتـشک  عوضوم  دیامن ، راکـشآ  ار  تفالخ  هیعاد  دنک و  یچیپرـس  يزکرم  تموکح  زا  هکنیا 
دوش و هتشک  نامثع  دوب  رظتنم  اما  تفرگ ، هدیدن  هدینشن و  ار  نامثع  ياهدادمتسا  اهاضاقت و  دادن و  دعاسم  خساپ  نامثع  ياه  هثاغتـسا  هب 

لتق زا  سپ  مدرم  رگید ، يوس  زا  دـمآرب . يرادرب  هرهب  ددـص  رد  اروف  هیواعم  دـش و  هتـشک  نامثع  دـهد . رارق  دوخ  راک  هناهب  ار  يو  لتق 
دید هکنآ  زا  سپ  یلع  دـندرک . تعیب  وا  اب  دـنتفرگ و  درک  یم  عانتما  تفالخ  راب  ریز  نتفر  زا  یفلتخم  تاـهج  هب  هک  ار  یلع  رود  ناـمثع 

ياهناتـسا همه  دـش . مالعا  دوب  زور  نآ  هفالخلاراد  زکرم و  هک  هنیدـم  رد  شیمـسر  تفـالخ  درک و  لوبق  تسوا ، هجوتم  امـسر  تیلؤسم 
تموکح تعاطا  زا  هیواعم  دوب . هیواعم  رایتخا  رد  هک  هیروس  ماش و  يانثتسا  هب  دنداهن ، ندرگ  ار  شتعاطا  زور  نآ  یمالسا  روانهپ  روشک 

هیروس ماش و  لالقتـسا  مالعا  هدامآ  دوخ  تسا و  هداد  هانپ  ار  نامثع  ناگدنـشک  هک  نیا  هب  تخاـس  مهتم  ار  نآ  درک و  یچیپرـس  يزکرم 
اب ییاه  همان  دـش . هیواعم  هجوتم  لمج  باحـصا  راـک  نداد  هلـصیف  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  درک . مهارف  ناـیماش  زا  هوبنا  یهاپـس  دـش و 

الاوبا دندرک . تکرح  رگیدکی  يوس  هب  هوبنا  یهاپس  اب  فرط  ود  درکن . رثا  هیواعم  هایس  لد  رد  یلع  ياه  همان  اما  درک ، لدب  در و  هیواعم 
ناونع هب  یلع  نایرکشل  زا  یهورگ  اب  یعخن  رتشا  کلام  درک و  یم  تکرح  ناگنهاشیپ  زا  یهورگ  اب  هیواعم  رکشل  شیپاشیپ  یملس  روع 
فرط زا  رتشا  کلام  دندیـسر . رگیدـکی  هب  تارف  رانک  رد  گنهاشیپ  هتـسد  ود  درک . یم  تکرح  یلع  هاپـس  شیجلا  ۀـمدقم  گنهاشیپ و 

کـلام و فرط  زا  وا  هلمح  درک . یتخـس  هلمح  دریگب  یمـشچ  رهز  هـکنیا  يارب  روعـالاوبا  اـما  دـنک ، عورـش  ار  گـنج  دوـبن  زاـجم  یلع 
هب ار  دوخ  دریگب ، تخس  فیرح  رب  رگید  هار  زا  ار  راک  هکنیا  يارب  روعالاوبا  دندش . هدنار  بقع  هب  تخس  نایماش  دش و  عفد  شناهارمه 

ار دوخ  نازادناریت  ناراد و  هزین  دناسر . دنرادرب ، بآ  اجنآ  زا  تسیاب  یم  فرط  ود  هک  تارف  رانک  رادبیش  هطقن  نآ  ینعی  هعیرش ،)  ) لحم
زا دیـسر و  شهوبنا  هاپـس  اب  هیواعم  دوخ  هک  دیـشکن  یلوط  دنوشب . شنارای  کلام و  دورو  عنام  دـننک و  ظفح  ار  هطقن  نآ  ات  درک  رومأم 

رارق یبآ  یب  هقیـضم  رد  یلع  باحـصا  دوزفا . روعالاوبا  تارفن  رب  يا  هدع  رتشیب  نانیمطا  يارب  هیواعم  دش . دونـشخ  روع  الاوبا  یتسدشیپ 
اهنت تسا .) يزوریپ  نیلوا  نیا  : ) تشاد راهظا  ترـسم  اب  هیواعم  دـندوب و  لاحـشوخ  تصرف  نیا  ندـمآ  شیپ  زا  امومع  ناـیماش  دـنتفرگ .

ارجام زا  دیسر و  شدوخ  مالسلا  هیلع  یلع  وس  نآ  زا  دید . یمن  تحلصم  ار  راک  نیا  هیواعم  صوصخم  رواشم  نواعم و  صاعلا  نب  ورمع 
لیم اما  اجنیا  هب  میا  هدـمآ  ام  : ) دـش روآدای  تشون و  هیواعم  هب  هعـصعص ، مان  هب  شنارای ، ناگرزب  زا  یکی  هلیـسو  هب  يا  همان  هدـش ، هاگآ 

، مینک لح  ار  تافالتخا  تارکاذم  اب  میناوتب  میراودـیما  دوش . عقاو  یـشکردارب  ناناملـسم  نایم  دـهد و  خر  یگنج  ناکمالا  یتح  میرادـن 
نیا زا  هدب  روتـسد  دـیا ، هتفرگ  نم  نارای  رب  ار  بآ  يولج  هوالع  هب  دـیا ، هدرب  راک  هب  هحلـسا  زیچ ، ره  زا  لبق  تناوریپ  وت و  منیب  یم  یلو 

تسد هب  همان  نیا  مرادن .) ییابا  سرت و  نم  يوشن ، یـضار  گنج  زج  يزیچ  هب  وت  رگا  هتبلا  ددرگ . زاغآ  تارکاذم  ات  دنرادرب  تسد  راک 
دیاـب هدـمآ  تسد  هب  یبوخ  تصرف  دوب : نیا  ناـشرظن  اـمومع  درک . تروشم  عوضوم  نیا  فارطا  رد  دوـخ  نیرواـشم  اـب  دیـسر . هیواـعم 

نوچ شباحـصا  یلع و  دینک  یم  هابتـشا  تفگ  تشاد ، فلاخم  رظن  صاعلا  نب  ورمع  اهنت  داد . رثا  بیترت  دـیابن  همان  نیا  هب  درک  هدافتـسا 
فرصنم ناتراک  زا  ار  امش  دنا  هتساوخ  همان  هلیسو  هب  دنا و  هدرک  توکس  ًالعف  دننک  یتسدشیپ  يزیرنوخ  گنج و  راک  رد  دنرادن  رظن  رد 

یم ینیـشن  بقع  نانآ  دیتشاذگ ، یبآ  یب  هقیـضم  رد  نانچمه  ار  اهنآ  دـیدادن و  رثا  بیترت  همان  نیا  هب  امـش  رگا  هک  دـینکن  لایخ  دـننک ،
. دننک رود  تارف  فارطا  زا  ییاوسر  اب  ار  امش  ات  تسـشن  دنهاوخن  ياپ  زا  درب و  دنهاوخ  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  هک  تسا  تقو  نآ  دننک .
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. درک دـهاوخ  تمیزه  هب  روبجم  ار  اهنآ  دروآ و  دـهاوخرد  ياپ  زا  ار  نمـشد  یبآ  یب  هقیـضم  هک  دوب  نیا  نیرواـشم  تیرثکا  هدـیقع  اـما 
رد هک  هیواعم  درک . هعجارم  هیواعم  هب  همان  باوج  يارب  هعـصعص  دیـسر ، نایاپ  هب  اروش  نیا  دوب . هارمه  هدـیقع  نیا  اب  زین  اصخـش  هیواـعم 

دنشاب بقارم  ًالماک  بآ  ظفاحم  نازابرس  ات  داد  روتسد  انمض  داد . مهاوخ  باوج  ادعب  تفگ : دنک  یلاخ  هناش  نداد  باوج  زا  تشاد  رظن 
زا یلکب  فلاخم  ههبج  رد  ار  یتین  نسح  هنوگره  دـیما  هک  دـماشیپ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنوش . یلع  نایهاپـس  جورخ  دورو و  عنام  و 

روز و لامعا  هب  رـصحنم  ار  هار  دش . تحاران  تخـس  تشاذگ ، یمن  یقاب  تارکاذـم  هلیـسو  هب  تالکـشم  لح  يارب  یهار  درب و  یم  نیب 
نانیا : ) درک ءاشنا  نومـضم  نیا  هب  زیگناروش ، جـیهم و  اما  هاتوک  يا  هباـطخ  دـمآ و  شیوخ  هاپـس  لـباقم  رد  دـید . هحلـسا  هب  ندرب  تسد 

گنج و دبلط ، یم  اذغ  هک  يا  هنسرگ  دننام  نانیا  دندش . هریذپ  ار  امش  هنامصخ  شور  اب  دندوشگ و  ار  هزیتس  رد  دندرک ، زاغآ  يرگمتس 
هب نت  ای  تسین : یموس  هار  دینک ، باختنا  دیاب  هار  ود  زا  یکی  نونکا  دـنا . هتفرگ  امـش  رب  ار  یندـیماشآ  بآ  يولج  دـنبلط . یم  يزیرنوخ 

. دیوش باریس  اراوگ  بآ  زا  ناتدوخ  ات  دینک  باریس  نانیا  دیلپ  نوخ  زا  ار  اهریشمش  ای  دینامب ، هنشت  نانچمه  دیهدب و  تیمورحم  تلذ و 
، دیـشاب تسد  ریز  بولغم و  هک  تسا  نیا  ندرم  و  دوـش . ماـمت  ندرم  ياـهب  هب  دـنچره  دیـشاب ، حـتاف  بلاـغ و  هک  تسا  نیا  ندوـب  هدـنز 

دنک یم  هدافتـسا  اهنآ  يربخ  یب  تلاهج و  زا  هدرک و  عمج  شیوخ  درگ  ار  تخبدب  هارمگ و  یهورگ  هیواعم  انامه  دینامب . هدنز  دـنچره 
نایهاپـس رد  یبیجع  شبنج  جیهم ، هباطخ  نیا  (. 103 () دـنا هداد  رارق  گرم  ریت  فدـه  ار  ناشدوخ  ياهولگ  اه  تخبدـب  نآ  هک  اجنآ  اـت 

دندنار و بقع  يدایز  هلصاف  ات  ار  نمشد  نیگنس ، هلمح  کی  اب  دندش و  رازراک  هدامآ  دروآ . شوج  هب  ار  ناشنوخ  دروآ . دوجو  هب  یلع 
یلع و رگا  ـالاح  تفگ : هیواـعم  هب  دوب ، هتـسویپ  عوـقو  هب  شینیب  شیپ  هک  صاـعلا  نب  ورمع  تقو  نیا  رد  دـندرک . بحاـصت  ار  هعیرـش ) )

اهنآ زا  ار  هعیرـش )  ) رگید راب  یناوت  یم  ایآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  يدرک ، اهنآ  اب  وت  هک  دـننک  نامه  وت  اب  دـننک و  لثم  هب  هلماعم  شناـیهاپس 
درک و دهاوخن  لثم  هب  هلماعم  یلع  نم  هدیقع  هب  تفگ : درک ؟ دهاوخ  راتفر  هنوگچ  ام  اب  نونکا  یلع  وت  هدیقع  هب  تفگ : هیواعم  يریگب .؟
زا ار  هیواعم  نارای  هکنآ  زا  دعب  یلع  نایهاپـس  وس  نآ  زا  تسا . هدماین  اهراک  نینچ  يارب  وا  تشاذـگ . دـهاوخن  یبآ  یب  هقیـضم  رد  ار  ام 

اهراک هنوگنیا  هب  نم  دیوشن ، اهنآ  عنام  : ) دومرف دنوشب . هیواعم  نارای  نتشادرب  بآ  عنام  دهدب  هزاجا  دنتساوخ  یلع  زا  دندرک  رود  هعیرش 
یم زاغآ  ادخ  باتک  ساسا  رب  اهنآ  اب  ار  دوخ  تارکاذـم  منک و  یم  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  نم  منز . یمن  تسد  تسا  نالهاج  شور  هک 
هار زا  هن  هنادرمناوج ، اما  مگنج ، یم  اهنآ  اب  دشن  هتفریذپ  رگا  رتهب و  هچ  هک  دش  هتفریذـپ  نم  ياهیـشیدنا  حالـص  اهداهنـشیپ و  رگا  منک ،
ماش زور  نآ  تشاذگ .) مهاوخن  یبآ  یب  هقیضم  رد  ار  یـسک  دز و  مهاوخن  اهراک  نینچ  هب  تسد  زگره  نم  نمـشد ، يور  هب  بآ  نتـسب 

یمن هیواـعم  نایهاپـس  ضرعتم  یـسک  دنتـشاد و  یم  رب  بآ  دـندمآ و  یم  رگیدـکی  اـب  هیواـعم  نایهاپـس  یلع و  نایهاپـس  هک  دوـب  هدـشن 
(104 .) دش

راگزور زا  تیاکش 

رد زور  کی  داد . یم  رازآ  ار  وا  یگدـنز  جراخم  ضرق و  یتسدـگنت  رقف و  دوب . هدـش  عقاو  یگدـنز  راـشف  رد  تخـس  سیق ، نب  لـضفم 
ادا روج  هچ  مناد  یمن  مراد ، ضرق  غلبم  نالف  : ) درک حیرشت  وم  هب  وم  ار  دوخ  ياهیگراچیب  دوشگ و  تیاکـش  هب  بل  قداص ، ماما  رـضحم 
دوش یم  هتـسب  میور  هب  مور  یم  يزاب  رد  ره  هب  ما ، هدش  جیگ  مریحتم ، مدـش ، هراچیب  مرادـن ، يدـمآرد  هار  مراد و  جرخ  غلبم  نالف  منک ،

قداص ماما  دیاشگب . وا  هتـسب  ورف  راک  زا  هرگ  دهاوخب  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـیامرفب و  ییاعد  شا  هراب  رد  درک  اضاقت  ماما  زا  رخآ  رد  …  ( 
رـضاح ار  یفرـشا  هسیک  اروف  تفر و  كزینک  روایب ) هداتـسرف  ام  يارب  روصنم  هک  یفرـشا  هسیک  نآ  ورب  : ) دومرف دوب  اجنآ  هک  یکزینک  هب 

رد هچنآ  زا  مدوصقم  وـت .) یگدـنز  يارب  تسا  یکمک  تسا و  راـنید  دـصراهچ  هسیک  نیا  رد  : ) دوـمرف سیق  نب  لـضفم  هب  هاـگنآ  درک .
زگره میوگب ، وت  هب  ار  هتکن  نیا  اـما  منک . یم  مه  اـعد  بوخ ! رایـسب  . ) دوب اـعد  شهاوخ  طـقف  مدوـصقم  دوـبن ، نیا  متفگ  امـش  روـضح 
نیمز یگدـنز  نادـیم  رد  وت  دوش  یم  دومناو  هک  تسا  نیا  شرثا  نیلوا  نکن ، حیرـشت  مدرم  يارب  ار  دوخ  ياـه  یگراـچیب  اـه و  یتـخس 
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(. 105 () دور یم  نایم  زا  مارتحا  تیصخش و  يوش ، یم  کچوک  اهرظن  رد  يا . هتفای  تسکش  راگزور  زا  يا و  هدروخ 

داتسا باتع 

دیمهف هک  یتقو  دینـش . ار  رد  يادـص  هک  دوب  ماش  فرـص  لوغـشم  بش  همارکلا  حاتفم  باتک  بحاـص  فورعم  هیقف  یلماـع ، داوج  دـیس 
الا ن ار  امش  داتسا ، ترضح  : ) تفگ تمدخـشیپ  دیود . رد  فرط  هب  هلجع  اب  تسا  رد  مد  مولعلارحب ، يدهم  دیـس  شداتـسا ، تمدخـشیپ 

نودب داوج  دیـس  دوبن . یلطعم  ياج  دـیورب .) امـش  ات  درب  دـنهاوخن  هرفـس  هب  تسد  اما  تسا  رـضاح  ناشیا  ولج  ماش  تسا ، هدرک  راضحا 
يا هقباس  یب  ّریغت  مشخ و  اب  داتفا ، داوج  دیس  هب  داتسا  مشچ  ات  تفر  مولعلارحب  دیـس  هناخ  هب  مامت  باتـش  اب  دناسرب ، رخآ  هب  ار  اذغ  هکنآ 

ات هداد ، خر  يا  هثداح  هچ  هدش و  هچ  هک  دش  تریح  قرغ  داوج  دیس  ینک .)!؟ یمن  مرش  ادخ  زا  یسرت ، یمن  ادخ  زا  داوج ! دیـس  : ) تفگ
: دیـسرپ راـچان  دـشن ، نکمم  دـمهفب  ار  تلع  اـت  دروآ  راـشف  دوخ  زغم  هب  هچره  دریگب . رارق  باـتع  دروم  نینچ  نیا  هتـشادن  هقباـس  نونک 

تا هیاسمه  صخش  نالف  تسا  زور  هنابش  تفه  : ) تفگ داتسا  تسا )؟ هدوب  هچ  بناج  نیا  ریصقت  دنیامرفب  داتسا  ترـضح  تسا  نکمم  )
هک زورما  دنا . هدرب  رس  هب  نآ  اب  هدرک و  هیسن  يدهاز  يامرخ  هچوک  رس  لاقب  زا  تدم  نیا  رد  هدماین ، ناشریگ  جنرب  مدنگ و  شا  هلئاع  و 

تلاجخ هلمج  نیا  ندینـش  زا  دعب  مه  وا  تسا . هدـش  دایز  امـش  هیـسن  هتفگ  لاقب  دـنک ، راهظا  هکنآ  زا  لبق  دریگب ، امرخ  زاب  ات  تسا  هتفر 
زا نم  مسق ! ادخ  هب  (. ) دنا هدـنام  ماش  یب  شا  هلئاع  شدوخ و  بشما  و  تسا . هتـشگرب  هناخ  هب  یلاخ  تسد  دـنک ، هیـسن  ياضاقت  هدیـشک 
زا ارچ  وت  هک  تسا  نیا  يارب  نم  ياـهدایرف  داد و  همه  (. ) مدرک یم  یگدیـسر  شلاوـحا  هب  متـسناد  یم  رگا  مدوـب ، ربـخ  یب  ناـیرج  نیا 

یمن مادـقا  يدوب و  ربخ  اب  رگا  یمهفن ؟ وت  دـننارذگب و  عضو  نیا  هب  اـهنآ  زور  هنابـش  تفه  ارچ  يا ؟ هدـنام  ربخ  یب  تا  هیاـسمه  لاوحا 
ات مه  هارمه  دراد ، یم  رب  ار  اذغ  هعمجم  نیا  نم ! تمدخشیپ  منکچ .)؟ دییامرف  یم  (. ) يدوب يدوهی  يدوبن ، ناملسم  ًالـصا  وت  هک  يدرک 
ار لوپ  نیا  دینک . فرص  ماش  مه  اب  بشما  هک  نک  شهاوخ  وا  زا  نزب و  رد  وت  ددرگرب و  تمدخـشیپ  رد  مد  دیورب ، درم  نآ  لزنم  رد  مد 
ار ینیـس  هاوخب . ترذـعم  يا  هدرک  یهاتوک  تسا  وت  هیاسمه  هک  وا  هراب  رد  هکنیا  زا  راذـگب و  شا  هناخ  يایروب  اـی  شرف  ریز  ریگب و  مه 

تمدخـشیپ يروایب .) نم  يارب  ار  نمؤم  درم  نآ  ربخ  يدرگرب و  وت  ات  دروخ  مهاوخن  ماش  ما و  هتـسشن  اجنیا  نم  درگرب . راذگب و  اجنامه 
دیـس تشگرب و  تمدخـشیپ  رد  مد  دـش ، هناور  داوج  دیـس  هارمه  تشادرب و  دوب  نآ  رد  عوبطم  ياهاذـغ  عاوـنا  هک  ار  اذـغ  گرزب  ینیس 

يا همقل  درب . هرفـس  هب  تسد  وا  شهاوخ  داوج و  دیـس  یهاوخ  ترذعم  عامتـسا  زا  سپ  هناخبحاص  دش . دراو  هزاجا  بسک  زا  سپ  داوج 
دیـشک و تسد  اذـغ  زا  اروف  تسین ، دوب  برع  هک  داوج  دیـس  هناـخ  تخپ  تسد  اذـغ  نیا  هک  درک  سح  تفاـی . عوبطم  ار  اذـغ  دروـخ و 
(. درک مهاوخن  زارد  تسد  نم  تساجک  زا  اذـغ  نیا  ییوگن  ات  هدـماین  امـش  هناخ  زا  نیارباـنب  تسین ، برع  تخپ  تسد  اذـغ  نیا  : ) تفگ

ياذغ اذـغ ، دـندوب و  درجورب  لها  لصالا و  یناریا  اهنآ  دوب . هدـش  هداد  بیترت  مولعلارحب  هناخ  رد  اذـغ  دوب . هدز  سدـح  بوخ  درم  نآ 
درکن لوبق  درم  نآ  هدش ، هداد  بیترت  یک  هناخ  رد  اذغ  نیا  هک  يراد  راکچ  روخب ، اذغ  وت  هک  درک  رارصا  هچ  ره  داوج  دیس  دوبن . برع 
ندینـش زا  دـعب  درم  نآ  درک . لقن  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ارجاـم  دـیدن ، يا  هراـچ  داوج  دیـس  درک .) مهاوخن  زارد  تسد  ییوگن  اـت  : ) تفگ و 

مناگیاسمه نیرتکیدزن  زا  ما ، هتفگن  يدحا  هب  ار  مدوخ  زار  نم  : ) تفگ یم  دوب . هدنام  تفگـش  رد  تخـس  اما  درک ، لوانت  ار  اذـغ  ارجام 
زا شورف  هداب  هک  متریح  رد  تفگن  سک  هب  کلاس  فراع  هک  ادخ  رـس  (. 106 () تسا هدش  علطم  اجک  زا  دیس  مناد  یمن  ما ، هتشاد  ناهنپ 

!؟ دینش اجک 

يراطفا

سک ره  زا  شیب  وا  تشاد . ار  راختفا  نیا  ادخ  لوسر  تایح  زور  نیرخآ  ات  دوب و  راکتمدـخ  ادـخ  لوسر  هناخ  رد  اهلاس  کلام ، نب  سنا 
فلکت یب  هداس و  ردـقچ  كاشوپ  كاروخ و  رد  مرکا  لوسر  هک  دوب  هاگآ  دوب . انـشآ  مرکا  لوسر  یـصخش  تداع  قـالخا و  هب  رگید ،
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دیرت يرادقم  تبرـش و  ای  ریـش  يرادقم  زا  دوب  ترابع  وا  يرحـس  يراطفا و  همه  تفرگ ، یم  هزور  هک  ییاهزور  رد  دـنک . یم  یگدـنز 
یم هزور  نامه  اب  درک و  یم  افتکا  اذغ  تبون  کی  هب  یهاگ  دش و  یم  هیهت  هداس  ياذغ  نیا  هناگادج ، رحـس ، راطفا و  يارب  یهاگ  هداس ،
نآ مرکا  لوسر  اما  درک ، هدامآ  مرکا  لوسر  يراـطفا  يارب  رگید  زیچ  اـی  ریـش  يرادـقم  کـلام  نب  سنا  لومعم ، قبط  بش  کـی  تفرگ .

ار باحـصا  زا  یـضعب  شهاوخ  مرکا  لوـسر  هک  دـش  نئمطم  سنا  دوـمرفن . تعجارم  تشذـگ و  بش  زا  یـساپ  دـماین . راـطفا  تقو  زور 
هناخ هب  مرکا  لوسر  دیـشکن  یلوط  دروخ . شدوخ  دوب  هدید  هیهت  هچنآ  ور  نیا  زا  تسا . هدروخ  نانآ  هناخ  رد  ار  يراطفا  هدرک و  تباجا 

یـضعب دـنا . هدرکن  راطفا  زونه  : ) تفگ دـندرک )؟ راطفا  اجک  بشما  ناـشیا  : ) دیـسرپ دوب  ترـضح  هارمه  هک  رفن  کـی  زا  سنا  تشگرب .
يزیچ هیهت  دوب و  هتـشذگ  بش  اریز  دـش ؛ راسمرـش  نامیـشپ و  ایند  کی  دوخ  راک  زا  سنا  دـش .) رید  ناشندـمآ  دـمآ و  شیپ  اـهیراتفرگ 

نئارق و زا  مرکا  لوسر  وس  نآ  زا  اـما  دـنک . یهاوخ  ترذـعم  دوخ  هدرک  زا  وا  دـهاوخب و  اذـغ  وا  زا  مرکا  لوسر  دوب  رظتنم  دوبن . نکمم 
درکن وگزاب  ار  بش  نآ  عوضوم  دوب  هدنز  ات  ادخ  لوسر  : ) تفگ سنا  تفر . رتسب  هب  هنـسرگ  دربن و  اذغ  زا  یمان  هدش ، هچ  دیمهف  لاوحا 

(. 107 () درواین نم  يور  هب  و 

زازب درگاش 

دیرخ هناهب  هب  هک  صخـشتم  ابیز و  نز و  نیا  تسناد  یمن  وا  هدـش . هدرتسگ  شهار  رد  یماد  هچ  هک  دوب  ربخ  یب  زازب ، درگاـش  کـناوج 
نامه زور  کی  تساپرب . انمت  سوه و  قشع و  زا  ینافوط  شبلق  رد  تسوا و  هتخابلد  قشاع  دـنک ، یم  دـمآ  تفر و  اهنآ  هزاغم  هب  هچراـپ 

لوپ هوالع  هب  متسین . اهنیا  لمح  هب  رداق  هکنیا  رذع  هب  هاگنآ  دندرک ، ادج  يزازب  سنج  يدایز  رادقم  داد  روتـسد  دمآ و  هزاغم  رد  هب  نز 
نز فرط  زا  ًالبق  راک  تامدقم  دریگب .) لوپ  دهد و  لیوحت  نم  هب  هناخ  رد  دروایب و  ناوج  نیا  دیهدب  ار  اه  هچراپ  : ) تفگ مرادـن ، هارمه 
یم یط  ار  یناوج  ناوفنع  هک  نیریـس  نب  دمحم  دوبن . هناخ  رد  یـسک  رـس ، لها  زینک  دنچ  زج  دوب ، یلاخ  رایغا  زا  هناخ  دوب ، هدـش  مهارف 

. دـش هتـسب  تشپ  زا  رد  دـش  لخاد  هناخ  نورد  هب  ات  دـمآ . نز  نآ  هارمه  تفرگ و  شود  هب  ار  اه  هچراپ  دوبن -  هرهب  یب  ییابیز  زا  درک و 

. دزادرپب ار  لوپ  دریگب و  لیوحت  ار  سنج  دیایب ، رتدوز  هچره  مناخ  هک  دوب  رظتنم  وا  تشگ . ییامنهار  للجم  یقاطا  لخاد  هب  نیریـس  نبا 
نورد هب  اپ  هوشع  رازه  اب  دوب ، هدرک  شیارآ  ملق  تفه  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  مناخ  تفر . الاب  هدرپ  یتدـم  زا  سپ  دـیماجنا . لوط  هب  راظتنا 

اب اـی  تحیـصن  هظعوم و  اـب  درک  رکف  تسا . هدـش  هدرتـسگ  شیارب  یماد  هک  دـیمهف  هاـتوک  هظحل  کـی  رد  نیریـس  نبا  تشاذـگ . قاـطا 
هب داد ، حرش  وا  يارب  ار  دوخ  نازوس  قشع  مناخ  تسا . لصاح  یب  ندز و  ایرد  رب  تشخ  دید  دنک ، فرصنم  ار  مناخ  سامتلا ، شهاوخ و 

نخـس تمایق  ادـخ و  زا  دوشگ و  هظعوم  تحیـصن و  هب  نابز  نیریـس  نبا  مدوب )! وت  رادـیرخ  مدوبن ، امـش  سانجا  رادـیرخ  نم  : ) تفگ وا 
نبا دید  هک  نیمه  و  يروآرب . ارم  ماک  دیاب  تسین  يا  هراچ  تفگ  دیـشخبن . هدـیاف  درک ، شهاوخ  سامتلا و  درکن . رثا  نز  لد  رد  تفگ ،

دایرف الا ن  يزاسن ، بایماک  ارم  يراذگن و  مارتحا  نم  قشع  هب  رگا  تفگ : درک ، دیدهت  ار  وا  دـنک ، یم  يراشفاپ  دوخ  هدـیقع  رد  نیریس 
نیریس نبا  ندب  رب  يوم  دمآ . دهاوخ  وت  رس  رب  هچ  هک  تسا  مولعم  هاگنآ  دراد . ءوس  دصق  نم  هب  تبسن  ناوج  نیا  میوگ  یم  مشک و  یم 
يانمت زا  ندز  زاب  رـس  رگید  فرط  زا  نک . ظفح  ار  دوخ  ینمادـکاپ  هک  داد  یم  نامرف  وا  هب  اوقت  هدـیقع و  نامیا و  یفرط  زا  دـش . تسار 

رکف تشذگ . شرطاخ  زا  قرب  لثم  يرکف  اما  دیدن . میلست  راهظا  زج  يا  هراچ  دش . یم  مامت  شزیچ  همه  وربآ و  ناج و  تمیق  هب  نز  نآ 
زا ار  اوقت  نماد  مهاوخب  رگا  درادرب . تسد  نم  زا  شدوخ  دوش و  ترفن  هب  لیدبت  نز  نیا  قشع  هک  منک  يراک  تسا ، یقاب  هار  کی  درک 

هدولآ سابل  عضو و  اب  تفر ، نوریب  قاطا  زا  تجاح ، ياضق  هناهب  هب  منک ، لمحت  ار  رهاظ  یگدولآ  هظحل  کی  دیاب  منک ، ظفح  یگدولآ 
(. 108) درک جراخ  لزنم  زا  ار  وا  اروف  دیشک و  مهرد  يور  داتفا ، وا  هب  نز  نآ  مشچ  ات  دمآ . نز  فرط  هب  و  تشگرب .

بکاوک عاضوا 
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. تشاد خسار  داقتعا  بکاوک  عاضوا  ریثأت  یماکحا و  موجن  هب  دوب ، ثیدح  نایوار  زا  هکنآ  اب  نیعا  نب  ةرارز  ردارب  نیعا ، نب  کلملادبع 
یم هک  يراـک  ره  دریگب و  تساوـخ  یم  هک  یمیمـصت  ره  درک . یم  هعجارم  اـهنآ  هـب  دوـب و  هدرک  عـمج  باـب  نـیا  رد  يداـیز  ياـهباتک 

اجیردت دنک . یم  مکح  هچ  بکاوک  عاضوا  دـنیبب  ات  تخادرپ  یم  هبـساحم  هب  تفر و  یم  یموجن  ياهباتک  غارـس  هب  لوا  دـنکب ، تساوخ 
درک سح  درک . یم  هعجارم  موجن  هب  اهراک  همه  رد  هک  يروط  هب  دوب . هدرک  داجیا  وا  رد  ساوسو  یعون  هدـش و  تداع  شیارب  راـک  نیا 

دعس و هب  دنک و  ادیپ  همادا  عضو  نیا  رگا  دوش و  یم  هدوزفا  شـساوسو  رب  زور  هب  زور  تسا و  هدرک  جلف  ار  وا  یگدنز  روما  راک  نیا  هک 
دوخ رد  مه  یفرط  زا  دروخ . یم  مه  هب  یلکب  شیگدـنز  مظن  دـهدب ، رثا  بیترت  اهنیا  لاثما  دـب و  کین و  علاط  اهتعاس و  اـهزور و  سحن 

لکوت ادخ  هب  دـنور و  یم  دوخ  راک  لابند  روما ، نیا  هب  انتعا  یب  هک  یمدرم  لاوحا  هب  هشیمه  و  دـید . یمن  ییانتعا  یب  تفلاخم و  ییاناوت 
ضرع تشاذگ ، نایم  رد  قداص  ماما  اب  ار  دوخ  لاح  يزور  درم  نیا  درب . یم  کشر  دننک  یمن  رکف  اهزیچ  نیا  هراب  رد  چیه  دـننک و  یم 

هب وت  : ) دیسرپ وا  زا  بجعت  اب  قداص  ماما  مرادرب . تسد  نآ  زا  مناوت  یمن  هدش و  هتـسب  میاپ  تسد و  ما و  هدش  التبم  ملع  نیا  هب  نم  درک :
ماما نامرف  نزب .) شتآ  ار  اهباتک  نآ  مامت  ورب  مهد : یم  نامرف  وت  هب  نم  ! ) هّللا لوسر  نبا  ای  یلب  ینک .)؟ یم  لمع  يدـقتعم و  اهزیچ  نیا 

(. 109) درک تحار  ار  دوخ  دز و  شتآ  ار  اهنآ  مامت  تفر و  دیشخب ، ورین  شبلق  هب 

سانش هراتس 

باحصا نارـس  زا  یکی  ناهگان  دنتـشاد . ناورهن  يوس  هب  تکرح  گنهآ  اهبـسا ، رب  راوس  شنایهاپـس ، مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
امـش ضرع  هب  دهاوخ  یم  دراد  یبلطم  تسا و  سانـش ) هراتـس   ) درم نیا  نینمؤملا ! ریما  ای  : ) تفگ دروآ و  دوخ  هارمه  ار  يدرم  دیـسر و 

، درذگب زور  زا  تعاس  هس  ود  ًالقا  دیراذگب  دینک ، لمأت  یکدنا  دینکن ، تکرح  تعاس  نیا  رد  نینمؤملا ! ریما  ای  سانـش : هراتـس  دـناسرب .
دهاوخ تسکـش  نمـشد  زا  دـنک  تکرح  تعاس  نیا  رد  هک  ره  هک  دـنک  یم  تلالد  بکاوک  عاـضوا  نوچ  ارچ ؟ دـینک !! تکرح  هاـگنآ 

هب تفای و  دیهاوخ  رفظ  دینک ، تکرح  میوگ  یم  نم  هک  یتعاس  نآ  رد  رگا  یلو  دش ، دهاوخ  دراو  شنارای  وا و  رب  یتخس  نایز  دروخ و 
یم منک  باسح  منیـشنب  رگا  هداـم .)؟ اـی  تسا  رن  شا  هرک  ییوگب  یناوت  یم  اـیآ  تسا ، نتـسبآ  نم  بسا  نیا  !! ) دیـسر دـیهاوخ  دوصقم 
محر رد  هچ  دناد  یم  هک  تسادـخ  نآ  تسین . هاگآ  ناهن  زا  ادـخ  زج  سکچیه  دـیوگ : یم  نآرق  یناوت ، یمن  ییوگ ، یم  غورد  . ) مناوت

یمهف یم  یهاگآ و  ملاع  ياهنایرج  همه  رب  هک  يراد  اعدا  وت  ایآ  درکن . ینک  یم  وت  هک  ییاعدا  نینچ  ادخ  لوسر  دمحم ، تسا . هدیرفآ 
يزاین ادـخ  هب  دـنک  دامتعا  عماج  عالطا  لـماک و  ملع  نیا  اـب  وت  هب  یـسک  رگا  سپ  دـسر . یم  ّرـش  تعاـس  هچ  رد  ریخ و  تعاـس  هچ  رد 

مه نهاک  دوش . یم  ییوگ  بیغ  ياعدا  تناهک و  هب  رجنم  اـهنیا  دـیورب ، اـهزیچ  نیا  لاـبند  اداـبم  : ) دومرف باـطخ  مدرم  هب  دـعب  درادـن .)
دامتعا لکوت و  رب  ینبم  اعد  هلمج  دنچ  درک و  نامسآ  هب  ور  هاگنآ  تسا .) شتآ  رد  رفاک  رفاک و  فیدر  مه  رحاس  تسا و  رحاس  فیدر 

نیمه گنرد  نودب  مینک و  یم  لمع  وت  روتسد  فالخرب  اصوصخم  ام  : ) دومرف سانش و  هراتس  هب  درک  ور  سپس  دناوخ . لاعتم  يادخ  هب 
تیقفوم يزوریپ و  داهج ، نآ  ردـق  هب  يداهج  رتمک  رد  تفر . شیپ  نمـشد  فرط  هب  داد و  تکرح  نامرف  اروف  مینک .) یم  تکرح  ـالا ن 

(110 .) دوب هدش  مالسلا  هیلع  یلع  بیصن 

ییاشگ هرگ 

حرش دوب  هدمآ  شیپ  شیارب  هک  ییراتفرگ  دش و  سلجم  دراو  هکم  لها  زا  يدرم  ناهگان  دوب ، هتـسشن  قداص  ماما  رـضحم  رد  ناوفـص ) )
نک تکرح  اروف  : ) داد روتسد  ناوفص  هب  ماما  تسا . هدیشک  تسب  نب  لاکشا و  هب  راک  تسا و  راک  رد  يا  هیارک  عوضوم  دش  مولعم  داد ،

تعجارم لاکـشا ، لح  راک و  حالـصا  رد  قیفوت  زا  سپ  تفر و  درک و  تکرح  ناوفـص  نک .) ددـم  شراک  رد  ار  تدوخ  ینامیا  ردارب  و 
يدروآرب و یـسک  زا ، یتجاح  هک  کچوک  رهاظ  هب  راک  نیمه  هک  نادـب  . ) درک حالـصا  دـنوادخ  دـش .)؟ روطچ  : ) درک لاؤس  ماما  درک .
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: داد همادا  نینچ  دوخ  هتفگ  هب  قداـص  ماـما  دـعب  تسا .) رتلـضاف  رتـبوبحم و  هبعک  رود  فاوـط  طوـش  تفه  زا  تفرگ ، وـت  زا  یمک  تقو 
رد داتفا . هار  هدیشوپ و  ار  اهشفک  هلصافالب  نسح  ماما  درک . دادمتسا  ترضح  نآ  زا  نسح و  ماما  روضح  دمآ  تشاد و  يراتفرگ  يدرم  )

يدرک و تلفغ  نیـسح  زا  روطچ  وت  : ) تفگ درم  نآ  هب  نسح  ماما  دوب . زاـمن  لوغـشم  هک  یلاـح  رد  دندیـسر  یلع  نب  نیـسح  هب  هار  نیب 
دـنا و هدرک  فاکتعا  ناشیا  دـنتفگ  نوچ  یلو  مهاوخب ، کمک  مراـک  رد  وا  زا  مورب و  وا  شیپ  متـساوخ  لوا  نم  : ) تفگ یتفرن ) وا  شیپ 

شیارب فاکتعا  هام  کی  زا  دوب ، هداد  تسد  شیارب  وت  تجاح  ندروآرب  قیفوت  رگا  اما  : ) دومرف نسح  ماما  متفرن .) ناشتمدـخ  دـنروذعم ،
(111 () دوب رتهب 

؟ دنرتدباع کیمادک 

دش و یم  رضاح  اقفر  سلاجم  رد  درک و  یم  تکرش  ترضح  نآ  سرد  رضحم  رد  هشیمه  لومعم  قبط  هک  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی 
ینالف یتسار  : ) دیـسرپ شناتـسود  باحـصا و  زا  قداص  ماـما  زور  کـی  دـش . یمن  هدـید  هک  دوب  یتدـم  درک ، یم  دـمآ  تفر و  اـهنآ  اـب 

هناخ رد  چیه ، دنک .)؟ یم  هچ  سپ  . ) هدش ریقف  تسدـگنت و  یلیخ  اریخا  هّللا ! لوسر  نبا  ای  دوش .)؟ یمن  هدـید  تسا  یتدـم  هک  تساجک 
وا یگدنز  جراخم  راد  هدـهع  شناتـسود  زا  یکی  دوش .)؟ یم  هرادا  اجک  زا  شیگدـنز  سپ  . ) تسا هتخادرپ  تدابع  هب  هرـسکی  هتـسشن و 

(. 112 () تسا رتدباع  وا  زا  یتاجرد  هب  شتسود  نیا  مسق ! ادخ  هب  . ) هدش

نژوید ردنکسا و 

يارب تاقبط  همه  زا  دـش ، باختنا  ناریا  هب  یـشکرکشل  رد  نانوی  لک  ياوشیپ  هدـنامرف و  ناونع  هب  ینودـقم ، هاشداپ  ردنکـسا ، هک  نیمه 
. درکن وا  هب  یهجوت  نیرتمک  درب  یم  رـس  هب  تنیروک  رد  هک  ینانوی  فورعم  میکح  نژوید ،)  ) سنگوید اـما  دـندمآ . یم  وا  دزن  کـیربت 

دوب عمط  عطق  یشنم و  دازآ  انغتسا و  تعانق و  هتسد  نیا  راعش  دوب  نانوی  یبلک  يامکح  زا  هک  نژوید  تفر . وا  رادید  هب  اصخش  ردنکـسا 
هک ردنکسا  هب  ار  دوخ  نامشچ  تساخرب و  یمک  دنیآ ، یم  وا  فرط  هب  یناوارف  عمج  درک  سح  نوچ  دوب . هدیـشک  زارد  باتفآ  ربارب  رد 

راعـش تشاذگن و  دـمآ  یم  وا  غارـس  هب  هک  يداع  درف  کی  ردنکـسا و  نایم  یقرف  چـیه  اما  درک ، هریخ  دـیآ  یم  شیپ  هوکـش  لالج و  اب 
اضاقت کی  : ) تفگ نژوید  وگب ) يراد  ییاضاقت  نم  زا  رگا  : ) تفگ سپس  درک ، مالس  وا  هب  ردنکسا  درک . ظفح  ار  ییانتعا  یب  انغتـسا و 

رظن رد  نخـس  نیا  تسیاـب .)! رت  فرط  نآ  یمک  يا ، هتفرگ  ار  باـتفآ  وـلج  نوـنکا  وـت  مدرک ، یم  هدافتـسا  باـتفآ  زا  نم  مرادـن ، رتـشیب 
ردنکـسا اما  دنک . یمن  هدافتـسا  یتصرف  نینچ  زا  هک  تسا  یهلبا  درم  بجع  دنتفگ  دوخ  اب  دـمآ . هناهلبا  ریقح و  یلیخ  ردنکـسا  ناهارمه 

ناهارمه هب  داتفا ، هار  هب  هکنآ  زا  سپ  تفر . ورف  هشیدنا  رد  تخـس  دـید ، ریقح  نژوید  سفن  يانغتـسا  عبط و  تعانم  ربارب  رد  ار  دوخ  هک 
(. 113 () مشاب نژوید  تساوخ  یم  ملد  مدوبن ، ردنکسا  رگا  یتسار  هب  : ) تفگ دندرک  یم  دنخشیر  ار  فوسلیف  هک  دوخ 

میکح هاش و 

عقوم دنتفر . یم  شندـید  لابقتـسا و  هب  تاقبط  مامت  لومعم ، قبط  دـش ، یم  دراو  هک  يرهـش  ره  هب  ناسارخ ، رفـس  رد  هاش ) نیدلارـصان  )
، دندرک ندید  لابقتـسا و  وا  زا  تاقبط  مومع  زین  راوزبس  رد  دش . راوزبس  دراو  هکنیا  ات  دـندرک  یم  تعیاشم  ار  وا  زین  رهـش  نآ  زا  تکرح 

يداـه ـالم  جاـح   ) فورعم فراـع  فوسلیف و  میکح و  درک  عاـنتما  ندـید  لابقتـسا و  زا  ینیـشن  هشوـگ  اوزنا و  هناـهب  هب  هک  یـسک  اـهنت 
هک دوب  درم  نیمه  دنیبب ، کیدزن  زا  ار  وا  ناسارخ  ترفاسم  هار  لوط  رد  دوب  هتفرگ  رظن  رد  هاش  هک  یتیصخش  اهنت  اضق  زا  دوب . يراوزبس )
رد یمیظع  هیملع  هزوح  دندوب و  هتفاتـش  شرـضحم  هب  بالط  روشک ، فارطا  زا  دوب و  هدرک  ادیپ  ناریا  همه  رد  یمومع  ترهـش  اجیردـت 

ندید هب  شدوخ  تفرگ  میمـصت  دوب ، هدش  هتـسخ  اهقلمت  اهـشنرک و  اهندـید و  لابقتـسا و  همه  نآ  زا  هک  هاش  دوب . هتفای  لیکـشت  راوزبس 
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عالطا میکح  هب  ار  نایرج  دسانـش ) یم  ار  میکح  هاش ، یلو  : ) تفگ هاش  دسانـش ) یمن  ریزو  هاـش و  میکح ، : ) دـنتفگ هاـش  هب  دورب . میکح 
اب رقحم  دوب  يا  هناخ  تفر ، میکح  هناخ  هب  تمدخـشیپ  رفن  کی  قافتا  هب  طقف  هاش  رهظ ، دودـح  رد  زور  کی  دـش و  تقو  نییعت  دـنداد ،

تمعن رکش  تسا ، داشرا  سیردت و  ملع ، تمعن  رکش  دراد ، يرکش  یتمعن  ره  : ) تفگ اهتبحص  نمض  هاش  هداس . رایسب  یمزاول  بابسا و 
قیفوت ات  دیهاوخب  يزیچ  نم  زا  امش  مراد  لیم  نم  اذهل  تسا ، جیاوح  ماجنا  هتبلا  مه  تنطلس  تمعن  رکـش  تسا ، يریگتـسد  تناعا و  لام 
روتـسد دیهدب  هزاجا  دـیراد ، یتعارز  نیمز  کی  امـش  ما  هدینـش  (. ) مهاوخ یمن  مه  يزیچ  مرادـن ، یتجاح  نم  (. ) منک ادـیپ  ار  نآ  ماجنا 
تارییغت اب  نآ  ساسا  دوش . لوصو  ردـقچ  يرهـش  ره  زا  هک  تسا  طوبـضم  تلود  تایلام  رتفد  (. ) دـشاب فاعم  تایلام  زا  نیمز  نآ  مهد 

زا هک  یعومجم  ات  تفرگ ، دـنهاوخ  رتداـیز  نارگید  زا  ار  غلبم  ناـمه  دـنریگن  تاـیلام  نم  زا  رهـش  نیا  رد  رگا  دروخ . یمن  مه  هب  یئزج 
رب یلیمحت  ببـس  تایلام ، زا  نم  ندـش  فاعم  اـی  نم  هب  نداد  فیفخت  هک  دـنوشن  یـضار  هاـش  ددرگ . لـیمکت  دوش  لوصو  دـیاب  راوزبس 

اضر و اب  ام  دوش . نیمأت  دـیاب  دراد و  مه  هنیزه  دـشاب ، مدرم  لام  ناج و  ظفاح  دراد  هفیظو  هک  تلود  هوالع  هب  ددرگ  نانز  هویب  نامیتی و 
امش زور  ره  ياذغ  نامه  زا  منک و  فرـص  اذغ  امـش  تمدخ  رد  زورما  مراد  لیم  : ) تفگ هاش  میهد .) یم  ار  تایلام  نیا  نامدوخ  تبغر ،

، دندروآ اروف  دیروایب ) ارم  ياذـغ  : ) درک دایرف  دـنک  تکرح  اج  زا  هکنآ  نودـب  میکح  دـنروایب .) ار  امـش  راهن  دـییامرفب  روتـسد  مروخب ،
. دنتشاذگ میکح  هاش و  ولج  دش  یم  هدید  کمن  يرادقم  غود و  فرظ  کی  قشاق و  دنچ  نان و  صرق  دنچ  نآ  يور  رب  هک  نیبوچ  یقبط 

نینچ هب  دـید  اما  دروخ  قشاق  کی  هاش  تسا ) مدوخ  جـنرتسد  نآ  يراکتفج  تعارز و  تسا ، لالح  نان  هک  روخب  : ) تفگ هاش  هب  میکح 
انمیت و ددـنبب و  لامتـسد  هب  ار  اهنان  نآ  زا  يرادـقم  هک  تساوخ  هزاجا  میکح  زا  تسین ، ندروخ  لباق  وا  رظن  زا  درادـن و  تداـع  ییاذـغ 

(. 114) درک كرت  ار  میکح  هناخ  تریح ، تهب و  ایند  کی  اب  هاش  هظحل ، دنچ  زا  سپ  دربب . دوخ  هارمه  اکربت 

لضفم دیحوت 

نآ ربق  مرکا و  لوسر  ربنم  نایم  يا  هطقن  رد  اجنامه  دش ، غراف  ربمغیپ  دجسم  رد  رصع  زامن  ماجنا  زا  هکنآ  زا  دعب  یفعج ، رمع  نب  لضفم 
لوسر ینامسآ  میظع و  تیصخش  تمظع و  فارطا  رد  شراکفا  درک ، قرغ  دوخ  رد  ار  وا  راکفا ، هتشر  کی  مک  مک  تسـشن و  ترـضح 

میظعت و همه  اـب  تفگ ، یم  دوـخ  اـب  دوزفا . یم  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  شباـجعا  رب  رتـشیب  دیـشیدنا  یم  رتـشیب  هچره  دز . یم  رود  مرکا 
تمظع و فرـش و  زا  مدرم  هچنآ  تساهنیا . زا  شیب  یلیخ  شتلزنم  هجرد و  دوش ، یم  ریظن  یب  تیـصخش  نیا  يالاو  ماـقم  زا  هک  یلیلجت 

هلک رس و  هک  دوب  تارکفت  نیا  رد  قرغ  لضفم  تسا . زیچان  رایسب  دنا  هدربن  یپ  هچنآ  هب  تبسن  دنا ، هدرب  یپ  نآ  هب  ترضح  نآ  تلیـضف 
نبا ناکلسم  مه  نارکفمه و  زا  رگید  یکی  دیـشکن  یلوط  تسـشن . يرانک  رد  دمآ و  دش و  ادیپ  فورعم  کلـسم  يدام  ءاجوعلا  یبا  نبا 

لوحت هرود  دوب ، نایـسابع  تفالخ  هرود  زاغآ  هک  خیرات  نآ  رد  دنتخادرپ . وگتفگ  هب  مه  اب  تسـشن و  وا  يولهپ  دـش و  دراو  ءاجوعلا  یبا 
یملع و ياـه  هتـشر  رد  یبـتک  زین  دـندوب . هدرک  سیـسأت  یملع  ياـه  هتـشر  یخرب  ناناملـسم  دوخ  هرود ، نآ  رد  دوب . یمالـسا  یگنهرف 

هدمآ دوجو  هب  یفسلف  یمالک و  ياه  هتشر  اه و  هلحن  دندوب . همجرت  لوغشم  اب  هدرک  همجرت  يدنه  یسراف و  ینانوی و  ياهنابز  زا  یفسلف 
. دنتـشاذگ یم  مارتحا  تشادـن  دروخرب  تسایـس  اب  هک  اـجنآ  اـت  هدـیقع  يدازآ  هب  نایـسابع  دوب . ءارآ  دـیاقع و  دروخرب  هرود  هرود  دوب .

یم راهظا  ار  شیوخ  دیاقع  هنادازآ  دندش ، یم  هدناوخ  هقدانز )  ) مان هب  تقو  نآ  رد  هک  نییدام  نییرهد و  یتح  ناملـسم ، ریغ  نادنمـشناد 
دـندش و یم  عمج  مه  رود  ربمغیپ ، ربق  راـنک  هنیدـم  دجـسم  رد  اـی  هبعک ، راـنک  مارحلا  دجـسم  رد  هتـسد  نیا  اـنایحا  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشاد 

دندش ربمغیپ  دجسم  دراو  یمک  هلـصاف  اب  ود ، ره  شقیفر  وا و  زور  نآ  رد  دوب . هتـسد  نیا  زا  ءاجوعلا  یبا  نبا  دندز . یم  ار  دوخ  ياهفرح 
یبا نبا  زا  هک  ینخـس  نیلوا  اقافتا  دونـشن . ار  اهنآ  نانخـس  لضفم  هک  دندوبن  رود  نانچنآ  اما  دنتخادرپ ، وگتفگ  هب  دنتـسشن و  مه  شیپ  و 

هب وا  دوب . مرکا  لوسر  هراب  رد  درک ، یم  رکف  هراب  نآ  رد  لضفم  ًالبق  هک  دوب  یعوضوم  نامه  هراب  رد  دروخ ، لـضفم  شوگ  هب  ءاـجوعلا 
هغبان تفگ : شقیفر  هتفرن .)! رتالاب  نآ  زا  یـسک  هک  ییاـج  هب  دیـسر  تفرگ ، ـالاب  مرکا ) ربمغیپ   ) درم نیا  راـک  بجع  : ) تفگ دوخ  قیفر 
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ریحتم ار  اـهلقع  هک  دیـسر  روهظ  هب  وا  زا  مه  هداـعلا  قراـخ  بیجع و  ییاـهراک  تسا و  طوبرم  ناـهج  لـک  ءادـبم  اـب  هک  درک  اـعدا  دوب .
وا فرط  هب  جوف  جوف  تاقبط  ریاس  دـعب  دـنتفریذپ . ار  وا  توعد  دـندید و  زجاع  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  ابطخ  احـصف و  ابدا و  القع و  تخاس .

هدش هارمه  تسناد  یم  وا  فرط  زا  ثوعبم  ار  دوخ  هک  یسوم  مان  اب  هارمه  يو  مان  هک  هدیشک  اجنآ  هب  راک  دندروآ . نامیا  وا  هب  دندمآ و 
اهناتـسهوک اهارحـص و  اهایرد و  رد  یتح  هدیـسر و  اجنآ  هب  وا  توعد  هک  اـه  هد  اهرهـش و  همه  رد  ناذا )  ) ناونع هب  وا  ماـن  نونکا  تسا .

درم نیا  مان  ناذا  رد  دونـش . یم  ار  ِهّللا ) ُلوُسَر  ًادَّمَحُم  َّنَا  ُدَهْـشَا   ) دایرف یـسک  ره  شوگ  تبون  جـنپ  يزور  هنابـش  اج  همه  دوش . یم  هدرب 
زا شیب  دـمحم  فارطا  رد  : ) تفگ ءاـجوعلا  یبا  نبا  دـش . دـهاوخن  شومارف  زگره  بیترت  نیا  هب  دوش ، یم  هدرب  هماـقا  رد  دوش ، یم  هدرب 
هک یتسه  زاغآ  لوا و  ءادبم  فارطا  رد  ار  ثحب  تسا  رتهب  منک . لح  ار  درم  نیا  تیصخش  يامعم  ما  هتسناوتن  زونه  نم  مینکن ، ثحب  نیا 

ریبدت و هکنیا  رب  ینبم  دوخ  يدام  هدـیقع  فارطا  رد  یخرب  ءاجوعلا  یبا  نبا  هاگنآ  مینک ) لابند  تشاذـگ  نآ  رب  ار  دوخ  نید  هیاپ  دـمحم 
، دیسر اجنیا  هب  شنخس  هک  نیمه  درک . تبحـص  دوب  دهاوخ  هدوب و  نینچ  ادبا  ًالزا و  تسا ، تاذ  هب  مئاق  تعیبط  تسین . راک  رد  يریدقت 
ار دوخ  ربدم  قلاخ و  ادخ ! نمـشد  : ) دروآرب دایرف  هدـش  رجفنم  پوت  لثم  دوب ، هدـش  ضغب  مشخ و  هچراپکی  درواین ، تقاط  رگید  لضفم 

رکف تدوخ  بیکرت  رعاشم و  یگدنز و  تایح و  دوخ و  رد  یکدنا  ورن ، رود  ياج  ینک !؟ یم  راکنا  هدیرفآ  تروص  نیرتهب  هب  ار  وت  هک 
هچ زا  یتسیک و  وت  دیـسرپ : تخانـش ، یمن  ار  لضفم  هک  ءاجوعلا  یبا  نبا   … یبایرد .)  ار  ندوب  عونـصم  قولخم و  دهاوش  راثآ و  ات  نک 

. مینک یم  يوریپ  وت  زا  ام  یشاب  هتشاد  يوق  لیالد  اعقاو  رگا  مینک ، ثحب  مه  اب  یمالک  ینابم  لوصا و  يروایب  نیملکتم  زا  رگا  يا ؟ هتسد 
یهاگ وا  دنز ، یمن  فرح  يروج  نیا  ام  اب  وا  هک  يدمحم  نب  رفعج  باحصا  زا  مه  رگا  تسین . وت  اب  ینخس  هک  یتسین  مالک  لها  رگا  و 

دوش یمن  یبصع  زگره  وا  دنک . يدنت  ام  اب  دورب و  رد  هروک  زا  هدشن  هدید  زگره  اما  دونـش . یم  ام  زا  يدینـش  وت  هک  اهزیچ  نیا  زا  رتالاب 
میزیرب و نوریب  میراد  لد  رد  هچنآ  ام  دـنک  یم  ربص  دـنک ، یم  عامتـسا  ار  ام  نانخـس  تناتم  يرابدرب و  لامک  اب  وا  دـهد . یمن  مانـشد  و 

یم شوگ  تقد  اب  تسا و  مارآ  تکاس و  نانچ  وا  مینک ، یم  رکذ  ار  دوخ  لیالد  تالاکـشا و  اـم  هک  یتدـم  رد  دـنامن . یقاـب  هملک  کـی 
ییاه هلمج  اب  دهد ، یم  ار  ام  باوج  ینابرهم  اب  باوج ، هب  دنک  یم  عورـش  هاگنآ  تسا . هدش  ام  رکف  میلـست  مینک  یم  نامگ  ام  هک  دـنک 

. نزب فرح  وا  دـننام  یتسه  وا  باحـصا  زا  وت  رگا  ددرگ . یم  بلـس  اـم  زا  رارف  تردـق  هک  ددـنب  یم  اـم  رب  ار  هار  ناـنچ  زغم  رپ  هاـتوک و 
مالسا ملاع  يارب  ییالتبا  بجع  تفگ  یم  دوخ  اب  تفر . نوریب  دجسم  زا  دوب  هدش  غاد  شا  هلک  هک  یلاح  رد  یتحاران  ایند  کی  اب  لضفم 
هرسکی دننک . یم  راکنا  ار  زیچ  همه  اورپ  یب  دننیشن و  یم  ربمغیپ  دجسم  رد  اهکلسم  يرهد  هقدانز و  هک  هدیـشک  ییاج  هب  راک  هدش ، ادیپ 

، مدوب ربمغیپ  دجـسم  رد  الا ن  هّللا ! لوسر  نبا  ای  هدمآ .)! شیپ  هچ  یتحاران ؟ ردـقنیا  ارچ  لضفم ! : ) دومرف ماما  دـمآ . قداص  ماما  هناخ  هب 
نانچ نینچ و  متفرگ ، شتآ  هک  مدینـش  اهنآ  زا  ربمغیپ  ادخ و  راکنا  رد  ینانخـس  دنتـسشن ، نم  کیدزن  دـندمآ و  نییرهد  زا  رفن  ود  یکی 

نآ منک . یم  عورش  تیارب  يدیحوت  سرد  هلسلس  کی  نم ، دزن  ایب  ادرف  زا  روخن ، هصغ  . ) مداد ار  ناشباوج  روط  نیا  مه  نم  دنتفگ و  یم 
یندروخ و هدنرچ ، هدنرپ و  ناج ، یب  رادناج و  فارطا  رد  فلتخم ، ياهتمسق  رد  شنیرفآ ، تقلخ و  رد  یهلا  ياهتمکح  فارطا  رد  ردق 
. درب ورف  تریح  رد  ار  نییرهد  هقدانز و  دنک و  تیافک  ار  وجتقیقح  يوجشناد  ره  وت و  هک  منک  ثحب  تیارب  هریغ  تاتابن و  یندروخ ، ریغ 

بجع نم  زورما  یتحاران  نیا  تفگ ، یم  دوخ  اب  دـش . صخرم  قداص  ماما  رـضحم  زا  ترـسم  ایند  کـی  اـب  لـضفم  مرظتنم .) حبـص  ادرف 
هب دباتشب . قداص  ماما  رـضحم  هب  دوشب و  حبـص  یک  دیـشک  یم  راظتنا  هظحل  ره  دماین . شمـشچ  هب  باوخ  بش  نآ  تشاد . یبوخ  هجیتن 
اب دـش . دراو  تساوخ  هزاجا  دـناسر . ماما  هناـخ  رد  هب  ار  دوخ  دوز  حبـص  تسا . رت  ینـالوط  رگید  بش  ره  زا  بشما  هک  دـمآ  یم  شرظن 

تشپ زا  ماما  هراشا  اب  مه  لضفم  درک . تکرح  تفریذپ  یم  اجنآ  رد  ار  یصوصخ  دارفا  هک  یقاطا  فرط  هب  ماما  دعب  تسـشن . ماما  هزاجا 
هدیـشک راظتنا  شا  همه  دـشاب و  هدربن  تباوخ  بشید  منک  یم  نامگ  : ) دومرف دوب  انـشآ  لـضفم  هیحور  هب  هک  ماـما  هاـگنآ  داـتفا . هار  رس 

لوا و تادوجوم ، همه  رب  دراد  مدقت  دنوادخ  لضفم ! يا  . ) دییامرف یم  هک  تسا  روط  نیمه  یلب  اجنیا .) ییایب  هک  دوشب  حبص  یک  یـشاب 
، دراد یعنام  هچ  . ) تسا رضاح  ملق  ذغاک و  مسیونب ، دییامرف  یم  هچره  دیهد  یم  هزاجا  هّللا ! لوسر  نبا  ای   … تسا .)  وا  تادوجوم  رخآ 
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لـضفم درک و  اقلا  دـیحوت  سرد  لضفم  هب  ماما  دوب ، رهظ  ات  حبـص  زا  لقادـح  هک  ینالوط  هسلج  راـهچ  رد  یلاوتم ، زور  راـهچ  سیونب .)
زا تسا و  تسد  رد  لضفم ) دـیحوت   ) مان هب  نونکا  هک  یباتک  دـمآرد . عماج  لماک و  يا  هلاسر  تروص  هب  اـه  هتـشون  نیا  تشون . بترم 

(. 115  ) تسا ینالوط  هسلج  راهچ  نیا  نایرج و  نیا  لوصحم  تسا ، شنیرفآ  تمکح  رد  اهنایب  نیرتعماج 

یناود رتش 

ار ییاهراک  نیرمت  مالـسا  اریز  دـنداد ؛ یم  ناشن  هقالع  یلیخ  اهنیا  لاثما  يزادـناریت و  یناودرتش و  یناود و  بسا  تاقباسم  هب  ناناملـسم 
، دوب یمالسا  هعماج  ربهر  هک  مرکا  لوسر  دوخ  هوالع  هب  تسا . هدرک  تنس  دراد  ترورض  نازابرـس  يارب  اهنآ  رد  تراهم  نتـسناد و  هک 
ات دوب . يزابرـس  نونف  نتفرگ  دای  يارب  ناـناوج  اـصوصخ  ناناملـسم  قیوشت  نیرتهب  نیا  و  درک . یم  تکرـش  تاـقباسم  هنوگنیا  رد  ًـالمع 

يزابرس تعاجش و  تماهش و  حور  دندرک ، یم  قیوشت  روما  نیا  رد  ار  ناناملسم  ًالمع  مالسا  نایاوشیپ  دوب و  لومعم  تنس  نیا  هک  یتقو 
لوسر داد . یم  هقباسم  ناگدنهد  هقباسم  اب  اصخش  دش و  یم  راوس  رتش  یهاگ  بسا و  یهاگ  مرکا  لوسر  دوب . ظوفحم  مالسا  هعماج  رد 

هداـس یخرب  رد  رکف  نیا  مک  مک  دوب . هدـش  هدـنرب  دوب  هداد  هقباـسم  هک  يرتش  ره  اـب  دوب ، فورعم  یگدـنود  هب  هک  تشاد  يرتـش  مرکا 
يرتش ایند  رد  تسین  نکمم  نیاربانب ، دنز . یم  ولج  همه  زا  دراد  قلعت  مرکا  لوسر  هب  هک  تهج  نآ  زا  رتش ، نیا  دیاش  هک  دش  ادیپ  ناحول 
ربمغیپ رتش  اب  مرضاح  دش  یعدم  دمآ و  هنیدم  هب  شرتش  اب  نیـشن  هیداب  یبارعا  کی  يزور  هکنآ  ات  دنک . يربارب  رتش  نیا  اب  هک  دوش  ادیپ 
دهعتم اصخش  مرکا  لوسر  هک  تهج  نآ  زا  اصوصخم  بلاج ، هقباسم  نیا  ياشامت  يارب  لماک  نانیمطا  اب  ربمغیپ  باحـصا  مهدب . هقباسم 
عورـش اجنآ  زا  هقباـسم  دوب  رارق  هک  يا  هطقن  زا  دـندش و  هناور  یبارعا  مرکا و  لوسر  دـندیود . نوریب  رهـش  زا  دـش ، شیوخ  رتش  يراوس 

رتش مدرم ، راظتنا  فالخرب  اما  دوب . هدـش  ادـیپ  نایچاشامت  رد  یبیجع  ناجیه  دـندروآرد . تکرح  هب  نایچاشامت  فرط  هب  ار  نارتش  دوش ،
دماشیپ نیا  زا  دندوب ، هدرک  ادیپ  یـصاخ  دیاقع  ربمغیپ  رتش  هراب  رد  هک  ناناملـسم  زا  هتـسد  نآ  تشاذگ . رـس  تشپ  ار  ربمغیپ  رتش  یبارعا 

نم رتش  درادن ، یتحاران  هکنیا  : ) دومرف اهنآ  هب  مرکا  لوسر  دش . مهرد  ناشاه  هفایق  دوب ، ناشراظتنا  فالخ  یلیخ  دـندش . تحاران  رایـسب 
یتسد ره  يور  هک  تسا  یهلا  تنـس  اما  مرادن . تسد  الاب  نم  تفگ : دوخ  شیپ  دش ، رورغم  دیلاب و  دوخ  هب  داتفا ، یم  ولج  نارتش  همه  زا 
ناـیب نمـض  مرکا ، لوسر  بیترت  نیا  هب  دوش .) هتـسکش  مهرد  يرورغ  ره  دـسرب و  یبیـشن  يزارف ، ره  زا  سپ  دوـش و  ادـیپ  رگید  یتـسد 

(. 116  ) تخاس فقاو  ناشهابتشا  هب  ار  اهنآ  هدنزومآ ، یتمکح 

هنشت ینارصن 

هب ناشمشچ  هار  نیب  رد  دوب . ماما  هارمه  زین  ماما ، فورعم  مالغ  فداصم ، درک . یم  یط  ار  هنیدم  هکم و  نایم  هار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هنـشت دـنکن  میورب ، درم  نیا  فرط  هب  : ) دومرف فداصم  هب  ماما  دوبن . يداع  عضو  دوب . هتخادـنا  یتخرد  هنت  يور  ار  دوخ  هک  داـتفا  يدرم 

هب دمآ و  نییاپ  ماما  روتسد  هب  فداصم  یلب . یتسه .)؟ هنشت  : ) دیسرپ وا  زا  ماما  دندیسر ، کیدزن  دشاب .) هدش  لاح  یب  یگنشت  زا  دشاب و 
اجنآ زا  فداصم  ماما و  هکنآ  زا  سپ  تسا . یحیسم  تسین ، ناملسم  هک  دوب  مولعم  درم  نآ  تئیه  سابل و  هفایق و  زا  اما  داد . بآ  درم  نآ 
عقوـم رد  : ) دوـمرف ماـما  تسا )؟ زیاـج  ینارـصن  هب  نداد  هقدـص  اـیآ  : ) هـکنیا نآ  درک و  لاؤـس  ماـما  زا  يا  هلئـسم  فداـصم  دـندش ، رود 

(. 117 () یلب یلاح ، نینچ  لثم  ترورض ،

یلع نانامهم 

دـیناشن و سلجم  ردـص  رد  ار  اـهنآ  رایـسب  مارتحا  مارکا و  اـب  یلع  دـندش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  ناـمهم ، ناونع  هب  شرـسپ  اـب  يدرم 
يا و هلوح  یلع ، فورعم  مالغ  ربنق  اذغ ، زا  دعب  دـش . فرـص  دـندروآ و  اذـغ  دیـسر . اذـغ  فرـص  عقوم  تسـشن . اهنآ  يوربور  شدوخ 
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بقع ار  دوخ  نامهم  دـیوشب . ار  نامهم  تسد  اـت  تفر  ولج  تفرگ و  ربنق  تسد  زا  ار  اـهنآ  یلع  دروآ . ییوشتـسد  يارب  یقیربا  یتشط و 
وت زا  تسا ، وت  رس  زا  وت ، ردارب  : ) دومرف یلع  دییوشب .) امش  مریگب و  ار  میاهتسد  نم  هک  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  : ) تفگ دیـشک و 

یباوث راـک  عناـم  یهاوخ  یم  ارچ  داد ، دـهاوخ  شاداـپ  وا  هب  دـنوادخ  ضوع  رد  دوشب ، وـت  تمدـخ  راد  هدـهع  دـهاوخ  یم  تسین ، ادـج 
نم راک  عنام  مدرگ ، لیان  نمؤم  ردارب  تمدـخ  فرـش  هب  مهاوخ  یم  نم  : ) هک داد  مسق  ار  وا  رخآ  درک . عانتما  درم  نآ  مه  زاـب  يوشب .)؟

يروط نامه  ییوشب ، لماک  تسرد و  ار  دوخ  تسد  هک  منک  یم  شهاوخ  : ) دومرف یلع  دـش . رـضاح  یگدنمرـش  تلاح  اب  نامهم  وشم ).
هب دش ، غراف  نامهم  تسد  نتسش  زا  هک  نیمه  راذگب .) رانک  ار  فراعت  تلاجخ و  یتسش ، یم  دیوشب  ار  تتسد  تساوخ  یم  ربنق  رگا  هک 

. يوشب ار  رسپ  تسد  وت  متسش و  ار  ردپ  تسد  متسه  وت  ردپ  هک  نم  يوشب . وت  ار  رـسپ  تسد  : ) تفگ هیفنح  نب  دمحم  دوخ  دنمورب  رـسپ 
اجنآ دراد  تسود  دنوادخ  اما  متـسش . یم  ار  شتـسد  مدوخ  نم  دوب  ام  نامهم  رـسپ  نیا  دوخ  اهنت  دوب و  یمن  اجنیا  رد  رـسپ  نیا  ردپ  رگا 

. تسش ار  نامهم  رسپ  تسد  تساخرب و  ردپ  رما  هب  دمحم  دوش ) هتشاذگ  قرف  تامارتحا  رد  اهنآ  نیب  دنرـضاح ، ود  ره  يرـسپ  ردپ و  هک 
(. 118 () دشاب روط  نیا  دیاب  یقیقح  هعیش  : ) دومرف درک و  لقن  ار  ناتساد  نیا  هک  یتقو  يرکسع  ماما 

اهیماذج

زا امـسج  هک  هزادنا  نآ  زا  شیب  ناگراچیب  نیا  دندرک . یم  يرود  اهنآ  زا  تشحو  رفنت و  اب  مدرم  دوب . یماذج  رامیب  رفن  دـنچ  هنیدـم  رد 
اب ناشدوخ  دنراد  رفنت  اهنآ  زا  نارگید  دندید  یم  نوچ  و  دندیـشک . یم  جنر  مدرم  راجزنا  رفنت و  زا  احور  دـندرب ، یم  جـنر  دوخ  يرامیب 
زا نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  دندروخ ، یم  اذغ  دـندوب  هتـسشن  مه  رود  هک  یماگنه  زور ، کی  دـندرک . یم  تساخرب  تسـشن و  مه 

متـشاد یمن  هزور  رگا  مراد ، هزور  نم  : ) دومرف تساوخ و  ترذعم  ماما  دـندرک . توعد  دوخ  هرفـس  رـس  هب  ار  ماما  اهنآ  درک . روبع  اجنآ 
یلاع رایسب  ییاذغ  داد ، روتسد  هناخ  رد  ماما  تفر . تفگ و  ار  نیا  دیشاب .) نم  نامهم  زور  نالف  منک  یم  اضاقت  امـش  زا  مدمآ . یم  نییاپ 

مه ماما  دندروخ و  ار  دوخ  ياذغ  اهنآ  دش . هدرتسگ  ناشیارب  هنامرتحم  يا  هرفس  دندش . رضاح  یلبق  هدعو  قبط  نانامهم  دنتخپ . عوبطم  و 
(. 119) درک فرص  ار  دوخ  ياذغ  هرفس  نامه  رانک  رد 

هبایس نبا 

حور رگید ، فرط  زا  يراکیب  رقف و  فرط ، کی  زا  ردپ  گرم  تفر . ایند  زا  شردپ  هک  دوب  سرون  یناوج  یفوک ، هبایـس  نب  نمحرلادبع 
تفگ و تیلـست  وا  هب  دوب . شردـپ  ناتـسود  زا  یکی  دز . ار  هناخ  رد  یـسک  هک  دوب  هتـسشن  هناـخ  رد  يزور  داد . یم  جـنر  ار  وا  ساـسح 
ینک و هیامرس  ار  اهنیا  هک  شوکب  اما  ریگب ، ار  مهرد  رازه  نیا  هن . تسا ؟ هدنام  یقاب  يا  هیامرس  تردپ  زا  ایآ  دیسرپ : سپس  داد . يرادلد 
هب ار  لوپ  هسیک  تفر و  شردام  شیپ  مرخ  لاحـشوخ و  نمحرلادبع  تفر . تشگرب و  رد  مد  زا  تفگ و  ار  نیا  ینک . جرخ  اهنآ  عفانم  زا 
هب لیدبت  ار  لوپ  نآ  بش  ات  دشکب . ادرف  هب  تشاذگن  داتفا . یبساک  رکف  هب  شردپ  تسود  هیصوت  قبط  درک . لقن  ار  نایرج  داد و  ناشن  وا 

، دید درک  باسح  تفرگ . الاب  شبسک  راک و  هک  دیـشکن  یلوط  دش . بسکو  راک  لوغـشم  تفرگ و  رظن  رد  دوخ  يارب  یناکد  درک . الاک 
اب دورب . جـح  هب  درک  رکف  تسا . هدـش  هدوزفا  هیامرـس  رب  زین  يداـیز  غلبم  هدرک ، هرادا  ار  دوـخ  یگدـنز  هیامرـس  نیا  اـب  هکنیا  زا  هتـشذگ 

دعب هدب ، هدش  ام  یگدنز  تکرب  هیامرـس  هک  ار  وا  مهرد  رازه  تردپ و  تسود  نامه  شیپ  ورب  لوا  : ) تفگ ردام  درک . تروشم  شردام 
لوا درم  نآ  دـیریگب ) ار  ناتلوپ  : ) تفگ تشاذـگ و  وا  ولج  مهرد  رازه  ياراد  يا  هسیک  تفر و  درم  نآ  شیپ  نمحرلادـبع  هکم .) هب  ورب 

، تسا مک  غلبم  نیا  رگا  : ) تفگ تسا ، هدنادرگرب  وا  هب  ار  لوپ  نیع  يدنچ  زا  سپ  نمحرلادبع  تسا و  هدوب  مک  لوپ  غلبم  هک  درک  لایخ 
يا هیامرـس  ياراد  مدوخ  زا  نونکا  نم  نوچ  و  دوب . یتـکرب  رپ  لوپ  رایـسب  تسین ، مک  ریخ ، : ) تفگ نمحرلادـبع  میازفیب .)؟ رگید  یغلبم 
لیم مجح و  رفس  مزاع  الا ن  هک  اصوصخ  منک . در  ار  ناتلوپ  امش ، فطل  زا  رکشت  راهظا  نمض  مدمآ  متسین ، دنمزاین  غلبم  نیا  هب  متسه و 
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مـسارم ماجنا  زا  سپ  تسب . جح  رفـس  راب  دش و  جراخ  هناخ  نآ  زا  تفگ و  ار  نیا  نمحرلادبع  دشاب . ناتدوخ  تمدـخ  امـش  لوپ  متـشاد 
هک نمحرلادبع  دندوب . هدمآ  درگ  ترـضح  هناخ  رد  یهوبنا  تیعمج  تفر . قداص  ماما  رـضحم  هب  تیعمج  هارمه  دـمآ ، هنیدـم  هب  جـح ،

سلجم هک  نیمه  دوب . دش  یم  ماما  زا  هک  ییاهباوج  لاؤس و  اهدـمآ و  تفر و  دـهاش  تسـشن و  همه  رـس  تشپ  تفر  دوب ، سرون  یناوج 
. متسه یلجب  یفوک  هبایـس  رـسپ  نمحرلادبع  نم  دیراد )؟ يراک  امـش  : ) دیـسرپ هدیبلط  يدزن  ار  وا  هراشا  اب  قداص  ماما  دش ، تولخ  یمک 

امـش يارب  مه  یثرا  تردپ  زا  ایآ  دـنک . تمحر  ار  وا  ادـخ  ياویا ! ياویا ! . ) تفر ادـخ  تمحر  هب  مردـپ  تسا .)؟ روطچ  تردـپ  لاوحا  )
یلیخ نامردـپ  زا  دـعب  اـم  تسا : رارق  نیا  زا  هیـضق  ینک .)؟ جـح  یتسناوت  روطچ  سپ  . ) دـنامن یقاـب  وا  زا  زیچ  چـیه  ریخ ، دـنام .)؟ یقاـب 

مردـپ ناتـسود  زا  یکی  يزور  هکنآ  ات  دروآ ، یم  راشف  ام  رب  رگید  فرط  زا  یناشیرپ  رقف و  فرط و  کی  زا  ردـپ  گرم  میدوب ، ناـشیرپ 
مدومن جح  رفس  هب  مادقا  نآ  دوس  زا  مدرک و  ار  راک  نیمه  منک ، هیامرـس  ار  لوپ  نیا  نم  تفگ ، ام  هب  تیلـست  نمـض  دروآ و  مهرد  رازه 
تردپ تسود  مهرد  رازه  وگب  : ) دومرف دناسرب  رخآ  هب  ار  ناتساد  وا  هکنیا  زا  شیپ  ماما  دیسر ، اجنیا  هب  نمحرلادبع  نخـس  هک  نیمه  … 

! هتبلا مدرگ ، تنابرق  منکب .)!؟ یتحیصن  يراد  لیم  الاح  تنـسحا ! . ) مدرک در  شدوخ  هب  تکرح  زا  لبق  مردام ، هراشا  اب  يدرک .)؟ هچ  ار 
(. 120 …  () تسا مدرم  لام  کیرش  تسرد  تسار و  مدآ  یتسرد ، یتسار و  هب  دوب  وت  رب  )

یضاق نامهم 

يداع نامهم  کی  وا  اما  دوب ، نامهم  ترـضح  نآ  هناخ  رد  اـهزور  دـش . دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  يداـع ، ناـمهم  کـی  ناونع  هب  يدرم 
رظتنم تشاد و  يرگید  صخـش  اب  ییاوعد  فالتخا  درم ، نیا  هک  دوب  نیا  تقیقح  درک . یمن  راـهظا  ادـتبا  هک  تشاد  لد  رد  يزیچ  دوبن ،

ار همکاحم  فالتخا و  عوضوم  تشادرب و  هدرپ  شدوخ  يزور  ات  ددرگ  حرط  مالسلا  هیلع  یلع  رضحم  رد  اوعد  دوش و  رـضاح  فرط  دوب 
زورما زا  مهاوخ ، یم  ترذـعم  یلیخ  ! ) نینمؤملا ریما  اـی  یلب  یتـسه .)؟ اوعد  فرط  ًـالعف  وت  سپ  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  درک . ناوـنع 
یـضاق تسا ، حرطم  یـضاق  دزن  ییاوعد  هاـگره  تسا : هدومرف  مرکا  ربمغیپ  اریز  منک ؛ ییاریذـپ  ناـمهم ، ناونع  هب  وت  زا  مناوت  یمن  رگید 

(. 121 () دنشاب رضاح  ینامهم  رد  مه  اب  فرط  ود  ره  هکنآ  رگم  دنک ، تفایض  ار  نیمصاختم  زا  یکی  درادن  قح 

اهلاقب فرح 

نومأم دهع  تیالو  یصاخ  طیارـش  اب  ارابجا  هدش و  راضحا  ناسارخ  هب  نومأم  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  ینامز  رد 
، دوب هدرک  اپرب  هنیدم  رد  هک  یبالقنا  تشاد و  هک  يا  هیعاد  هطـساو  هب  دیز ) . ) دوب ناسارخ  رد  زین  ماما  ردارب  رانلا ) دـیز  ، ) دوب هتفریذـپ  ار 
، دـنک ظفح  ار  اضر  ماما  تمـشح  تمرح و  درک  یم  اضتقا  شتـسایس  مایا  نآ  هک  نومأم  اما  دوب . هتفرگ  رارق  نومأم  بضغ  مشخ و  دروم 

هیلع اضر  ماما  دنتشاد و  تکرش  يدایز  هدع  ماع ، سلجم  کی  رد  يزور  درک . رظن  فرـص  دیز )  ) شردارب سبح  ای  لتق  زا  ماما  رطاخ  هب 
تاداس و تلیـضف  رد  اهنآ  يارب  دوب و  هدرک  دوخ  هجوتم  ار  سلجم  لها  زا  يا  هدع  دیز ، وس  نآ  زا  درک  یم  تبحـص  اهنآ  يارب  مالـسلا 

هجوتم ماما  نانچ .) هداوناخ  ام  نینچ ، هداوناخ  ام  : ) تفگ یم  بترم  داد و  یم  نخس  داد  دنراد ، ییانثتسا  عضو  نانآ  هکنیا  ربمغیپ و  دالوا 
ياهلاقب ياهفرح  دیز ! يا  : ) دومرف درک . هجوتم  ار  سلجم  لها  همه  دـیز و  ماما ، دـیز )! ای   ) دایرف دـنت و  هاگن  ناهگان  دـش . دـیز )  ) راتفگ

ار همطاف  هیرذ  دنوادخ  يا  هدینش  هک  نآ  ییوگ ، یم  مدرم  هب  هک  تسا  زیچ  هچ  اهنیا  یهد ، یم  مدرم  لیوحت  بترم  هدمآ و  ترواب  هفوک 
روط نیا  بلطم  رگا  تسا . ناشیا  رهاوخ  ود  نیسح و  نسح و  ینعی  همطاف ؛ لصفالب  نادنزرف  دوصقم  تسا . هتشاد  نوصم  منهج  شتآ  زا 

یسوم تردپ  زا  ادخ  دزن  وت  سپ  دنتداعـس ، تاجن و  لها  اهنآ  لاح  ره  هب  دنراد و  ییانثتـسا  عضو  همطاف  دالوا  ییوگ و  یم  وت  هک  تسا 
لوق هب  و  ینک . یم  نایـصع  ار  ادـخ  رما  وت  دوب و  راهَّنلا  ُِمئاصَو  ِْلیَّلا  ُِمئاق  درک ، تعاطا  ار  ادـخ  رما  ایند  رد  وا  اریز  يرت ؛ یمارگ  رفعج  نب 
لمع وت  دـش و  دنمتداعـس  درک و  لمع  رفعج  نب  یـسوم  اریز  تسا ؛ وت  اب  درب  سپ  دـیتسه . تداعـس  تاـجن و  لـها  مه ، لـثم  ود ، ره  وت 
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ام راکدب  دراد و  رجا  ربارب  ود  ربمغیپ ، تیب  لها  ام  راکوکین  تفگ : یم  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  يدرب . جـنگ  هدربن  جـنر  هدرکن و 
تقیقح رد  دنک  یم  يراکوکین  ام  نادناخ  زا  سک  نآ  اریز  تسا  هدرک  حیرصت  ربمغیپ  نانز  هرابرد  نآرق  هک  روط  نامه  باذع  ربارب  ود 

هک مه  سک  نآ  تسا ، هدرک  ظـفح  ار  ربمغیپ  مارتحا  تیثیح و  هکنیا  رگید  هدرک ، یکین  راـک  نارگید  دـننام  هکنیا  یکی  هدرک ، راـک  ود 
(. تسا هدرب  نیب  زا  ار  ربمغیپ  تیثیح  وربآ و  هکنیا  رگید  هدرک ، يدب  راک  نارگید  دننام  هکنیا  یکی  هدش ، بکترم  هانگ  ود  دنک  یم  هانگ 

قارع مدرم  : ) دومرف تشاد و  روضح  هسلج  رد  تقو  نآ  رد  دوب و  قارع  لها  زا  هک  يدادغب  ءاّشو  یسوم  نب  نسح  هب  درک  ور  ماما  هاگنآ 
ُهَّنِا  ) لومعم قبط  یـضعب  هّللا ! لوسر  نبا  ای  دـننک .)؟ یم  تئارق  هنوگچ  ( 122) ٍحـِلاص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِا  َکـِلْهَا  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِا  ار : نآرق  هیآ  نیا 
رارق دوخ  بضغ  رهق و  لومـشم  ار  يربمغیپ  رـسپ  دنوادخ  دننک  یمن  رواب  هک  رگید  یـضعب  اما  دننک ، یم  تئارق  ( 123 () ٍِحلاص ُْریَغ  ٌلَمَع 

زا وا  حون ! يا  تفگ : وا  هب  دنوادخ  دوبن . حون  لسن  زا  عقاو  رد  وا  دنیوگ  یم  دننک و  یم  تئارق  ( 124 () ٍِحلاص ِْریَغ  ُلَمَع  ُهَّنِا   ) ار هیآ  دهد ،
حون و یقیقح  دـنزرف  وا  تسین ، روط  نیا  ادـبا  : ) دومرف ماما  مداد . یم  تاجن  ار  وا  وت  رطاخ  هب  نم  دوب  یم  وت  لسن  زا  رگا  تسین ، وت  لسن 

حلاصان وت  دنزرف  نیا  دش ، هتفگ  حون  هب  دش . هدیرب  حون  اب  شیونعم  دنویپ  درک ، نایـصع  ار  ادخ  رما  دش و  راکدب  نوچ  دوب ؛ حون  لسن  زا 
لمع و حالص  يونعم و  دنویپ  راک ، ساسا  تسا . نینچ  زین  هداوناخ  ام  عوضوم  دریگ . رارق  ناحلاص  فیدر  رد  دناوت  یمن  ور  نیا  زا  تسا 
ام اب  ینامـسج  یلـسن و  هطبار  تبـسن و  هنوگ  چـیه  هکنیا  وگ  تسا ، تیب  لها  ام  زا  دـنک  تعاطا  ار  ادـخ  سک  ره  تسادـخ . رما  تعاطا 

چیه ام  اب  هک  وت  دوخ  نیمه  دشاب . ارهز  بسنلا  حیحص  یقیقح و  دالوا  زا  هکنیا  وگ  تسین ، ام  زا  دشاب  راکهنگ  سک  ره  و  دشاب . هتـشادن 
(. 125 () یتسه ام  زا  یشاب  قح  رما  عیطم  راکوکین و  رگا  يرادن ، یتبسن  هنوگ 

ناکدوک ریپ و 

لفط ماگنه  نآ  رد  هک  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تسناد . یمن  ار  نتفرگ  وضو  حیحص  زرط  اما  دوب ، وضو  لوغشم  يدرمریپ 
دای درمریپ  هب  ار  حیحـص  يوضو  دیاب  تسا ، بجاو  لهاج  داشرا  لئاسم و  میلعت  دوبن ، دیدرت  ياج  دندید . ار  درمریپ  نتفرگ  وضو  دندوب .

هرطاخ هشیمه  يارب  دوش ، یم  وا  رطاخ  شجنر  بجوم  هکنیا  زا  هتشذگ  تسین ، حیحـص  وت  يوضو  دوش  هتفگ  وا  هب  امیقتـسم  رگا  اما  داد 
دتفین و يزابجل  هدـند  يور  هرابکی  و  دـنکن . یقلت  ریقحت  دوخ  يارب  ار  رکذـت  نیا  وا  هک  اجک  زا  هوالع  هب  تشاد . دـهاوخ  وضو  زا  یخلت 
دنتخادرپ و هثحابم  هب  رگیدـکی  اب  ادـتبا  رد  دـننک . رکذـتم  ار  وا  میقتـسم  ریغ  روط  هب  ات  دندیـشیدنا  لفط  ود  نیا  دورن . راب  ریز  تقو  چـیه 

دعب تسا .) رتلماـک  وت  يوضو  وا  نم  يوضو  : ) تفگ يرگید  تسا .) رتلماـک  وت  يوـضو  زا  نم  يوـضو  : ) تفگ یکی  دینـش . یم  درمریپ 
حیحـص يوضو  رفن  ود  ره  دندرک و  لمع  رارق  قبط  دنک . تیمکح  درمریپ  دنریگب و  وضو  رفن  ود  ره  درمریپ  روضح  رد  هک  دندرک  قفاوت 

ار لفط  ود  یلـصا  دوصقم  تسارف  هب  و  تسا . هنوگچ  حیحـص  يوضو  هک  دـش  هجوتم  هزاـت  درمریپ  دـنتفرگ . درمریپ  مشچ  ولج  یلماـک  و 
درمریپ نم  تسا  لماک  حیحص و  امش  يوضو  : ) تفگ تفرگ . رارق  اهنآ  تناطف  شوه و  هبئاش و  یب  تبحم  ریثأت  تحت  تخـس  تفایرد و 

(. 126 () مرکشتم دیتخاس ، هبنتم  ارم  دیراد ، دوخ  دج  تما  رب  هک  یتبحم  مکح  هب  مناد . یمن  ار  نتخاس  وضو  زونه  نادان 

دعس مایپ 

یهورگ هنادرمناوج  هزرابم  نیگنـس و  هلمح  کی  اب  راک  زاغآ  رد  هکنآ  اب  ناناملـسم  دیـسر . نایاپ  هب  دحا  زیگنا  مغ  بالقنا و  رپ  يارجام 
یلوط نازابرـس  زا  يا  هدـع  فلخت  تلفغ و  رثا  رد  اما  دـندرک  رارف  هب  راداو  ار  نانآ  دـندنکفا و  كاخ  هب  ار  شیرق  نیکرـشم  ناروالد  زا 

يدودعم هدع  مرکا و  لوسر  صخش  تمواقم  رگا  دنداد . هتـشک  يدایز  هورگ  دندش و  ریگلفاغ  ناناملـسم  تشگرب و  عاضوا  هک  دیـشکن 
يزیچ دنریگب . ار  ییاهن  تسکش  ولج  دننک و  روج  عمج و  ار  دوخ  ياوق  دنتسناوت  رخآ  رد  اهنآ  اما  دوب . هدش  هرسکی  ناناملسم  راک  دوبن ،

ناناملسم هیحور  هعیاش  نیا  مرکا ، لوسر  ندش  هتشک  رب  ینبم  دوب  یغورد  هعیاش  دنزابب ، ار  شیوخ  هیحور  ناناملسم  دش  ببـس  رتشیب  هک 

دلج 1و2 ناتسار  زا 110ناتساد  هحفص 74 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لوـسر تسا و  غورد  هعیاـش  نیا  دـندیمهف  هک  نیمه  شیرق  یلو  دیـشخب . ورین  تأرج و  شیرق  نیکرـشم  هب  سکعرب  درک و  فیعـض  ار 
حورجم یهورگ  دندش و  هتشک  یهورگ  ناناملسم  دندرک . تکرح  هکم  يوس  هب  هدرمش  منتغم  ار  يزوریپ  رادقم  نامه  تسا ، هدنز  مرکا 

هک اهنآ  دوب . هدنام  یقاب  مرکا  لوسر  رانک  رد  زین  یکدنا  تیعمج  دندوب . هدش  هدنکارپ  هدزتشهد  يدایز  هورگ  دندوب و  هداتفا  نیمز  يور 
ایآ هدیـشک و  اجک  هب  راک  تبقاع  دنتـسناد  یمن  چـیه  دـندوب ، هدرک  رارف  هدـش  هدـنکارپ  هک  نانآ  مه  دـندوب و  هداتفا  نیمز  يور  حورجم 
هک عیبر ) نب  دعـس   ) مان هب  نیحورجم  زا  یکی  رانک  زا  يرارف ، ناناملـسم  زا  يدرم  نایم  نیا  رد  هدرم ؟ ای  تسا  هدـنز  اصخـش  مرکا  لوسر 

يادخ اما  : ) تفگ دعـس  تسا )! هدـش  هتـشک  ربمغیپ  ما  هدینـش  هک  يرارق  زا  : ) تفگ وا  هب  درک و  روبع  دوب ، هتـشادرب  يراک  مخز  هدزاود 
یتقو هک  دوبن  دـمحم  صخـش  زا  عافد  ام  هفیظو  ینک ؟ یمن  عافد  دوخ  نید  زا  یلطعم و  ار  هچ  وت  دریم ، یمن  زگره  تسا و  هدـنز  دـمحم 

هک مرکا  لوسر  يوس  نآ  زا  تسا .) یقاـب  هشیمه  عوضوم  نیا  میدرک و  عاـفد  دوـخ  نید  زا  اـم  دـشاب ، هدـش  یفتنم  عوـضوم  دـش  هتـشک 
یـسک هچ   ) هدومرف تسین ؟ یک  تسا و  هجلاعم  لباق  شتحارج  یک  هدرم ؟ یک  تسا و  هدنز  یک  دنیبب  درک ، یم  يرای  ار  دوخ  باحـصا 

ار دعس  تفر و  يراصنا  درم  مرـضاح . نم  تفگ : راصنا  زا  یکی  دروایب .)؟ نم  يارب  عیبر  نب  دعـس  زا  یحیحـص  عالطا  دوش  یم  بلطواد 
ای يا  هدـنز  هک  مربب  شیارب  ار  وت  ربـخ  هداتـسرف  ارم  ربـمغیپ  تفگ : وا  هب  دوب ، وا  رد  تاـیح  زا  یقمر  زونه  اـما  تفاـی ، ناگتـشک  ناـیم  رد 

و تسا ! هدنامن  یقاب  وا  یگدنز  زا  رتشیب  هظحل  دنچ  اریز  تسا ؛ ناگدرم  زا  دعـس  وگب ، ناسرب و  ربمغیپ  هب  ارم  مالـس  تفگ : دعـس  هدرم )؟
راصنا هب  نم  فرط  زا  مه  ار  مایپ  نیا  تفگ ، هاگنآ  دهدب ) تسا  ربمغیپ  کی  راوازس  هک  اهشاداپ  نیرتهب  وت  هب  دنوادخ  : ) تفگ دعـس  وگب 

ندب رد  ناج  امـش  دسرب و  یبیـسآ  امـش  ربمغیپ  هب  رگا  تشاد  دیهاوخن  ادخ  دزن  يرذع  : ) دیوگ یم  دعـس  وگب  نک ، غالبا  ربمغیپ  نارای  و 
(127) درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دعس  هک  دوب  هدشن  رود  عیبر  نب  دعس  رانک  زا  يراصنا  درم  زونه  دیشاب .) هتشاد 

باجتسم ياعد 

تکرش يارب  دش و  حلسم  شرهوش  هکنآ  زا  سپ  حومجلا ) نب  ورمع   ) نز دنه )  ) هک دوب  يا  هلمج  نیا  نادرگنرب )! منادناخ  هب  ارم  ایادخ  )
نآ ات  درک ، یم  تکرش  داهج  رد  ناناملـسم  اب  حومجلا  نب  ورمع  هک  دوب  راب  نیلوا  نیا  دینـش . شرهوش  نابز  زا  داتفا ، هار  دحا  گنج  رد 

گنل مدآ  روک و  مدآ  رب  دیجم ، نآرق  حیرص  مکح  قباطم  و  دیگنل . یم  تدش  هب  اقافتا  دوب و  گنل  شیاپ  اریز  دوب . هدرکن  تکرـش  تقو 
رد هراومه  هک  تشاد  رسپ  ریـش  راهچ  اما  درک ، یمن  تکرـش  داهج  رد  اصخـش  دوخ  دنچره  وا  (. 128  ) تسین بجاو  داهج  راـمیب  مدآ  و 

نداتسرف اب  اصوصخ  دراد ، هک  یعرـش  رذع  اب  ورمع  هک  تشادن  راظتنا  درک و  یمن  نامگ  سکچیه  و  دندوب ، رـضاح  مرکا  لوسر  باکر 
، دنوش عنام  دندمآ  دندش  هاگآ  يو  میمصت  زا  هک  نیمه  ورمع ، نادنواشیوخ  دوش . قحلم  نازابرس  هب  دریگرب و  حالس  دنمورب ، رسپ  راهچ 
هب زین  تدوخ  درادـن  یموزل  دـنا ، هدرک  تکرح  ربمغیپ  اب  هک  يراد  روـالد  زابرـس  دـنزرف  راـهچ  اـیناث  يروذـعم ، اعرـش  وت  ًـالوا  : ) دـنتفگ

دنورب و اهنآ  بجع ! مراد . مه  نم  دنراد  نادیواج  تشهب  يدبا و  تداعـس  يوزرآ  منادـنزرف  هک  لیلد  نامه  هب  : ) تفگ يورب )! يزابرس 
یکی امئاد  دنتشادنرب و  تسد  وا  زا  ورمع  نادنواشیوخ  تسین .) نکمم  ادبا  منامب ، امش  شیپ  هناخ  رد  نم  دنوش و  لیان  تداهـش  ضیف  هب 

! هّللا لوسر  ای  : ) دش یجتلم  مرکا  لوسر  دوخ  هب  اهنآ  تسد  زا  یـصالخ  يارب  ورمع  دننک . فرـصنم  ار  وا  هک  دندمآ  یم  يرگید  زا  سپ 
گنل ياپ  نیا  اب  مراد  وزرآ  مسق  ادخ  هب  منک . تکرـش  ادخ  هار  رد  داهج  رد  دنراذگن  دننک و  سبح  هناخ  رد  ارم  دـنهاوخ  یم  نم  لیماف 

یم هّللا ! لوسر  ای  (. ) تسین بجاو  داهج  وت  رب  تسا ، هتـشاد  روذـعم  ار  وت  ادـخ  يراد ، یعرـش  رذـع  وت  رخآ  ورمع ! ای  (. ) مورب تشهب  هب 
، دراد تداهـش  يوزرآ  دورب ، دـیراذگب  دـیوشن ، شعنام  : ) دومرف مرکا  لوسر   … مه .)  زاـب  تسین  بجاو  نم  رب  هک  لاـح  نیع  رد  مناد ،

هاپس بلق  هب  ار  دوخ  گنل ، ياپ  اب  هک  دوب  حومجلا  نب  ورمع  هزرابم  هنحص  دحا ، ياه  هنحص  نیرت  ییاشامت  زا  دنک .) شبیصن  ادخ  دیاش 
رفن ود  نیا  ردـق  نآ  درک . یم  تکرح  ردـپ  رـس  تشپ  زین  يو  نارـسپ  زا  کی  مراد .) تشهب  يوزرآ   ) دیـشک یم  دایرف  دز و  یم  نمـشد 
هاگآ ایاضق  زا  کیدزن  زا  ات  دـندمآ  نوریب  رهـش  زا  هنیدـم  نانز  زا  يرایـسب  گنج ، همتاخ  زا  سپ  دـندش . هتـشک  اـت  دـندیگنج  هناقاتـشم 
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رهـش زا  هک  یکدنا  هشیاع  دوب . نانز  نآ  زا  یکی  ربمغیپ  رـسمه  هشیاع  دوب . هدیـسر  هنیدـم  هب  یکانتـشحو  ياهربخ  هک  اصوصخ  دـندرگ ،
فرط هب  ار  رتش  راهم  دوب و  هتـشاذگ  يرتش  يور  رب  هزاـنج  هس  هک  یلاـح  رد  داـتفا  حومجلا  نب  ورمع  نز  دـنه  هب  شمـشچ  تفر ، نوریب 

: هکنیا رگید  ربخ  میرادن . یمغ  رگید  دنتسه  ملاس  هک  ناشیا  تسا ، تمالس  ربمغیپ  هّللدمحلا ! ربخ ؟ هچ  دیـسرپ : هشیاع  دیـشک . یم  هنیدم 
مردارب و هزانج  اهنیا  تسیک ؟ زا  اه  هزانج  نیا  دینادرگرب ) دندوب  مشخ  زا  رپ  هک  یلاح  رد  ار  رافک  دـنوادخ  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُهّللاَّدَر  )
هب رتش  اما  دیـشک ، هنیدـم  فرط  هب  ار  رتش  راـهم  تفگ و  ار  نیا  دـنه  منک . نفد  هنیدـم  هب  مرب  یم  يرب ؟ یم  اـجک  تسا . مرهوش  مرـسپ و 
رتش نیا  تسین ، روط  نیا  دشکب . دناوت  یمن  تسا ، نیگنس  ناویح  راب  تفگ : هشیاع  دیباوخ . تبقاع  تفر و  یم  هار  دنه  رس  تشپ  تمحز 

تکرح ار  رتش  تفگ و  ار  نیا  دـشاب  هتـشاد  يرگید  تلع  دـیاب  دـنک . یم  لمح  یبوخ  هب  ار  رتش  ود  راب  ًالومعم  تسا . دـنمورین  رایـسب  ام 
. داتفا هار  يدـنت  هب  دـید  درک  دـحا  فرط  هب  ار  ناویح  يور  هک  نیمه  دز و  وناز  هبترم  ود  دربب  هنیدـم  فرط  هب  ار  ناویح  تساوخ  ات  داد ،

دوخ اـب  دور . یم  هار  تعرـس  یناـسآ و  هب  دـحا  فرط  هب  اـما  دورب ، هنیدـم  فرط  هب  تسین  رـضاح  ناویح  تسا ، یبیجع  عضو  دـید  دـنه 
تشگرب و دحا  هب  هرسکی  دندوب ، ناویح  يور  رب  اه  هزانج  دیـشک و  یم  ار  رتش  راهم  هک  یلاح  رد  دنه  دشاب . راک  رد  يزمر  دیاش  تفگ ،
، منک نفد  مربب و  هنیدم  هب  هک  ما  هتشاذگ  ناویح  يور  ار  اه  هزانج  نیا  نم  تسا ، یبیجع  يارجام  هّللا ! لوسر  ای  دیـسر : ربمغیپ  روضح  هب 

ترهوش ایآ  ( ؟ ارچ دـیآ ، یم  بوخ  دـحا  فرط  هب  اما  دـنک ، یمن  تعاطا  نم  زا  مربب  مهاوخ  یم  هنیدـم  فرط  هب  ار  ناویح  نیا  هک  یتقو 
منادـناخ هب  ارم  ایادـخ ! : ) مدینـش وا  زا  ار  هلمج  نیا  داـتفا  هار  هکنآ  زا  سپ  هّللا ! لوـسر  اـی  تفگ .)؟ يزیچ  دـمآ  یم  دـحا  هـب  هـک  یتـقو 

امش نایم  رد  ددرگرب . هزانج  نیا  دهاوخ  یمن  دنوادخ  تسا ، هدش  باجتسم  دیهش  درم  نیا  هناصلاخ  ياعد  تسا ، نیمه  سپ  نادرگنرب .)
وت رهوش  دـنک ، یم  باجتـسم  ار  اهنآ  ياعد  دـنوادخ  دـنهدب ، مسق  دـنناوخب و  يزیچ  هب  ار  ادـخ  رگا  هک  دـنوش  یم  تفای  یناسک  راـصنا 
هب درک  ور  مرکا  لوسر  هاگنآ  دندرک . نفد  دحا  نامه  رد  ار  رفن  هس  ره  مرکا ، لوسر  رظن  اب  تسا .) ناسک  نآ  زا  یکی  حومجلا  نب  ورمع 

(129 .) مورب اهنآ  شیپ  مه  نم  هاوخب  دنوادخ  زا  هّللا ! لوسر  ای  دوب .) دنهاوخ  مه  شیپ  ناهج  نآ  رد  رفن  هس  نیا  : ) دنه

دش وغل  هک  یتینوصم 

هکم و بناـج  زا  يا  هزاـت  ربـخ  راـظتنا  هزور  همه  دـندوب ، هدرک  ترجاـهم  هشبح  هب  هکم  زا  شیرق  رازآ  هجنکـش و  رثا  رد  هک  یناناملـسم 
یتسرپ تب  نارادفرط  ینعی  نیفلاخم ، هوبنا  هب  تبسن  دندوب  تلادع  دیحوت و  رادمچرپ  هک  ناشناکلسم  مه  اهنآ و  دنچره  دنتـشاد . نایکم 

اهنآ نیفلاخم  زا  هدوزفا و  اهنآ  نارادـفرط  رب  زور  هب  زور  هک  دـندوب  نئمطم  اما  دـندوب ، تیلقا  رد  رایـسب  دوجوم ، یعاـمتجا  ماـظن  همادا  و 
نانآ دننام  دنبای و  زاب  ار  شیوخ  حالص  دشر و  هار  دنردب و  ار  تلفغ  هدرپ  يدوزب  شیرق  مامت  هک  دندوبن  دیمان  یتح  و  دوش . یم  هتـساک 

رب ینبم  دـمآ  دوجو  هب  دـندوب  اهنآ  هک  هشبح  زا  هطقن  نآ  رد  يا  هعیاش  اضق  زا  دـنریگ . شیپ  یناملـسم  هار  هدرک  اهر  ار  یتسرپ  تب  نییآ 
داقتعا و ناـمیا و  اـما  دوب ، هدـشن  دـییأت  امـسر  ربخ  نیا  دـنچ  ره  دـنا . هدرک  راـیتخا  مالـسا  هداد و  هیور  هدـیقع و  رییغت  شیرق  همه  هکنیا 
زا ربخ  دییأت  رظتنم  هکنآ  نودب  نانآ  زا  یهورگ  ات  دش  ببس  نتشاد ، مالـسا  نییآ  يزوریپ  شرتسگ و  هب  ناناملـسم  هک  یناوارف  يراودیما 

هقالع دروم  هداعلا  قوف  هک  دوب  فورعم  یباحص  نوعظم ، نب  نامثع  نانآ  زا  یکی  دنریگ  شیپ  ار  هکم  هار  دنوشب ، یمـسر  تاماقم  فرط 
شیرق هدوب و  غورد  هیـضق  دـیمهف  دیـسر ، هکم  ياـه  یکیدزن  هب  هک  نیمه  نوعظم  نب  ناـمثع  دوب . ناناملـسم  همه  مارتحا  مرکا و  لوسر 

ناوتب یناسآ  هب  هک  دوبن  یکیدزن  هار  هشبح  اریز  نتشگرب ؛ هار  هن  تشاد و  نتفر  هار  هن  دنا . هدوزفا  ناناملـسم  رازآ  هجنکـش و  رب  سکعلاب 
تداع زا  هکنیا  نآ  دیسر و  شرظن  هب  زیچ  کی  هرخالاب  نامه . نتفرگ  رارق  هجنکش  تحت  نامه و  ندش  هکم  دراو  فرط  نآ  زا  تشگرب .
يرگید زا  یـسک  رگا  برع ، تداع  قبط  دـهد . رارق  شیرق  نیذـفنتم  زا  یکی  راوج )  ) رد ار  دوخ  دـنک و  هدافتـسا  برع  لومعم  يراج و 

زا مه  ناج  ياپ  ات  داد و  یم  راوج  يرگید  نآ  دنک ، تیامح  وا  زا  دـهد و  هانپ  ار  وا  هک  درک  یم  اضاقت  وا  زا  ینعی  تساوخ ، یم  راوج ) )
تیامح وا  زا  نداد  راوج  زا  سپ  اـی  دـهدن ، راوج  وا  نمـشد و  ولو  دـهاوخب  راوج  یـسک  هک  دوب  گـنن  برع  يارب  درک . یم  تیاـمح  وا 
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ذفنتم دنمتورث و  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  زا  هک  یموزخم  هریغم  نب  دیلو  هناخ  فرط  هب  هرـسکی  دـش و  هکم  دراو  بش  همین  نامثع  دـنکن .
دجـسم رد  شیرق  رباـکا  هک  یماـگنه  هریغم  نب  دـیلو  دـعب ، زور  تفریذـپ . ار  وا  راوج  مه  دـیلو  تساوخ . راوج  وا  زا  تفر و  دوـب  شیرق 

نیا زا  تسا و  نم  راوج  رد  نامثع  هک  درک  مالعا  امسر  دروآ و  دوخ  اب  ار  نوعظم  نب  نامثع  دمآ و  مارحلا  دجـسم  هب  دندوب  عمج  مارحلا 
نامثع ضرتعم  رگید  دندرمـش ، یم  مرتحم  ار  هریغم  نب  دیلو  راوج  هک  شیرق  تسا . هدش  نم  ضرعتم  دوش  وا  ضرعتم  یـسک  رگا  تعاس 

تکرـش اهنآ  لفاحم  سلاجم و  رد  شیرق  زا  یکی  دننام  دمآ و  یم  تفر و  یم  هنادازآ  درک ، ادیپ  تینوصم )  ) تعاس نآ  زا  وا  و  دـندشن .
زگره هک  نامثع  رب  نایرج  نیا  دـندرک . یمن  راذـگورف  ناناملـسم  ریاس  هجنکـش  رازآ و  زا  يا  هظحل  شیرق  لاح ، نامه  رد  اما  درک . یم 

رفن کی  هانپ  رد  نم  تسین  تورم  نیا  دیـشیدنا  دوخ  اب  يزور  دـمآ . یم  نارگ  تخـس  دـنیبب  تسناوت  یمن  ار  ناراـی  جـنر  دوخ و  تحار 
زا نم  : ) تفگ دمآ و  هریغم  نب  دیلو  دزن  ور  نیا  زا  دنشاب . رازآ  هجنکش و  ریز  رد  ما  هدیقع  مه  رکفمه و  ناردارب  مشاب و  هدوسآ  كرشم 

. موش قلحم  دوخ  نارای  هب  موش و  جراخ  وت  راوج  زا  مهاوخ  یم  زورما  زا  یلو  يدرک ، تیامح  نم  زا  يداد و  هاـنپ  نم  هب  وت  مرکـشتم ! وت 
هاگن ظوفحم  ار  وت  هتسناوتن  نم  هانپ  هتشذگن و  شوخ  وت  هب  دیاش  ناج ! هدازردارب  دیایب .) زین  نم  رس  رب  دیآ  یم  اهنآ  رس  رب  هچ  ره  راذگب 

میمـصت نینچ  نیا  هک  الاح  منکن .) یگدـنز  ادـخ  هاـنپ  رد  زج  نیا  زا  دـعب  مهاوخ  یم  نم  متـسین ، یـضاران  تهج  نیا  زا  نم  ارچ ، . ) دراد
هب مدرک ، مـالعا  ار  وت  یگدـنهانپ  شیرق  یمومع  عمجم  رد  مدرب و  مارحلا  دجـسم  هب  ار  وت  نم  لوا ، زور  هک  روط  ناـمه  سپ  يا ، هتفرگ 
مه اب  نامثع  دیلو و  درادن . یعنام  بوخ ! رایسب  . ) نک مالعا  نم  یگدنهانپ  زا  ار  دوخ  جورخ  شیرق  عمجم  رد  امسر  ایب و  مارحلا  دجـسم 
زا ار  دوخ  جورخ  ات  تسا  هدمآ  نامثع  هک  دننادب  همه  درک : راهظا  دیلو  دندمآ ، درگ  شیرق  نارـس  هک  یماگنه  دندمآ  مارحلا  دجـسم  هب 
نم زا  مدوب ، دـیلو  راوج  رد  هک  یتدـم  رد  هک  منک  یم  هفاـضا  ما و  هدـمآ  روظنم  نیمه  يارب  دـیوگ ، یم  تسار  . ) دـنک مـالعا  نم  راوـج 
ادخ زا  ریغ  مرادن  تسود  هک  تسا  نیا  طقف  وا  راوج  زا  نم  جورخ  تلع  مرادن . یتیاضران  هنوگ  چیه  تهج  نیا  زا  درک و  تیامح  بوخ 

. دش وغل  تشاد  تعاس  نآ  ات  هک  یتینوصم  دیـسر و  نایاپ  هب  نامثع  راوج  تدـم  بیترت  نیا  هب  مراد .) بوسحم  مدوخ  هاگهانپ  ار  يدـحا 
نب دیبل  زور  نآ  رد  اضق  زا  درک . تکرـش  شیرق  لفحم  رد  شیپ  ياهزور  لثم  هدادـن ، خر  شیگدـنز  رد  يا  هزات  هکنیا  دـننام  نامثع  اما 

تیلهاـج برع  دـیاصق  ياـهراکهاش  زا  یکی  هک  ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  هکنیا  دـصق  هب  دوب ، هدـمآ  هکم  هب  برع  فورعم  رعاـش  هعیبر 
( ٌلِطاب هّللاَالَخ  ام  ٍء  ْییَـش  ُّلُک  الَا  : ) ددرگ یم  زاغآ  عارـصم  نیا  اب  دـیبل  هدیـصق  دـناوخب . شیرق  لفحم  رددوب  هدروآ  مظن  هب  هزات  تسا و 

نیرتسار : ) تسا هدومرف  عارصم  نیا  هراب  رد  مرکا ، لوسر  تسا .) تیدحا  سدقا  تاذ  قلطم  قح  تسا ، لطاب  دنوادخ  زج  زیچ  ره  : ) ینعی
شوگ اپارـس  سلجم  راضح  دنک . تئارق  ار  شیوخ  هدیـصق  دش  رارق  دـمآ و  شیرق  عمجم  هب  دـیبل  تسا .) هدورـس  برع  هک  تسا  يرعش 
هّللاَالَخ ام  ٍء  ْییَـش  ُّلُک  الَا  : ) تفگ ات  درک و  زاغآ  ار  هدیـصق  ندناوخ  يزیمآ  راختفا  رورغ  اب  دیبل  دنونـشب . ار  دیبل  هزات  راکهاش  هک  دندش 
تـسار تنـسحا ، : ) تفگ قیدصت  تمالع  هب  دناوخب ، ار  مود  عارـصم  دادن  تلهم  دوب ، هتـسشن  يرانک  رد  هک  نوعـضم ، نب  نامثع  ٌلِطاب )

: ینعی ٌِلئاز ) ََۀلاحَم  ٍمیعَن ال  ُّلُکَو  : ) دناوخ ار  مود  عارـصم  دیبل  تسا .) تقیقح  یب  لطاب و  ادخ  زج  زیچ  همه  تسا ، نیمه  تقیقح  یتفگ ،
نیا تسین ، یندش  انف  اهتمعن  همه  یتفگ ، غورد  ار  یکی  نیا  اما  : ) دش دنلب  نامثع  دایرف  تسا ) یندـش  مودـعم  ریذـپانف و  اربج  یتمعن  ره  )

نوعظم نب  نامثع  فرط  هب  تیعمج  مامت  تسا .) یقاب  رادـیاپ و  همه  یناهج  نآ  ياهتمعن  تسا . قداص  ناهج  نیا  ياهتمعن  هراب  رد  طـقف 
دننام تیصخش  اب  يرعاش  هدش و  لیکـشت  شیرق  فارـشا  رباکا و  زا  هک  یلفحم  رد  تشادن  راظتنا  سکچیه  دندش . هریخ  روسج  درم  نیا 
هاـنپ رد  شیپ  یتعاـس  اـت  هک  نوعظم  نب  ناـمثع  دـننام  يدرم  دراد ، هضرع  شیرق  رب  ار  دوـخ  راـکهاش  اـت  هدـمآ  رود  ار  زا  هعیبر  نب  دـیبل 

هنوگنیا دـنرب ، یم  رـس  هب  هجنکـش  ریز  رد  شناکلـسم  مه  نارکفمه و  همه  یناج و  نیمأت  هن  دراد و  یلام  نیمأـت  هن  نونکا  دوب و  يرگید 
هّللاَالَخ ام  ٍء  ْییَـش  ُّلُک  الَا  : ) تفگ دیبل  ات  زاب  نک ) رارکت  ار  شیوخ  رعـش  : ) دنتفگ دیبل  هب  تیعمج  دـنک . هدـیقع  راهظا  دزروب و  تراسج 

روط نیا  تسا ، غورد  : ) تفگ نامثع  ٌِلئاز ) ََۀلاحَم  ٍمیعَن ال  ُّلُکَو  : ) تفگ دیبل  نوچ  و  تسا .)! تسرد  تسا ، تسار  : ) تفگ نامثع  ٌلِطاب )
! مسق ادخ ! هب  شیرق ! مدرم  يا  دروآرب : دایرف  دش ، تحاران  همه  زا  شیب  دیبل  دوخ  هعفد  نیا  تسین .) ریذپانف  یناهج  نآ  ياهتمعن  تسین ،
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ادیپ امش  نایم  رد  صاخشا  روج  نیا  هک  هدش  هچ  دندوبن ، بدا  یب  روسج و  دارفا  هنوگنیا  امش  نایم  رد  دوبن ، روط  نیا  امش  سلاجم  اقباس 
نیا فرح  زا  تفگ : دهد ، همادا  شا  هدیـصق  تئارق  هب  ار  وا  دشاب و  هدرک  ییوجلد  دیبل  زا  هکنیا  يارب  سلجم ، راضح  زا  یکی  دنا ؟ هدـش 

. دنا هدیقع  مه  مدرم  نیا  اب  دنا و  هدش  ادیپ  رهش  نیا  رد  مه  رگید  هیفس  هدع  کی  تسین ، مه  اهنت  تسا ، یهیفـس  درم  شابن ، تحاران  درم 
رگید مه  وا  داد . نخـس  نیا  هدنیوگ  هب  يدنت  باوج  نامثع  دنا . هدرک  باختنا  دوخ  يارب  يرگید  نید  و  دنا . هدش  جراخ  ام  نید  زا  اهنیا 

: تفگ سلجم  راضح  زا  یکی  دش . دوبک  شمـشچ  کی  هک  تخاون  نامثع  هرهچ  هب  یمکحم  یلیـس  درک و  تکرح  اج  زا  درواین ، تقاط 
نامثع دوبن . روط  نیا  تمـشچ  نونکا  يدوب  هدنام  یقاب  هریغم  نب  دیلو  راوج  رد  رگا  يدوب ، یمدآ  بوخ  راوج  رد  یتسنادن ، ردق  نامثع !
راختفا هب  تسا  دـنموزرآ  زین  مرگید  مشچ  هکنادـب  ممـشچ  اما  دـشاب . هک  ره  ادـخ  ریغ  هانپ  زا  تسا  رتمرتحم  رتنئمطم و  ادـخ  هانپ  : ) تفگ

اما . ) منک دیدجت  ار  مدوخ  راوج  مرـضاح  نم  نامثع ! تفگ : ولج و  دمآ  هریغم  نب  دیلو  دوخ  تسا .) هدش  لیان  ممـشچ  نیا  هک  دوش  لیان 
(130 () مریذپن ار  يدحا  راوج  ادخ  راوج  زج  ما  هتفرگ  میمصت  نم 

راعش نیلوا 

هجوتم دوخ  هب  ار  رذوبا  سـسجتم  واکجنک و  تعیبط  دیـسر ، یم  شوگ  هب  رافغ  ینب  هلیبق  نایم  رد  هکم  زا  هاگ ، هب  هاـگ  هک  ییاـه  همزمز 
هب انایحا  هک  یمظنمان  هدنکارپ و  ياهشرازگ  زا  اما  دوش ، هاگآ  درذگ  یم  هکم  رد  هک  ییایاضق  تیهام  زا  تشاد  لیم  یلیخ  وا  دوب . هدرک 

نخس هکم  رد  هک  دوب  رادقم  نیا  طقف  دوب  هدش  ملـسم  شیارب  هچنآ  دیمهف . یمن  یتسرد  زیچ  درک ، یم  تفایرد  صاخـشا  دارفا و  هلیـسو 
؟ دننک یم  تفلاخم  ارچ  نایکم  و  تسیچ ؟ نخس  نآ  اما  دننک ، یم  تیلاعف  نآ  ندرک  شوماخ  يارب  تخس  نایکم  هدمآ و  دوجو  هب  يون 
تسا و هدروآ  يا  هزاـت  نانخـس  هدرک و  روهظ  هکم  رد  یـصخش  دـنیوگ  یم  : ) تفگ وا  هب  دوب ، هکم  مزاـع  شردارب  تسین . موـلعم  چـیه 
ار تسرد  ربخ  نک و  قیقحت  کیدزن  زا  يور ، یم  هکم  هب  وت  هک  نونکا  دوش ، یم  یحو  وا  هب  ادخ  فرط  زا  نانخـس  نآ  هک  تسا  یعدم 
(. تسا رارق  هچ  زا  هیضق  دوب و  ربخ  هچ  ناه ! : ) دیسرپ وا  زا  تعجارم  ماگنه  درک . تعجارم  ات  دوب  ردارب  راظتنا  رد  اهزور  روایب .) نم  يارب 

. تسین رعـش  هک  هدروآ  مه  یمالک  دـنک ، یم  توعد  بوخ  قالخا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يدرم  وا  منک ، قیقحت  متـسناوت  نم  هک  اـجنآ  اـت 
يرادـقم رذوبا  مروایب .) رد  رـس  راک  نیا  تقیقح  زا  مورب و  دـیاب  اصخـش  مدوخ  تسین ، یفاـک  رادـقم  نیا  دوب ، رتشیب  قیقحت  نم  روظنم  )

هک يدرم  نآ  دوخ  اب  تسه  روط  ره  تفرگ  میمـصت  دمآ . هکم  هب  هرـسکی  تفرگ و  تشپ  هب  ار  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راب  هلوک  رد  هقوذآ 
ار وا  غارـس  یـسک  زا  درک  یم  تأرج  هن  تخانـش و  یم  ار  وا  هن  اما  دونـشب . شدوخ  نابز  زا  ار  وا  نخـس  دـنک و  تاقالم  هدروآ  ون  نخس 

یم شوگ  مدرم  نانخس  هب  دوب و  فارطا  هجوتم  دنک  راهظا  یسک  هب  هکنآ  نودب  رذوبا  دوب . تشحو  باعرا و  طیحم  هکم ، طیحم  دریگب .
ار زور  دمآ . مارحلا  دجـسم  هب  دوخ  راب  هلوک  اب  زین  رذوبا  دوب . مارحلا  دجـسم  عیاقو  رابخا و  زکرم  دـبایب . بولطم  زا  يا  هناشن  دـیاش  داد ،

یناوج دیشکن  یلوط  دیـشک . زارد  اجنامه  دوب  هتـسخ  نوچ  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  هکنآ  زا  سپ  درواین . تسد  هب  يا  هناشن  درک و  بش 
هب دوب . رادانعم  یلیخ  رذوبا  رظن  زا  ناوج  هاگن  دـش . در  درک و  رذوبا  ياپارـس  هب  هناسـسجتم  یهاـگن  ناوج  نآ  درک . روبع  وا  کـیدزن  زا 
هار ناوج  رـس  تشپ  درک و  تکرح  مراذـگب . نایم  رد  وا  اب  ار  مدوخ  زار  هک  دـشاب  هتـشاد  یگتـسیاش  ناوج  نیا  دـیاش  درک  روطخ  شبلق 
نآ درب . رـس  هب  مارحلا  دجـسم  رد  هناصّحفتم  ار  زور  مامت  دعب ، زور  تشگرب . دوخ  ياج  رـس  هب  دـنک  راهظا  يزیچ  درکن  تأرج  اما  داتفا ،
ولج دش ، ادـیپ  ناوج  نامه  شیپ ، بش  تقو  نامه  رد  تسرد  دیـشک . زارد  اجنامه  رد  دیـسر و  ارف  بش  تفاین  بولطم  زا  يرثا  زین  زور 

تفگ ار  نیا  يربب .)؟ رس  هب  اجنآ  رد  ار  بش  ییایب و  تدوخ  لزنم  هب  وت  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  : ) تفگ رذوبا  هب  مارتحا  اب  دمآ و 
يراددوخ دراذـگب  نایم  هب  ناوج  اب  ار  دوخ  زار  هکنیا  زا  مه  زاب  یلو  دوب ، ناوج  نآ  نامهم  ار  بش  رذوبا  درب  لزنم  هب  دوخ  اب  ار  رذوبا  و 

بش زین  زور  نآ  دمآ . مارحلا  دجـسم  هب  دوخ  دصقم  لابند  هب  درک و  یظفاحادخ  رذوبا ، دوز  حبـص  دیـسرپن . يزیچ  وا  زا  زین  ناوج  درک .
دوخ اب  ار  رذوبا  دمآ و  ناوج  نامه  زاب  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  هک  نیمه  دمهفب . يزیچ  مدرم  هدنکارپ  نانخـس  زا  تسناوتن  رذوبا  دـش و 
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اب رگا  ( )؟ يا هدمآ  رهـش  نیا  هب  يراک  هچ  يارب  ییوگب  نم  هب  تسا  نکمم  ایآ  : ) تسکـش ار  توکـس  ناوج  تبون ، نیا  اما  درب ، هناخ  هب 
، تسا نیا  تقیقح  (. ) منکن غـیرد  وـت  زا  ار  دوـخ  کـمک  هک  مـنک  یم  دـهع  (. ) میوـگ یم  وـت  هـب  ینک  کـمک  ارم  هـک  ینک  طرـش  نـم 

بناج زا  نانخس  نآ  تسا  یعدم  هدروآ و  ینانخس  تسا و  هدرک  روهظ  هکم  رد  يدرم  هک  میونـش  یم  نامدوخ  هلیبق  نایم  رد  تساهتدم 
ایآ ایناث  و  تسیچ ؟ درم  نیا  هراب  رد  وت  هدیقع  ًالوا  منک ، قیقحت  وا  راک  هراب  رد  منیبب و  ار  وا  دوخ  ما  هدمآ  نم  دوش . یم  یحو  وا  هب  ادـخ 

نئمطم . ) مرب یم  وا  شیپ  ار  وت  نم  دنمهفب  رهـش  نیا  مدرم  رگا  یناد ، یم  تدوخ  هک  روط  نامه  ام  ینک )؟ ییامنهار  وا  هب  ارم  یناوت  یم 
. تسا رطخ  رد  ام  رفن  ود  ره  ناج  درب . مهاوخ  وا  شیپ  ار  وت  نم  حبـص  تسادـخ . بناـج  زا  دـیوگ  یم  هچنآ  تسا و  قح  رب  وا  هک  شاـب 

مدرک سح  رگا  متسه . فارطا  بقارم  نم  مور . یم  اجک  نم  نیبب  ایب و  هلصاف  يرادقم  اب  نم  رس  تشپ  وت  متفا و  یم  ولج  نم  حبـص  ادرف 
رود شاب و  رطخ  هجوتم  تمالع  نیا  هب  وت  دنک . یم  یلاخ  ار  یفرظ  ًالثم  هک  یسک  دننام  موش  یم  مخ  متـسیا و  یم  تسا  راک  رد  يرطخ 

نوریب هناخ  زا  دوبن ، بلاط ) یبا  نب  یلع   ) زج یسک  هک  ناوج  حبص ، ادرف  ایب .) مه  وت  متفر  نم  هک  اج  ره  دماین  شیپ  يرطخ  رگا  اما  وش ،
مرگرـس رذوبا ) . ) دـناسر ربمغیپ  هناخ  هب  ار  رذوبا  یلع  دـندشن . هجاوم  يرطخ  اب  هناتخبـشوخ  شرـس  تشپ  زا  زین  رذوبا  داتفا و  هار  دـمآ و 

رایتخا مالـسا  قایتشا  لیم و  اـب  هک  دیـشکن  مود  هسلج  هب  درک . یم  شوگ  ار  نآرق  تاـیآ  بترم  دـش و  ربمغیپ  راوطا  لاوحا و  رد  هعلاـطم 
، دیآ خلت  اه  هقئاذ  رد  ولو  ار  قح  نخـس  دشاب و  هتـشادن  اورپ  یتمالم  چیه  زا  ادخ  هار  رد  تسا  هدنز  ات  تسب  نامیپ  ادـخ  لوسر  اب  درک و 

رذوبا دسرب .) وت  هب  نم  يوناث  روتسد  ات  نک  توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  درگرب و  دوخ  موق  نایم  هب  نونکا  : ) دومرف وا  هب  ادخ  لوسر  دیوگب .
مالسا عفن  هب  دنلب  زاوآ  اب  تفر و  مهاوخ  مدرم  نیا  نایم  رد  مورب ، نوریب  رهش  نیا  زا  هکنیا  زا  شیپ  مسق  ادخ  هب  اما  بوخ ! رایـسب  : ) تفگ

: دروآرب دایرف  شیرق  عمجم  رد  و  دناسر . مارحلا  دجسم  ینعی  هکم ؛ بلق  هب  ار  دوخو  دمآ  نوریب  رذوبا  داب .) اداب  هچره  داد . مهاوخ  راعش 
درم نیا  رس  هب  دنهدب ، یباوج  لاؤس و  تلهم  هکنآ  نودب  راعش ، نیا  ندینش  اب  نایکم  ُُهلوُسَرَو .) ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَاَو  ُهّللا  ِالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  )

. دنام یمن  یقاب  رذوبا  زا  يزیچ  دوب ، هتخادنین  رذوبا  يور  هب  ار  دوخ  بلطملا  دـبع  نب  سابع  رگا  دـنتخیر . دنتخانـش  یمن  ًالـصا  ار  وا  هک 
نیا نیمزرـس  رد  هکم  هب  ماش  زا  ماش و  هب  هکم  زا  شیرق  یتراجت  ناوراک  هار  تسا . راـفغ  ینب  هلیبق  زا  درم  نیا  : ) تفگ ناـیکم  هب  ساـبع 
.)!؟ دینک روبع  اهنآ  نایم  زا  تمالـس  هب  تسناوت  دیهاوخن  رگید  دیـشکب ، ار  اهنآ  زا  يدرم  رگا  هک  دینک  یمن  رکف  چـیه  امـش  تسا . هلیبق 

، منک یم  رارکت  ار  لمع  نیا  رگید  راب  کی  تفگ ، دوخ  اب  دوب ، هتفرگن  مارآ  شلد  ًالماک  زونه  اما  تفای ، تاـجن  شیرق  تسد  زا  رذوبا ) )
راعش نامه  دمآ و  دعب  زور  دننک . تداع  نآ  هب  مک  مک  ات  دنونشب  دروخب . ناششوگ  هب  دنرادن  تسود  هک  ار  يزیچ  نیا  مدرم  نیا  راذگب 

قبط نایرج  نیا  زا  سپ  رذوبا ، تفای . تاجن  بلطملادـبع  نب  سابع  تطاسو  اب  دـنتخیر و  شرـس  هب  شیرق  زاـب  درک . رارکت  ار  شیپ  زور 
هنیدـم هب  هکم  زا  مرکا  لوـسر  هک  نیمه  تخادرپ . ناـنآ  داـشرا  غـیلبت و  میلعت و  هب  تـفر و  شیوـخ  موـق  ناـیم  هـب  مرکا  لوـسر  روتـسد 

رخآ ات  ار  دوخ  هجهل  تحارـص  رذوبا  درب . رـس  هب  هنیدـم  رد  دوخ  رمع  رخآ  ياه  یکیدزن  اـت  دـمآ و  هنیدـم  هب  زین  رذوبا  درک ، ترجاـهم 
رد دـش و  دـیعبت  هذـبر )  ) مان هب  هنیدـم  جراخ  رد  يا  هطقن  هب  سپـس  ماش و  هب  ادـتبا  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  تهج  نیمه  هب  درک . ظـفح 

، دریم یم  اهنت  دنک ، یم  یگدنز  اهنت  ار ، رذوبا  دـنک  تمحر  ادـخ  : ) دوب هدومرف  شا  هراب  رد  مرکا  ربمغیپ  تشذـگرد . ییاهنت  رد  اجنامه 
(131 ( ) دوش یم  روشحم  اهنت 

متسر هاگراب  رد 

دراو دـندوب ، هداد  نایناریا  هب  یتخـس  تسکـش  ًالبق  هک  ناناملـسم  یبوکرـس  يارب  لماک ، گرب  زاـس و  نارگ و  هاپـس  اـب  داز ، خرف  متـسر 
هاپس شیپاشیپ  ات  دوب  هدرک  رومأم  ار  يا  هدع  دعس ، دندوب . دمآ  ولج  هیسداق  کیدزن  ات  صاقو  دعس  یگدرکرس  هب  ناناملسم  دش ، هیـسداق 

رد یبش  هکنآ  زا  سپ  متسر  هّللادبع . نب  ةرهز  مان  هب  دوب  يدرم  اب  هدع  نیا  تسایر  دننک . تکرح  گنهاشیپ  و  شیجلا ) ۀمدقم   ) ناونع هب 
يا هپت  يور  رب  ناناملـسم  هاگودرا  رانک  رد  داتفا و  هار  هب  دش و  راوس  دنیبب  کیدزن  زا  ار  نمـشد  عضو  هکنآ  يارب  دروآ ، زور  هب  هیـسداق 
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بابـسا هک  دوبن  يزیچ  ناناملـسم  گرب  زاس و  تازیهجت و  هن  ددـع و  هن  تسا  یهیدـب  تفرگ . رظن  تحت  ار  اـهنآ  عضو  یتدـم  داتـسیا و 
نامه متـسر  تشاد ، دهاوخن  یکین  ماجنارـس  مدرم  نیا  اب  گنج  هک  دوب  هدـش  ماهلا  شبلق  هب  هکنیا  لثم  لاح ، نیع  رد  اما  دوشب . تشحو 

ياج رـس  دندرگرب  دنریگب و  یلوپ  هک  تروص  نیا  هب  اما  درک ، حلـص  داهنـشیپ  وا  هب  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  هّللادـبع  نب  ةرهز  ماغیپ ، اب  بش 
زا امش  میدرک . یم  یکین  امش  هب  ام  دیدوب و  ام  هیاسمه  امش  تفگ : وا  هب  دوب  وا  دوخ  صوصخم  هک  يزاورپ  دنلب  رورغ و  اب  متـسر  دوخ .

، میدرک یم  ظفح  ار  امش  تیامح و  امـش  زا  ام  درک ، یم  دیدهت  ار  امـش  یـسک  هیحان  زا  يرطخ  هک  یهاگ  دیدش و  یم  دنم  هرهب  ام  ماعنا 
وت اما  تسا ، حیحـص  یتفگ  هتـشذگ  هب  عجار  هک  اهنیا  همه  : ) تفگ هرهز  دیـسر  اجنیا  هب  هک  متـسر  نخـس  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  خیرات 

ياهفدـه زا  ام  میـشاب . تایدام  ایند و  بلاط  هک  میتسین  مدرم  نآ  رگید  ام  تسا . زورید  زا  ریغ  زورما  هک  ینک  كرد  ار  تیعقاو  نیا  دـیاب 
ام ناـیم  رد  ار  شیوخ  ربمغیپ  دـنوادخ  هک  يزور  اـت  یتفگ ، وت  هک  میدوب  روط  ناـمه  ًـالبق  اـم  میراد . یترخآ  ياهفدـه  هتـشذگ  ییاـیند 

هچنآ رب  وت  ناوریپ  رگا  هک  درک  یحو  شیوخ  ربمغیپ  هب  دنوادخ  میتفریذـپ . ار  وا  نید  ام  دـناوخ . هناگی  يادـخ  هب  ار  ام  وا  دومرف . ثوعبم 
یم زیزع  ددنویپب  نید  نیا  هب  سک  ره  دیـشخب . دهاوخ  طلـست  رگید  للم  ماوقا و  همه  رب  ار  نانآ  دنوادخ  دـننامب ، تباث  هدـش  یحو  وت  هب 

ساسا و ( .؟ یهدب یحیـضوت  ناتدوخ  نید  فارطا  رد  تسا  نکمم  تفگ : متـسر  دوش ) یم  نوبز  راوخ و  دـنک  فلخت  سک  ره  ددرگ و 
(. تسادخ بناج  زا  تسا  هتفگ  وا  هچنآ  هکنیا  و  دمحم ، تلاسر  هب  تداهـش  ادـخ و  یگناگی  هب  تداهـش  تسا : زیچ  ود  نآ  نکر  هیاپ و 

، تسا بوـخ  مه  نیا  (. 132 () دوخ دننام  ییاهناسنا  یگدـنب  زا  ادـخ  ناگدـنب  نتخاس  دازآ  ( ؟ یچ رگید  تسا  بوخ  درادـن ، بیع  هکنیا 
رهاوـخ ردارب و  هـمه  نیارباــنب  دنتــسه ، اوــح  مدآ و  نادــنزرف  هـمه  دــنا ، هدــش  هداز  رداــم  ردــپ و  کــی  زا  هـمه  مدرم  ( ؟ یچ رگید 

هب مسق  يرآ  ( ؟ تشگ دیهاوخ  زاب  امـش  ایآ  مینک ، لوبق  میریذـپب و  ار  اهنیا  ام  رگا  بوخ  تسا ! بوخ  رایـسب  مه  نیا  (. 133 () دنرگیدکی
يدوصقم چیه  ام  لیبق . نیا  زا  يرگید  مزال  راک  يارب  ای  تراجت  ناونع  هب  رگم  تشاذگ ، میهاوخن  امـش  ياهنیمزرـس  هب  مدق  رگید  ادـخ !

جیار لومعم و  یتنس  ناریا  مدرم  ام  نایم  رد  ریشدرا  نامز  زا  تسا ، راک  رد  لاکـشا  کی  اما  ییوگ . یم  تسار  میرادن .) متفگ  هکنیا  زج 
رییغت دـنرادن  قح  رگراک  يزرواشک و  لیبق  زا  تسپ  تاقبط  هک  تسا  نیا  رب  مسر  نامز  نآ  زا  دـیآ . یمن  رد  روج  امـش  نید  اب  هک  تسا 

رد دـنهدب و  هقبط  لغـش و  رییغت  هک  دـنهدب  قح  دوخ  نادـنزرف  ای  دوخ  هب  تاقبط  نآ  دوش  انب  رگا  دـنزادرپب . رگید  راک  هب  دـنهد و  لغش 
رتهب سپ  تسج . دنهاوخ  هزیتس  فارـشا  نایعا و  هیلاع و  تاقبط  ابو  درک  دـنهاوخ  رتزاراد  دوخ  میلگ  زا  اپ  دـنریگب ، رارق  فارـشا  فیدر 
رگید راک  قح  يرگنهآ  زا  ریغ  هک  دـنادب  زین  رگنهآ  هچب  کی  سب ، دـشاب و  زرواـشک  دـیاب  هک  دـنادب  زرواـشک  هچب  کـی  هک  تسا  نیا 
لئاق دوخ  نایم  رد  نانچنآ  یتاقبط  میشاب و  امش  لثم  میناوت  یمن  ام  (. 134  ) میرتهب مدرم  يارب  مدرم  همه  زا  ام  اما   …  ) روطنیمه درادن و 

ردپ و کی  زا  مدرم  همه  ام  هدیقع  هب  متفگ  هک  روط  نامه  مینک . تعاطا  تسپ  تاقبط  نامه  دروم  رد  ار  ادخ  رما  میراد  هدیقع  ام  میوش .
هفیظو هب  رگا  مینک و  راـتفر  یبوخ  هب  نارگید  هراـب  رد  ناـمدوخ  هفیظو  هب  میدـقتعم  اـم  دـنربارب . ردارب و  همه  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  رداـم 

تفگ ار  اهنیا  هّللادبع  نب  ةرهز  دنک .) یم  داجیا  تینوصم  هفیظو  هب  لمع  دـناسر . یمن  نایز  ام  هب  اهنآ  ندرکن  لمع  مینک ، لمع  نامدوخ 
يزیچ هب  ار  ناملـسم  نآ  نانخـس  نانآ  درک . وگزاب  نانآ  يارب  ار  ناملـسم  درف  نیا  نانخـس  درک و  عمج  ار  هاپـس  ناـگرزب  متـسر  تفر . و 

راک نیا  رومأم  ار  یتأیه  تساوخ  دعـس  تسرفب . ام  شیپ  هرکاذم  يارب  یمـسر  يا  هدنیامن  هک  داد  مایپ  صاقو  دعـس  هب  متـسر  دندرمـشن .
ناونع هب  تأیه  کی  هک  نیمه  دنراد . یـصوصخم  قالخا  نایناریا  : ) تفگ دیدن ، حالـص  دوب  سلجم  رـضاح  هک  رماع  نب  یعبر  اما  دنک .
یتأیه میهد  یم  تیمها  اـهنآ  هب  نوچ  اـم  دـننک  یم  لاـیخ  دـنهد و  یم  رارق  ناـشدوخ  تیمها  لـیلد  ار  نآ  دورب  ناـشفرط  هب  یگدـنیامن 

دعـس هدـنیامن  هک  دـنداد  ربخ  متـسر  هب  فرط  نآ  زا  دـش . راک  نیا  رومأم  یعبر  دوخ  تسا .) یفاک  تسرفب  رفن  کـی  طـقف  میا . هداتـسرف 
قافتا هب  دـشاب . یتروص  هچ  هب  هک  درک  تروشم  ناناملـسم  هدـنیامن  اب  دروخرب  تیفیک  رد  دوخ  نیرواشم  اب  متـسر  تسا . هدـمآ  صاـقو 

. دیتسه اهفرح  نیا  زا  رتکچوک  امـش  میرادن . ییانتعا  امـش  هب  ام  هک  درک  دومناو  نینچ  درک و  ییانتعا  یب  وا  هب  دیاب  هک  دـنداد  يأر  هملک 
ياهشرف تسشن . نآ  يور  شدوخ  دنداهن و  نیرز  یتخت  داد  روتسد  دشکب ، ناناملسم  خر  هب  ار  نایناریا  هوکش  لالج و  هکنآ  يارب  متسر 
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هنهک یفالغ  کی  رد  ار  شیوخ  ریـشمش  راوس و  یبسا  رب  هک  یلاح  رد  ناناملـسم ، هدـنیامن  دـنداهن . تفبرز  ياـهاکتم  دـندرتسگ . یلاـع 
وا خر  هب  هک  تسا  نیا  يارب  تافیرشت  اهتنیز و  نیا  هک  دیمهف  درک  هاگن  ات  دش . دراو  دوب ، هتسب  تسوپ  رات  کی  هب  ار  شا  هزین  هدیـشوپ و 

طاسب رانک  هب  هک  نیمه  میراد ، يرگید  فدـه  میهد و  یمن  تیمها  اههوکـش  لـالج و  نیا  هب  اـم  دـنامهفب  هکنیا  يارب  ًـالباقتم  دنـشکب ،
ات درکن و  لوبق  وش )! هدایپ  : ) دنتفگ وا  هب  نیرومأم  دش . متسر  هاگرخ  لخاد  بسا  اب  دز و  بیهن  ار  شیوخ  بسا  دشن  لطعم  دیسر ، متسر 
رد ار  شیوخ  بسا  ماجل  درک و  خراوس  هزین  اب  ار  نیرز  ياهاکتم  زا  یکی  دـش . هدایپ  بسا  زا  هاگنآ  تفر ، بسا  اب  متـسر  تخت  کیدزن 

دوخ هحلسا  : ) دنتفگ وا  هب  دنکفا . شیوخ  شود  هب  شوپور  ناونع  هب  دوب ، رتش  لج  هک  يا  هنهک  سالپ  اصوصخم  دز . هرگ  درب و  ورف  نآ 
یمن رگا  ما ، هدمآ  یگدنیامن  ناونع  هب  نم  دیتساوخ و  هدنیامن  ام  زا  امـش  مهد ، یمن  لیوحت  : ) تفگ متـسر ) دزن  ورب  دعب  هدب ، لیوحت  ار 

ار اهمدق  هک  یلاح  رد  یصاخ ، هنینأمط  راقو و  اب  رماع ، نب  یعبر  دیایب . تسا  لیام  روط  ره  دیراذگب  تفگ : متـسر  مدرگ ) یم  رب  دیهاوخ 
یتقو دمآ . متسر  تخت  ياپ  ات  درک ، یم  هراپ  ار  اهـشرف  ادمع  درک و  یم  هدافتـسا  اصع  ناونع  هب  شیوخ  هزین  زا  تشاد و  یم  رب  کچوک 

اهرویز نیا  يور  نتسشن  زا  ام  : ) تفگ یتسشنن ؟ شرف  يور  ارچ  دنتفگ : تسشن . كاخ  يور  دز و  بقع  ار  اهـشرف  دنیـشنب ، تساوخ  هک 
ناگدنب هدرک  رومأم  ار  ام  ادخ  تسا ، هداتسرف  ار  ام  ادخ  ( ؟ دیا هدمآ  ارچ  امش  دیسرپ : وا  زا  متسر  صوصخم  مجرتم  دیآ .) یمن  نامشوخ 

رد ار  اهنآ  میهد و  تاجن  دنتسه  اهشیک  ریاس  ملظ و  دادبتسا و  راشف و  راچد  هک  ار  مدرم  میـشخب و  ییاهر  اه  یتخبدب  اهیتخـس و  زا  ار  وا 
نیا هیاس  رد  دندرک  لوبق  رگا  میراد . یم  هضرع  للم  ریاس  رب  تسا ، ساسا  نیا  رب  هک  ار  ادخ  نید  ام  (، 135  ) میروآرد یمالسا  لدع  لظ 
یم هتـشک  ای  هاگنآ  میگنج ، یم  اهنآ  اب  دـندرکن  لوبق  رگا  میرادـن ، يراک  اهنآ  اب  اـم  دـننک ، یگدـنز  هنادنمتداعـس  مرخ و  شوخ و  نید 
دوخ میمصت  ًالعف  تسا  نکمم  الاح  میدیمهف ، ار  امش  نخس  بوخ ! رایـسب  میدرگ .) یم  زوریپ  نمـشد  رب  ای  میور ، یم  تشهب  هب  میوش و 

ود ای  زور  کی  دـیهاوخ ، یم  تلهم  زور  دـنچ  دراد ، یعنام  هچ  . ) میریگ یم  میمـصت  هچ  مینیبب  مینکب و  يرکف  اـم  اـت  دـیزادنیب  ریخأـت  ار 
ات دـننک  تروشم  مه  اب  اهتدـم  دـیاب  اهنآ  میـسیونب و  هماـن  دوخ  ناـگرزب  اـسؤر و  هب  دـیاب  اـم  تسین ، یفاـک  زور  ود  زور و  کـی  زور .)؟

هچنآ : ) تفگ دـشاب  هدـش  تقولا  عفد  هک  تسا  نیا  روظنم  تسناد  یم  دوـب و  هدـیمهف  ار  اـهنآ  دوـصقم  هک  یعبر  دوـش . هتفرگ  یمیمـصت 
زور هس  نم  مینادـن . زیاج  ریخأت  زور  هس  زا  شیب  عقاوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  راـتفر  اـم  ناـیاوشیپ  هدرک و  تنـس  اـم  ربمغیپ 

نیمزرـس میدرگ . یم  رب  میا  هدمآ  هک  یهار  زا  ام  تروص  نیا  رد  دیروایب ، مالـسا  ای  دینک : باختنا  ار  راک  هس  زا  یکی  ات  مهد  یم  تلهم 
(. دیـشاب دربن  هدامآ  ای  دـیهدب ، هیزج  دـینک  لوبق  ای  میا ، هتـسبن  امـش  نیمزرـس  تورث و  لام و  هب  عمط  ام  ناتدوخ ، لام  اهتمعن  همه  اب  امش 

دننام ناناملـسم  اما  متـسه . يداع  دارفا  زا  یکی  نم  ریخ ، . ) يراذـگ یم  رارق  ام  اب  هک  یـشاب  یم  لک  هدـنامرف  تدوخ  وت  دوش  یم  مولعم 
ناما و همه  ( 136) دنا هداد  ناما  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دهدب ، ناما  یـسک  هب  اهنآ  نیرتکچوک  رگا  دنمه  زا  همه  دنرکیپ ، کی  ياضعا 

راک رد  شیوخ  هاپس  يامعز  اب  دوب ، هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  تخس  هک  متسر  نایرج ، نیا  زا  سپ  دنرامـش .) یم  مرتحم  ار  رگیدکی  نامیپ 
درم نیا  نانخس  زا  رتنشور  رتمکحم و  رتدنلب و  ینخـس  رمع  همه  رد  ایآ  ار ؟ اهنیا  دیدید  هنوگچ  تفگ : اهنآ  هب  درک ، تروشم  ناناملـسم 

هدیـشوپ یـسردنم  هنهک و  ياهـسابل  هچ  يدـیدن  رگم  مییآرد ، گس  نیا  نید  هب  ام  تسین  نکمم  تسیچ ؟ امـش  رظن  نونکا  دـیا . هدـینش 
. تفرگن رارق  نانآ  شریذپ  دروم  متسر  نخـس  دینک . هظحالم  ار  شور  لمع و  دینیبب ، ار  نخـس  رکف و  دیراد ، راکچ  سابل  هب  امـش  دوب !؟

هلـسلس کی  زا  سپ  درادن . يرکفمه  هدیقع و  مه  دید  متـسر  دندرک . یمن  كرد  ار  نشور  قیاقح  هک  دـندوب  رورغ  راتفرگ  ردـقنآ  اهنآ 
تسکش نانچ  دش و  رازراک  هدامآ  دنک ، ادیپ  یلح  هار  تسناوتن  دوخ ، هاپس  يامعز  اب  تروشم  ناناملسم و  ناگدنیامن  اب  رگید  تارکاذم 

(. 137) داد تسد  زا  نارگید  يرس  هریخ  هار  رد  زین  ار  شیوخ  ناج  دراد . دای  هب  رتمک  خیرات  هک  دروخ  یتخس 

رتسب زا  رارف 

ود وا  زا  لبق  هک  دوب  هجیدخ  اب  ربمغیپ  لوا  جاودزا  درک . جاودزا  هشیاع  مان  هب  يرتخد  اب  هک  تشذگ  یم  شرمع  زا  لاس  مرکا 55  ربمغیپ 

دلج 1و2 ناتسار  زا 110ناتساد  هحفص 81 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هجیدـخ یگلاس  لهچ  ربمغیپ و  یگلاس  نس 25  رد  هجیدـخ  اب  جاودزا  دوب . رتگرزب  شدوخ  زا  لاس  هدزناـپ  هوـالع  هب  و  دوب ، هدرک  رهوش 
تافو یگلاس  رد 65  دروآ و  ینادـنزرف  دوب و  ربمغیپ  هناـخ  رد  ربـمغیپ  درف  هب  رـصحنم  نز  ناونع  هب  لاـس  هجیدـخ 25  تفرگ و  تروص 
هدرکن رهوش  ًالبق  دوب و  هناخ  رتخد  هک  هشیاع  اب  وا  زا  دـعب  درک . جاودزا  هدوس )  ) ماـن هب  رگید  هویب  کـی  اـب  ربمغیپ  هجیدـخ  زا  سپ  درک .

رتخد مادکچیه  تفرگ ، ددعتم  نانز  ربمغیپ  هکنآ  اب  زین ، هشیاع  زا  سپ  درک . جاودزا  دمآ ، یم  ربمغیپ  هناخ  هب  ردپ  هناخ  زا  امیقتسم  دوب و 
یم دوخ  هب  ربمغیپ  نانز  نایم  رد  هراومه  هشیاع  دـندوب . يدـنمورب  نادـنزرف  بحاص  انایحا  هدروخلاـس و  اـبلاغ  هویب و  همه  دـندوبن ، هناـخ 

رورغم ار  وا  تهج  ود  نیا  دـیلاب و  یم  زین  دوخ  ییابیز  هب  وا  ما . هدرکن  شزیمآ  ربمغیپ  ریغ  اب  هک  متـسه  ینز  اهنت  نم  : ) تفگ یم  دـیلاب و 
یعیبط اریز  دنکن ؛ تافتلا  رگید  نز  هب  ربمغیپ  وا ، ندوب  اب  تشاد  راظتنا  دوخ  شیپ  هشیاع  درک .) یم  تحاران  ار  ربمغیپ  انایحا  دوب و  هدرک 

یماکان تیمورحم و  لمحت  زج  ییابیز  زا  هرهب  یب  هدروخلاس و  ینانز  اب  ندرب  رـس  هب  ابیز ، ناوج و  ینز  نتـشاد  اـب  درم  کـی  يارب  تسا 
هک ربـمغیپ  اـما  دـیامنب . تلادـع  تقد و  لاـمک  رد  ار  همه  تبون  قـح و  تیاـعر  دـهاوخب  ربـمغیپ  دـننام  رگا  اـصوصخ  تسین ، رگید  زیچ 
زا درک و  یمن  یتافتلا  تاهج  نیا  هب  رگید ، ینابم  رب  هن  دوب ، مالـسا  زور  نآ  یـسایس  یعامتجا و  حلاصم  يانبم  رب  شددـعتم  ياهجاودزا 

، دندوب هدش  هتشک  ناشاهرهوش  هک  تسرپرـس ، یب  نانز  نایم  زا  يددعتم  نانز  دوب  لاس  هد  دودح  رد  اعومجم  هک  رمع  رخآ  ات  خیرات  نآ 
نیا دش ، یم  هشیاع  یتحاران  ببس  انایحا  هک  يرگید  عوضوم  رتشیب  درک . باختنا  يرسمه  هب  دندوب ، هدش  تسرپرس  یب  رگید  تلع  هب  ای 

زا جراخ  رد  ار  نآ  زا  رتشیب  یهاگ  بش و  زا  یمین  یهاگ  بش و  موس  کـی  دـنام ، یمن  رتسب  رد  ار  بش  ماـمت  تقو  چـیه  ربمغیپ  هک  دوب 
هماج و دـباوخب  تساوخ  هک  نیمه  ربمغیپ  دوب ، هشیاـع  تبون  یبش  (. 138) درب یم  رـس  هب  رافغتـسا  نآرق و  توالت  تدابع و  لاح  هب  رتسب 

درک تکرح  هتسهآ  تسا ، هدیباوخ  هشیاع  هکنیا  لایخ  هب  یثکم  زا  سپ  تفر . رتسب  هب  سپـس  داهن ، دوخ  ياپ  نییاپ  رد  ار  دوخ  ياهـشفک 
نایرج نیا  دوب . هدربن  شباوخ  دوب و  رادیب  زونه  هشیاع  اما  تفر . نوریب  تسب و  هتسهآ  درک و  زاب  ار  رد  دیـشوپ و  ار  شیوخ  ياهـشفک  و 

، دزادرپ یم  تدابع  هب  قاطا  زا  يا  هشوگ  رد  دزیخ و  یمرب  رتسب  زا  ربمغیپ  هک  دید  یم  رگید  ياهبـش  اریز  دوب ؛ بیجع  یلیخ  هشیاع  يارب 
، دور یم  اـجک  ربمغیپ  ممهفب  دـیاب  نم  تفگ  دوخ  اـب  دور . نوریب  قاـطا  زا  ربمغیپ  تسا  وا  تبون  هک  یبش  هک  دوب  هقباـس  یب  وا  يارب  اـما 

هناخ رد  تسا  نم  تبون  هک  ار  یبش  درک و  دـهاوخ  يراک  نینچ  ربمغیپ  اعقاو  ایآ  تفگ  دوخ  اب  دورب ، اـهنز  زا  رگید  یکی  هناـخ  هب  دـنکن 
. دوب هداد  لیکشت  نایورابیز  زا  ییارسمرح  دنتشاد و  یم  ییابیز  یناوج و  زا  يا  هرهب  شنانز  ریاس  شاک  يا  درب .!؟ دهاوخ  رس  هب  يرگید 
، بش تقو  نیا  رد  وا  ممهفب  دـیاب  لاح  ره  هب  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  رود  هویب  هدروخلاس و  نانز  یتشم  هدرکن و  هک  مه  يراـک  نینچ  وا 
. داتفا هار  ربمغیپ  لابند  هب  هیاس  دننام  دیشوپ و  ار  شیوخ  ياه  هماج  اروف  هشیاع  دور ؟ یم  اجک  هب  هدربن  باوخ  ارم  زونه  هک  يدوز  نیا  هب 

يرانک رد  تفر و  دندوب ، هداد  رارق  ناتسربق  ار  اجنآ  ربمغیپ  روتسد  هب  دوب و  هنیدم  رانک  رد  هک  عیقب  فرط  هب  هناخ  زا  هرـسکی  ربمغیپ  دید 
دنلب نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  راب  هس  ربمغیپ  دید  درک . ناهنپ  يا  هشوگ  رد  ار  دوخ  تفر و  ربمغیپ  رس  تشپ  زا  هتسهآ  زین  هشیاع  داتـسیا .

هب ربمغیپ  درک . دنت  زین  هشیاع  درک . دنت  ار  دوخ  نتفر  هار  ربمغیپ  تفر  فرط  نامه  هب  زین  هشیاع  درک . جک  یفرط  هب  ار  دوخ  هار  دعب  درک ،
هناخ هب  ار  دوخ  ربمغیپ  زا  لبق  قرب ، لثم  هشیاع ، داتفا . هار  هناخ  فرط  هب  ربمغیپ  دعب  دیود . شرـس  تشپ  زین  هشیاع  دـمآرد . ندـیود  لاح 

سفن دشاب  هدیود  دنت  هک  یبسا  دننام  ارچ  هشیاع ! : ) دومرف دینـش ، ار  هشیاع  دنت  سفن  دـش ، دراو  ربمغیپ  هک  یتقو  تفر . رتسب  هب  دـناسر و 
هک یتقو  تنابرق ! مردام  ردپ و  تشاذگ .) دـهاوخن  ربخ  یب  ارم  دـنوادخ  ییوگن  رگا  وگب  ! ) هّللا لوسر  ای  تسین  يزیچ  ینز .)؟ یم  سفن 
زا تدم  نیا  مامت  رد  مدمآ ، نوریب  ترـس  لابند  يور ؟ یم  اجک  بش  تقو  نیا  وت  ممهفب  متـساوخ  مدوب ، رادـیب  زونه  نم  یتفر  نوریب  وت 
رد ربمغیپ  هّللا ! لوسر  ای  یلب  يدوب .)؟ وت  دروخ ، ممـشچ  هب  نتـشگرب  ماگنه  یکیراـت  رد  هک  یحبـش  نآ  سپ  !! ) مدوب تلاوحا  رظاـن  رود 
یم ملظ  وت  هب  ادـخ  ربمغیپ  ادـخ و  هک  دـش  ادـیپ  لایخ  نیا  وت  يارب  اـیآ  : ) دومرف دز  یم  هشیاـع  تشپ  هب  هتـسهآ  ار  دوخ  تشم  هک  یلاـح 
یم هاـگآ  ار  وت  دـناد و  یم  ار  اـهنآ  همه  ادـخ  دـنراد ، یم  موتکم  مدرم  هچنآ  هّللا ! لوسر  اـی  دـنهد .)؟ یم  يرگید  هب  ار  وت  قح  و  دـننک ،

. درک یفخم  وت  زا  ار  شیوخ  گناب  دز و  گناب  ارم  دمآ و  لیئربج  یهلا  هتـشرف  هک  دوب  نیا  عیقب  هب  بشما  نم  نتفر  نایرج  يرآ ، ( ؟ دنک
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میوگب منک و  رادـیب  ار  وت  متـساوخن  هدوبر ، باوخ  ار  وت  مدرک  ناـمگ  نوچ  متـشاد . موتکم  وت  زا  ار  دوخ  خـساپ  مداد و  خـساپ  وا  هب  نم 
هب ادخ  هتشرف  متفر . نوریب  قاطا  زا  هتـسهآ  هک  دوب  نیا  دریگب ، تشحو  ار  وت  مدیـسرت  هوالع  هب  مشاب . اهنت  دیاب  یهلا  یحو  عامتـسا  يارب 
منک شزرمآ  بلط  ناگدرم  يارب  مهاوخب  رگا  نم  هّللا ! لوسر  ای  منک .) شزرمآ  بلط  عیقب  نینوفدم  يارب  عیقب و  هب  مورب  داد  روتـسد  نم 

ُهّللاَءاـْشنِا اـّناَف  َنیرِخْءاَتْـسُْملاَو  اـّنِم  َنیمِدْقَتْـسُْملا  ُهـّللا  ُمَـحْرَیَو  َنیِملـْـسُْملاَو  َنینِمْؤُْـملا  َنـِم  ِرایِّدـلا  ِلـْهَا  یلَع  ُمـالَّسلَا  : ) وـگب . ) میوـگب هـچ 
(. 139 () َنوُقِحالل

راک همانرب 

تعیب دـندمآ و  جوف  جوف  مدرم  دوبن ، تفالخ  دزمان  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  دوب  هدـش  مهارف  هک  یبالقنا  هنیمز  نامثع و  لتق  زا  سپ 
هب ظعاوم  هلسلس  کی  ایبنا و  متاخ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  الاب  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تعیب ، مود  زور  رد  دندرک .

. دندرک باختنا  تفالخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  هب  مدرم  تفر ، ایند  زا  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  ساّنلا ! اَهُّیَا  : ) داد همادا  روط  نیا  دوخ  نانخس 
نامثع دش . هفیلخ  نامثع  هک  دـش  نیا  روش  هجیتن  تشاذـگ و  اروش  هدـهع  هب  ار  هفیلخ  نییعت  رمع  درک . یفرعم  نیـشناج  ار  رمع  رکبوبا  و 

دیدروآ و ور  نم  هب  امش  سپس  دیسر . لتق  هب  دش و  هرصاحم  دوخ  هناخ  رد  راک  رخآ  دش ، عقاو  امش  ضارتعا  دروم  هک  درک  لمع  يروط 
هدهع هب  هچنآ  تسا و  نم  يارب  تسامـش  يارب  هچنآ  متـسه ، امـش  دننام  امـش و  زا  يدرم  نم  دـیدرک . تعیب  نم  اب  دوخ  تبغر  لیم و  هب 

. تسا هدروآور  کیرات  بش  ياه  هراپ  دننام  هنتف  تسا و  هدرک  زاب  هلیبق  لها  امش و  نایم  ار  رد  نیا  دنوادخ  تسا . نم  هدهع  هب  تسامش 
تریس و هب  ار  امـش  هک  تسا  نیا  نم  شور  اناد . ریـصب و  مه  دشاب و  رباص  اناوت و  مه  هک  دریگب  شود  هب  دناوت  یم  یـسک  ار  تفالخ  راب 

دیاب ادخ  زا  هتبلا  دیزروب و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  مه  امـش  هکنآ  طرـش  هب  درک  مهاوخ  ارجا  مهد  هدـعو  هچره  منادرگ . زاب  ربمغیپ  شور 
هب دـینک . ظفح  ار  تعاطا  طابظنا و  امـش  مدوب . شتایح  ناـمز  رد  هک  ناـنچنآ  شتاـفو  زا  دـعب  ربمغیپ  يارب  نم  هک  دـینادب  میبلطب . يراـی 
ره رد  نم  دـینکن . باتـش  راکنا  در و  رد  دـمآ  لوبق  لـباق  ریغ  بیجع و  ناـترظن  هب  هک  دـیدید  يزیچ  رگا  دـینک . لـمع  میوگ  یم  هچره 

هطاحا اهراک  همه  هب  دنیب و  یم  ار  ام  همه  انیب  يادخ  منک . یمن  مادقا  مشاب  هتشادن  ادخ  دزن  يرذع  مهدن و  صیخشت  يا  هفیظو  ات  يراک 
زور رد  دریگب  تسد  هب  ار  تما  روما  نامز  نم  زا  دـعب  سک  ره  : ) مدینـش ربمغیپ  زا  اریز  مرادـن ؛ تفالخ  يدـصت  هب  یتبغر  اعبط  نم  دراد 

هب ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  رتسگداد  لداع و  رگا  دـننک ، یم  زاب  شولج  ار  وا  لامعا  همان  ناگتـشرف  دوش و  یم  هتـشادهگن  طارـص  رب  تماـیق 
منهج هب  سپـس  دوش و  یم  زاب  زا  دنب  وا  دـنب  هک  دروخ  یم  یناکت  طارـص  دـشاب ، رگمتـس  رگا  دـهد و  یم  تاجن  تلادـع  نامه  بجوم 
هاگنآ تشادن ) ناکما  ندرک  یلاخ  هناش  نم  يارب  دیدیزگرب ، تفالخ  هب  ارم  دیدرک و  لصاح  يأر  قافتا  امش  نوچ  اما  دنک . یم  طوقس 

، منک یم  مالعا  الا ن  نم  سانلا ! اهیا  : ) داد همادا  نینچ  دوخ  مالک  هب  دـنارذگ و  رظن  زا  ار  مدرم  درک و  هاـگن  ربنم  پچ  تسار و  فرط  هب 
راوس یلاع  نابـسا  رب  دنا ، هدرک  يراج  اهرهن  دنا ، هدرک  مه  رـس  یکالما  هدرک  رپ  ار  دوخ  بیج  لاملا  تیب  مدرم و  بیج  زا  هک  هدـع  نآ 

هب عورـشمان  هار  زا  هچنآ  مریگب و  ار  اهنآ  ولج  هک  ادرف  دنا ، هدش  قرغ  ایند  تاذل  رد  دـنا و  هدـیرخ  مادـنا  مرن  ابیز و  ناکزینک  دـنا ، هدـش 
ار ام  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنیوگب  دـنیاین و  مراذـگ ، یقاب  ناشیارب  رتشیب  هن  ناشقح  هزادـنا  هب  هقف  مناتـسب و  زاـب  اـهنآ  زا  دـنا  هدروآ  تسد 
هب تمدـخ  قباوس  ربمغیپ و  تبحاصم  زایتما  یتح  درک ، مهاوخ  وغل  ار  ایازم  ماـمت  میوگ ، یم  تحارـص  لاـمک  رد  زورما  نم  درک . لاـفغا 

. تسادخ اب  ششاداپ  رجا و  هدرک  ادیپ  ار  مالـسا  هب  تمدخ  قیفوت  هدش و  لیان  ربمغیپ  تبحاصم  فرـش  هب  هتـشذگرد  سک  ره  ار  مالـسا 
تباجا ار  قح  يادـن  زورما  سک  ره  میوش . لئاق  ضیعبت  نارگید  اهنآ و  نایم  رد  زورما  اـم  هک  دـش  دـهاوخن  ببـس  ناـشخرد  قباوس  نیا 

دییادخ و ناگدنب  امـش  میوش . یم  لئاق  هیلوا  ناناملـسم  اب  يواسم  يزایتما  وا  يارب  ام  دـنک ، ور  ام  هلبق  هب  دوش و  لخاد  ام  نید  هب  دـنک و 
دیوش رـضاح  ادرف  درادن . يرترب  يرگید  رب  رظن  نیا  زا  سکچیه  دوش . میـسقت  امـش  همه  نایم  رد  هیوسلاب  دیاب  تسادـخ و  لاخ  لام  لام 

میـسقت هیوسلاب  ار  لاملا  تیب  يدوجوم  دـمآ ، مه  شدوخ  دـندمآ ، مدرم  رگید  زور  دوش .) میـسقت  دـیاب  تسه و  لاملا  تیب  رد  یلام  هک 
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هـس دوب  نم  هدرب  زورید  اـت  هک  زین  نم  مـالغ  هب  یهد و  یم  راـنید  هس  نم  هب  وت  یلع ! اـی  : ) تفگ يدرم  دیـسر . راـنید  هس  رفن  ره  هب  درک .
هحلط و دننام  دـندوب  هدرک  تداع  زایتما  ضیعبت و  هب  شیپ  اهلاس  زا  هک  يا  هدـع  يدـید .) هک  تسا  نیمه  : ) دومرف یلع  یهد )؟ یم  رانید 
هک دعب  زور  دـنتفر . نوریب  دجـسم  زا  دـندرک و  عانتما  هیمهـس  لوبق  زا  زور  نآ  مکح  ناورم  صاع و  نب  دیعـس  رمع و  نب  هّللادـبع  ریبز و 
زا سپ  دنتخادرپ ؛ روش  اوجن و  هب  دنتـسشن و  مه  رود  يا  هشوگ  نارگید  زا  ادج  اما  دـندمآ ، مه  هدـع  نیا  دـندش ، عمج  دجـسم  رد  مدرم 

! نسحلابا ای  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  دیلو  دنداتـسرف . یلع  دزن  دـندرک و  باختنا  دوخ  نایم  زا  ار  هبقع  نب  دـیلو  یتدـم 
لد وت  زا  تیلهاج  مالـسا و  ناـیم  ياـهگنج  رد  وت  قباوس  هطـساو  هب  میا  هتـسشن  اـجنیا  هک  اـم  زا  مادـکچیه  هک  یناد  یم  تدوخ  وت  ًـالوا 

تسد هب  ردب  رد  مدوخ  ردپ  هلمج  زا  تسا . هدش  هتشک  وت  تسد  هب  اهزور  نآ  رد  رفن  ود  ای  رفن  کی  ام  مادک  ره  زا  ابلاغ  میرادن . یشوخ 
یکی يریذـپب : ار  طرـش  ود  نآ  وت  رگا  مینک ، تعیب  وت  اـب  مینک و  رظن  فرـص  میناوت  یم  طرـش  ود  اـب  عوضوم  نیا  زا  اـما  دـش . هتـشک  وت 

سک ره  هدش ، هدش  هچره  هتشذگ  رد  ینکن . قبسام  هب  فطع  یشاب و  هتـشادن  راک  هتـشذگ  هب  يریگب ، سپ  ار  دوخ  زورید  نخـس  هکنیا :
رد هک  شاب  بقارم  طقف  وت  هدوب . هار  هچ  زا  هک  شاـب  هتـشادن  راـک  وت  هدروآ . هدروآ  تسد  هب  یلاـم  هار  ره  زا  هتـشذگ  ياـفلخ  هرود  رد 

تینما وت  هیحان  زا  ام  رگا  مینک و  صاصق  اـهنآ  زا  هک  هد  لـیوحت  اـم  هب  ار  ناـمثع  نـالتاق  هکنیا : مود  دوشن . یلیم  فیح و  تدوخ  ناـمز 
رد هک  ییاهنوخ  عوضوم  اما  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  میوش !! قحلم  هیواعم  هب  ماش  رد  میورب  مینک و  اهر  ار  وت  میراـچان  میـشاب  هتـشادن 

ییاعدا رگا  امش  دوب ، لطاب  قح و  گنج  دوبن ، یصخش  گنج  اهگنج  نآ  اریز  مرادن  یتیلوؤسم  نم  دش ، هتخیر  تیلهاج  مالسا و  گنج 
هفیظو اعرـش  نم  هدـش  لاماپ  هتـشذگ  رد  هک  یقوقح  عوضوم  اما  نم . هیلع  هن  دـیهدب ، لاح  ضرع  قح  هیلع  لطاب ، بناج  زا  دـیاب  دـیراد 

! نامثع نالتاق  عوضوم  اما  و  منک . رظن  فرـص  مشخبب و  هک  تسین  نم  رایتخا  رد  منادرگرب ، شنابحاص  هب  ار  هدـش  لاماپ  قوقح  هک  مراد 
نیا ندینش  زا  سپ  دیلو  مداد .) یمن  تلهم  زورما  ات  مدرک و  یم  صاصق  زورید  ار  اهنآ  مداد  یم  صیخشت  ار  دوخ  یعرش  هفیظو  نم  رگا 

زا تسین ، فاطعنا  لباق  یلع  تسایـس  هک  دـش  ملـسم  اهنآ  رب  دنتـسناد و  اهنآ  داد ، شرازگ  دوخ  ياقفر  هب  تفر و  درک و  تکرح  اهباوج 
نیا بیرق  نع  : ) دنتفگ ترـضح و  نآ  دزن  دندمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  یهورگ  لالخا . کیرحت و  هب  دندرک  عورـش  تعاس  نآ 
نایم وت  هک  تسا  یتاواسم  اهنیا  یلـصا  درد  تسا ، هناهب  نامثع  لتق  اما  دش . دهاوخ  اپب  یبوشآ  درک و  دـنهاوخ  هناهب  ار  نامثع  لتق  هتـسد 
هلئاغ ینک ، رظن  دیدجت  دوخ  میمصت  رد  ینک و  ظفح  ار  اهنیا  زایتما  وت  رگا  يا . هدرک  رارقرب  یناریا  ریغ  یناریا و  ياهناملـسم  هزات  اهنیا و 
اذهل ارچ ؟ تاواسم  تیاعر  يارب  رارصا  ردق  نیا  هک : دوش  ادیپ  یلع  ناتسود  زا  يرایـسب  يارب  ضارتعا  نیا  دوب  نکمم  نوچ  دباوخ .) یم 

رمک هب  ار  یکی  هک  داد  یم  لیکـشت  هداس  هچراپ  ود  ار  شـسابل  دوب و  هدرک  لیامح  يریـشمش  هک  یلاح  رد  رگید  زور  مالـسلا  هیلع  یلع 
: تفگ مدرم  هب  باطخ  درک ، هیکت  دوخ  نامک  هب  داتـسیا و  ربنم  يالاب  تفر و  دجـسم  هب  دوب ، هتخادـنا  هناـش  يور  ار  يرگید  دوب و  هتـسب 

نودـب تسا  لضف  تنم و  وا  ياهتمعن  مامت  تسام . لاح  لماش  وا  ناهن  ناـیع و  ياـهتمعن  مینک . یم  رکـش  تساـم  دوبعم  هک  ار  دـنوادخ  )
دزن رد  مدرم  لضفا  نارفک ، ای  مینک  یم  رکش  هک  دیامزایب  ار  ام  هک  راک  نیا  يارب  میـشاب . هتـشاد  یلالقتـسا  قاقحتـسا و  دوخ  زا  ام  هکنیا 

ام درادهاگن . هدنز  رتهب  ار  ادـخ  باتک  دـنک و  يوریپ  رتشیب  رتهب و  ار  ربمغیپ  تنـس  دـنک و  تعاطا  رتهب  ار  ادـخ  هک  تسا  سک  نآ  ادـخ 
مه نآ  امـش و  ام و  نایم  رد  تسادـخ  باتک  نیا  میتسین . لئاق  يرترب  ربمغیپ ، ادـخ و  تعاط  ساـیقم  هب  زج  یـسک  هب  تبـسن  یـسک  يارب 
ٍرَکَذ ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِا  سانلا  اهیا  ای  : ) درک توـالت  ار  همیرک  هیآ  نیا  هاـگنآ  دـیناد .) یم  دـیهاگآ و  هک  امـش  ربمغیپ  نشور  هریـس  تنس و 

دش ملسم  یعطق و  نمـشد  تسود و  يارب  هبطخ ، نیا  زا  سپ  (. 140 () ْمُکیْقتَا ِهّللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  اُوفَراعَِتل  َِلئابَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُاَو 
هب هک  سک  نآ  دـنام و  راداـفو  دـنامب  راداـفو  تساوخ  یم  هک  سک  نآ  دـیمهف ، ار  دوخ  فیلکت  سک  ره  تسا ، یعطق  یلع  میمـصت  هک 

ياپ ات  ناورم  ریبز و  هحلط و  دـننام  ای  درک و  رایتخا  اوزنا  يریگ و  هرانک  رمع  هّللادـبع  دـننام  ای  دـهدب ، نت  تسناوت  یمن  يا  هماـنرب  نینچ 
(. 141) دش رضاح  يزیرنوخ  گنج و 

؟ رادیب ای  یباوخ 
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؟ رادیب ای  یباوخ 

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دندید  بش  همین  زا  دعب  دـندیباوخ . هفوک  هرامالا  راد  طایح  نحـص  رد  ار  بش  یلاکب ، فون  ینرع و  هبح 
تسین رداق  تسا ، یلوتـسم  وا  رب  يا  هداعلا  قوف  تشهد  يداع : ریغ  یتلاح  اب  اما  دیآ ، یم  تایح  نحـص  فرط  هب  رـصق  لخاد  زا  هتـسهآ 

تایآ دوخ  اب  دـیآ و  یم  شیپ  مدـق  هب  مدـق  راوید  کمک  اب  هدـش و  مخ  هداد و  هیکت  راوید  هب  ار  دوخ  تسد  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  لداـعت 
( ِباْبلَْالا ِیلُوِال  ٍتایَآل  ِراـهَّنلاَو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخاَو  ِضْرَـْالاَو  ِتاومَّسلا  ِّقلَخ  یف  َّنِا  : ) دـنک یم  همزمز  ار  نارمع  لآ  هروس  ( 194 190  ) رخآ
نالدـبحاص و يارب  تسا  ییاه  هناـشن  زور  بش و  مظنم  شدرگ  رد  نیمز و  اهنامـسآ و  زیگنا  تفگـش  روآ و  تریح  شنیرفآ  رد  اـنامه  )

َِکناْحبُـس ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج  یلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاماِیق  َهّللا  َنوُرُکْذَی  َنیذَّلَا  (. ) نادـنمدرخ
هب هچ  هداتـسیا و  هچ  هتـسشن و  هچ  دننک ، یمن  شومارف  ار  وا  دنراد و  دای  هب  تقو  همه  لاح و  همه  رد  ار  ادخ  هک  نانآ  ( ) ِراّنلا َباذَع  انِقَف 
وت يا ، هدیرفاین  ثبع  هب  ار  تمظع  اب  هاگتسد  نیا  اراگدرورپ ! دنور ، یم  ورف  هشیدنا  رد  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  هراب  رد  هدیباوخ و  ولهپ 
امَو ُهَْتیَزْخَا  ْدَـقَف  َراـّنلا  ِلِخْدـُت  ْنَم  َکَّنِا  اـنَّبَر  (. ) نـک يرادـهگن  دوـخ  رفیک  شتآ  زا  ار  اـم  سپ  ینکب ، ثـبع  هـب  يراـک  هـکنیا  زا  یهزنم 

(. دـنرادن ینارای  نارگمتـس  يا ، هدرک  شیوربآ  یب  يربب  شتآ  هب  ینک و  باذـع  وت  هک  ار  سک  ره  اراـگدرورپ ! ( ) ٍراـْصنَا ْنِم  َنیِملاّـظِلل 
يادن ام  اراگدرورپ ! ِراْربَْالا ) َعَم  انَّفََوتَو  ِیَس  اِنتآئّ اّنَع  ْرِّفَکَو  اَنبُونوُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اّنَمآَف  ْمُّکِبِرب  اُونِمآ  ْنَا  ِنامی  ِْالل  يداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَس  انَّنِا  انَّبَر  )

رد ار  ام  رذـگرد و  ام  ناهانگ  زا  ياشخبب و  ار  ام  سپ  میدروآ ، نامیا  ام  دـیروایب ، نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  میدینـش  ار  نامیا  يدانم 
هلیسو هب  هچنآ  اراگدرورپ ! ( ) َداعیْملا ُِفلُْخت  َکَّنِا ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  الو  َِکلُـسُر  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآَو  انَّبَر  (. ) ربب دوخ  دزن  ناکین  رامش 

نیا هک  نیمه  ینک .) یمن  یفالخ  هدـعو  زگره  وت  هتبلا  نکم ، وربآ  یب  زیخاتـسر  زور  رد  ار  اـم  نک ، اـم  بیـصن  يا  هداد  هدـعو  ناربمغیپ 
دوب هدـیرپ  شرـس  زا  شوه  ییوگ  دوب و  هدـش  دوخیب  دوخ  زا  هک  یلاـح  رد  ار  تاـیآ  نیا  ررکم  تفرگ . رـس  زا  دـناسر  رخآ  هب  ار  تاـیآ 

ناگدز تهب  دننام  هبح  دندنارذگ . یم  رظن  زا  ار  بیجع  هرظنم  نیا  دندوب و  هدـیمرآ  شیوخ  رتسب  رد  ود  ره  فون ) هبح و  . ) درک توالت 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  اـت  درک  یم  هیرگ  بترم  دریگب و  ار  دوـخ  مشچ  کـشا  وـلج  تسناوـتن  فوـن )  ) اـما تسیرگن . یم  هریخ  هریخ 

ياو سپ  یتسه  نینچنیا  ادخ  تیشخ  تبیه و  زا  هک  وت  نینمؤملا ! ریما  ای  مرادیب  رادیب )؟ ای  یباوخ  : ) تفگ دیسر و  هبح  هاگباوخ  کیدزن 
دنوادـخ لباقم  رد  يزور  ام  یگمه  هبح ! يا  : ) دومرف هاگنآ  تسیرگ ، تخادـنا و  نییاپ  ار  اهمـشچ  نینمؤملا  ریما  ناگراچیب ! ام  لاـح  هب 

دناوت یمن  زیچ  چیه  تسا ، رتکیدزن  ندرگ  گر  زا  وت  نم و  هب  وا  تسین . هدیشوپ  وا  رب  ام  لامعا  زا  یلمع  چیه  دش و  میهاوخ  هتـشادهگن 
يا . ) مزیر یم  کشا  هک  تسا  یتدـم  مرادـیب  نینمؤملا ! ریما  ای  هن  یباوخ .)؟ : ) درک باـطخ  فون  هب  هاـگنآ  دوش .) لـئاح  ادـخ  اـم و  نیب 
يا هدید  زا  ادخ  فوخ  زا  هک  یکـشا  هرطق  ره  فون ! يا  دش . دـهاوخ  نشور  تمـشچ  ادرف  ییرگب  دایز  ادـخ  فوخ  زا  زورما  رگا  فون !

هب دیرگب و  ادخ  فوخ  زا  هک  تسین  یـسک  زا  رتالاب  شتلزنم  ماقم و  سکچیه  فون ! يا  دناشن . یم  ورف  ار  شتآ  زا  ییاهایرد  دیآ  نوریب 
يزیچ درادب ، تسود  ادخ  رطاخ  هب  دراد  یم  تسود  ار  هچ  ره  درادب و  تسود  ار  ادخ  هک  سک  نآ  فون ! يا  درادب . تسود  ادخ  رطاخ 
یکین زج  ینمـشد  نیا  زا  درادب ، نمـشد  ادـخ  رطاخ  هب  دراد  یم  نمـشد  ار  هچ  ره  هک  سک  نآ  دـهد و  یمن  حـیجرت  ادـخ  یتسود  رب  ار 

درک هظعوم  ار  فون  هبح و  یتخل  سپس  دیا ). هتفایرد  لامک  هب  ار  نامیا  قیاقح  دیدیسر  هجرد  نیا  هب  هاگره  دیسر . دهاوخن  وا  هب  ( 142)
مرگرـس تشذـگ و  رفن  ود  نآ  زا  هاگنآ  مدرک .) غـالبا  امـش  هب  نم  دیـسرتب ، ادـخ  زا  : ) دوب نیا  تفگ  هک  يا  هلمج  نیرخآ  داد . زردـنا  و 

یمور نم  زا  وت  منک  یم  تلفغ  وـت  زا  هک  یماـگنه  متـسناد  یم  شاـک  يا  ایادـخ ! : ) تفگ یم  تخادرپ ، تاـجانم  هب  دـش ، دوـخ  لاوـحا 
دزن ملاح  يرازگرکش ، رد  مندرک  یهاتوک  نیا  رد  مینالوط و  ياهباوخ  نیا  رد  متـسناد  یم  شاک  يا  يراد !؟ هجوت  نم  هب  زاب  ای  ینادرگ 

(143 () درک عولط  حبص  ات  دوب  نیمه  شلاح  تفر و  هار  امئاد  مسق ! ادخ  هب  : ) دنتفگ فون  هبح و  تسا .)!؟ هنوگچ  وت 
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تفرگ ار  نایماش  تسکش  ولج  صاعلا  نب  ورمع  هلیح  هک  دوش  یهتنم  ماش  هاپس  ییاهن  تسکش  هب  دبای و  نایاپ  نیفص  گنج  دوب  کیدزن 
اه هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  داد  روتـسد  تسا ، هدنامن  یقاب  یعطق  تسکـش  هب  يزیچ  درک  ساسحا  هکنیا  زا  سپ  وا  درک . فقوتم  ار  هزرابم  و 

دنتسناد یم  یلع ، باحصا  زا  تریصب ، اب  دارفا  همه  میهد . رارق  مکاح  امش  دوخ و  نایم  ار  دخ  باتک  میرـضاح  ام  هکنیا  تمالع  هب  دننک 
اهاجنیا هب  راـک  هکنآ  زا  لـبق  ررکم  اریز  تسا ؛ تسکـش  زا  يریگولج  يارب  یگنج  تاـیلمع  ندرک  فقوتم  روظنم  تسین ، شیب  يا  هلیح 

یماظن طابضنا  هکنآ  نودب  نیب ، رهاظ  يرشق و  مدرم  یهورگ  اما  دندوب . هدرکن  لوبق  اهنآ  دوب و  هدش  یلع  فرط  زا  داهنشیپ  نیمه  دشکب 
مالـسلا هیلع  یلع  شیپ  هدرکن  تعانق  زین  نیا  هب  دندرک  فقوتم  ار  یگنج  تایلمع  دنوشب ، لک  هدـنامرف  روتـسد  رظتنم  دـننک و  تیاعر  ار 

دقتعم اهنآ  دوش . فقوتم  یلکب  گنج  ههبج  رد  یگنج  تایلمع  دـهد  روتـسد  اروف  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  رارـصا  ياهتنم  اب  دـندمآ و 
شیب يا  هعدخ  هک  دیروخن  ار  راک  نیا  لوگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسا !!! هدـیگنج  نآرق  اب  دـگنجب  یـسک  رگا  لاح  نیا  رد  دـندوب 

رب اهنآ  ام و  فالتخا  دوش . لمع  نآرق  هب  دنتـسین  هدوبن و  رـضاح  زگره  اهنآ  میهد . همادا  گنج  هب  اـم  هک  تسا  نیا  نآرق  روتـسد  تسین .
سپ دنتفگ : دنا ) هدز  گنرین  نیا  هب  تسد  مینک  نک  هشیر  ار  اهنآ  میـسرب و  هجیتن  هب  ام  تسا  کیدزن  هک  نونکا  تسا . نآرق  هب  لمع  رس 
سپ نیا  زا  تسین . زیاج  اهنآ  اب  ندیگنج  ام  يارب  میهد ، رارق  مکاح  امش  دوخ و  نایم  ار  نآرق  میرضاح  ام  دنیوگ  یم  امسر  اهنآ  هکنآ  زا 

یگداتـسیا رگید  درک !!! میهاوخ  هعطق  هعطق  ار  دوخ  اج  نیمه  رد  یهدـن  هکراتم  روتـسد  اروف  رگا  تسا . نآرق  اب  گنج  اـهنآ  اـب  گـنج 
هب يرتدب  رایسب  وحن  هب  ایاضق  درک  یم  يراشفاپ  دوخ  هدیقع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دوب . هدمآ  دوجو  هب  یتخس  باعشنا  تشادن . هدیاف 

. دـننک اهر  ار  گنج  ههبج  نازابرـس ، دـبای و  همتاخ  یگنج  تایلمع  اتقوم  داد  روتـسد  تفای . یم  همتاـخ  شدوخ  تسکـش  نمـشد و  عفن 
نایم رد  دروخ و  فده  هب  ناشریت  دندید  هکنیا  زا  دندش و  لاحـشوخ  هداعلا  قوف  تفرگ  اهنآ  هشقن  دندید  هک  هیواعم  صاعلا و  نب  ورمع 

ره يرگید  رادمتسایس  چیه  هن  صاعلا و  نب  ورمع  هن  هیواعم و  هن  اما  دندیجنگ ، یمن  دوخ  تسوپ  رد  داتفا  فالتخا  قافن و  یلع  باحـصا 
رکفت زرط  کی  کلـسم و  کی  نیوکت  ءادـبم  کچوک ، ناـیرج  نیا  دـنزب  سدـح  تسناوت  یمن  دوب  یم  شیدـنارود  نیب و  شیپ  هزادـنا 
دننام يافلخ  هیواعم و  دوخ  يارب  یتح  هک  دش  دهاوخ  نآ  ساسا  رب  كانرطخ  هقرف  کی  لیکـشت  یمالـسا و  ینید  لئاسم  رد  صوصخلاب 

، دش لیکـشت  يا  هقرف  نانچ  دمآ و  دوجو  هب  يرکفت  زرط  شور و  یکلـسم و  نینچ  درک . دهاوخ  داجیا  تخـس  ياه  تمحازم  اهدـعب  وا ،
دنتفرگ و ار  گنج  همادا  ولج  يرـسدوخ  دادبتـسا و  ياهتنم  رد  یخیرات  زور  نآ  رد  دندش  هدیمان  جراوخ )  ) مان هب  هک  یلع  رکـشل  نایغای 

تیمکح نآرق  يانبم  رب  دننیـشنب و  ناگدنیامن  دننک و  نیعم  هدـنیامن  دوخ ، بناج  زا  فرط  ود  دـش  رارق  دـندش . میلـست  تیمکح  رارق  هب 
رد دـنک . نیعم  دوب  صاعلا  نب  ورمع  فیرح  هک  ار  سابع  نب  هّللادـبع  تساوخ  یلع  دـش . نیعم  صاعلا  نب  ورمع  هیواـعم  فرط  زا  دـننک .

عنام تسا ، یلع  دنواشیوخ  رادـفرط و  سابع  نب  هّللادـبع  دـشاب و  فرط  یب  دـیاب  رواد  هکنیا  هناهب  هب  دـندرک و  تلاخد  جراوخ  زین  اجنیا 
نب ورمع  هک  يرگید  هعدخ  اب  دشاب ، هتفرگ  تروص  یعقاو  قفاوت  هکنآ  نودب  تیمکح  دـندرک . دزمان  ار  یقیالان  درم  ناشدوخ  دـندش و 

هک داد  تسد  زا  ار  دوخ  يدج  هبنج  تفرگ و  دوخ  هب  هرخـسم  لکـش  ردقنآ  تیمکح  نایرج  تفای . همتاخ  هجیتن  یب  درب . راک  هب  صاعلا 
دندرب نایرج  نیا  زا  ورمع  هیواعم و  هک  یلک  دوس  دـشن . بترتم  صاـعلا  نب  ورمع  هیواـعم و  يارب  یتح  نآ ، رب  یعاـمتجا  رثا  نیرتکچوک 

رگید ياهتیلاعف  اوق و  دیدجت  يارب  یفاک  تصرف  انمض  دنتخادنا و  فالتخا  یلع  نارای  نایم  رد  دندرک و  فقوتم  ار  هزرابم  هک  دوب  نامه 
همه تیمکح  داهنـشیپ  ندرک و  هزین  رب  نآرق  هتـشذگ  تامدقم  مامت  هک  دش  نشور  جراوخ  رب  هک  نیمه  فرط  نآ  زا  دـش . ادـیپ  ناشیارب 

تموکح و قح  رـشب  اساسا  هک  دـندرک  ریرقت  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  هابتـشا  اما  دـنا  هدرک  هابتـشا  دـندیمهف  تسا ، هدوب  هعدـخ  گنرین و 
هک دنتفر  یهار  زا  اما  دننک ، ناربج  ار  دوخ  هتشذگ  هابتشا  دنتساوخ  یم  اهنآ  ادخ . باتک  رواد  تسادخ و  قح  تموکح  درادن ، تیمکح 

دـشاب گرزب  هزادنا  ره  یماظن  هابتـشا  دوب . یـسایس  یماظن و  هابتـشا  کی  افرـص  اهنآ  لوا  هابتـشا  دندش . رتکانرطخ  رایـسب  یهابتـشا  راچد 
لئاسم رد  طلغ  هفـسلف  کی  عادـبا  يرکف و  هابتـشا  کی  اهنآ  مود  هابتـشا  اما  تسا ، ناربج  لباق  دودـحم و  ناکم  ناـمز و  هب  تسا  طوبرم 

دندروآ و دوجو  هب  رکفت  زرط  نیا  ساسا  رب  يراعش  جراوخ  دوبن . ناربج  لباق  درک و  یم  دیدهت  ار  مالسا  ساسا  هک  دوب  مالسا  یعامتجا 
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یتسرد نخـس  نیا  : ) دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک .) مکح  مدرم  نایم  رد  درادن  قح  یـسک  ادخ  زج  ینعی  ِهّللِّالا ؛ َمْکُح  ال  : ) هکنیا نآ 
وا هب  ادـخ  هک  تسا  یـسک  قح  تسادـخ و  قح  هتبلا  يرازگ  نوناق  نوناق ، ینعی  مکح  دور . یم  راک  هب  یتسرداـن  دوصقم  يارب  هک  تسا 
لاح ره  هب  يرـشب  هعماج  هک  یتروص  رد  تسادخ ، صوصخم  تموکح  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  جراوخ  دوصقم  اما  تسا . هداد  هزاجا 

. دننک لیدعت  ار  دوخ  تادقتعم  يدودـح  ات  دـندش  راچان  اهدـعب  جراوخ  (. 144 () تسا نوناق  هدننک  ارجا  هدننادرگ و  ریدـم و  هب  دـنمزاین 
رد مه  مالـسلا -  هیلع  یلع  نوچ  و  دندرک . هبوت  دنا  هدش  هانگ  بکترم  اهنآ  تسا و  هدوب  هانگ  ادـخ  ریغ  تیمکح  هک  رظن  نیا  زا  جراوخ 

هابتـشا تیمکح  هب  عاجرا  گنج و  هکراتم  : ) دومرف یلع  نک . هبوت  مه  وت  هک  دـندرک  اضاقت  وا  زا  دوب  هدـش  تیمکح  میلـست  رما ، تیاـهن 
هلابند جراوخ  تسین .) نم  لوبق  دروم  تسین ، زیاج  تسا و  هابتشا  اقلطم  تیمکح  هکنیا  اما  نم . هن  دیدوب  امش  هک  مه  هابتـشا  لوؤسم  دوب ،
هدـیقع يارب  مک  مک  دـندرک !! ریفکت  دـناد ، یم  زیاـج  ار  تیمکح  هکنیا  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفرگ و  ار  دوـخ  هدـیقع  رکف و 

رظن فالتخا  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  نیملـسم  ریاس  اب  هک  یبهذـم  هقرف  کی  تروص  هب  دـندرک و  تسرد  ییاـهگرب  خاـش و  دوخ  یبهذـم 
دیاب درادن و  يدیق  طرش و  چیه  دنتفگ  فورعم  هب  رما  باب  رد  دوب . ندوب  يرشق  تنوشخ و  اهنآ  کلسم  زراب  تفـص  دندمآرد . دنتـشاد 

، دـشن اهنآ  ضرعتم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوب ، هدرک  تعانق  هدـیقع  راهظا  هب  اهنت  جراوخ  هک  یتقو  ات  درک . هزرابم  هناـکاب  یب  اـباحم و  یب 
راهظا رد  يدازآ  اهنآ  هب  يدرمناوج  ياهتنم  اب  درکن و  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  اهنآ  قوقح  دادن و  تیمها  اهنآ  فرط  زا  دوخ  ریفکت  هب  یتح 

ار اهنآ  یبوکرس  روتسد  دندرک  شروش  امـسر  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هب  هک  تقو  نآ  زا  اما  داد ، وگتفگ  ثحب و  هدیقع و 
یمدرم هک  رظن  نآ  زا  جراوخ  اب  هزرابم  داد . اهنآ  هب  یتخـس  تسکـش  یلع  دـش و  گـنج  مالـسلا  هیلع  یلع  اـهنآ و  ناـیم  ناورهن  رد  داد .

هجهل تحارـص  دنتفگ ، یمن  غورد  نمـشد  تسود و  فارتعا  هب  هک  دـندوب  یمدرم  اهنآ  دوب ؛ یلکـشم  راک  رایـسب  دـندوب  نمؤم  دـقتعم و 
راد هدنز  بش  دندرک ، یم  توالت  نآرق  رایسب  دوب ، نایامن  اهنآ  زا  يرایـسب  یناشیپ  رد  هدجـس  راثآ  دندرک ، یم  تدابع  دنتـشاد ، یبیجع 

. دندرک یم  یفرعم  دنتخانـش و  یم  حور  یب  دماج و  کشخ و  رایـسب  یتروص  هب  ار  مالـسا  دندوب ، زغم  کبـس  لهاج و  رایـسب  اما  دندوب ؛
، دوبن یلع  هداـعلا  قوف  زراـب و  تیـصخش  رگا  دـنک . هداـمآ  یمدرم  نینچ  نوخ  نتخیر  گـنج و  يارب  ار  دوخ  تسناوت  یم  یـسک  رتـمک 

یم دـناد ، یم  دوخ  درف  هب  رـصحنم  گرزب  تاراختفا  زا  یکی  ار  جراوخ  اب  هزرابم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفر . یمن  اهنیا  گنج  هب  نازاـبرس 
روط نیمه  یتسار  (. 145 () تشادن يراک  نینچ  تأرج  يدحا  نم  زا  ریغ  مدروآرد ، رـس  هساک  زا  ار  هنتف  مشچ  هک  مدوب  نم  نیا  : ) دیوگ

، یبآم دباع  یـشنم و  دـهاز  ياه  هبنج  همه  اب  ار  اهنآ  داد و  یمن  تیمها  اهنآ  یبآم  سدـق  هبنج  هتـسارآ و  رهاظ  هب  هک  دوب  یلع  اهنت  دوب ،
دایز نارادفرط  سانلا  ماوع  نایم  رد  اعبط  هک  رکفت  زرط  نیا  هفسلف و  نیا  رگا  هک  تسناد  یم  یلع  تسناد . یم  نید  نمـشد  نیرتکانرطخ 

کشخ هشیر  زا  ار  تخرد  نیا  هک  دش  دهاوخ  يرگ  يرشق  دومج و  نانچ  راچد  مالسا  يایند  دریگب ، هشیر  مالـسا  ملاع  رد  دنک  یم  ادیپ 
ياهطابنتـسا يرکف و  دومج  اب  هزرابم  دوبن ، يرفن  رازه  دنچ  هدـع  کی  اب  هزرابم  مالـسلا  هیلع  یلع  رظن  زا  جراوخ  اب  هزرابم  درک . دـهاوخ 

. دوش هزرابم  دراو  يا  ههبج  نینچ  رد  دوب  رداق  یلع  زا  ریغ  یـسک  هچ  دوب . مالـسا  یعامتجا  لئاسم  هنیمز  رد  طلغ  هفـسلف  کی  هنالهاج و 
زاب مالسا  ملاع  رد  دوخ  يارب  ییاج  تفر  یم  راظتنا  هک  روط  نآ  دنتسناوتن  رگید  هک  درک  دراو  جراوخ  رب  یتخـس  تبرـض  ناورهن  گنج 

جراوخ هدـنامیقاب  اما  دـنهد . هولج  مزال  عورـشم و  ار  اهنیا  اب  داهج  هک  يدـعب  يافلخ  يارب  دوب  يدنـس  نیرتهب  اهنآ  اب  یلع  هزرابم  دـننک .
نینچ دنتخادرپ ؛ مالسا  ملاع  عاضوا  یسررب  هب  دوخ  لایخ  هب  دندش و  عمج  مه  رود  هکم  رد  نانیا  زا  رفن  هس  دنتـشادنرب . تیلاعف  زا  تسد 
یسک نامه  یلع  صاعلا . نب  ورمع  هیواعم و  یلع ، تسا : رفن  هس  رس  ریز  مالسا  ملاع  ياه  یگراچیب  اه و  یتخبدب  مامت  هک  دنتفرگ  هجیتن 

لیکـشت بجوم  ناشیماظن  هعدخ  یـسایس و  هلیح  هک  دندوب  ییاهنامه  مه  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  دندوب . وا  زابرـس  ادـتبا  اهنیا  هک  دوب 
تشاد و ماـن  هّللادـبع  نب  كرب  يرگید  دوـب و  مجلم  نب  نمحرلادـبع  یکی  هک  رفن  هس  نیا  دوـب . هدـش  یکاـب  یب  كاـنرطخ و  هقرف  نینچ 

کی رد  دـنراد  رارق  نیملـسم  سأر  رد  هک  ار  رفن  هس  نآ  هک  دـندش  مسق  مه  دنتـسب و  نامیپ  مه  اب  هبعک  رد  یمیمت  رکب  نب  ورمع  یموس 
رکب نب  ورمع  هیواعم و  لتق  رومأم  كرب  یلع و  لتق  دزمان  نمحرلادبع  دنشکب . ناضمر ) مهدفه  ای   ) ناضمر مهدزون  بش  رد  ینعی  بش ،
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تکرح دوخ  تیرومأم  هزوح  فرط  هب  مادک  ره  دندش و  دـج  رگیدـکی  زا  میمـصت  نامیپ و  نیا  اب  دـش . صاعلا  نب  ورمع  نتـشک  دـهعتم 
هب رکب  نب  ورمع  تفر و  هیواـعم  تموکح  زکرم  ماـش ، فرط  هب  كرب  داـتفا . هار  یلع  تفـالخ  رقم  هفوـک  فرط  هب  نمحرلادـبع  دـندرک .

شیپ زا  یمهم  راک  رکب ، نب  ورمع  هّللادبع و  نب  كرب  ینعی  اهنیا ؛ زا  رفن  ود  دش . ناور  صاعلا ، نبا  ورمع  یهدـنامرف  لحم  رـصم ، بناج 
نآ هک  دنک  دراو  هیواعم  نیرس  رب  رـس  تشپ  زا  یتبرـض  دوهعم  بش  نآ  رد  تسناوت  اهنت  دوب  هیواعم  نتـشک  رومأم  هک  كرب  ریز  دندربن ؛

ار صاعلا  نبا  ورمع  اصخـش  دـناسرب ، لتق  هب  ار  صاعلا  نب  ورمع  دوب  رارق  هک  زین  رکب  نب  ورمع  تفاـی . دوبهب  کـشزپ  هجلاـعم  اـب  تبرض 
بیان دوخ  فرط  زا  هفاذـح  نب  ۀـجراخ  مان  هب  ار  يرگید  صخـش  دـماین . دجـسم  هب  دوب و  رامیب  ورمع  بش  نآ  رد  اـقافتا  تخانـش . یمن 

اهنت تسا . هتـشک  ار  يرگید  سک  هک  دـش  مولعم  دـعب  تشک . دز و  ار  وا  تسا  نیمه  صاعورمع  هکنیا  لاـیخ  هب  رکب  نب  ورمع  داتـسرف ،
يدـحا هب  ار  دوخ  تین  هدـیقع و  دـش . هفوک  دراو  نمحرلادـبع  دوب . يدارم  مجلم  نب  نمحرلادـبع  درک  یلمع  ار  دوخ  روـظنم  هک  یـسک 

یلع تیـصخش  اریز  دـش ؛ فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  ررکم  دـیدرگ و  دـیدرت  لزلزت و  راچد  دوخ  يأر  میمـصت و  رد  ررکم  درکن . راـهظا 
رصم ماش و  رد  هک  تافداصت  اما  دنک . رضاح  وا  نتشک  يارب  ار  دوخ  دناوتب  یناسآ  هب  دشاب  یسق  یقش و  هزادنا  ره  فرط  هک  دوبن  يروط 

میمصت رد  ار  نمحرلادبع  هک  دش  ببس  فداصت  کی  دمآ و  شیپ  رگید  روط  قارع  رد  درک  کمک  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  تاجن  هب 
کی قشع  ياپ  دوب ؛ هدش  فرـصنم  یلکب  شیوخ  كانرطخ  میمـصت  زا  نمحرلادبع  دمآ  یمن  شیپ  فداصت  نیا  رگا  دـنک . يدـج  دوخ 

زا یکی  رتخد  هک  ماطق  اب  اجنآ  رد  تفر . جراوخ  زا  دوخ  ناکلـسم  مه  زا  یکی  تاقالم  هب  نمحرلادـبع  اهزور  زا  یکی  دـمآ . ناـیم  هب  نز 
ندید اب  دش و  وا  هتفیش  لوا  رظن  رد  نمحرلادبع  دوب . ابرلد  ابیز و  رایسب  ماطق  دش . انشآ  دوب  هدش  هتـشک  ناورهن  رد  شردپ  دوب و  جراوخ 

نمحرلادبع دنک . شومارف  یلکب  ار  دوخ  راکفا  درب و  رس  هب  یشوخ  هب  ماطق  اب  ار  رمع  هیقب  تفرگ  میمـصت  درب . دای  زا  ار  هکم  نامیپ  ماطق 
درمـش هک  ییاهملق  نمـض  دـنک  نییعت  ار  دوخ  نیباک  دـش  رارق  هک  یتقو  اما  تفریذـپ ، ار  وا  ياضاقت  ماطق  درک . جاودزا  ياضاقت  ماطق  زا 

کی مالغ و  کی  مهرد و  رازه  هس  زا  تسا  تراـبع  نم  نیباـک  : ) تفگ ماـطق  تساـخرب ؛ نمحرلادـبع  هلک  زا  دود  هک  درب  ماـن  ار  يزیچ 
راک یلع  نتشک  اما  منک ، یم  رـضاح  یهاوخب  هچره  زینک  مالغ و  لوپ و  : ) تفگ نمحرلادبع  (. 146 !!!() بلاط یبا  نب  یلع  نوخ  زینک و 

تمالـس هب  ناج  مدوخ  مه  دـعب  مشکب و  ار  وا  مبای و  تسد  یلع  رب  هنوگچ  مینک ؟ یگدـنز  مه  اـب  میهاوخ  یمن  اـم  رگم  تسین ، یناـسآ 
ناوـت یم  تداـبع  لاـح  رد  اـما  تشک ، ناوـت  یمن  گـنج  نادـیم  رد  ار  یلع  متفگ ، هک  تسا  نیمه  نم  رهم  تـفگ : ماـطق  مربـب .) نوریب 

هک یشاداپ  رجا و  يدش  هتشک  رگا  درب و  میهاوخ  رس  هب  ینارماک  یـشوخ و  هب  مه  اب  رمع  کی  يدرب  تمالـس  هب  ناج  رگا  درک . ریگلفاغ 
رد تخس  هک  نمحرلادبع  یشابن ! اهنت  هک  منک  تسدمه  وت  اب  ار  يرگید  دارفا  مناوت  یم  نم  هوالع  هب  تسا . رتالاب  رتهب و  يراد  ادخ  دزن 
وا یلبق  ياه  ییوج  ماقتنا  اه و  يزوت  هنیک  هک  داد  یم  قوس  ریـسم  نامه  هب  ار  وا  هرابود  شکرـس  قشع  نیا  دوب و  راتفرگ  ماطق  قشع  ماد 

مدوـب و يرارف  رهـش  نیا  زا  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  : ) تفگ وا  هب  درک ، راکـشآ  ار  دوـخ  زار  راـب  نیلوا  يارب  دوـب ، هدیـشک  اـجنآ  هب  ار 
ار وا  دید و  ار  نادرو  مان  هب  يرگید  درم  دش . لاحشوخ  رایـسب  نخـس  نیا  زا  ماطق  بلاط ) یبا  نب  یلع  نتـشک  يارب  رگم  ما  هدماین  نونکا 

نب بیبش  مان  هب  دوخ  دامتعا  دروم  نارکفمه  ناتـسود و  زا  یکی  هب  يزور  زین  نمحرلادـبع  دوخ  درک . هداـمآ  نمحرلادـبع  یهارمه  يارب 
یلع نتشک  يراک ؟ هچ  ترخآ !؟ فرش  مه  تسایند و  فرش  مه  هک  ینک  تکرـش  يراک  رد  يرـضاح  ایآ  تفگ : وا  هب  دروخرب و  هرجب 

وا هک  تسا  نیا  هن  رگم  یلب ! دراد !؟ مالسا  رد  هقباس  همه  نیا  هک  يدرم  یلع ؟ نتـشک  ییوگ ؟ یم  هچ  دهدب  تگرم  ادخ  بلاط !! یبا  نب 
ام دهاز  دباع و  رازگزامن و  ناردارب  ناورهن  رد  وا  هوالع  هب  دشاب ، دشاب ، هچره  شیمالسا  قباوس  دش ؟ رفاک  تیمکح  هب  میلست  هطـساو  هب 

دجـسم رد  تسا ، ناسآ  تفای ؟ تسد  یلع  رب  ناوت  یم  هنوگچ  میناسرب !! لـتق  هب  ار  وا  صاـصق  ناونع  هب  میناوت  یم  اعرـش  اـم  تشک و  ار 
نمحرلادبع میزاس . یم  ار  شراک  مینک و  یم  هلمح  میراد  سابل  ریز  هک  ییاهریشمش  اب  دمآ  حبص  زامن  يارب  هک  نیمه  مینک ، یم  نیمک 

ماطق درک . یفرعم  ماطق  هب  ار  وا  درب و  ماطق  دزن  هفوک  دجـسم  هب  دوخ  اب  ار  بیبش  هاگنآ  درک . تسدمه  دوخ  اب  ار  بیبش  ات  تفگ  ردـقنآ 
میمصت هک  یبش  ره  تسا ، هارمه  امش  اب  مه  نادرو  بوخ ! رایسب  تفگ : ماطق  دوب . هدش  فکتعم  هدز  رداچ  هفوک  دجسم  رد  تقو  نآ  رد 
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دوب هتـشاذگ  رارق  هکم  رد  دوخ  ياهنامیپ  مه  اب  هک  ناضمر ) مهدفه  ای   ) مهدزون هعمج  بش  ات  نمحرلادـبع  نم . دزن  دـییایب  لوا  دـیتفرگ 
رـضاح مه  نادرو  تسب . اهنآ  هنیـس  يور  ریرح  زا  يا  هچراپ  دوخ  تسد  اب  ماطق  تفر و  ماطق  دزن  بیبش  هارمه  هب  بش  نآ  رد  درک . ربص 

ءایحا و بش  هک  بش  نآ  رد  نارگید  دـننام  دنتـسشن و  دـش  یم  دجـسم  دراو  رد  نآ  زا  یلع  ًالومعم  هک  رد  نآ  کیدزن  يرفن  هس  دـش و 
ردقنآ دـننک ، هبتـشم  نارگید  رب  ار  رما  هکنیا  يارب  دنتـشاد  لد  رد  ینافوط  هک  رفن  هس  نیا  دـندش . لوغـشم  زامن  تدابع و  هب  دوب ، تدابع 
فرط نآ  زا  دوب . هدش  ناگدننیب  بجعت  ثعاب  هک  دندادن  ناشن  دوخ  زا  یگتـسخ  راثآ  نیرتمک  دـندرک و  دوجـس  عوکر و  دوعق و  مایق و 

ای نارـسپ  زا  یکی  هناخ  رد  ار  راطفا  ياذـغ  بش  ره  دوب ، هدرک  میظنت  یـصوصخم  همانرب  دوخ  يارب  ناضمر  هام  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: تفگ یم  دروـخب  اذـغ  رتـشیب  دـندرک  یم  رارـصا  شنادـنزرف  درک . یمن  زواـجت  همقل  هس  زا  شیاذـغ  بش  چـیه  دروـخ . یم  شنارتـخد 

هداد ربخ  نم  هب  ربمغیپ  هک  یمئالع  قبط  : ) تفگ یم  ررکم  دـشاب ) هنـسرگ  ممکـش  مور  یم  ادـخ  تاـقالم  هب  هک  یماـگنه  مراد  تسود  )
بـش ره  زا  شیب  دوب . موثلک  ما  شرتـخد  ناـمهم  یلع  بش  نآ  رد  ددرگ .) نیگنر  مرـس  نوخ  اـب  مدـیپس  شیر  هک  تسا  کـیدزن  تسا ،

یکیدزن دش . تدابع  لوغـشم  تفر و  دوخ  يالـصم  هب  وا  دـنتفر  رتسب  هب  نارگید  هک  نیمه  دوب . ادـیوه  وا  رد  راظتنا  ناجیه و  راثآ  رگید 
لها مدیباوخن و  چیه  بشما  نم  مدنزرف ! : ) تفگ شزیزع  دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـمآ . ردـپ  دزن  نسح  شدـنزرف  حبـص ، عولط  ياه 

هتـسشن هک  یلاح  رد  هبترم ، کی  اما  ردـق ،) بش  ای   ) ردـب بش  اب  تسا  فداصم  تسا و  هعمج  بش  بشما  اریز  مدرک ؛ رادـیب  زین  ار  هناخ 
( مدیشک جنر  رایـسب  وت  تما  تسد  زا  هّللا ! لوسر  ای  : ) متفگ دش ، رهاظ  نم  رب  ایؤر  ملاع  رد  ربمغیپ  دمآ ، ممـشچ  هب  یباوخ  رـصتخم  مدوب 

روشحم اهنیا  زا  رتهب  اب  ربب و  رتدوز  نانیا  نایم  زا  ارم  ایادـخ ! : ) دوب نیا  نم  نیرفن  مدرک ، نیرفن  نک ) نیرفن  اـهنآ  هراـب  رد  : ) دومرف ربمغیپ 
مالعا دمآ و  دجسم  نذؤم  تقو  نیمه  رد  دشاب .) رتدب  اهنآ  يارب  نم  زا  هک  یسک  دنتسه ، وا  هتـسیاش  هک  تسرفب  یـسک  نانیا  يارب  نک .

نایباغرم دوب . ناکدوک  هب  قلعتم  هک  دوب  یباغرم  دـنچ  یلع  هناخ  رد  درک . تکرح  دجـسم  فرط  هب  یلع  تسا . هدـش  کیدزن  تقو  درک 
(. دنناوخ یم  ازع  زاوآ  شاب ، هتـشادن  ناشراک  : ) دومرف یلع  دنک ، شوماخ  ار  اهنآ  تساوخ  هناخ  لها  زا  یکی  دندرک . ادـص  تقو  نآ  رد 

تسپ يدرم  هک  سیق  نب  ثعشا  ماطق و  زج  اهنآ  زار  زا  دندیشک . یم  راظتنا  ار  یلع  دورو  يربص  یب  اب  شیاقفر  نمحرلادبع و  وس  نآ  زا 
دوب کیدزن  کچوک  هثداح  کی  دوبن . هاگآ  رگید  یسک  تشاد  يرس  رس و  هیواعم  اب  دیدنسپ و  یمن  ار  یلع  تلادع  شور  دوب و  ترطف 

، دوش نشور  اوه  هدنامن  يزیچ  تفگ : دناسر و  نمحرلادـبع  هب  ار  دوخ  ثعـشا  تفرگ . ار  نآ  ولج  فداصت  کی  اما  دـنک ، شاف  ار  هشقن 
باطخ تفتلم  یلع ، یمیمـص  صلخم و  ناراـی  زا  يدـع ، نب  رجح  نک . لـیجعت  دوخ  روظنم  رد  دـش ، یهاوخ  اوسر  دوش  نشور  اوه  رگا 
دجـسم رد  ولج  شبـسا  دوب ، هدرک  تعجارم  رفـس  زا  هزات  رجح  تسا ، راک  رد  یموش  هشقن  دز  سدح  دش ، نمحرلادـبع  هب  ثعـشا  يزمر 

نآ ندینـش  زا  سپ  رجح ) . ) دنکب مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  میدقت  یـشرازگ  تساوخ  یم  دوب و  هتـشگزاب  یتیرومأم  زا  ارهاظ  دوب ،
نامه رد  اـما  دریگب ، ار  رطخ  ولج  دـناسرب و  یلع  هب  ار  دوخ  هک  دـمآ  نوریب  دجـسم  زا  هلجع  هب  تفگ و  وا  هب  ییازـسان  ثعـشا ، زا  هلمج 

اـضاقت شنارای  یلع و  نادنزرف  فرط  زا  ررکم  هکنیا  اب  دوب . هدـمآ  دجـسم  هب  رگید  هار  زا  یلع  تفر ، یلع  لزنم  فرط  هب  رجح  هک  تقو 
بش نامه  رد  تفر ، یم  اهنت  دمآ و  یم  اهنت  وا  دوب ، هدادن  هزاجا  ماما  اما  دنهد ، لیکشت  ظفاحم  دراگ  شیارب  ات  دهد  هزاجا  هک  دوب  هدش 

ود تقو  نیمه  رد  زامن )! زامن ! سانلا ! اهیا  : ) درک دایرف  دش و  دجـسم  دراو  یلع  دشن . عقاو  لوبق  دروم  مه  زاب  دش ، دیدجت  اضاقت  نیا  زین 
اما دز ، بیبش  ار  لوا  ریشمش  داد . ناکت  ار  همه  ََکل ) یلَع ال  ای  ِهّلل  ُمْکُْحلَا   ) دایرف دیشخرد و  یکیرات  رد  یمک  هلصاف  هب  هک  ریشمش  قرب 

فرط هب  باتش  اب  رجح  فرط  نآ  زا  دش . دراو  یلع  رس  قرف  هب  دروآ و  دورف  نمحرلادبع  ار  مود  ریـشمش  دشن . رگراک  دروخ و  راوید  هب 
زا سپ  یلع  زا  هک  ینخس  دش .) دیهش  نینمؤملا  ریما  دش ، دیهش  نینمؤملا  ریما  : ) دوب دنلب  مدرم  دایرف  هک  دیسر  یتقو  اما  تشگرب ، دجـسم 

نیا : ) تفگ هـکنیا  رگید  ( 147 () مدش راگتـسر  هبعک  راگدرورپ  هب  مسق  : ) تفگ هک  دوب  نیا  یکی  دـش  هدینـش  هلـصافالب  ندروخ  تبرض 
هک نانچمه  بیبش  دشن ، هتخانـش  دوب  هدـماین  ولج  نوچ  نادرو  دـندرک ، رارف  هس  ره  نادرو  بیبش و  نمحرلادـبع و  ( 148 () دورن رد  درم 

یلو دـشکب ، ار  وا  هک  تسـشن  شا  هنیـس  يور  تفرگ و  ار  بیبش  ریـشمش  وا  دـش ، راـتفرگ  یلع  باحـصا  زا  یکی  تسد  هب  درک  یم  رارف 
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رارف بیبش  تساخرب و  شا  هنیس  يور  زا  تهج ، نیا  زا  دنشکب ، بیبش  ياج  هب  ار  وا  هتخانشن  دیسرت  دندیسر ، یم  مدرم  هتسد  هتسد  نوچ 
ار دوخ  ریشمش  تفر و  اروف  هتـشاد ، تکرـش  یلع  لتق  رد  بیبش  دیمهف  نوچ  دیـسر و  شیومع  رـسپ  هناخ  رد  تفر . دوخ  هناخ  هب  درک و 
ظـیغ و ناـنچنآ  دـندروآ . دجـسم  فرط  هب  هتـسب  تسد  دـنتفرگ و  مدرم  ار  نمحرلادـبع  تشک . ار  وا  بیبـش و  هناـخ  هب  دـمآ  تشادرب و 
: دومرف یلع  دـننک . هعطق  هعطق  ار  وا  ندـب  ياهتـشوگ  دوـخ  ياهنادـند  اـب  هظحل  ره  دنتـساوخ  یم  هک  دوـب  هدـمآ  دـیدپ  مدرم  رد  یمـشخ 
ار راـک  نیا  ارچ  سپ  ( ؟ ارچ مدرکن .)؟! اـهیکین  وـت  هب  نـم  اـیآ  : ) دوـمرف وا  هـب  دـندروآ  ار  وا  یتـقو  دـیروایب )! نـم  شیپ  ار  نمحرلادـبع  )
. دوش هتشک  ریشمش  نیا  اب  ادخ  قلخ  نیرتدب  متساوخ  ادخ  زا  مداد و  بآ  رهز  اب  بترم  حابص  لهچ  ار  ریـشمش  نیا  لاح ، ره  هب  يدرک .)؟
هک شناکیدزن  نادنواشیوخ و  هب  یلع  هاگنآ  دش .) یهاوخ  هتـشک  ریـشمش  نیمه  اب  تدوخ  بیرقنع  اریز  تسا ؛ باجتـسم  وت  ياعد  نیا  )

ناونع هب  ار  يدارفا  دیهد و  رارق  هناهب  ارم  لتق  دیتفیب و  مدرم  نایم  رد  ادابم  بلطملادـبع ! نادـنزرف  : ) دومرف درک و  ور  دـندوب  شرتسب  رود 
اب مناد  یم  مدوخ  مدنام ، هدنز  رگا  نم  مدنزرف ! : ) دومرف نسح  شدنزرف  هب  دینک )! يزیرنوخ  دـیزاس و  مهتم  رگید  ناونع  ای  مرج  کیرش 

، دـینک هلثم  ار  وا  ادابم  تسا . هدز  نم  هب  تبرـض  کی  طـقف  وا  اریز  دـینزن ؛ وا  هب  تبرـض  کـی  زا  شیب  امـش  مدرم ، رگا  منکچ و  درم  نیا 
ارادـم مجلم ) نبا  ینعی   ) ناتریـسا اب  هدـنزگ .) گس  هراب  رد  ولو  دـیزیهرپب  هلثم  زا  دومرف : ربمغیپ  اریز  دـیربن ؛ ار  وا  نابز  ای  ینیب  اـی  شوگ 

هب يا  هنیاعم  وا  دندرک . رضاح  ار  فورعم  صصختم  بیبط و  ورمع  نب  ریثا  نسح ، ماما  روتسد  هب  دیشاب ! وا  شیاسآ  اذغ و  بظاوم  دینک .
نآ ات  دروخ  تبرـض  یلع  هک  تعاس  نآ  زا  درادن .) هدـیاف  هجلاعم  هدیـسر ، بیـسآ  زغم  هب  هدوب و  مومـسم  ریـشمش  : ) تفگ دروآ و  لمع 
يا هقیقد  دادن ، تسد  زا  ار  تصرف  نیا  یلع  اما  دیـشک ، لوط  تعاس  تشه  لهچ و  زا  رتمک  درک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  تعاس 

: میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  : ) دش هتشون  درک و  ریرقت  حرش  نیا  هب  هدام  تسیب  رد  یتیـصو  درکن ؛ يراددوخ  ییامنهار  تحیـصن و  دنپ و  زا 
هک دنک  یم  رارقا  و  دهد . یم  یهاوگ  ادـخ  یگناگی  تینادـحو و  هب  یلع  دـنک . یم  تیـصو  بلاطوبا  رـسپ  یلع  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا 

تامم تایح و  تدابع و  زامن و  انامه  دنادرگ . بلاغ  رگید  ياهنید  رب  ار  دوخ  نید  ات  هداتـسرف  ار  وا  ادخ  تسادخ ؛ ربمغیپ  هدنب و  دمحم 
همه وت و  نسح ! مدنزرف  میادخ . ناگدـش  میلـست  زا  ما و  هدـش  رما  نیا  هب  نم  تسین . وا  يارب  یکیرـش  تسادـخ . يارب  ادـخ و  نآ  زا  نم 
دای زا  زگره  ار  یهلا  ياوقت   1 منک : یم  شرافس  هیصوت و  لیذ  روما  هب  دسرب ، وا  هب  نم  هتـشون  نیا  هک  ار  سک  ره  متیب و  لها  نادنزرف و 

یـسانشادخ نامیا و  يانبم  رب  دینزب و  گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  مه  اب  همه   2 دینامب . یقاب  ادخ  نید  رب  گرم  مد  ات  دینک  شـشوک  دـیربن ،
یم وحم  ار  نید  هک  يزیچ  تسا و  لضفا  مئاد  هزور  زامن و  زا  مدرم  نایم  حالصا  دومرف : ربمغیپ  دیزیهرپب  هقرفت  زا  دیـشاب و  دحتم  قفتم و 
یم ناسآ  ادخ  دزن  ار  ناسنا  باسح  محر  هلص  هک  دینک  محر  هلـص  دیربن ، دای  زا  ار  نادنواشیوخ  ماحرا و   3 تسا . فالتخا  داسف و  دنک 

ردـقنآ ربمغیپ  ناگیاسمه ، هراب  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ   5 دـننامب . تسرپرـس  یب  هنـسرگ و  ادابم  نامیتی ، هراب  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ   4 دنک .
ادابم نآرق ، هراـب  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ   6 دـنک . کیرـش  ثرا  رد  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  میدرک  نامگ  اـم  هک  درک  ار  ناـگیاسمه  شراـفس 
هراب رد  ار ! ادخ  ار ! ادـخ   8 تسامـش . نید  هیاپ  زامن  زامن ، هراب  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ   7 دنریگ . یـشیپ  امـش  رب  نآرق  هب  لمع  رد  نارگید 

. درک دنهاوخ  دوخ  همعط  ار  امـش  نارگید  دش و  دیهاوخن  هداد  تلهم  دنامب  كورتم  جح  رگا  هک  دوش  لیطعت  جح  ادابم  ادخ ، هناخ  هبعک 
تاکز تاکز ، هراب  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ   10 دینکن . هقیاضم  هار  نیا  رد  دوخ  ناج  لام و  زا  ادخ ، هار  رد  داهج  هراب  رد  ار ! ادخ  ار  ادـخ   9

! ار ادخ  ار ! ادخ   12 دنریگب . رارق  متـس  دروم  ادابم  ناتربمغیپ ، هیرذ  هراب  رد  ار ! ادخ  ار ! ادـخ   11 دـنک . یم  شوماخ  ار  یهلا  مشخ  شتآ 
رد ار  اهنآ  ناتـسدیهت ، ارقف و  هراب  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ   13 تسا . هدرک  شرافس  اهنآ  هراب  رد  ادخ  لوسر  ربمغیپ ، نارای  هباحـص و  هراب  رد 

ياضر هک  يراک   15 دوب . اهنیا  هراب  رد  ربمغیپ  شرافـس  نیرخآ  هک  ناگدرب  هراب  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ   14 دیزاس . دوخ  کیرش  یگدنز 
نآرق هکنانچ  دـینک ، راتفر  یکین  یـشوخ و  هب  مدرم  اب   16 دـیهدن . رثا  بیترت  مدرم  نخـس  هب  دیـشوکب و  نآ  ماجنا  رد  تسا  نآ  رد  ادـخ 
طلـسم امـش  رب  ناـکاپان  نادـب و  هک  تـسا  نـیا  نآ  كرت  هجیتـن  دـینکن ؛ كرت  را  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   17 تسا . هداد  روتـسد 

رب هک  داب  امـش  رب   18 دش . دهاوخن  باجتـسم  اهنآ  ياعد  دننک  اعد  امـش  ناکین  هچره  هاگنآ  درک ، دنهاوخ  متـس  امـش  هب  دـش و  دـنهاوخ 
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19 دیزیهرپب . تتـشت  هقرفت و  طابترا و  عطق  رگیدکی و  زا  يریگ  هرانک  زا  دـینک ، یکین  رگیدـکی  هب  دـییازفیب ، دوخ  نایم  هناتـسود  طباور 
یم ینمـشد  ترودک و  بجوم  هک  ییاهزیچ  ناهانگ و  دروم  رد  يراکمه  زا  دیهد و  ماجنا  اعامتجا  رگیدکی و  ددـم  هب  ار  ریخ  ياهراک 

تما هب  درادـب و  ظوفحم  دوخ  تیامح  فنک  رد  ار  امـش  همه  دـنوادخ  تسا . دـیدش  ادـخ  رفیک  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا   20 دیزیهرپب . دوش 
(. امش همه  رب  قح  دورد  مالـس و  مراپـس  یم  ادخ  هب  ار  امـش  همه  دننک . ظفح  ار  دوخ  ربمغیپ  مارتحا  امـش و  مارتحا  هک  دهد  قیفوت  ربمغیپ 

(149  ) درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ات  دشن  هدینش  یلع  زا  ُهّللا ) ِالا  َهِلاال   ) زج ینخس  رگید  تیصو  نیا  زا  سپ 

؟ دندش هچ  تنارسپ 

نارای وا و  نایم  ییاهدروخرب  هاوخان ، هاوخ و  یمالسا ، تفالخ  رب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  قلطم  طلست  مالسلا و  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ 
هک يدوس  یلع  يوریپ  یتسود و  زا  هک  دریگب  فارتعا  اهنآ  زا  ات  دوب  نیا  هیواعم  شـشوک  همه  دـش . یم  عقاو  مالـسلا  هیلع  یلع  یمیمص 

شوگ اب  اهنآ  زا  یکی  زا  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  کی  تشاد  یعـس  دـنا . هتخاب  زین  هار  نیا  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  تسا  لهـس  دـنا ، هدربن 
وا تیصخش  تمظع و  هب  فقاو  رتشیب  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دعب  یلع  ناوریپ  دشن . یلمع  زگره  هیواعم  يوزرآ  نیا  اما  دونـشب ، دوخ 

بتکم نتـشادهگن  هدنز  وا و  شور  هار و  يارب  وا و  یتسود  يارب  دندرک ، یم  يراکادف  شتایح  لاح  رد  هکنآ  زا  شیب  ور  نیا  زا  دندش .
شدوخ دش و  یم  سوکعم  هیواعم  مادقا  هجیتن  هک  دیشک  یم  ییاج  هب  راک  یهاگ  دنداد . یم  جرخ  هب  تحارـص  تراسج و  تأرج و  وا ،

، یلع تریـصب  اب  راکادـف و  صلخم و  ناوریپ  زا  یکی  دـنتفرگ . یم  رارق  یلع  بتکم  ناوریپ  دـیاقع  تاساسحا و  ریثأت  تحت  شناکیدزن  و 
راکادف زابرس  شا  هلیبق  شنارسپ و  شدوخ و  تشاد . رسپ  نیدنچ  وا  تشاد . رارق  یط  گرزب  هلیبق  سأر  رد  يدع  دوب . متاح ) رسپ  يدع  )

نایرج زا  هک  اهلاس  زا  سپ  دندش . دیهش  یلع  باکر  رد  نیفص  رد  فراط )  ) و فیرط )  ) و هفرط )  ) مان هب  شنارـسپ  زا  رفن  هس  دندوب . یلع 
. درک هجاوم  هیواعم  اب  ار  متاح  نب  يدع  راگزور ، تافداصت  دش ، هفیلخ  هیواعم  دیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تشذـگ و  نیفص 
هب تسا  هدید  یگرزب  نایز  هچ  یلع  يوریپ  زا  هک  دریگب  فارتعا  رارقا و  وا  زا  دنک و  دیدجت  يدع  يارب  یخلت  هرطاخ  هکنآ  يارب  هیواعم 

یلع دـندش .) دیهـش  بلاط ، یبا  نب  یلع  شیپاـشیپ  نیفـص ، رد  ( ؟ دـندش هچ  فراـط  فیرط و  هفرط و  تنارـسپ  تاـفرطلا : نیا  تفگ : وا 
ظوفحم ههبج  تشپ  رد  ار  شدوخ  نارسپ  داد و  نتشک  هب  تخادنا و  ولج  ار  وت  نارـسپ  نوچ  ارچ )؟ . ) درکن تیاعر  وت  هراب  رد  ار  فاصنا 

ار دوخ  ناج  تسیاب  یم  ما ، هدنام  هدنز  نم  دش و  هتشک  وا  هکنیا  يارب  ( )؟ ارچ ( ) مدرکن تیاعر  یلع  هراب  رد  ار  فاصنا  نم  . ) تشادهگن
یناسک زا  ار  یلع  تالاح  فاصوا و  دوب  لیام  یلیخ  یفرط  زا  دشن . یلمع  شروظنم  دـید  هیواعم  مدرک .) یم  شیادـف  وا  تایح  نامز  رد 

زا هکنانچمه  ار  یلع  فاصوا  درک ، شهاوخ  يدـع  زا  دونـشب . دـنا  هدوب  وا  اب  زور  بش و  دـنا و  هدرب  رـس  هب  کـیدزن  زا  وا  اـب  اهتدـم  هک 
شیدنارود رایـسب  یلع  مسق ، ادخ  هب  . ) ینک فیرعت  میارب  دیاب  امتح  رادب .) مروذعم  : ) تفگ يدع  دنک . نایب  شیارب  تسا  هدـید  کیدزن 

رفنتم ایند  قرب  قرز و  زا  دیشوج . یم  شفارطا  زا  تمکح  ملع و  داد . یم  هلصیف  تیعطاق  اب  تفگ و  یم  نخـس  تلادع  هب  دوب . دنمورین  و 
رب دیـشک و  یم  باسح  دوخ  سفن  زا  اهتولخ  رد  درک . یم  رکف  رایـسب  تخیر و  یم  کشا  دایز  دوب . سونأم  بش  ییاهنت  بش و  اب  دوب و 
وا زا  يزیچ  رگا  دوب . ام  زا  یکی  دننام  دوب  هک  ام  نایم  رد  دیدنـسپ . یم  ار  هناریقف  یگدنز  هاتوک و  سابل  دوس . یم  تمادن  تسد  هتـشذگ 
اب ردـقنآ  همه  نیا  اـب  تفرگ . یمن  هلـصاف  اـم  زا  درب و  یم  دوخ  کـیدزن  ار  اـم  میتفر  یم  شروضح  هب  رگا  تفریذـپ و  یم  میتساوخ  یم 
دز یم  دـنخبل  هک  یتقو  میوش . هریخ  وا  هب  میتـسناوت  یمن  هک  تشاد  تمظع  ردـقنآ  میتشادـن و  ملکت  تأرج  شروضح  رد  هک  دوب  تبیه 
هن دـیزرو . یم  رهم  نایاونیب  هب  تبـسن  درک و  یم  مارتحا  ار  اوقت  تناید و  لها  دـش . یم  راکـشآ  دـیراورم  هتـشر  کی  دـننام  شیاهنادـند 

تدابع بارحم  رد  مدـید  دوخ  مشچ  هب  بش  کی  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوب . دـیمون  شتلادـع  زا  ناوتاـن  هن  تشاد و  متـس  میب  وا  زا  دـنمورین 
یم دوخ  هب  هدیزگ  رام  دننام  دیطلغ ، یم  ششیر  هرهچ و  رب  شیاهکـشا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هک  یتقو  رد  دوب  هداتـسیا 
نم ضرعتم  ایند  يا  تفگ : یم  ایند  هباطخ  وا  مونـش ، یم  ار  شزاوآ  الا ن  هک  تسا  نیا  لثم  تسیرگ . یم  هدید  تبیـصم  دـننام  دـیچیپ و 
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رد یعوجر  ما و  هدرک  هقالط  هس  ار  وت  دـسرن ) ار  وت  نینچ  نیا  یتصرف  زگره  ای   ) بیرفب ار  يرگید  ورب  يا ؟ هدروآ  ور  نم  هب  يا و  هدـش 
، دیسر اجنیا  هب  هک  يدع  نخـس  مک .) سنوم  رود و  رفـس  كدنا و  هشوت  زا  هآ ! ! هآ تسا . كدنا  تتیمها  زیچان و  وت  یـشوخ  تسین ، راک 

روط نیمه  ار ! نسحلاوبا  دنک  تمحر  ادخ  تفگ : درک و  کشخ  ار  دوخ  ياهکشا  شیوخ  نیتسآ  اب  تخیرورف . رایتخا  یب  هیواعم  کشا 
(. دنـشاب هدـیرب  رـس  شنماد  رد  ار  شزیزع  هک  يردام  تلاح  هیبش  ( ؟ تسا هنوگچ  وا  قارف  رد  وت  تلاـح  منیبب  وگب  نونکا  یتفگ . هک  دوب 

(. 150 ()؟ منک ششومارف  دراذگ  یم  راگزور  ایآ  ( ؟ ینک یم  ششومارف  چیه  ایآ 

راگزومآ دنپ 

ياهراعـش داجیا  غیلبت و  حالـس  اـب  تفرگ  میمـصت  تسـشن ، تنطلـس  تخت  رب  يرجه  لاـس 41  رد  هکنآ  زا  سپ  نایفـسوبا ، رـسپ  هیواـعم 
زا تخادـنا . راـک  هب  هار  نیا  رد  ار  یغیلبت  لیاسو 8 عاونا  دروآرد . مالـسا  ملاع  درم  نیرتروفنم  تروص  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  فلاـخم ،
نب یلع  حدم  رد  یتیاکح  ای  ثیدح  رکذ  هب  بل  دادن  تصرف  يدحا  هب  تفرگ و  ار  یلع  لیاضف  رشن  ولج  هزینرس  ریشمش و  اب  فرط  کی 
لعج مالـسلا  هیلع  یلع  هیلع  ربمغیپ ، زا  یثیداحا  ات  درک  رودزم  فازگ  ياهلوپ  اب  ار  نابلطایند  یخرب  رگید  فرط  زا  دـیاشگب ؛ بلاـط  یبا 

اب ناریپ  دـنوش و  گرزب  یلع  هنیک  اب  ناکدوک  هک  منک  يراک  دـیاب  نم  هک  دوب  هتفگ  وا  دوبن ، یفاک  هیواعم  روظنم  يارب  اـهنیا  اـما  دـننک .
هب ار  یلع  مانشد  نعل و  یمالـسا  روانهپ  تکلمم  رـسارس  رد  هک  دوب  نیا  دیـسر  شرظن  هب  هک  يرکف  نیرخآ  دنریمب . یلع  دض  تاساسحا 
راک نیا  دننک . هبطخ  همیمض  ار  یلع  نعل  هعمج  ياهزور  رد  ربانم  يور  اج  همه  داد  روتسد  دروآرد . یبهذم  یمومع و  راعش  کی  لکش 
لد زا  ار  یمالـسا  تفالخ  يوزرآ  ریقحت و  ییاهن  دح  ات  ار  نییولع  هکنیا  يارب  يوما  يافلخ  ریاس  زین  هیواعم  زا  سپ  دـش . یلمع  جـیار و 

دندوب سونأم  راعش  نیا  اب  دندمآ  یم  دوجو  هب  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  هک  ییاهلـسن  دندرک . لابند  ار  رکف  نیا  دننک  نوریب  هشیمه  يارب  اهنآ 
هب يدرم  زور  کی  هک  اجنآ  ات  دوب ، هدیـشخب  رثا  حول  هداس  هراـچیب  مدرم  ناـهذا  رد  راـک  نیا  و  دـندرک . یم  رارکت  ار  نآ  دوخ  هب  دوخ  و 

رییغت کمک و  ياضاقت  وت  زا  دنا ، هتـشاذگ  یلع )  ) ارم مان  دنا و  هدنار  دوخ  زا  ارم  ملیماف  تفگ : تفرگ و  ار  جاجح  ولج  تیاکـش ، ناونع 
، يا هدرک  باـختنا  یهاوخ  کـمک  يارب  یلع ) زا  رفنت   ) یبوخ هلیـسو  هکنیا  مکح  هب  تفگ : درک و  ضوـع  ار  وا  ماـن  جاـجح  مراد !!! ماـن 

کی تسناد  یم  یک  اما  دوب . هدرک  ار  دوخ  راک  اهراعـش  تاغیلبت و  ریگب !! لیوحت  ار  نآو  ورب  مراذـگ ، یماو  وت  هدـهع  هب  ار  تسپ  نـالف 
هدرپ همه  نیا  تشپ  زا  تقیقح  درب و  دـهاوخ  نیب  زا  دوب  هدـش  راک  نآ  يور  نرق  مین  زا  زواجتم  هک  ار  یتاـغیلبت  راـثآ  کـچوک ، ناـیرج 

دوخ لاس  مه  ناکدوک  ریاس  اب  زور  کی  یکدوک  مایا  رد  دوب  هیما  ینب  زا  دوخ  هک  زیزعلادبع  نب  رمع  دش . دهاوخ  راکـشآ  میخـض ، ياه 
مرگرـس هک  یلاح  رد  ناکدوک  دوب . بلاط ) یبا  نب  یلع   ) نعل يزابمه ، لافطا  نابز  درو  مالک و  هیکت  لومعم  قبط  دوب و  يزاـب  لوغـشم 

اب زین  زیزعلادبع  نب  رمع  دندرک !!! یم  رارکت  ار  یلع  نعل  یکچوک  هناهب  ره  هب  دندرک ، یم  زیخ  تسج و  دـندیدنخ و  یم  دـندوب و  يزاب 
، تشذگ اهنآ  رانک  زا  دوب  تریصب  اب  نیدتم و  سانشادخ و  يدرم  هک  يو  راگزومآ  تقو  نامه  رد  اقافتا  دوب . ادص  مه  گنهامه و  اهنآ 

تقو مک  مک  تفر . دجسم  هب  دش و  در  اجنآ  زا  تفگن ، يزیچ  راگزومآ  دنک . یم  نعل  ار  یلع  شزیزع ، درگاش  هک  دینش  دوخ  شوگ  هب 
زامن هب  درک و  تکرح  اج  زا  داـتفا  رمع  هب  راـگزومآ  مشچ  هک  نیمه  اـما  دریگ ، ارف  ار  دوخ  سرد  اـت  تفر  دجـسم  هب  رمع  دیـسر . سرد 
ادیپ يرطاخ  شجنر  تسه  اج  ره  زا  تسا . يرگید  زیچ  رما  عقاو  تسا و  هناهب  زامن  درک  ساسحا  رمع  داد . لوط  یلیخ  ار  زامن  داتـسیا و 

: تفگ رمع  درک . دوخ  درگاش  هب  دولآ  مشخ  یهاگن  زامن  زا  سپ  راگزومآ  دـش ، غراف  زامن  زا  راگزومآ  ات  درک  ربص  ردـقنآ  تسا . هدـش 
وت رب  تقو  هچ  زا  !! ) یلب يدرک .)؟ یم  نعل  ار  یلع  زورما  وت  ایآ  مدنزرف ! ( ؟ دننک نایب  ار  دوخ  شجنر  تلع  داتـسا  ترـضح  تسا  نکمم 
زا یلع  رگم  دنا .)؟ هدش  نعل  قحتـسم  اهنآ  تسا و  هدرک  بضغ  اهنآ  رب  هدش  یـضار  ردـب  لها  زا  هکنآ  زا  سپ  دـنوادخ  هک  هدـش  مولعم 

مـسق . ) منکن رارکت  ار  لمع  نیا  رگید  مهد  یم  لوق  دراد .)؟ قلعت  يرگید  سک  هب  یلع  هب  زج  ردـب  رخاـفم  ردـب و  اـیآ  ( ؟ دوب ردـب  لـها 
نآ زا  دوب و  شرظن  دـم  رد  هراومه  راگزومآ  یقطنم  هناتـسود و  نخـس  درک . افو  دوخ  مسق  دـهع و  هب  لفط  نیا  مروخ . یم  مسق  روخب .)

دلج 1و2 ناتسار  زا 110ناتساد  هحفص 92 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک دید  یم  دروخ و  یم  شـشوگ  هب  یلع  نعل  هراومه  ربنم  دجـسم و  رازاب و  هچوک و  رد  اما  درواین ؛ نابزب  ار  یلع  نعل  زگره  رگید  زور 
یلکب ار  وا  رکف  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوـت  رگید  ناـیرج  کـی  زور  کـی  تشذـگ و  لاـس  دـنچ  هکنیا  اـت  تسا ، همه  ناـبز  درو 

هعمج هبطخ  زامن  زا  لبق  شردپ  دش و  یم  هدناوخ  هعمج  زامن  هعمج  ياهزور  يراج ، تنـس  قبط  دوب ، هنیدم  مکاح  شردـپ  درک : ضوع 
کی رمع  درک . یم  متخ  مالـسلا  هیلع  یلع  بس  نعل و  هب  ار  هبطخ  دندوب  هدروآ  دوجو  هب  اه  يوما  هک  یتداع  قبط  زاب  درک و  یم  داریا  ار 

تحاصف و لاـمک  اـب  دـهد و  یم  نخـس  داد  دوش  یم  ثحب  دراو  هک  یعوضوم  ره  رد  هباـطخ ، داریا  ماـگنه  شردـپ  هک  دـش  هجوتم  زور 
دیدـپ وا  رد  یگدـنامرد  نابز و  تنکل  یعون  دـسر ، یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نعل  هب  هک  نیمه  اما  دـنک ، یم  نایب  ار  نآ  تداشر  تغالب و 

یمن ار  اهنآ  هک  تسا  ییاهزیچ  ردـپ  بلق  حور و  قمع و  رد  اـمتح  دز  سدـح  دوخ  اـب  دـش  رمع  بجعت  هیاـم  یلیخ  تهج  نیا  دـیآ . یم 
زور کی  دوش . یم  وا  نابز  تنکل  بجوم  دراذگ و  یم  رثا  وا  نایب  نخـس و  زرط  رد  یهاوخن  یهاوخ  هک  تساهنآ  دروایب . نابز  هب  دناوت 

تیاهن رد  يوش  یم  دراو  هک  یعوضوم  ره  رد  تیاه  هباطخ  رد  وت  ارچ  مناد  یمن  نم  ناج ! ردپ  تشاذگ . نایم  رد  ردپ  اب  ار  عوضوم  نیا 
دوش و یم  بلـس  وت  زا  تردـق  هک  تسا  نیا  لثم  دـسر  یم  درم  نیا  نعل  تبون  هک  یماگنه  اما  ینک ، یم  نایب  ار  نآ  تغالب  تحاـصف و 
هب ردق  نیمه  مزیزع ! دنزرف  تسادیپ . ًالماک  وت  نایب  رد  بلطم  نیا  ردپ ، یلب  يا ؟ هدش  بلطم  نیا  هجوتم  وت  مدنزرف ! دیآ ؟ یم  دنب  تنابز 
هب درک و  دنهاوخ  اهر  ار  ام  لابند  دننادب ، دناد  یم  درم  نیا  تلیضف  رد  وت  ردپ  هچنآ  دننیشن ، یم  ام  ربنم  ياپ  هک  مدرم  نیا  رگا  میوگب  وت 

ناکت دینش ، دوخ  ردپ  زا  امسر  ار  فارتعا  نیا  دوب و  شدای  هب  یکدوک  مایا  زا  راگزومآ ، نخس  هک  رمع  تفر . دنهاوخ  وا  نادنزرف  لابند 
مایا راگدای  هک  ار  موش  تشز و  تداع  نیا  دنک ، ادیپ  تردق  يزور  رگا  هک  تسب  نامیپ  دوخ  يادخ  اب  دـش و  دراو  شا  هیحور  هب  یتخس 
لاس تصـش  دودح  رد  دوب  هدرک  جیار  ار  تشز  تداع  نیا  هیواعم  هک  ینامز  زا  دیـسر ، يرجه  لاس 99  دربب . نایم  زا  تسا  هیواعم  هاـیس 

تیـصو قبط  هکنیا  اب  تسا . ینتفر  هک  تسناد  دش و  رامیب  نامیلـس  درک . یم  تفالخ  کلملادبع  نب  نامیلـس  تقو  نآ  رد  تشذـگ . یم 
نب رمع   ) یحلاصم هب  انب  نامیلـس  اما  دنک ، نییعت  دهع  تیالو  ناونع  هب  ار  کلملادبع  نب  دیزی  شردارب  دوب  فلکم  کلملادـبع  شردـپ ،

بجوم همه  يارب  دش ، تئارق  دجـسم  رد  شا  همانتیـصو  درم و  نامیلـس  هک  نیمه  درک . نییعت  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  زیزعلادـبع )
( َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو  ِهّلل  ّانِا  : ) تفگ تسا ، هدش  تیصو  وا  مان  هب  دید  هک  یتقو  دوب ، هتـسشن  سلجم  رخآ  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  دش . یتفگش 

نب رمع  هک  ییاهراک  نیلوا  ءزج  دـندرک . تعیب  تیاضر  اب  مه  مدرم  دـندیناشن و  ربنم  رب  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  شیاهلغب  ریز  يا  هدـع  سپس 
ُُرمْءاَـی َهّللا  َّنِا  : ) همیرک هیآ  یلع ، نعل  ياـج  هب  هعمج  ياـه  هبطخ  رد  داد  روتـسد  درک . نغدـق  ار  یلع  نعل  هـک  دوـب  نـیا  درک  زیزعلادـبع 

(. 151) دندرک دیواج  ار  وا  کین  مان  شیاتس و  رایسب  ار  رمع  لمع  نیا  ناگدنیوگ  ارعش و  دوش . توالت   … ِناسْحِْالاَو )  ِلْدَْعلِاب 

ناملسم ردارب  قح 

لئاسم هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناوریپ  ناتـسود و  دوب . هنیدم  مزاع  هفوک  زا  نیعأ ، رـسپ  یلعالادـبع ) )
تـساوخرد يو  زا  انمـض  دروایب . دوخ  اب  دریگب و  ماما  زا  ار  اهنآ  باوج  هک  دنداد  یلعالادـبع  هب  دنتـشون و  دوب  جایتحا  دروم  هک  يدایز 

ریاس رب  ناملسم  رفن  کی  هک  دوب  یقوقح  عوضوم  هب  طوبرم  نآ  دریگب و  باوج  دسرپب و  ماما  زا  اهافـش  ار  صاخ  بلطم  کی  هک  دندرک 
حرطم زین  ار  یهافش  لاؤس  درک و  میلست  ار  یبتک  تالاؤس  تفر . ماما  رـضحم  هب  دش و  هنیدم  دراو  یلعالادبع ) . ) دنک یم  ادیپ  ناناملـسم 

يزیچ زور  نآ  یلعالادـبع  ناملـسم . رب  ناملـسم  قوقح  هراـب  رد  رگم  داد ، باوج  تـالاؤس  همه  هب  ماـما  وا ، راـظتنا  فـالخرب  اـما  دومن ،
يارب دـش و  هنیدـم  زا  جورخ  مزاع  یلعالادـبع  تفگن . عوضوم  نیا  هرابرد  هملک  کی  مه  رگید  ياهزور  رد  ماـما  تفر . نوریب  تفگن و 
باوج یب  نم  زور  نآ  لاؤس  هّللا ! لوسر  نبا  ای  درک : ضرع  دنک ؛ حرط  ار  دوخ  لاؤس  اددجم  درک  رکف  تفر ، ماما  رضحم  هب  یظفاحادخ 

ماما هاگنآ  دیدرگ .)! جراخ  ادخ  نید  زا  دینکن و  لمع  امـش  میوگب و  ار  تقیقح  مسرت  یم  اریز  ( ؟ ارچ مدادـن .) باوج  ادـمع  نم  . ) دـنام
فاصنا لدع و  تیاعر  یکی : تسا : زیچ  هس  ناگدنب  هراب  رد  یهلا  فیلاکت  نیرتتخس  هلمج  زا  انامه  : ) داد همادا  دوخ  نخس  هب  نینچ  نیا 
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: هکنیا رگید  دـنک . نانچ  شدوخ  اب  وا  دراد  تسود  هک  دـنک  راتفر  نانچ  نآ  دوخ  ناملـسم  ردارب  اب  هک  هزادـنا  نآ  نارگید ، دوخ و  ناـیم 
زا مدوصقم  اما  لاح ، همه  رد  تسادـخ  ندرک  دای  موس : دـنک . راتفر  تاساوم  هب  اهنآ  اب  دـنکن و  هقیاضم  ناملـسم  ناردارب  زا  ار  دوخ  لام 

یمارح راک  اب  ات  هک  دشاب  نانچ  نآ  صخش  هک  تسا  نیا  مدوصقم  دیوگب ، ِهّللُدْمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبُس  هتـسویپ  هک  تسین  نیا  ادخ  ندرک  دای 
(152 () دریگب ار  وا  ولج  تسه  شلد  رد  هراومه  هک  ادخ  دای  دش ، هجاوم 

ردام قح 

دوخ بلق  رد  هک  دوب  یتدـم  دوب ، نید  نآ  رب  زین  وا  دوخ  دـندوب و  ینارـصن  شلیماف  همه  رداـم و  ردـپ و  هکنآ  اـب  میهاربا ، رـسپ  اـیرکز ) )
نید لیماف ، ردام و  ردپ و  لیم  فالخرب  رخآ  دناوخ . یم  مالـسا  هب  ار  وا  شریمـض  نادجو و  درک . یم  ساسحا  مالـسا  هب  تبـسن  یلیامت 

رد دمآ و  نوریب  هفوک  زا  جح  رفـس  دصق  هب  ناوج  يایرکز  دمآ . شیپ  جـح  موسوم  داهن . ندرگ  مالـسا  تاررقم  هب  درک و  رایتخا  مالـسا 
رظن مالسا  زیچ  هچ  : ) دومرف ماما  درک ، فیرعت  ماما  يارب  ار  دوخ  مالـسا  يارجام  تفای . فرـشت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  هنیدم 
یمن ًالبق  وت  ربمغیپ ! يا  : ) دـیوگ یم  دوخ  ربمغیپ  هب  هک  نآرق  رد  ادـخ  نخـس  هک  میوگب  مناوت  یم  ردـق  نیمه  تفگ : درک )؟ بلج  ار  وت 

رون نیا  هلیـسو  هب  میداد و  رارق  يرون  میدرک ، یحو  وت  هب  هک  ار  نآرق  نیا  ام  اما  تسیچ  نامیا  هک  یتسناد  یمن  تسیچ و  باـتک  یتسناد 
هدرک تیادـه  ار  وت  ادـخ  منک ، یم  قیدـصت  : ) دومرف ماما  دـنک . یم  قدـص  نم  هراـب  رد  (، 153 () مینک یم  ییاـمنهر  میهاوـخب  ار  هک  ره 
ناوج وگب .) يراد  یـشسرپ  ره  نونکا  مکرـسپ ! : ) دومرف سپـس  شاـب ) اـمنهار  ار  وا  تدوخ  ایادـخ ! : ) دومرف راـب  هس  ماـما  هاـگنآ  تسا .)

رد نم  فیلکت  موش  یم  اذغ  مه  اهنآ  اب  ارهق  مروشحم و  اهنآ  اب  نم  تسا ، روک  مردام  دنتسه ، ینارصن  همه  ملیماف  مردام و  ردپ و  تفگ :
. دـننز یمن  كوخ  تشوگ  هب  مه  تسد  هّللا ! لوـسر  نبا  اـی  هن  دـننک .)؟ یم  فرـصم  كوـخ  تشوـگ  اـهنآ  اـیآ  ( ؟ تسیچ تروـص  نیا 
هب ار  وا  هزانج  درم  هک  یتقو  نک ، یکین  وا  هب  تسا  هدنز  ات  شاب ، تردام  لاح  بقارم  : ) دومرف هاگنآ  درادن .) یعنام  اهنآ  اب  وت  ترـشاعم  )

هکم هب  مه  نم  يا . هدرک  تاقالم  نم  اب  هک  وگن  یسک  هب  اجنیا  رد  شاب ) وا  هزانج  زیهجت  يدصتم  اصخش  تدوخ  راذگماو ، رگید  یـسک 
. دوب یبیجع  ماحدزا  ماما  فارطا  رد  تفر . ماما  غارـس  هب  ینم )  ) رد ناوج  دـید . میهاوخ  ار  رگیدـمه  ینم )  ) رد هّللا  ءاش  نا  دـمآ ، مهاوخ 

دندرک یم  لاؤس  ماما  زا  مه  رـس  تشپ  دننک ، یم  لاؤس  تلهم  نودب  یپ  رد  یپ  دنریگ و  یم  ار  دوخ  ملعم  رود  هک  یناکدوک  دننام  مدرم 
ردام تمدخ  هب  رمک  دوب . هدرپس  رطاخ  هب  ار  ماما  شرافس  درک . تعجارم  هفوک  هب  ناوج  دیسر و  رخآ  هب  جح  مایا  دندینـش . یم  باوج  و 

رـس اه و  هماج  اصخـش  یتح  داد و  یم  اذغ  ار  وا  دوخ  تسد  اب  درکن . راذگورف  دوخ  روک  ردام  هب  تبحم  ینابرهم و  زا  يا  هظحل  تسب و 
. دوب روآ  تفگش  ردام  يارب  هکم ، رفس  زا  تعجارم  زا  سپ  اصوصخ  رسپ ، شور  رییغت  نیا  دراذگن . شپـش  هک  درک  یم  وجتـسج  ار  ردام 

ردق نیا  میتفر ، یم  رامـش  هب  بهذم  نید و  کی  لها  وت  نم و  يدوب و  ام  نید  رد  هک  اقباس  وت  ناج ! رـسپ  تفگ : دوخ  رـسپ  هب  زور  کی 
نم اب  قباس  زا  شیب  میا ، هناگیب  مه  اب  بهذـم  نید و  ظاـحل  زا  وت  نم و  هکنیا  اـب  هک  تسا  هدـش  هچ  نونکا  يدرک ؟ یمن  یناـبرهم  نم  هب 

ربمغیپ وا  هن ، تسا ؟ ربمغیپ  مه  درم  نآ  دوخ  داد . روتـسد  روط  نیا  نم  هب  اـم  ربمغیپ  نادـنزرف  زا  يدرم  ناـج ! رداـم  ینک .؟ یم  یناـبرهم 
زا ناربمغیپ  هیحان  زا  زج  اهـشرافس  اه و  هیـصوت  هنوگنیا  اریز  دـشاب ؛ ربمغیپ  وا  دوخ  منک  یم  لایخ  مکرـسپ ! تسا . ربمغیپ  رـسپ  وا  تسین ،

ناهج هب  يربمغیپ  ام  ربمغیپ  زا  دـعب  اـساسا  تسا . ربمغیپ  رـسپ  وا  تسین ، ربمغیپ  وا  شاـب  نئمطم  رداـم ! هن  دوش . یمن  يرگید  سک  هیحاـن 
نیتداهش ناوج  رادب . هضرع  نم  رب  ار  دوخ  نید  تسا . رتهب  رگید  ياهنید  همه  زا  تسا ، یبوخ  نید  رایسب  وت  نید  مکرـسپ ! دمآ . دهاوخن 

رصع زامن  رهظ و  زامن  تفرگ ، ارف  ردام  درک . میلعت  دوخ  روک  ردام  هب  ار  زامن  بادآ  ناوج  سپس  دش . ناملسم  ردام  درک . هضرع  ام  رب  ار 
رـسپ داتفا . رتسب  هب  دش و  ضیرم  درک ، رییغت  ردام  لاح  ناهگان  بش  رخآ  درک . ادیپ  زین  ءاشع  برغم  زامن  قیفوت  دـش  بش  دروآ . اج  هب  ار 
مالسا لوصا  ریاس  نیتداهـش و  رگید  راب  رـسپ  نک . میلعت  يدرک  میلعت  نم  هب  هک  ییاهزیچ  نآ  رگید  راب  کی  مکرـسپ ! تفگ : دیبلط و  ار 

رب فارتعا  رارقا و  ناونع  هب  ار  اهنآ  همه  ردام  درک . میلعت  ردام  هب  ار  نیـسپزاب  زور  ینامـسآ و  بتک  ناگتـشرف و  ربمغیپ و  هب  ناـمیا  ینعی 
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رب هک  یـسک  دندش . رـضاح  نز  نآ  هزانج  عییـشت  لسغ و  يارب  ناناملـسم  دش ، هک  حبـص  درک . میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  يراج و  نابز 
(. 154) دوب ایرکز  شناوج  رسپ  درپس  كاخ  هب  ار  وا  دوخ  تسد  اب  دناوخ و  زامن  هزانج 

ملاع رضحم 

دوش و نفد  سپـس  عییـشت و  دیاب  تسا و  نایم  رد  یـصخش  هزانج  رگا  هّللا ! لوسر  ای  درک : لاؤس  دمآ و  مرکا  لوسر  دزن  راصنا ، زا  يدرم 
ره رد  مینک ، تکرـش  اـج  ود  ره  رد  هک  تسین  مه  تصرف  تقو و  میوش ، یم  دـنم  هرهب  نآ  رد  تکرـش  زا  هک  تسه  مه  یملع  یـسلجم 

تکرـش نآ  رد  نم  ات  يراد  یم  تسود  راک  ود  نیا  زا  کیمادـک  وت  میناـم ، یم  مورحم  يرگید  زا  مینک  تکرـش  راـک  ود  نیا  زا  مادـک 
اناـمه نک . تکرـش  ملع  سلجم  رد  دـننک ، نفد  ار  نآ  دـنورب و  هزاـنج  هارمه  هک  دنتـسه  يرگید  دارفا  رگا  : ) دوـمرف مرکا  لوـسر  منک ؟

رازه هزور و  زور  رازه  تدابع و  بش  رازه  زا  راـمیب و  تداـیع  رازه  زا  هزاـنج و  عییـشت  رازه  رد  روضح  زا  ملع  سلجم  کـی  رد  تکرش 
هب یناد  یمن  رگم  اجک ؟ ملاع  رـضحم  رد  روضح  اجک و  اهنیا  تسا . رتهب  بجاو  ریغ  داهج  رازه  بجاو و  ریغ  جح  رازه  قدـصت و  مهرد 

مأوت ملع  اـب  ترخآ  اـیند و  ریخ  دریگ . یم  تروص  ادـخ  تداـبع  هک  تسا  ملع  هلیـسو  هب  دوش و  یم  تعاـطا  ادـخ  هک  تسا  ملع  هلیـسو 
(. 155 () تسا مأوت  لهج  اب  ترخآ  ایند و  رش  هک  روط  نامه  تسا ،

ینامی سوواط  ماشه و 

ار ادخ  لوسر  نامز  هک  یناسک  زا  یکی  داد  روتسد  دش . هکم  دراو  جح  دصق  هب  دوخ  تفالخ  مایا  رد  يوما ، هفیلخ  کلملادبع ، نب  ماشه 
. دنکب یتالاؤس  ناراگزور  نآ  رصع و  نآ  هب  عجار  وا  زا  ات  دننک  رضاح  تسا  هدش  لیان  ترـضح  نآ  تبحاصم  فرـش  هب  هدرک و  كرد 

رضاح ار  ( 156  ) نیعبات زا  یکی  سپ  تفگ : ماشه  دنا . هتـشذگرد  همه  تسا و  هدنامن  یقاب  یـسک  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  دـنتفگ  وا  هب 
يور ماشه ، يور  ولج  ار  دوخ  شفک  دش ، دراو  هک  یتقو  سوواط  دندرک . رضاح  ار  ینامی  سوواط  مینک . هدافتـسا  شرـضحم  زا  ات  دینک 
ریما اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ  یم  درک  یم  مالـس  سک  ره  هک  لومعم  فـالخرب  درک  مالـس  هک  مه  یتـقو  دروآرد . دوـخ  ياـپ  زا  شرف ،

تسـشن و ماشه  لباقم  رد  اروف  هوالع  هب  درواین . نابز  هب  ار  نینمؤملا ) ریما  ای  هلمج  درک و  تعانق  کیلع ) مالـسلا   ) هب سوواـط  نینمؤملا !
همه زا  دـهدب . نتـسشن  هزاجا  تفالخ  ماقم  دوخ  هکنیا  ات  دنداتـسیا  یم  هفیلخ  روضح  رد  ًالومعم  هکنآ  لاح  دـشن و  نتـسشن  هزاجا  رظتنم 

كانمـشخ تخـس  ار  ماشه  سوواط ، رادرک  راـتفر و  تسا .)؟ روطچ  تلاـح  ماـشه ! : ) تفگ یـسرپلاوحا  ناونع  هب  سوواـط  هکنیا  رتـالاب 
رد ار  تیاهـشفک  ارچ  يا !!!؟ هدرک  هچ  مدرک )؟ هچ  ( ؟ يدرک نم  روضح  رد  وت  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  تفگ : وا و  هب  درک  ور  تخاـس ،

هنوگ نیا  ارچ  یتسـشن ؟ نم  روضح  رد  نم  هزاـجا  نودـب  ارچ  يدرکن ؟ باـطخ  نینمؤملا  ریما  ناوـنع  هب  ارم  ارچ  يدروآرد ؟ نم  روـضح 
روضح رد  راـب  جـنپ  يزور  نم  هک  دوب  نیا  يارب  مدروآرد ، وت  روـضح  رد  ار  اهـشفک  هکنیا  اـما  يدرک ؟ یـسرپلاوحا  نم  زا  زیمآ  نیهوـت 

وت اعقاو  نوچ  مدناوخن ؛ نانمؤم  همه  ریما  ناونع  هب  ار  وت  هکنیا  اما  دریگ . یمن  مشخ  نم  رب  تهج  نیا  زا  وا  مروآ و  یمرد  تزع ، دنوادخ 
دنوادـخ اریز  مدـناوخ ؛ تدوخ  مان  هب  ار  وت  هکنیا  اما  دنیـضاران . وت  تموکح  تراما و  زا  نامیا  لها  زا  يرایـسب  یتسین ، نانمؤم  همه  ریما 

ایبنا ماقم  هب  ینیهوت  راک ، نیا  و  دـنک . یم  دای  یـسیع  ای  ییحی و  ای  دوواد و  ای  هب  اـهنآ  زا  نآرق  رد  دـناوخ و  یم  ماـن  هب  ار  دوخ  ناربمغیپ 
هزاـجا زا  شیپ  وت  روضح  رد  ارچ  یتـفگ  هکنیا  اـما  و  تسا . هدرک  داـی  ماـن  هب  هن  هینک  اـب  ار  بهلوبا  دـنوادخ  سکعرب ، دوـش ، یمن  یقلت 

هب نک  رظن  ینیبب ، ار  شتآ 2 لـها  زا  يدرم  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : هک  مدینـش  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  هکنیا  يارب  متـسشن ،
ارم سوواط ! يا  تفگ : ماشه  دیـسر ، اـجنیا  هب  هک  سوواـط  نخـس  دـنا .) هداتـسیا  وا  فارطا  رد  مدرم  تسا و  هتـسشن  شدوخ  هک  یـسک 

رام و نآ  گرزب ، سب  تسا  ییاهبرقع  اـهرام و  منهج  رد  هک  مدینـش  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  : ) تفگ سوواـط  نک . هظعوم 
نوریب تعرـس  هب  تکرح و  اج  زا  تفگ و  ار  نیا  سوواط  دـنک ) یمن  راتفر  تلادـع  هب  مدرم  اب  هک  دنتـسه  يریما  ندـیزگ  رومأم  اهبرقع 
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(. 157  ) تفر

یگتسشنزاب

یتسین و يریپ و  دوب . هدش  مه  روک  راک  رخآ  تشادن ، يا  هتخودنا  هریخذ و  اما  دوب ، هدیشک  تمحز  هدرک و  راک  يرمع  ینارصن ، درمریپ 
یم محرت  مدرم  درک . یم  ییادگ  داتـسیا و  یم  هچوک  رانک  دراذگن ؛ یقاب  شیارب  یهار  ییادـگ  زج  دوب و  هدـش  عمج  مه  اب  همه  يروک 

يزور ات  داد . یم  همادا  دوخ  راب  تلالم  یناگدـنز  هب  ریمن  روخب و  هار  نیمه  زا  وا  و  دـنداد . یم  وا  هب  يزیـشپ  هقدـص  ناونع  هب  دـندرک و 
ات داتفا  درمریپ  لاوحا  يوجتـسج  ددص  هب  یلع  دـید . لاح  نآ  هب  ار  وا  درک و  روبع  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 

دوجو رگید  یهار  ایآ  دـنک ؟ لفکت  ار  وا  هک  درادـن  يدـنزرف  ایآ  دـنیبب  تسا ؟ هداتفا  لاـح  نیا  زور و  نیا  هب  درم  نیا  هک  هدـش  هچ  دـنیبب 
دنداد تداهش  دندمآ و  دنتخانـش  یم  ار  درمریپ  هک  یناسک  دنکن ؟ ییادگ  دنک و  یگدنز  هنادنموربآ  رمع  رخآ  رد  درمریپ  نیا  هک  درادن 
دناوت یمن  ار ، مشچ  مه  هداد و  تسد  زا  ار  یناوج  مه  هک  نونکا  درک ، یم  راک  تشاد  مشچ  یناوج و  ات  تسا و  ینارصن  درمریپ  نیا  هک 

دیدیشک و راک  وا  زا  تشاد  ییاناوت  هک  یتقو  ات  بجع ! : ) دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دنک . یم  ییادگ  اعبط  درادن ، مه  يا  هریخذ  دنکب ، راک 
ماجنا تمدـخ  هدرک و  راک  هتـشاد  ییاناوت  هک  یتدـم  رد  هک  دـنک  یم  تیاکح  درم  نیا  قباوس  دـیا !؟ هتـشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  وا  نونکا 

يرمتـسم وا  هـب  لاـملا  تـیب  زا  دـیورب  دـنک ، لـفکت  ار  وا  تـسا  هدـنز  اـت  هـک  تـسا  عاـمتجا  تموـکح و  هدـهع  رب  نیارباـنب  تـسا . هداد 
(. 158 () دیهدب

یشورف هدرب  یتح 

همه دوب . ماع  صاخ و  فورعم  مرکا ، لوسر  هب  تبـسن  دوب  نوتیز  نغور  نتخورف  شراک  هک  يدرم  نازوس  قشع  يدنم و  هقالع  يارجام 
يراک ره  لابند  هب  وا  دوش . یم  بات  یب  دنیبن  ار  ترضح  نآ  زور  کی  رگا  دراد و  یم  تسود  ار  ادخ  لوسر  هناقداص  وا  هک  دنتسناد  یم 

هب درک و  یم  جـک  دوب  اجنآ  رد  ربمغیپ  هک  يرگید  هطقن  ره  ای  ادـخ  لوسر  هناخ  ای  دجـسم  فرط  هب  ار  دوخ  هار  لوا  تفر ، یم  نوریب  هک 
. تفر یم  دوخ  راک  لابند  هب  سپـس  تفاـی ، یم  ورین  تفرگ و  یم  رب  هشوت  ربمغیپ  ندـید  زا  دـناسر و  یم  ربمغیپ  هب  ار  دوخ  دوب  هناـهب  ره 

یم ندرگ  تیعمج  رـس  تشپ  زا  دـش ، یمن  هدـید  ربمغیپ  تفرگ و  یم  رارق  تیعمج  رـس  تشپ  وا  دـندوب و  ربـمغیپ  رود  مدرم  هک  یهاـگ 
تیعمج رـس  تشپ  زا  هک  دـش  وا  هجوتم  مرکا  ربمغیپ  زور  کی  دـتفیب . مرکا  ربمغیپ  لامج  هب  شمـشچ  هدـش  مه  راب  کی  دـیاش  ات  دیـشک 

زا سپ  زور  نآ  رد  درم  نآ  دـنیبب . ار  وا  تلوهـس  هب  دـناوتب  درم  نآ  ات  دیـشک  ار  دوخ  ًـالباقتم  مه  ربمغیپ  دـنیبب ، ار  ربمغیپ  دـنک  یم  یعس 
اب داتفا ، وا  هب  زور  نآ  رد  راب  نیمود  يارب  ادخ  لوسر  مشچ  هک  نیمه  تشگرب ، هک  دیـشکن  یلوط  اما  تفر  دوخ  راک  لابند  ربمغیپ  ندید 

ياهزور تشاد ، قرف  ترگید  ياهزور  اب  وت  زورما  : ) دومرف ربمغیپ  تسـشن . مرکا و  ربمغیپ  ولج  دـمآ  دـیبلط  کـیدزن  ار  وا  تسد  هراـشا 
! هّللا لوسر  ای  تفگ : ارچ .)؟ یتشگرب ، هبترم  ود  یتفر ، هکنآ  زا  سپ  زورما  اما  یتفر ، یم  تراک  لابند  دـعب  يدـمآ و  یم  راب  کـی  رگید 

ياعد وا  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  متـشگرب . راچان  مورب ، مراـک  لاـبند  متـسناوتن  هک  تفرگ  ار  ملد  وت  رهم  ردـقنآ  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح 
باحـصا زا  ادخ  لوسر  دوبن . يرثا  ربخ و  درم  نآ  زا  تشذگ و  زور  دنچ  دـشن . هدـید  رگید  اما  تفر  دوخ  هناخ  هب  زور  نآ  وا  درک . ریخ 

رب هچ  دـنیبب  دریگب و  يربخ  درم  نآ  زا  دورب  دـش  مزاـع  ادـخ  لوسر  مینیب . یمن  ار  وا  تسا  یتدـم  دـنتفگ : همه  تفرگ ، ار  وا  غارـس  دوخ 
هار دـنتخورف  یم  نوتیز  نغور  اجنآ  رد  هک  يرازاب  ینعی  تیزلا ) قوس   ) فرط هب  شناراـی  باحـصا و  زا  یهورگ  قاـفتا  هب  هدـمآ  شرس 
دنچ هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دیـسرپ ، ار  وا  لاوحا  ناگیاسمه  زا  تسین . یـسک  تسا و  لیطعت  دـید  دیـسر  درم  نآ  ناکد  هب  هک  نیمه  داتفا 

هچ . ) دوب وا  رد  دب  تلصخ  کی  اما  دوب ، ییوگتـسار  نیما و  درم  رایـسب  وا  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : اهنامه  تسا . هدرک  تافو  هک  تسا  زور 
رارق دوخ  تمحر  لومشم  دزرمایب و  ار  وا  ادخ  . ) تفرگ یم  ار  نانز  لابند  ًالثم  تشادن ، زیهرپ  تشز  ياهراک  یضعب  زا  يدب )؟ تلـصخ 
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(. 159 ( ) دیزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دوب  یم  مه  شورف  هدرب  رگا  هک  تشاد  یم  تسود  دایز  نانچ  نآ  ارم  وا  دهد .

شورف رایخ 

زا يرایـسب  دوب . نارظنبحاـص  يوگتفگ  ثحب و  دروم  تبون ، کـی  سلجم و  کـی  رد  نز  ندرک  هقـالط  هس  هلئـسم  يرجه ، مود  نرق  رد 
املع اما  تسا . تسرد  دوش  هلـصاف  اهنآ  نایم  رد  یعوجر  هکنیا  نودب  تبون  کی  رد  قالط  هس  هک  دندوب  دقتعم  رـصع  نآ  ياهقف  املع و 
ندرک قالط  هس  دنتفگ  یم  هعیش  ياهقف  دنتـسناد . یم  رثا  یب  لطاب و  ار  یقالط  نینچنیا  دوخ  ردقیلاع  ناماما  زا  يوریپ  هب  هعیـش  ياهقف  و 
قالط هرابود  دنک ، عوجر  سپـس  دـهد و  قالط  ار  نز  درم  هک  انعم  نیا  هب  دریگ ، تروص  تبون  هس  رد  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  نز 

زا دعب  دوش . یم  بلـس  درم  زا  هدع  رد  عوجر  قح  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دهد . قالط  تبون  نیموس  يارب  هاگنآ  دـنک ، عوجر  زاب  دـهد ،
اب دـنک و  جاودزا  يرگید  درم  اب  نز  نآ  ینعی  دریگ ؛ تروص  للحم )  ) تافیرـشت هکنآ  زا  دـعب  رگم  درادـن ، ددـجم  جاودزا  قح  زین  هدـع 
زا دعب  درک و  هقالط  هس  تبون  کی  رد  ار  دوخ  نز  هفوک ، رد  يدرم  دتفیب . ییادج  تافو  ای  قالط  هب  ناشنایم  دعب  دننک ، شزیمآ  رگیدکی 

ییادج میمـصت  هک  دوب  هدـش  ببـس  یئزج  بآرکـش  ترودـک و  کی  طقف  دوب و  دـنم  هقالع  دوخ  نز  هب  اریز  دـش ؛ نامیـشپ  دوخ  لمع 
ءاتفتـسا هعیـش  ياـملع  زا  ار  هلئـسم  نیا  دـنداتفا . ییوـج  هراـچ  رکف  هب  رفن  ود  ره  ور  نیا  زا  تشاد . هقـالع  دوـخ  رهوـش  هب  زین  نز  دریگب .

رهوش نز و  نونکا  مه  امـش  تلع  نیدـب  تسا و  رثا  یب  لطاب و  هدـش  عقاو  تبون  کی  رد  قالط  هس  نوچ  دـنتفگ  قاـفتا  هب  همه  دـندرک ،
و تسا . حیحـص  قالط  نآ  دـنتفگ ، یم  اهقف  املع و  ریاس  زا  يوریپ  هب  مدرم  هماع  رگید ، فرط  زا  اما  دـیتسه . رگیدـکی  یعرـش  ینوناق و 
نز و دوب . نایم  رد  ییوشانز  رما  رد  مارح  لالح و  ياپ  دوب ، هدمآ  شیپ  یبیجع  هلکشم  دنتشاد . یم  رذحرب  رگیدکی  ترـشاعم  زا  ار  اهنآ 

نیا زا  اهنآ  شزیمآ  دشاب و  حیحص  قالط  دنکن  هک  دندوب  نارگن  اما  دنهد ، همادا  دوخ  یگدنز  هب  قباس  لثم  هک  دندوب  لیام  ود  ره  رهوش 
مل ناک   ) ار هدش  عقاو  قالط  دنک و  لمع  هعیش  ياملع  ياوتف  هب  تفرگ  میمـصت  درم  دنـشاب . عورـشمان  اهنآ  هدنیآ  نادنزرف  مارح و  دعب  هب 

قداص ماما  دریگ . یمن  مارآ  نم  لد  يریگن  باوج  یسرپن و  ار  هلئـسم  نیا  قداص  ماما  زا  اصخـش  تدوخ  ات  تفگ  نز  دنک . ضرف  نکی )
زا ار  ترضح  نآ  یسابع ، هفیلخ  حافـس ، هک  دوب  یتدم  درب . یم  رـس  هب  هفوک ) کیدزن   ) هریح یمیدق  رهـش  رد  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع 

نخـس مه  ای  دنک  دمآ  تفر و  ماما  اب  تسناوت  یمن  یـسک  دوب و  هتـشاد  هاگن  رظن  تحت  فیقوت و  لاح  هب  ار  وا  اجنآ  رد  راضحا و  هنیدـم 
رد دوب و  هداتـسیا  ماـما  هاـگفیقوت  یکیدزن  رد  هک  زور  کـی  دـشن . قفوم  دـناسرب  ماـما  هب  ار  دوخ  هک  دیـشک  يا  هشقن  ره  درم  نآ  دوـشب .

رایخ یقبط  هک  داتفا  هفوک  فارطا  مدرم  زا  یتاهد  يدرم  هب  شمـشچ  ناهگان  دوب ، ماما  هناخ  هب  نتفای  هار  يارب  یهار  ندرک  ادـیپ  هشیدـنا 
تفر دـش . ادـیپ  يو  غامد  رد  قرب  لثم  يرکف  یتاهد ، درم  نآ  ندـید  اب  رایخ ! يآ  رایخ ! يآ  دیـشک : یم  دایرف  دوب و  هتـشاذگ  رـس  يور 

یتاـهد درم  نآ  زا  هاـگنآ  مهرد . کـی  مه  نیا  ریگب  مهرد . کـی  هب  یـشورف ؟ یم  دـنچ  هب  اـجکی  ار  اـهرایخ  نیا  همه  تفگ : وا  هب  وـلج 
یتاهد شوپور  وا  درک . لوبق  یتاهد  درم  دنادرگرب . وا  هب  يدوزب  داد  لوق  دشوپب و  دهدب  وا  هب  ار  دوخ  شوپور  هقیقد  دنچ  درک  شهاوخ 

يآ : ) دایرف تشاذـگ و  رـس  يور  ار  رایخ  قبط  دوب . هدـش  رایع  مامت  یتاهد  کی  تسرد  تخادـنا ، دوخ  ياپارـس  هب  یهاگن  دیـشوپ و  ار 
ماما هناخ  لباقم  هب  هک  نیمه  داد . رارق  قداص  ماما  هناخ  ولج  زا  ینعی  بولطم  تهج  رد  ار  دوخ  ریسم  اما  درک ، دنلب  ار  رایخ ) يآ  !( ) رایخ

هب ار  دوخ  دنوش ، هجوتم  بقارم  نیرومأم  هکنیا  نودب  تلوهس و  لامک  اب  اجنیا . ایب  شورفرایخ  ياهآ  تفگ  دمآ و  نوریب  یمالغ  دیـسر ،
دوخ نز  نم  هّللا ! لوسر  نبا  ای  یـسرپب .)؟ یهاوخ  یم  هچ  وگب  الاح  يدرب ! راک  هب  يا  هشقن  بوخ  ابحرم ! : ) دومرف وا  هب  ماما  دـناسر  ماما 

رثا یب  لطاب و  یقـالط  نینچ  نیا  دـنا  هتفگ  همه  ما  هدیـسرپ  هعیـش  ياـملع  زا  سک  ره  زا  هکنیا  اـب  ما ، هدرک  هقـالط  هس  تبون  کـی  رد  ار 
نیا اـب  ور  نیا  زا  منک . یمن  لوبق  نم  يریگن  باوج  ینکن و  لاؤـس  ماـما  زا  تدوـخ  اـت  دـیوگ  یم  دریگ ، یمن  مارآ  منز  بلق  زاـب  تسا ،
رهوش نز و  امـش  تسا ، هدوب  لـطاب  قـالط  نآ  هک  شاـب  نئمطم  ورب  . ) مریگب ار  هلئـسم  نیا  باوج  اـت  مدـناسر  امـش  هب  ار  مدوخ  گـنرین 

(160 () دیتسه رگیدکی  یعرش  ینوناق و 
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ءالع ما  یهاوگ 

زا هنیدـم ، هب  مرکا  لوسر  ترجه  تبـسانم  هب  هک  یناسک  هورگ  یلـصا و  نینکاس  هورگ  دـندوب : هورگ  ود  اـعومجم  هنیدـم  رد  ناناملـسم 
زا نوچ  نیرجاهم  دندش . یم  هدناوخ  راصنا )  ) یلـصا نینکاس  و  نیرجاهم ،)  ) دندوب هدمآ  جراخ  زا  هک  اهنآ  دندوب . هدمآ  هنیدم  هب  جراخ 
زا ینامناخ  یگدنز و  ناماس و  رـس و  دـندوب ، هتخاب  كاپ  یناقـشاع  هتـسش و  تسد  دـنزرف  نز و  زا  انایحا  تورث و  لام و  هناخ و  نطو و 

نامهم و باسح  دـندرک . یم  ییاریذـپ  دوخ  ياه  هناخ  رد  ار  دوخ  ینید  ناردارب  يدرمناوج ، تیاهن  اب  راـصنا  ور  نیا  زا  دنتـشادن ؟ دوخ 
رب ار  اهنآ  انایحا  دـندرک و  یم  بوسحم  دوخ  یگدـنز  لاـم و  کیرـش  ار  اـهنآ  دوب . یگنرکی  یگناـگی و  باـسح  دوبن ، راـک  رد  ناـبزیم 

. تسیز یم  راصنا  زا  یکی  هناخ  رد  دوب و  هدـمآ  هکم  زا  هک  دوب  نیرجاـهم  زا  یکی  نوعظم  نب  ناـمثع  (. 161) دنتشاد یم  مدقم  نتشیوخ 
لوسر اب  ادـتبا  زا  هک  دوب  یناسک  زا  دوب و  نامیا  اب  نانز  زا  هک  يراصنا ) ءالع  ما   ) اصوصخم هناخ ، دارفا  دـش . ضیرم  هناخ  نآ  رد  نامثع 

. تفر ایند  زا  يرامیب  نامه  هب  تبقاع  دش و  رتدیدش  زوربزور  شیرامیب  اما  دـندرک . یم  يراتـسرپ  وا  زا  هنامیمـص  دوب ، هدرک  تعیب  ادـخ 
نازیم دوب . یعقاو  ناملـسم  کی  یتسارب  وا  هک  دندوب  هتـسناد  هدرب و  یپ  نوعظم  نب  نامثع  لمع  هیاپ  نامیا و  تردـق  هب  ًالماک  هناخ  دارفا 

تداهش دنس ، ود  نیا  بجوم  هب  هک  دوب  یفاک  يداع  درف  ره  يارب  دندوب . هدروآ  تسد  هب  زین  وا  هب  تبـسن  ار  مرکا  لوسر  تبحم  هقالع و 
هب درک  ور  تقو  نامه  ءالع  ما  دش  دراو  مرکا  لوسر  دندوب  نفد  تامدقم  هیهت  لوغـشم  هک  یلاح  رد  تسا . تشهب  لها  نامثع  هک  دهدب 

دوخ تمحر  راوج  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  نونکا  نم  نامثع ! يا  داب  وت  لاح  لماش  ادـخ  تمحر  تفگ : نامثع و  هزاـنج 
دوخ تمحر  راوج  رد  ار  نامثع  دـنوادخ  هک  يدـیمهف  اجک  زا  وت  : ) دومرف مرکا  لوسر  دـش ، جراـخ  ءـالع  ما  ناـهد  زا  هملک  نیا  اـت  درب .

مـشچ ولج  زا  اه  هدرپ  همه  اـجنآ  رد  هک  ییاـیند  هب  تفر  ناـمثع  . ) مناد یم  هچ  نم  هنرگو  متفگ  يروط  نیمه  نم  هّللا ! لوسر  اـی  درب .)!؟
امش زا  یکی  هرابرد  ای  مدوخ  هراب  رد  مربمغیپ  هک  نم  میوگب ، وت  هب  اما  مراد . تداعس  ریخ و  دیما  وا  هراب  رد  نم  هتبلا  و  دوش . یم  هتـشادرب 
رگا درم  یم  هک  سک  ره  هراب  رد  درکن ، رظن  راهظا  نینچ  نیا  يدـحا  هراب  رد  سپ  نآ  زا  ءالع  ما  منک .) یمن  یعطق  رظن  راـهظا  نینچ  نیا 

ما تشذـگ ، نامثع  ندرم  زا  هک  یتدـم  زا  سپ  تسا .) یلاح  هچ  رد  ًالعف  وا  هک  دـناد  یم  دـنوادخ  طقف  : ) تفگ یم  دندیـسرپ ، یم  وا  زا 
مرکا لوسر  درک  لقن  مرکا  لوسر  يارب  ار  دوخ  باوخ  تشاد . قلعت  وا  هب  يراج  بآ  زا  يرهن  هک  یلاـح  رد  دـید  باوخ  رد  ار  وا  ءـالع 

(. 162 () دراد نایرج  نانچمه  هک  تسا  وا  لمع  رهن  نآ  : ) دومرف

بش همین  ناذا 

داژن تشاد  تسد  رد  ار  تردـق  درک و  یم  تموکح  زور  نآ  یمالـسا  روانهپ  روشک  رـسارس  رب  هک  يداژن  اهنت  نایوما ، تفالخ  هرود  رد 
يافلخ دنتفرگ . دوخ  رایتخا  رد  ار  اهبـصنم  اهتـسپ و  دـندرک و  هضبق  ار  اهتردـق  اجیردـت  نایناریا  یـسابع  يافلخ  نامز  رد  اما  دوب ، بارعا 

ار نایناریا  دننزب و  رانک  ار  برع  هک  دوب  نیا  رب  اهنآ  تسایس  دنتـشادن ؛ یـشوخ  لد  برع  مدرم  زا  دندوب  برع  ناشدوخ  هکنآ  اب  یـسابع 
تـشاد همادا  نومأم  نامز  ات  تسایـس  نیا  دندرک . یم  يریگولج  ناریا  دالب  زا  یـضعب  رد  یبرع  نابز  هعاشا  زا  یتح  دـنناسرب ، تردـق  هب 

دوب و یناریا  نومأم  ردام  دـندوب : ردام  ود  زا  مصتعم  نومأم و  تسـشن . تفالخ  دنـسم  رب  مصتعم  شردارب  نومأـم ، گرم  زا  سپ  (. 163)
لیام نایناریا  دوبن ، دنتشاد  تسد  رد  ار  هدمع  ياهتسپ  هک  نایناریا  لیم  قفاوم  مصتعم  تفالخ  ببـس  نیمه  هب  كرت . داژن  زا  مصتعم  ردام 
سابع شا  هدازردارب  هک  تشاد  نآ  میب  هراومه  دوب و  هدرک  كرد  ار  بلطم  نیا  مصتعم  دنناسرب . تفالخ  هب  ار  نومأم  رـسپ  سابع  دندوب 
ذوفن ولج  مه  دربب و  نیب  زا  ار  سابع  دوخ  مه  داتفا  رکف  هب  ور ، نیا  زا  دـیامن . هرـسکی  ار  راک  دـنک و  مایق  نایناریا ، کمک  هب  نومأـم ، نب 
هـشقن نایناریا ، ذوفن  زا  يریگولج  يارب  درم . نادنز  نامه  رد  وا  تخادنا و  نادنز  هب  ار  سابع  دریگب . دندوب  سابع  رادفرط  هک  ار  نایناریا 

ناتـسکرت و مدرم  زا  يداـیز  هورگ  روـظنم  نـیا  يارب  ددرگ . ناـیناریا  نیـشناج  هـک  دـنک  زاـب  اـهراک  رد  ار  يرگید  تردـق  ياـپ  دیــشک 
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مامز اهکرت  هک  دیـشکن  یلوط  درپس . نانآ  هب  ار  اهراک  داد و  چوک  تفالخ  زکرم  دادـغب و  هب  دـندوب  شرداـم  داژن  مه  هک  ار  رهنلاءارواـم 
نانیمطا دامتعا و  دوخ  هب  تبسن  اهکرت  هب  هک  رظن  نآ  زا  مصتعم  تفای . ینوزف  بارعا  نایناریا و  رب  ناشتردق  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  اهراک 

اهکرت دندش . یمالـسا  تموکح  نادیم  زات  هّکی  نانیا  یمک  تدـم  رد  ور  نیا  زا  درک ، یم  رتزاب  نانآ  يارب  ار  نادـیم  زور  هب  زور  تشاد ،
ات یمالسا  ندمت  همصاع  هب  ناشدورو  زاغآ  زا  نوچ  اما  دندوب . رادافو  مالسا  هب  تبسن  دندوب و  هتخومآ  یبرع  نابز  دندوب و  ناملسم  همه 

، دندوب هتفاین  یمالسا  يوخ  قلخ و  دنتشادن و  يدایز  ییانـشآ  یمالـسا  ندمت  بادآ و  فراعم و  هب  دوبن ، يدایز  هلـصاف  ناشنتفای  تردق 
يوخ قلخ و  دـندوب و  هتخومآ  ار  یمالـسا  بادآ  قالخا و  فراعم و  هنادـنم  هقالع  مه  دنتـشاد و  ندـمت  هقباس  مه  هک  نایناریا  فالخرب 
هماع دنتـشاد ، تسد  رد  ار  روما  مامز  نایناریا  هک  یتدم  رد  دنتفر . یم  رامـش  هب  یمالـسا  ناراذگتمدخ  مدقـشیپ  دوخ  دنتـشاد و  یمالـسا 

یـضاران و ار  مدرم  هماع  هک  دندرک  راتفر  هنایـشحو  نانچنآ  تردق  نتفرگ  تسد  رد  ذوفن و  تدـم  رد  اهکرت  اما  دـندوب  یـضار  نیملـسم 
، دنتخادرپ یم  نالوج  هب  دادغب  اه  هچوک  اهنابایخ و  رد  دندش و  یم  راوس  دوخ  ياهبسا  رب  هک  یماگنه  كرت  نازابرس  دنتخاس . نیگمشخ 
هدروخلاس و ناریپ  ناکدوک و  نانز و  هک  داتفا  یم  قافتا  رایـسب  ور  نیا  زا  تسه ؛ اهنآ  هار  ولج  رد  مه  یناـسنا  هک  دـندرک  یمن  هظحـالم 
زا ار  تختیاپ  دندرک  اضاقت  مصتعم  زا  هک  دندمآ  هوتس  هب  نانچنآ  مدرم  دندش . یم  لامدگل  اهنآ  ياهبسا  ياپ  تسد و  ریز  رد  زجاع  دارفا 

مـصتعم دیگنج . دـنهاوخ  وا  اب  دـنکن  لقتنم  ار  زکرم  رگا  هک  دـندرک  يروآدای  دوخ  ياضاقت  رد  مدرم  دـنک . لقتنم  رگید  ياج  هب  دادـغب 
همین ياهنیرفن  اب  ینعی  بش ؛ ياهریت  اب  دنتفگ : مراد . هدامآ  حلـسم  زابرـس  رازه  داتـشه  نم  دنگنجب ، نم  اب  دنناوت  یم  يورین  هچ  اب  تفگ :
سپ درک . لقتنم  ارماس  هب  دادغب  زا  ار  زکرم  درک و  تقفاوم  مدرم  ياضاقت  اب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  مصتعم  دـمآ . میهاوخ  وت  گنج  هب  بش 

هدـناشن تسد  هفیلخ  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  روما  مامز  ًالمع  اهکرت  زین  رگید  هفیلخ  دـنچ  رـصتنم و  لکوتم و  قثاو و  هرود  رد  مصتعم ، زا 
هب هک  یـسابع  يافلخ  زا  یکی  دندروخ . تسکـش  اما  دندمآرب ، اهکرت  تسد  ندرک  هاتوک  ددـص  رد  یـسابع  يافلخ  زا  یـضعب  دوب . اهنآ 

غلبم هاپس  نارـس  زا  یکی  زا  يریپ  ناگرزاب  دضتعم ، نامز  رد  دوب . دضتعملا )  ) تساک اهکرت  ذوفن  زا  يدح  ات  داد و  یتروص  رـس و  اهراک 
یم رابرد  هب  تقو  ره  اما  دوش ، لسوتم  هفیلخ  دوخ  هب  تفرگ  میمصت  راچان  دنک ، لوصو  تسناوت  یمن  هجو  چیه  هب  دوب و  راکبلط  يدایز 
دش سویأم  اج  همه  زا  هراچیب  ناگرزاب  دنداد . یمن  هار  وا  هب  يرابرد  نیمدختسم  نانابرد و  اریز  دیسر ؛ یمن  هفیلخ  ناماد  هب  شتسد  دمآ 
یم طایخ  نیا  تفگ  درک و  ییامنهار  رازاب ) هبنـش  هس   ) رد طایخ  رفن  کـی  هب  ار  وا  یـصخش  هکنیا  اـت  دیـسرن ، شرظن  هب  يا  هراـچ  هار  و 
مه وا  دزادرپب و  ار  دوخ  نید  هک  داد  روتـسد  یهاپـس  درم  نآ  هب  زین  طایخ  تفر . طایخ  دزن  ریپ  ناگرزاب  دـنک . زاب  وت  راـک  زا  هرگ  دـناوت 

اهنیا هک  تسا  روطچ  : ) دیـسرپ طایخ  زا  دایز  رارـصا  اب  درب ، ورف  یتفگـش  رد  تخـس  ار  ریپ  ناگرزاب  نایرج ، نیا  تخادرپ . یلطعم  نودب 
زا يزور  منک : تیاکح  وت  يارب  دـیاب  هک  مراد  یناتـساد  نم  تفگ : طایخ  دـننک .)؟ یم  تعاطا  ار  وت  ناـمرف  دـنرادن  اـنتعا  يدـحا  هب  هک 
زا دوب  هداب  تسم  هک  یلاح  رد  كرت  نارـسفا  زا  یکی  اـقافتا  تشذـگ ، یم  ناـبایخ  زا  تقو  ناـمه  زین  اـبیز  ینز  مدرک ، یم  روبع  ناـبایخ 

مدرم مشچ  لباقم  رد  راو  هناوید  داتفا  نز  نآ  هب  شمـشچ  ات  درک ، یم  اشامت  ار  مدرم  دوب و  هداتـسیا  هناخ  رد  ولج  هدمآ  نوریب  دوخ  هناخ 
هراک نیا  نم  دیسرب ، مدایرف  هب  سانلا  اهیا  دیشک : یم  داد  دش ، دنلب  هراچیب  نز  هثاغتسا  دایرف  دیـشک . دوخ  هناخ  فرط  هب  درک و  لغب  ار  وا 

زا سک  چیه  اما  موش ! یم  بارخ  هناخ  دهد ، قالط  ارم  مرب  رس  هب  هناخ  جراخ  رد  بش  کی  رگا  هدروخ  مسق  مرهوش  مراد ، وربآ  متـسین ،
یقامچ اب  وا  اما  دنک ، اهر  ار  نز  نیا  هک  مدرک  شهاوخ  رسفا  نآ  زا  سامتلا  یمرن و  اب  متفر و  ولج  نم  دیایب . ولج  درک  یمن  تأرج  سرت 

هب اعامتجا  مدرک و  عمج  ار  يا  هدع  متفر  نم  درب . هناخ  لخاد  هب  ار  نز  تسکـش و  مرـس  هک  دـیبوک  مرـس  هب  مکحم  تشاد  تسد  رد  هک 
رب دـندمآ و  نوریب  هناخ  زا  نارکون  ناراکتمدـخ و  زا  یهورگ  اب  شدوخ  ناهگان  میدرک ، اضاقت  ار  نز  يدازآ  میتفر و  رـسفا  نآ  هناخ  رد 

یمن نوریب  هراچیب  نز  رکف  زا  يا  هظحل  اما  متفر . دوخ  هناخ  هب  مه  نم  دـندش ، قرفتم  تیعمج  دـندز . کتک  ار  ام  همه  دـنتخیر و  اـم  رس 
هناخ و هب  رگید  دـش و  دـهاوخ  هابت  رمع  رخآ  اـت  شیگدـنز  دـنامب  درم  نیا  شیپ  حبـص  اـت  نز  نیا  رگا  هک  مدیـشیدنا  یم  دوخ  اـب  متفر ؛

درم نیا  متفگ  دوخ  اب  دش ؛ مسجم  منهذ  رد  يا  هشقن  ناهگان  مدرک . رکف  متـسشن و  رادـیب  بش  همین  ات  تشاد . دـهاوخن  هار  دوخ  هنایـشآ 
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لبق نز  و  درک . دهاوخ  اهر  ار  نز  تسا و  حبـص  دـنک  یم  لایخ  دونـشب  ار  ناذا  زاوآ  الا ن  رگا  تسین ، تقو  هجوتم  تسا و  تسم  بشما 
بقارم انمض  مدرک . دنلب  ار  ناذا  دایرف  هرانم  يالاب  زا  دجـسم و  هب  متفر  اروف  ددرگرب . دوخ  هناخ  هب  دناوت  یم  دسرب  رخآ  هب  بش  هکنآ  زا 

دندیـسرپ همه  دنتخیر و  اهنابایخ  هب  هدایپ  هراوس و  ياهزابرـس  جوف  مدید  ناهگان  هن ؛ ای  دوش  یم  دازآ  نز  نآ  منیبب  مدوب  نابایخ  هچوک و 
هک مدوب  نم  متفگ  مدرک و  یفرعم  ار  مدوخ  مدرک  تشحو  تخس  هکنیا  نمض  نم  تسیک ؟ تفگ  ناذا  بش  تقو  نیا  رد  هک  یـسک  نیا 

دیـسرپ نم  زا  تسا ، نم  رظتنم  هتـسشن  هفیلخ  مدید  دندرب . هفیلخ  دزن  ارم  تسا . هتـساوخ  ار  وت  هفیلخ  هک  نییاپ  ایب  دوز  دنتفگ  متفگ . ناذا 
اهنآ دننک  رـضاح  نز  نآ  اب  ار  رـسفا  نآ  داد  روتـسد  اجنامه  مدرک . لقن  شیارب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نایرج  یتفگ ؟ ناذا  بش  تقو  نیا  ارچ 

هک درک  دیکأت  داتسرف و  شرهوش  دزن  هناخ  هب  مه  ار  نز  نآ  داد . ار  رسفا  نآ  لتق  روتـسد  يرـصتخم  یـسرپزاب  زا  سپ  دندرک ، رـضاح  ار 
نم هب  دضتعم  هاگنآ  تسا . هدوب  ریصقت  یب  نز  هک  هدش  ملسم  هفیلخ  دزن  اریز  دنک ؛ يرادهگن  یبوخ  هب  وا  زا  دنکن و  هذخاؤم  ار  وا  رهوش 

مدرم ناـیم  رد  ربـخ  نیا  منک ، یم  یگدیـسر  نم  نک ، ارجا  ار  يراـکتبا  هماـنرب  نیمه  يدروخرب  یملاـظم  نینچ  هب  عقوم  ره  داد ، روتـسد 
(. 164) درک تعاطا  اروف  مداد  نامرف ، نویدم  رسفا  نیا  هب  نم  ات  هک  دوب  نیا  دنرب . یم  باسح  ًالماک  نم  زا  اهنیا  دعب  هب  نآ  زا  دش . رشتنم 

رهوش زا  تیاکش 

. درک یمن  راذگاو  رگید  سک  هب  تفرگ و  یم  هدـهع  هب  اصخـش  ار  تایاکـش  هب  یگدیـسر  راک  دوخ  تفالخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
یم راوید  هیاـس  رد  هراـمالاراد  نوریب  رد  وا  دـندرک  یم  تحارتـسا  دوـخ  ياـه  هناـخ  رد  زورمین  مدرم ، ًـالومعم  هک  مرگ  رایـسب  ياـهزور 
هار اهنابایخ  اه و  هچوک  رد  یهاگ  دنک . میلست  ار  دوخ  تیاکش  عنام  هطساو و  نودب  دشاب  هتـشاد  یتیاکـش  یـسک  انایحا  رگا  هک  تسـشن 
هب هدرک  قرع  هتـسخ و  مرگ ، رایـسب  ياهزور  زا  یکی  تفرگ . یم  رظن  تحت  کیدزن  زا  ار  یمومع  عاضوا  درک و  یم  سـسجت  داتفا ، یم 
هب مرهوش  مراد : یتیاکـش  تفگ  دمآ و  ولج  داتفا  یلع  هب  نز  مشچ  هک  نیمه  دید ، هداتـسیا  رد  ولج  ار  ینز  درک ، تعجارم  تموکح  رقم 
هب نوـنکا  دز . دـهاوخ  کـتک  ارم  مورب  هناـخ  هب  رگا  هدرک و  کـتک  هب  دـیدهت  ارم  هوـالع  هب  هدوـمن ، نوریب  هناـخ  زا  ارم  هدرک ، ملظ  نـم 
وت اب  ادخ  تساوخ  هب  مدوخ  دوشب . رتهب  يردـق  اوه  رـصع  نک  ربص  تسا . مرگ  یلیخ  اوه  الا ن  ادـخ ! هدـنب  . ) ما هدـمآ  وت  دزن  یهاوخداد 

رتشیب ددرگ و  نوزفا  وا  مشخ  هک  تسا  نآ  میب  دشکب ، لوط  هناخ  نوریب  رد  نم  فقوت  رگا  داد .) مهاوخ  وت  راک  هب  یبیترت  دمآ و  مهاوخ 
ادخ هب  هن  : ) تفگ یم  درک و  یم  همزمز  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  درک  دنلب  ار  رس  سپس  تخادنا ، نییاپ  ار  رس  يا  هظحل  یلع  دنک . تیذا  ارم 

مولظم لد  زا  دیاب  ار  ملاظ  بعر  تفرگ و  ملاظ  زا  دیاب  امتح  ار  مولظم  قح  تخادنا ، ریخأت  ار  مولظم  یهاوخداد  هب  یگدیـسر  دیابن  مسق !
)؟ تساجک امش  هناخ  منیبب  وگب  (. ) 165 () دنک هبلاطم  ار  دوخ  قح  دتسیاب و  ملاظ  لباقم  رد  میب  سرت و  تماهـش و  لامک  هب  ات  درک  نوریب 

ٌمالَـس هناـخ ! لـها  : ) درک داـیرف  دـنلب  زاوآ  هب  داتـسیا و  رد  تشپ  تفر ، ناـش  هناـخ  رد  هب  نز  نآ  قاـفتا  هب  یلع  میورب .) . ) تساـج نـالف 
قافتا هب  دراد ، لاس  تصـش  دودح  رد  هک  يدرمریپ  دـید  تخانـشن ، ار  یلع  ناوج  دوب . نز  نیمه  رهوش  هک  دـمآ  نوریب  یناوج  ْمُْکیَلَع .)

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  دزن . یفرح  اما  تسا ، هدروآ  دوخ  اـب  تعافـش  تیاـمح و  يارب  ار  درم  نیا  شنز  هک  دـیمهف  تسا . هدـمآ  شنز 
هدومن کتک  هب  دیدهت  هوالع  هب  يا . هدرک  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  ملظ و  وا  هب  وت  دیوگ : یم  دراد ، تیاکـش  وت  زا  تسا  وت  نز  هک  وناب  نیا  )

ای ما  هدرک  راتفر  بوخ  منز  اب  نم  هک  طوبرم  هچ  وت  هب  نک .) ینابرهم  یکین و  دوخ  نز  اـب  سرتب و  ادـخ  زا  میوگب  وت  هب  ما  هدـمآ  نم  يا 
مهاوخ شتآ  هدنز  هدنز  ار  وا  ینز  یم  فرح  وا  بناج  زا  وت  هدروآ و  ار  وت  هتفر  هک  الاح  اما  ما ، هدرک  کتک  هب  دیدهت  ار  وا  نم  یلب  دب !

مهد و یم  زردنا  ار  وت  نم  : ) تفگ هاگنآ  دیـشک ، نوریب  فالغ  زا  درب و  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  تفـشآرب ، ناوج  یخاتـسگ  زا  یلع  دز .
هدرک لایخ  دنازوس ، مهاوخ  ار  نز  نیا  نم  ییوگ  یم  احیرـص  یهد ، یم  ارم  باوج  روط  نیا  وت  منک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

یلع لباقم  رد  دمآ  یم  هک  سک  ره  دندش ، عمج  رانک  هشوگ و  زا  رباع  مدرم  دش  دنلب  هک  یلع  دایرف  تسا .) باسح  یب  ردق  نیا  ایند  يا 
تخاب ار  دوخ  تسا ، وربور  یـسک  هچ  اب  دش  هجوتم  هزات  رورغم ، ناوج  نینمؤملا )! ریما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : ) تفگ یم  درک و  یم  یمیظعت 
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منز رادربناـمرف  عیطم و  مهد  یم  لوق  تعاـس  نیا  زا  منک . یم  فارتـعا  دوخ  ياـطخ  هب  شخبب ، ارم  نینمؤملا  ریما  اـی  داـتفا . ساـمتلا  هب  و 
يروط هک  شاب  بظاوم  مه  وت  اـما  دوخ ، هناـخ  هب  ورب  نونکا  : ) دومرف نز و  نآ  هب  درک  ور  یلع  منک . تعاـطا  دـهد  ناـمرف  هچره  مشاـب ،

(. 166 !() ینک راداو  یلامعا  نینچ  نیا  هب  ار  وا  هک  ینکن  راتفر 

هناخ ياهراک 

، دنداد لیکـشت  كرتشم  یگدنز  دندرک و  جاودزا  مه  اب  هکنآ  زا  سپ  اهیلع  هّللا  مالـس  هیـضرم  يارهز  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
میراد تسود  ام  هّللا ! لوسر  ای  : ) دـنتفگ ترـضح  نآ  هب  دنتـشاذگاو ، مرکا  لوسر  تروشم  رظن و  هب  ار  هناـخ  ياـهراک  میـسقت  بیترت و 
يارهز هدـهع  هب  ار  یلخاد  ياهراک  یلع و  هدـهع  هب  ار  هناخ  نوریب  ياهراک  ربمایپ ، دـشاب .) امـش  رظن  اب  هناـخ  ياـهراک  میـسقت  بیترت و 
تبحم ینابرهم و  اب  ادخ  لوسر  دنداد و  تلاخد  دوخ  یـصوصخ  یگدنز  رد  ار  ادخ  لوسر  رظن  هکنیا  زا  ارهز  یلع و  تشاذـگ . هیـضرم 

راک زا  ار  وا  ادـخ  لوسر  هکنیا  زا  هیـضرم  يارهز  اصوصخم  دـندوب . دنـسرخ  یـضار و  داد ، رظن  درک و  لابقتـسا  اهنآ  داهنـشیپ  زا  صاـخ 
اب ندرک  ادیپ  راک  رـس و  زا  ارم  ادخ  لوسر  هک  مدش  لاحـشوخ  ایند  کی  : ) تفگ یم  درک ، یم  يدنـسرخ  راهظا  یلیخ  درک  فاعم  نوریب 

داد و یم  ماـجنا  یلع  ار  رازاـب  دــیرخ  تخوـس و  هـقوذآ و  بآ و  ندروآ  لـیبق  زا  ییاـهراک  خــیرات  نآ  زا  تـسا .) هدرک  فاـعم  نادرم 
تروص ارهز  هلیـسو  هب  هناخ  فیظنت  وشتـسش و  يزپشآ و  نان و  نتخپ  یتسد و  ایـسآ  هلیـسو  هب  وج  مدنگ و  ندرک  درآ  لیبق  زا  ییاهراک 

ربمایپ زور  کی  تخادرپ . یم  ارهز  کمک  هب  یلخاد  ياهراک  رد  تفای  یم  یتغارف  تقو  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  لاـح  نیع  رد  تفرگ . یم 
یلع منک ، راک  وا  ياج  هب  نم  ات  دیتسه  رت  هتـسخ  امـش  زا  کیمادـک  دیـسرپ  دـننک . یم  راک  مه  اب  هک  دـید  ار  نانآ  دـمآ و  نانآ  هناخ  هب 

تقوره فرط  نآ  زا  تخادرپ . راـک  هب  دوخ  یتخل  داد و  تحارتسا  ارهز  هب  مرکا  لوسر  تسا .) هتـسخ  ارهز  هّللا ! لوسر  اـی  : ) درک ضرع 
همادا نانچمه  شور  نیا  داد . یم  ماجنا  زین  ار  نوریب  راـک  هیـضرم  يارهز  دـمآ ، یم  شیپ  يداـهج  اـی  یترفاـسم  اـی  يراـتفرگ  یلع  يارب 

بحاـص هکنآ  اـت  دـندید . یمن  دـنمزاین  راکتمدـخ  هب  ار  دوخ  دـنداد و  یم  ماـجنا  ناـشدوخ  ار  دوخ  هناـخ  ياـهراک  ارهز  یلع و  تشاد ،
هناخ یلخاد  راک  اعبط  ماگنه  نیا  رد  دـندوشگ . مشچ  اـهنآ  يافـص  اـب  نشور و  یلو  رقحم  هبلک  رد  زیزع  یناـکدوک  دـندش و  ینادـنزرف 

هناـخ و بور  تفر و  دـید  تخوـس ، شزیزع  رـسمه  لاـح  هب  شلد  مالـسلا  هـیلع  یلع  زور  کـی  تـشگ . نوزفا  ارهز  تـمحز  رتداـیز و 
شیاهتـسد هدـیناخرچ  ار  یتسد  ایـسآ  دوخ  ياهتـسد  اب  هک  سب  زا  هوالع  هب  هدرک ، يدود  دولآرابغ و  ار  وا  ياه  هماـج  يزپشآ  ياـهراک 

شزیزع رـسمه  هب  تسا . هتـشاذگ  رثا  شا  هنیـس  يور  هدروآ  رود  هار  زا  هدیـشک و  شود  هب  یعقاوم  رد  هک  بآ  کـشم  دـنب  هدرک و  هلبآ 
هناخ هب  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  ارهز  دریگب . شدوخ  کمک  يارب  يراکتمدخ  ترضح  نآ  زا  دورب و  مرکا  لوسر  روضح  هب  درک ، داهنشیپ 

نآ روضح  رد  درک  مرـش  ارهز  دندوب . تبحـص  لوغـشم  هتـسشن و  مرکا  لوسر  رـضحم  رد  یهورگ  تقو  نآ  رد  اقافتا  تفر . مرکا  لوسر 
هتـشاد راک  وا  اب  شرتخد  هک  دیمهف  دش ، ارهز  تفر  دمآ و  هجوتم  مرکا  لوسر  تشگرب . هناخ  هب  درادب ، هضرع  ار  دوخ  ياضاقت  تیعمج 
يولهپ تقو  نآ  رد  ارهز  یلع و  اقافتا  تفر ، اهنآ  هناخ  هب  مرکا  لوسر  دـعب  زور  حبـص  تسا . هدرک  تعجارم  دوبن  یـضتقم  عقوم  نوچ  و 

ارهز یلع و  ْمُْکیَلَع .) ُمالَّسلَا  : ) تفگ دنلب  زاوآ  اب  قاطا  نوریب  زا  ادخ  لوسر  دندوب . هدیـشک  دوخ  يور  شوپور  کی  هدیمرآ و  رگیدـکی 
مرکا لوسر  ْمُْکیَلَع .) ُمـالَّسلَا  : ) دومرف راـب  نیموس  دـندرک . توکـس  مه  زاـب  ْمُْکیَلَع .) ُمـالَّسلَا  : ) تفگ مود  راـب  دـندادن ، باوـج  مرـش  زا 

، دـنداد یم  باوج  رگا  درک ، یم  مالـس  دـنلب  زاوآ  اب  قاطا  رد  ای  هناخ  رد  تشپ  زا  تفر ، یم  یـسک  هناخ  هب  هاگره  هک  دوب  نیا  شمـسر 
یم تعجارم  دینـش  یمن  باوج  مه  زاب  رگا  درک ، یم  رارکت  ار  دوخ  مالـس  راب  هس  ات  دـنداد  یمن  باوج  رگا  تساوخ و  یم  دورو  هزاجا 

مورحم ترـضح  نآ  تراـیز  ضیف  زا  درک و  دـهاوخ  تعجارم  ربمغیپ  دـنهدن ، ار  ربـمغیپ  مالـس  باوج  رگا  دـید  مالـسلا  هیلع  یلع  درک .
ارهز هب  تسشن ، اهنآ  رـس  يالاب  دش و  دراو  ربمغیپ  دییامرفب :) ِهّللا ، َلوُسَر  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَعو  : ) تفگ دنلب  زاوآ  اب  ور  نیا  زا  دنام ، دنهاوخ 

نم دـیهدب  هزاجا  هّللا ! لوسر  ای  : ) درک ضرع  یلع  وگب .)! ار  تراک  یتشاد ، يراک  امتح  یتشگرب ، يدـمآ و  نم  شیپ  زورید  وت  : ) تفگ
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دایز هناخ  یلخاد  ياهراک  مدید  نم  دوب  نیا  شتلع  مداتـسرف . امـش  شیپ  ار  ارهز  نم  دوب . هدمآ  يراک  هچ  يارب  ارهز  هک  میوگب  امـش  هب 
دولآرابغ و ار  ارهز  ياه  هماج  نتفر ، قاجا  ياپ  هناخ و  بور  تفر و  مدـید  تخوس . شلاح  هب  ملد  تسا . هداتفا  تمحز  هب  ارهز  هدـش و 

روضح هب  دیایب  متفگ  تسا . هتشاذگ  رثا  شا  هنیس  يور  بآ  کشم  دنب  هدرک ، هلبآ  یتسد  ایسآ  ندنادرگ  رثا  رد  شیاهتسد  هدرک ، يدود 
ای شدوخ  یگدنز  هک  تساوخ  یمن  مرکا  لوسر  دشاب .) ارهز  کمک  هک  میـشاب  هتـشاد  يراکتمدـخ  ام  سپ  نیا  زا  دـییامرف  ررقم  ات  امش 

. درب یم  رـس  هب  جاـیتحا  رقف و  رد  ماـیا  نآ  رد  هنیدـم  اریز  دـشاب ، رتـالاب  دنتـشاد  یمک  یلیخ  تاـناکما  هک  تـما  يارقف  دـح  زا  شنازیزع 
یم تشاد و  ییانـشآ  ارهز  شرتخد  هیحور  اب  فرط  نآ  زا  دندرک . یم  یگدنز  یتخـس  تیاهن  اب  نیرجاهم  يارقف  زا  يا  هدـع  اصوصخم 

دیراد لیم  : ) دومرف تهج  نیا  زا  دـهد ، یم  طاـشن  ورین و  وا  هب  ردـقچ  ادـخ  رکذ  تسا و  تیونعم  تداـبع و  هتفیـش  ردـقچ  ارهز  تسناد 
هّللا و َناْحبُس  رکذ  هبترم   33 دیباوخب ، دیتساوخ  تقو  ره  !( ) هّللا لوسر  ای  دییامرفب  ( )؟ دشاب رتهب  اهنیا  همه  زا  هک  مهدب  دای  امـش  هب  يزیچ 

کی هک  يرثا  زا  دـشخب ، یم  امـش  حور  رد  لـمع  نیا  هک  يرثا  دـینکن . شومارف  ار  ْرَبْـکَا  ُهّللَا  رکذ  هبترم  ِهّلل و 34  ُدْـمَْحلَا  رکذ  هبترم   33
ار رـس  دوب ، هدرواین  نوریب  شوپور  ریز  زا  ار  رـس  زونه  تقو  نیا  ات  هک  ارهز  تسا .) رتنوزفا  یـسب  دشخب  یم  امـش  یگدنز  رد  راکتمدـخ 

(. 167 () مدونشخ دنشاب ، دونشخ  ربمغیپ  ادخ و  هچنآ  هب  : ) تفگ مه  رس  تشپ  راب  هس  طاشن  یلاحشوخ و  اب  دروآ و  نوریب 

اه یقرواپ 

ناناملـسم یعامتجا  ینید و  ياهتیلاعف  شوجو و  بنج  زکرم  هکلب  دوبن  زامن  هضیرف  يادا  يارب  اهنت  مالـسا ، ردص  رد  هنیدـم ) دجـسم  -) 1
ربخ ره  زا  مدرم  دندرک و  یم  توعد  دجسم  رد  روضح  هب  ار  مدرم  دریگب ، تروص  یعامتجا  دش  یم  مزال  تقو  ره  دوب . دجـسم )  ) نامه

زا دندوب  هکم  رد  ات  ناناملـسم  دـش . یم  مالعا  مدرم  هب  اجنآ  رد  دـش  یم  هتفرگ  يدـیدج  میمـصت  ره  و  دـندش . یم  هاگآ  اجنآ  رد  یمهم 
یم هن  دـنهد و  ماـجنا  هـنادازآ  ار  دوـخ  یبهذـم  ضیارف  لاـمعا و  دنتـسناوت  یم  هـن  دـندوب . مورحم  یعاـمتجا  تیلاـعف  يدازآ و  هنوـگره 

ذوفن ناتسبرع  زا  يرگید  ساسح  هطقن  رد  مالـسا  هک  یتقو  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  دنریگ . ارف  هنادازآ  ار  دوخ  ینید  تامیلعت  دنتـسناوت 
قبط رهش و  نآ  مدرم  داهنشیپ  هب  انب  مرکا  ربمغیپ  دش . فورعم  ربمغیپ  رهـش  ینعی  یبنلا ) ۀنیدم   ) مان هب  اهدعب  دوب و  برثی )  ) شمان هک  درک 

يدازآ دندرک . ترجه  رهش  نیا  هب  اجیردت  زین  ناناملسم  ریاس  دومرف . ترجه  رهش  نیا  هب  دنتـسب ، ترـضح  نآ  اب  اهنآ  هک  ینامیپ  دهع و 
رظن رد  ار  ینیمز  هک  دوب  نیا  درک . رهش  نیا  هب  ترجاهم  زا  دعب  مرکا  لوسر  هک  يراک  نیلوا  دش . زاغآ  تقو  نیا  زا  زین  ناناملسم  تیلاعف 

ص ج 2 ، یفاک ، لوصا  -3 ص 10 . یئبمب ) پاچ   ) دیرملا ۀینم  -2 تخاس . اجنآ  رد  ار  دجـسم  نیا  باحـصا ، نارای و  کمک  اب  تفرگ و 
ٍۀَمْضَِقب َْولَو  ِهِْریَغ  ْنِم  ْمُکُدَحَا  ْنِعَتْسَی  ال  -) 5 ص 529 . ج 2 ، رداهب ) ریما  پاچ   ) لئاسو -4 عنق )  ) هدام راحبلا ، ۀنیفـس  و  ۀعانقلا ) باب   ) 139

-8 ص 68 . رصبلا ، لحک  -7 ِِهباحْصَا .) َْنَیب  ًاّزِیَمَتُم  ُهارَی  ْنَا  ِهِْدبَع  ْنِم  ُهَرْکَی  َهّللا  َّنِا  -) 6 ص 69 ) یمق ، ثدحم  رصبلا ، لحک  ( ؛) ٍكاوِس ْنِم 
یِطُْعا الام  ِهّللا  ِلوُسَِرب  َذُخَّا  ْنَا  ُهِرُْکا  : ) دیامرف یم  ماما  هک  تسه  ییاه  هلمج  راحب ، هحفص 27  رد  ص 21 و  یناپمک ) پاچ   ) ج 11 راحب ،

بحاصلا قح  ۀباحصلا و  نسح  باب : ، ) ج 2 یفاک ، لوصا  -9 ُّطَق .) ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یَتبارَِقب  ُْتلَکَا  ام  : ) دومرف هک  تسه  یتیاور  رد  و  ُهَْلثِم )
، رصبلا لحک  -12 . 83 ص ، رقاب ) ماما  تالاح   ) ج 11 راونالاراحب ، -11 هرامش 37 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  -10 ص 670 . رفسلا ) یف 
. دوب نایفسوبا  نب  دیزی  دنداد ، وا  هب  مالسا  رد  ار  ماش  تموکح  تراما و  هک  یسک  لوا  دش . حتف  رمع  تفالخ  نامز  رد  ماش  -13 ص 70 .

هیواعم دـش . راذـگاو  نایفـسوبا  نبا  ۀـیواعم  دـیزی ، ردارب  هب  تمعنرپ  ناتـسا  نیا  تموکح  وا  زا  دـعب  درم . درک و  تموکح  لاس  ود  دـیزی 
هب دـندش و  یم  بصن  لزع و  ماکح  دوز  هب  دوز  هک  رمع  نامز  رد  یتح  درک ، تموکح  رادـتقا  ذوفن و  لامک  اب  اجنآ  رد  مامت  لاس  تسیب 
رقم رد  هیواـعم  دـنک ، مرگ  ار  دوخ  ياـج  دـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ار  هطقن  کـی  تموـکح  لاـس  دـنچ  هک  دـش  یمن  هداد  هزاـجا  یـسک 

تسیب زا  سپ  داتفا . تفالخ  لایخ  هب  اهدعب  هک  درک  مکحم  ار  دوخ  ياج  يردق  هب  دشن . شمحازم  یـسک  دنام و  تباث  شیوخ  تموکح 
ماش رب  نیملسم  هفیلخ  ناونع  هب  رگید  لاس  تسیب  دیسر و  دوخ  يوزرآ  هب  دروآ  دوجو  هب  هک  ینینوخ  ياه  هنحـص  زا  دعب  تموکح  لاس 
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ناـهج هب  مشچ  هک  يزور  نیلوا  زا  ماـش  مدرم  تاـهج ، نیا  هب  درک . تموـکح  زور  نآ  یمالـسا  عیـسو  روـشک  ورملق  ياهتمـسق  ریاـس  و 
نارود رد  دنتـشاد . تموصخ  نایمـشاه  اب  میدق  زا  اهیوما  میناد  یم  هکنانچمه  و  دندش . گرزب  نایوما  تسد  ریز  رد  دـندوشگ ، یمالـسا 

هک لوا  زا  ماش  مدرم  نیاربانب ، درک  ادیپ  زکرمت  یلع  لآ  رد  دش و  رتیوق  رتدیدش و  نایمشاه  اب  نایوما  تموصخ  مالسا ، روهظ  اب  مالسا و 
ناکرا زا  ار  یلع  لآ  ینمـشد  اهیوما  ءوس  تاغیلبت  يور  و  دندرپس . لدب  زین  ار  یلع  لآ  ینمـشد  دـندرپس ، لد  هب  دندینـش و  ار  مالـسا  مان 

ج 2، یفاک ، لوصا  -15 ص 4 . یمق ، ثدحم  رودصملا ، ۀثفن  -14 دوب . فورعم  اهنآ  زا  يوخ  قلخ و  نیا  هک  دوب  نیا  دندرمـش . یم  نید 
نرق لیاوا  دودح  رد  -17 یفالتخا ) اب   ) ص 598 زیربت ) پاچ   ) ج 9 راحب ، زین  ص 63  ِۀَِّیناْسنَْالا ، َِۀلادَعلا  ُتوص  ّیلَع  ُمامِْالَا  -16 ص 404 .

یگدنز رد  یصاخ  شور  هتـسد  نیا  دندیمان . یم  یفوص ) دهاز و   ) ار دوخ  هک  دندمآ  دوجو  هب  نیملـسم  نایم  رد  يا  هتـسد  يرجه ، مود 
زا هک  دندوب  یعدم  تسا . نیمه  مه  نید  هار  هک  دندرک  یم  دومناو  نینچ  و  دندرک . یم  توعد  شور  نامه  هب  مه  ار  نارگید  دنتـشاد و 

نارگید اهنیا  دنیـشنب . یلاع  نکـسم  رد  ای  دروخب ، عوبطم  ياذغ  ای  دشوپب ، بوخ  هماج  دیابن  نمؤم  مدآ  تسج ، يرود  دیاب  ایند  ياهتمعن 
زا رود  ایند و  لها  ار  نانآ  و  دـندرک . یم  تمالم  ریقحت و  تخـس  دـنهد  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  بهاوم  نیا  انایحا  دـندید ، یم  هک  ار 
رد نانوی و  رد  تشاد . هقباس  ناهج  رد  کلـسم  شور و  نیا  دوب . رکفت  زرط  نیمه  يور  قداص  ماما  رب  نایفـس  داریا  دـندناوخ . یم  ادـخ 

شور و نیا  دنداد . ینید  گنر  نآ  هب  دش و  ادیپ  مه  نیملسم  نایم  رد  هتشاد ، دوجو  شیب  مک و  کلسم  نیا  ایند  ياج  همه  رد  هکلب  دنه 
هک دمآ  دوجو  هب  نیملسم  نایم  رد  یصوصخم  بتکم  تفگ  ناوت  یم  درک و  ادیپ  یبیجع  ذوفن  تفای و  همادا  دعب  ياهلسن  رد  کلسم  نیا 

نیا ذوفن  دـش . مالـسا  ياهروشک  رخأت  طاـطحنا و  شا  هرمث  دوب و  اـهراک  رد  يدـیقال  یگدـنز و  لوصا  ندرمـشن  مرتحم  شمیقتـسم  رثا 
دهز و مان  هب  صوصخم  رکفت  زرط  نیا  عویش  هدوبن ، دنا  هدش  هدیمان  یفوص )  ) مان هب  امسر  هک  یتاقبط  نایم  رد  اهنت  هفـسلف ، نیا  بتکم و 
زا رتمک  دـننک ، یم  هدرک و  دادـملق  یفوص  دـض  ار  دوخ  انایحا  هک  یمالـسا  یبهذـم  ياههورگ  تاقبط و  ریاس  نایم  رد  ایند  كرت  اوقت و 

نیا هک  تسین  کش  دنا . هدوبن  رکفت  زرط  نیا  ياراد  دنا ، هدـش  هدـیمان  یفوص  هک  یناسک  مامت  تفگ  ناوت  یم  مه  و  تسا . هدوبن  هیفوص 
نیا اب  دیاب  و  ددرگ . یم  عامتجا  یحور  جلف  بجوم  هک  كانرطخ  يرامیب  کی  درک ، یقلت  یعامتجا  يرامیب  عون  کی  دیاب  ار  رکفت  زرط 

يرامیب نیا  اب  هزرابم  کیچیه  دوش ، یم  هدش و  مان  نیا  هب  هک  ییاه  هزرابم  هنافـسأتم  درب . نیب  زا  ار  رکفت  زرط  نیا  درک و  هزرابم  يرامیب 
تـسه اسب  يویند و  بصانم  ندوبر  يارب  هزرابم  انایحا  تسا و  صاخـشا  دارفا و  ظافلا و  امـسا و  اب  هزرابم  تسین . رکفت  زرط  نیا  اب  ینعی 

لهج تلع  هب  هکنآ  ای  دنشاب . یم  يرامیب  نآ  عویـش  لماع  دنتـسه و  التبم  رتشیب  يرامیب  نآ  هب  ناشدوخ  فوصت ، اب  ناگدننک  هزرابم  هک 
، دـسر یم  اهنآ  هب  یـسک  رتمک  تسد  تسا و  تیناسنا  راکهاش  هک  فیطل  یلاع و  راکفا  هلـسلس  کی  ناگدـننک ، هزراـبم  كرد  روصق  و 

نخـس رد  نتم ، ثیدح  رد  هک  دشاب  رکفت  زرط  نآ  يرامیب و  نآ  اب  هزرابم  تروص  هب  دـیاب  فوصت  اب  هزرابم  دریگ . یم  رارق  هلمح  دروم 
هک مان  ره  هب  دوش ، زاربا  هک  تیعمج  ره  فرط  زا  دـشاب و  هک  اج  ره  رد  دوش ، هزراـبم  نآ  اـب  دـیاب  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناـیب 

هدرک و ادیپ  یمیظع  عویش  هنافسأتم  هک  رکفت  زرط  نیا  در  رد  تسا  ینایب  نیرت  عماج  ناتـساد  نیا  رد  ماما  نایب  لاح ، ره  هب  دوش . هدناوخ 
ْنَم َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامی  ـْالاَو  َراّدـلا  ُؤَّوَبَت  َنیذَّلاَو  -) 18 تسا . هدنام  طوبـضم  ظوفحم و  ثیدـح  بتک  رد  عماج ، نایب  نیا  هناتخبـشوخ 

َِکئلُواَف ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَمَو  ٌۀَـصاصَخ  ْمِِهب  َناـک  َْولَو  ْمِهِـسُْفنَا  یلَع  ّنوُِرثُْؤیَو  اُوتُوا  اّـمِم  ًۀَـجاح  ْمِهِروُدُـص  یف  َنوُدِـجَی  ـالَو  ْمِْهَیِلا  َرَجاـه 
اوُقْفنَا اذِا  نیذَّلاَو  -) 20 هیآ 8 ) رهد ، هروس  (، ) ًاریسَاَو ًامیتَیَو  ًانیکْـسِم  ِبُح  ِهّ یلَع  َماعطَّلا  َنوُمِعُْطیَو  -) 19 هیآ 9 ) رشح ، هروس  ( ) َنوُِحْلفُْملاُمُه
ِطْـسَْبلا َّلُک  اهْطُْـسبَت  الَو  َکِْقنُع  یِلا  ًَۀلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  الَو  -) 21 هیآ 67 ) ناقرف ، هروس  ( ) ًاماوَق َِکلذ  َْنَیب  َناـکَو  اوُُرتْقَی  َْملَو  اُوفِرُْـسی  َْمل 
یْنلَعْجا َلاق  -) 23 هیآ 35 ) هروس ص ، (، ) يدـَْعب ْنِم  ٍدَـحَِال  یغَْبنَی  ًاْکُلم ال  یل  ْبَهَو  -) 22 هیآ 29 ) ءارـسا ، هروس  (، ) ًاروُسْحَم ًامْوَلَم  َدُعْقَتَف 

ص 65 هشیعملا ) باب   ) یفاک ج 5 و  ص 348 354 . لوقعلا ، فحت  -24 هیآ 57 ) فسوی ، هروس  (، ) ٌمیلَع ٌظیفَح  ّینِا  ِضْرَـْالا  ِِنئازَخ  یلَع 
عقاو رگید  فرط  زا  ریبز  هحلط و  هشیاع و  فرط و  کی  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیب  هرـصب  یکیدزن  رد  لمج  گـنج  -25 . 71
ینعی یبرع  رد  لمج   ) درک یم  يربهر  ار  هاپـس  دوب ، رتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  هشیاع  هک  دش  هدیمان  لمج ) گنج   ) تبـسانم نیا  هب  دش ،
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هک ترضح  نآ  هنالداع  تریس  ندید  مالسلا و  هیلع  یلع  رب  تفالخ  رارقتـسا  زا  دعب  هلـصافالب  ریبز  هحلط و  هشیاع و  ار  گنج  نیا  رتش .)
لوصا -27 هبطخ 208 . هغالبلا ، جهن  -26 دش . مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  اب  يزوریپ  و  دندرک . اپب  دش  یمن  لئاق  فارـشا  تاقبط  يارب  يزایتما 

ص 116. همان ، یلازغ  -29 مارو . هعومجم  زا  لقن  رتش ،)  ) هدام راـحبلا ، ۀنیفـس  -28 ص 260 . نیملـسملا ) ءارقف  لضف  باـب   ) ج 2 یفاک ،
ِلَُلق یلَع  اُوتاـب  - 32 ص 82 . رقاب ، ماـما  تـالاح  ج 11 ، یناپمک ) پاچ   ) راونـالاراحب -31 ص 211 . مالـسا ، رد  یلقع  موـلع  خـیرات  -30

ْمِِهْنفَد ِدَْعب  ْنِم  ٌخِراص  ْمُهدان  اَولِْزن  امَْسِئب  ای  ًارّفُح  اُونِکُْساَو  ْمِِهِلقاعَم  ْنَع  ٍّزِع  َدَْعب  اُولِْزُنتْساَو  لَلُقلا  ُمُهْعَْفنَت  ْمَلَف  ِلاجِّرلا  ُْبلُغ  ْمُهُسِرَْحت  ِلابْجَْالا 
َْکِلت ْمُهََلئاس  َنیح  ْمُْهنَع  ْربَْقلا  َحَْـصفَاَف  ُلَلُکْلاَو  ُراتْـسَْالا  ُبَرُْـضت  اِهنوُد  ْنِم  ًۀَـمَّعَنُم  َْتناک  یتَّلا  ُهوُجُوْلا  َْنیَا  ُلَـلُحْلاَو  ُناـجیّتلاَو  ُرِواـسَْالا  َْنیَا 

، يداه ماما  لاوحا  ج 2 ، راونالاراحب ، اُولُِکا 33- ْدَق  ِلْکَْالا  َدَْعب  َمْوَیْلا  اوُحَبْصَاَف  اُوبَرَـش  امَو  ًارْهَد  اُولَکَا  ام  َلاط  ْدَق  ُلِقَْتنَت  ُدوُّدلا  َاْهیَلَع  ُهوُجُوْلا 
ُمامِالَا -36 ص 25 ) ج 10 ، راونالاراحب ، (، ) ُراّدلا َُّمث  ُراْجلَا  َّیَُنب ! ای  -) 35 اضر ص 39 . ترضح  تالاح  ج 12 ، راونالاراحب ، -34 ص 149 .

ج راونالاراحب ، -37 ص 185 . ج 4 ، توریب ) پاچ   ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  و ر.ك : ص 49 . ِۀَِّیناْسنِْالا ، ِۀـَلادَْعلا  ُتْوَص  ّیلَع 
ثیدح نینمؤملا ) یلع  قفرلا  بابحتسا  باب   ) ص 494 لئاسو ج 2 ، -39 ص 469 . ج 2 ، لئاسو ، -38 ص 116 . قداص ، ماما  تالاح  ، 11

ٌلُجَر َکَّنَا  -) 42 ص 668 . راوجلا ) قح  باب   ) ج 2 یفاک ، لوصا  -41 یسابع . يدهم  تالاح  ج 2 ، يدوعسم ، بهذلا  جورم  -40 3 و 9 .
، راحب -44 3 و 4 . ثیدح 1 ، ص 329 ، ملسملاب ) رارضالا  زاوج  مدع  باب :  ) هعفـشلا باتک  لئاسو ج 3 ، -43 رارِض ) الَو  َرَرَـض  الَو  ُّراضُم 
ص 121) ج 11 ، راونالاراحب ، (، ) ِلالَْحلا ِبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَا  ِفُویُّسلا  ُةَدـِلاُجم  ُفِداصُم  ای  -) 45 هننس ) هریـس و  هقالخا و  مراکم  باب : ، ) ج 6

ُْتیَْبلاَو ُهَتَاْطَو  ُءاحْطَْبلا  ُفِْرعَت  يذـّلاَذه  - 48 ص 117 . ج 11 . راونالاراحب ، -47 هننـس ) هریـس و  هقالخا و  مراکم  باـب :  ) ج 6 راحب ، -46
َتْرَْکنَا ْنَم  ُفِْرعَت  ُبْرُْعلَا  ِهِِرئاِضب  اذـه  ْنَم  َُکلُوق  َْسَیلَو  ُمَلَْعلا  ُرِهاّطلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلا  اَذـه  ِلُک  ْمِهّ ِهّللاِدابِع  ِْریَخ  ُْنبا  اَذـه  مَرَْحلاَو  َّلِْـحلاَو  ُُهفِْرعَی 

ص 582. لئاسو ج 2 ، -52 . 613 ص ، زیربت ) پاچ   ) ج 9 راونالاراحب ، -51 ص 14 . ،ج 12 ، راحب -50 ص 36 . ج 11 ، راحب ، ُمَجَْعلاَو 49-
داشرا -55 ص 212 . ج 2 ، لـئاسو ، -54 ص 49 . رداـهبریما ) پاـچ  . ) لـئاسو ج 2 ص 110 . یناـپمک ) پاـچ   ) ج 11 راونـالاراحب ، -53

رد همالع  زا  لقن  هب  ص 153 ، یفاحلا ، ناونع : لیذ  ج 2 ، یمق ، ثدحم  باقلالاو ، ینکلا  -57 ص 31 . ج 12 ، راونالاراحب ، -56 یملید .
فورعم بهذـم  تسا و  تعامج  تنـس و  لها  هناـگراهچ  ياـهماما  زا  یکی  رماـع ، یبا  نب  کـلام  سنا  نب  کـلام  -58 همارکلا . جاـهنم 

بتکم یعفاش . درگاش  لبنح  نب  دـمحا  دوب و  کلام  رگاش  یعفاش  هفینحوبا . رـصع  اب  تسا  نراـقم  يو  رـصع  تسوا . هب  بوسنم  یکلاـم 
فـالخرب دوب ، ساـیق  يأر و  رب  یکتم  رتشیب  هفینحوبا  بتکم  اریز  تفر ؛ یم  رامـش  هب  هفینحوبا  یهقف  بتکم  لـباقم  هطقن  کـلام ، یهقف 

ص 286) ج 3 ،  ) نایعالا تایفو  رد  ناکلخ  نبا  لقن  قباطم  لاح ، نیع  رد  دوب ، ثیدـح  تنـس و  رب  یکتم  رتشیب  هک  کـلام  یهقف  بتکم 
یم دوب ، كانتـشحو  نارگن و  تسا  هداد  اوتف  شیوخ  يأر  هب  دراوـم  یخرب  رد  هکنیا  زا  تسیرگ و  یم  تخـس  ندرم  یکیدزن  رد  کـلام 

زا مشاب .) دازآ  ناهانگ  نآ  هعبت  زا  مروخب و  يا  هنایزات  اهاوتف  نآ  زا  کی  ره  ياج  هب  میضار  مدوب و  هدادن  اوتف  يأر  هب  شاک  يا  : ) تفگ
سابعلا ینب  تعیب  تسا و  حیحص  دش  دیهش  هک  ضحم ) هّللادبع  نب  دمحم  تعیب  : ) دوب دقتعم  هک  هدش  هدرمـش  بلطم  نیا  کلام ، رخافم 

. دومن یمن  اورپ  سابعلا  ینب  توطـس  زا  درک و  یمن  عاـنتما  شیوخ  هدـیقع  نیا  راـهظا  زا  کـلام  تسین . حیحـص  هدوب  روز  رب  ینبم  نوچ 
هنایزات نیمه  اقافتا  و  دندز . يو  هب  یتخس  هنایزات  روصنم ، حافس و  يومع  یـسابع ، نامیلـس  نب  رفعج  روتـسد  هب  هک  دش  ببـس  رما  نیمه 

رد نوچ  کـلام  ص 285  نایعالا ج 3 ، تایفو  ر.ك : دـنک . ادـیپ  يرتدایز  تیبوبحم  ترهـش و  مارتحا و  کلام  هک  دـش  ببـس  ندروخ 
لقن قباطم  و  دنا . هدرک  تیاور  ثیدح  ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  یناسک  زا  درک و  یم  دمآ  تفر و  دایز  قداص  ماما  رـضحم  هب  دوب ، هنیدم 

هب ماما  تفر ، یم  قداص  ماما  رضحم  هب  کلام  هک  یماگنه  قودص ، یلاما  عیارـشلا و  للع  لاصخ و  ياهباتک  زا  ص 109 ) ج 11 ،  ) راحب
داش تخـس  تفرگ ، یم  رارق  ماما  دـقفت  دروم  هکنیا  زا  کلام  و  مراد ) یم  تسود  ار  وت  نم  : ) دومرف یم  وا  هب  هاگ  دومرف و  یم  تبحم  وا 

رد هشیمه  ار  وا  متشاد ، دش  دمآ و  قداص  ماما  روضح  هب  یتدم  نم  : ) تفگ یم  ص 3 )  ) قداصلا مامالا  باتک  لقن  هب  کلام  تشگ . یم 
هب هدینشن و  یـشوگ  هدیدن و  یمـشچ  تدابع ، اوقت و  ملع و  رد  دمحم  نب  رفعج  زا  رتلـضاف  مدید . یم  نآرق  توالت  ای  هزور  ای  زامن  لاح 
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ادـخ زا  هک  دوب  داّهز  داّبع و  ناگرزب  زا  وا  : ) دـیوگ یم  قداص  ماما  هراب  رد  راحب  لقن  هب  هک  تسا  کلام  مه  و  تسا ) هدرکن  روطخ  یبلق 
، دینش یم  هک  ار  ادخ  لوسر  مان  دوب . ضیف  رپ  شـسلجم  دوب . ترـشاعم  شوخ  سلجم و  شوخ  تسناد . یم  ثیدح  رایـسب  دیـسرت و  یم 
-61 ص 599 . ج 9 ، راـــحب ، و  ص 531 ، ج 2  لـئاسو ، -60 ص 109 . ج 11 . راونـالاراحب ، -59 درک .) یم  رییغت  شتروــص  گــنر 

یبا نبا  حرش  -63 ص 477 . ج 2 ، لئاسو ، ص 24 و  ءاذبلا ) باب   ) یفاک ج 2 -62 ج 2 ص 531 . لئاسو ، ص 266 و  ج 11 ، راونالاراحب ،
ص ج 3 ، ناکلخ ، نبا  خیرات  ص 400 و  ج 2 ، یمق ، ثدحم  یهتنملا ، ۀمتت  -64 ص 389 . ج 4 ، توریب ) پاچ   ) هغالبلا جهن  رب  دـیدحلا 
زا یعمج  اهنآ  دـندش و  ادـیپ  نیفـص  ۀـثداح  رد  تسخن  میناد  یم  هکناـنچ  جراوخ  دـنجراوخ . هناگـشش  قرف  زا  یکی  هیـضابا ) -) 65 . 44

دندرک و یم  راک  هدیقع  يانبم  رب  یفرط  زا  نوچ  هتسد  نیا  دندیروش . ترضح  نآ  رب  دندش و  یغای  هک  دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  باحـصا 
ياهتموکح محازم  هشیمه  دندش و  ادیپ  نیملـسم  نایم  رد  هک  دندوب  ییاهتیعمج  نیرتکانرطخ  زا  دندوب ، بصعتم  لهاج و  رگید  فرط  زا 

قفتم اهنآ  اب  هدـیقع  رد  هک  ار  نیملـسم  ریاس  ابلاغ  دنتـشاد و  قاـفتا  ناـمثع  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  يربت  رد  اـمومع  جراوخ  دـندوب . تقو 
اهنآ لام  نوخ و  اساسا  دنداد و  یمن  ثرا  اهنآ  هب  دنتسناد و  یمن  زیاج  ار  نیملـسم  رگید  اب  جاودزا  دنتـسناد ، یم  كرـشم  رفاک و  دندوبن 

لام و دنتسناد و  یم  حیحص  ار  نانآ  تداهش  یتح  جاودزا و  دندوب ، رتمیالم  جراوخ  قرف  ریاس  زا  هیضابا  هقرف  یلو  دنتـسناد ، یم  حابم  ار 
درک جورخ  يوما  يافلخ  دـهع  رخاوا  رد  هک  ضابا  نب  هّللادـبع  ماـن  هب  تسا  يدرم  هیـضابا  سیئر  دندرمـش . یم  مرتحم  زین  ار  اـهنآ  نوخ 
لیذ ص 174 ، ج 2 ، رصم ) پاچ   ) يدوعـسم بهذلا ، جورم  -66 ص 172 و 212 ) رـصم ، پاچ  ج 1 ، یناتـسرهش ، لحن  للم و  (ر.ك :

(، شیاین  ) باتک همجرت  همدقم  -68 يرشخمز . راربالا  عیبر  زا  لقن  هب  ص 76 ، یمق ، ثدحم  هیهبلا ، راونالا  -67 زیزعلادبع . نب  رمع  لاوحا 
( نیقیلاو نامیالا  ۀـقیقح  باب :  ) ج 2 یفاک ، -69 راشتنا . تکرش  تایرـشن  زا  یتعیرـش ، یقت  دمحم  ياقآ  ملق  هب  لراک ، سیـسکلآ  فیلأت 

عیاقو خیراوتلا ، خسان  و  ص 175 177 . توریب ) پاچ   ) ج 4 دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 321 338 و  ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  -70 ص 53 .
: باب  ) یفاک ج 2 -72 ،ج 11،ص 120 ) راونالاراحب (،) ِۀـشَیعَْملا ِبَلَط  یف  ِسْمَّشلاِّرَِحب  ُلُجَّرلا  يَّذَءاَـتَی  ْنَا  ُّبِحَا  ّینِا  -) 71 ترجه . زا  لـبق 
-75 يدقاو . يزاغم  زا  لقن  ص 568 570  ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  -74 ص 105 . ج 11 ، راونالاراحب ، -73 ص 666 . راوجلا ) قح 
-79 ص 79 . یمق ، ثدحم  رصبلا ، لحک  -78 ص 115 . ج 21 ، راونالاراحب ، -77 ص 462 . ج 2 ، لئاسو ، -76 ص 457 . ج 2 ، لئاسو ،
، تانجلا تاضور  -83 ص 265 . ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  -82 ص 57 . ج 2 ، لئاسو ، -81 هیآ 27 . هدئام ، هروس  -80 هیآ 160 . ماعنا ، هروس 

یلع دمحم  موحرم  فیلأت  يرونخـس ، نییآ  -85 و 383 . ص 382  وسور ، ری  یپ  موـلع  خـیرات  -84 ص 747 . دیعـس )، دیـس  جاح  پاچ  )
يِداّنلا ُءایِض  ابَخ  َْفیَک  َْتیَءاَرَا  ِداوْعَْالا  یَلَع  اُولَمَح  ْنَم  َْتیَءاَرَا  - 87 ص 419 421 . ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  -86 ص 5 و 6 . ج 2 ، یغورف ،

تایفو ِداوْطَـْالا 88- یَلَع  ُوْلعَت  يرَّثـلا  َّنِا  يرَّثلاـِیف  َکِّطَح  َلـْبَق  ُمَلْعَا  ُْتنُک  اـم  ِداـبْزَْالا  ُِعباـتَتُم  ِِهْلِقث  ْنِم  يدَـتْعا  ِرْحَْبلا  ِیف  َّرَخَْول  يوَـه  ٌلَـبَج 
ج 2، باقلالاو ، ینکلا  -89 یباصلا .)  ) ناونع لیذ  ص 365  ج 2 ، یمق ، ثدـحم  باقلالاو ، ینکلا  ص 36 ، ج 1 ، ناکلخ ، نبا  نایعالا ،
ج 5، ناکلخ ، نبا  خیرات  و  یلازغ ) تافارتعا   ) لالـضلا نم  ذقنملا  همجرت  -90 ثیدح 17 . ص 224 ، ج 1 ، راحب ، يرـصبلا .)  ) هملک لیذ 
ج راونالاراحب ، -92 یتعیرش . یلع  تافاضا ) اب   ) همجرت راحسلا ، ةدوج  دیمحلادبع  فیلأت  يرافغ ، رذوبا  -91 همان . یلازغ  ص 351 352 و 
ص 92. ینادجو ، نیسح  همجرت  لهالادیـس ، زیزعلادبع  فیلأت  نیدباعلا ، نیز  مامالا  ص 111 . ج 1 ، قداصلا ، مامالا  ص 17 و 27 . ، 11

هریس -95 ماشه ) نبا  هریس   ) تسا هدوب  تینارصن  ياه  هتشر  زا  یکی  یـسوکر ) بهذم  -) 94 ص 597 . باب 103 )  ) ج 7 راونالاراحب ، -93
ج 2 لئاسو ، ص 25 . هّللا ) یف  ضغبلاو  هّللا  یف  بحلا  باـب   ) ج 2 یفاک ، -96 ص 578 580 . ترجه ، مهد  لاس  عیاـقو  ج 2 ، ماشه ، نبا 

ْهَْتناَف ًاّیَغ  ُکَی  ْنِاَو  ِهِْضماَـف  ًادْـشُر  ُکَـی  ْنِا  ُهَتَِبقاـع ، ْرَّبَدَـتَف  ٍْرمَاـِب  َتْمَمَه  اذِا  -) 98 ص 34 . ج 5 ، یفاـک ، -97 ص 497 . رداهبریما ) پاـچ  )
-101 هننس ) هریس و  هقالخا و  مراکم  باب :  ) ج 6 راونالاراحب ، -100 ملظ .)  ) هدام ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -99 ص 457 .) ج 2 ، لئاسو ، (.) ُْهنَع
(، َِکلذ ْنِم  ًۀـَنوُؤم  ُّفَخَا  ُنِمْؤُمَّلَا  -) 102 ص 121 ) یناپمک ، پاـچ  ج 11 ، راونالاراحب ، (، ) ِۀشیعَْملا رَیدْقَت  ُْتنَـسْحَا  ْدَـق  ُهّللا  ِینارَی  ُّبُِحا  )
َنِم اْوَوَْرت  ِءامِدـّلا  َنِم  َفُُویّـسلا  اْوُّوَر  َْوا  ٍۀَّلَحَم ، ِریخْءاَتَو  ٍۀَّلَذَـم  یلَع  اوُِّرقَاَف  َلاتِْقلا  ُمُکوُمَعْطتَـسا  ِدَـق  -) 103 ص 117 ) ج 11 ، راونالاراحب ، )
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اُولَعَج یّتَح  َرَبَْخلا ، ْمِْهیَلَع  َسَمَعَو  ِةاوُْغلا  َنِم  ًۀـملداق  َۀَـیِواعُم  َّنِاَو  ـالا  َنیرِهاـق . ْمُِکتْوَم  یف  ُةاـیَْحلاَو  َنیروُهْقَم  ْمُِکتاـیَح  یف  ُتْوَملْاَـف  ِءاـْملا ،
ص 419 توریب ) پاـچ   ) ج 1 هبطخ 51  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  -104 هبطخ 51 ) هغـالبلا ، جـهن  ( ) ِۀَِّینَْملا َضارْغَا  ْمُهَروُُحن 
یمق ج 2، ثدـحم  باقلالاو ، ینکلا  -106 ص 114 ) ج 11 ، راونالاراحب ، (، ) ْمِْهیَلَع ُنوُهَتَف  ِهیف  َْتنَا  ام  ِّلِْکب  َساـّنلا  ُِربُْخت  ـال  -) 105 . 428

جهن -110 ص 181 . ج 2 ، لئاسو ، -109 ص 313 . ج 1 ، باـقلالاو ، ینکلا  -108 ص 67 . یمق ، ثدـحم  رـصبلا ، لحک  -107 ص 62 .
ص 529. ،ج 2 ، لئاسو -112 ص 198 . نمؤملا ) ۀـجاح  یف  یعـسلا  باب   ) ج 2 یفاک ، -111 ص 181 . ج 2  لـئاسو ، هبطخ 77  هغالبلا ،

ناونع لیذ   ) و 158 ص 157  ج 2 ، بدالا ، ۀناحیر  -114 ص 525 . مارآ ، دـمحا  ياقآ  همجرت  نتراس ، جرج  فیلأـت  ملع ، خـیرات  -113
-118 ص 50 . لـئاسو ج 2 ، -117 ص 472 . لـئاسو ج 2 ، -116 ص 57 151 . ج 3 ، دـیدج ) پاچ  راونـالاراحب ، -) 115 يراوزبس )
ص ج 3 ، لئاسو ، -121 دبع .)  ) هدام ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -120 ص 457 . ج 2 ، لئاسو ، -119 ص 598 . زیربت ) پاچ   ) ج 9 راونالاراحب ،

وت دنزرف  تسا ، يدب  مدآ  دـنزرف  وا  : ) ینعی -124 حلاصان .) تسا  يدنزرف  وت ، دـنزرف  نیا  : ) ینعی -123 هیآ 46 . دوه ، هروس  -122 . 395
ص 574. توریب ) پاچ   ) ج 3 دیدحلا ، نبا  حرش  -127 ص 89 . ج 10 ، راونالاراحب ، -126 ص 65 . ج 10 ، راونالاراحب ، -125 تسین .)
هیآ 18) حـتف ، هروس  ( ) ٌجَرَح ِضیرَْملا  یَلَع  ـالَو  ٌجَرَح  ِجَرْعَـْالا  یَلَع  ـالَو  ٌجَرَح  یمْعَـْالا  یَلَع  َْسَیل  -) 128 ج 2،ص 94 . ماـشه ، نبا  هریس 
ص 364 370. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 385 و 386 . ج 3 ، هباغلادسا ، -130 ص 566 . توریب ) پاچ   ) دیدحلا ج 3 یبا  نبا  حرش  -129

یِلا ِدابِْعلا  ِةَدابِع  ْنِم  ِداـبْعلا  ُجارِخاَو  -) 132 توریب ) پاـچ   ) ص 314 ج 8 ، ریدـغلا ، ص 186 . ج 5 ، و  ص 301  ج 1 ، ۀباغلادسا ، -131
ْنِم ُءاشَی  ْنَم  َجرُْخِنل  انَثََعبَو  اِنب  َءاـج  ُهّللا  -135 ِساّنِلل .) ِساّنلا  ُْریَخ  ُنَْحن  -) 134 ٍُّماَو .) ٍبَِال  ٌةوَِخا  ٍءاّوَحَو  ٍمَدآ  ُوَنب  ُساـّنلا  -) 133 ِهّللا .) ِةَدابِع 

ِدِحاْولا ِدَسَْجلاَک  َنیِملْـسُمْلا  َّنِکلَو  : ) تسا نیا  یعبر  ترابع  -136 ِمالْسَْالا . ِلْدَع  یِلا  ِنایْدَْالا  ِرْوَج  ْنِمَو  اِهتَعِـس  یِلا  اْینُّدلا  ِْقیَـض  ْنِم  ِهِدابِع 
فلا تسا : هدرک  سابتقا  لیذ  يوبن  ثیدـح  ود  زا  اعومجم  ار  هلمج  نیا  نومـضم  درم  نیا  (. ْمُهالْعَا یلَع  ْمُهانْدَا  ُریُجی  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُـضَْعب 
نامیا لها  : ) ینعی ِرَهَّسلاَو ) یمَْجلِاب  ِهِدَسَج  ِءاضْعَا  ُِرئاس  َُهل  یعادـَت  ٌضَْعب  یکَتْـشا  اذِا  ِدَـسَْجلا  ِلَثَمَک  ْمِهِمُحاَرتَو  ْمِهِّداَوت  یف  َنینِمْؤُْملا  ُلَثَم  )

اب یباوخ  یب  بت و  هلیـسو  هب  اهوضع  ریاس  دیآ ، درد  هب  يوضع  نوچ  دنرکیپ ؛ کی  دننام  هناتـسود  ياهدنویپ  قیالع و  فطاوع و  رظن  زا 
رد هک  دـنرکیپ  کی  ياـضعا  مدآ  ینب  دـیوگ : یم  هک  اـجنآ  دـنک ، یم  ثیدـح  نیا  نومـضم  هب  هراـشا  يدعـس  دـننک ) یم  يدردـمه  وا 
هب هاپس  نداتـسرف  ماگنه  رمع  دوخ  هک  يا  هبطخ  رد  رارق  دنامن  ار  اهوضع  رگد  راگزور  دروآ  دردب  يوضع  هچ  دنرهوگ  کی  شنیرفآ ز 

ْمُهَلَعَجَو ِبُولُْقلا  َْنَیب  َفَّلَاَف  ُهَلْهَا  ِمالْس  ْالا  یَلَع  َعَمَج  ْدَق  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  : ) تفگ درک و  هراشا  ثیدح  نیا  نومـضم  هب  زین  درک  داریا  ناریا 
ْمُهَْرمَا اُونوُکَی  ْنَا  َنیِملْـسُْملا  یَلَع  ُّقِحَی  َِکلاذَـکَو  ُهَْریَغ  َباصَا  ٍءْیَـش  ْنِم  ٌءْیَـش  ُْهنِم  ُولْخَی  ِدَـسَْجلاَک ال  ْمُهَْنَیب  اـمیف  َنوُِملْـسُْملاَو  ًاـناوِْخا  ِهیف 

هداد و تفلا  مه  هب  ار  اهنآ  ياهلد  تسا . هدرک  عمج  مالسا  روحم  درگ  ار  مالسا  لها  دنوادخ  : ) ینعی ْمُْهنِم ) ِْيارَّلا  ِيَوذ  َْنَیب  ْمُهَْنَیب  يروُش 
تباصا اهوضع  همه  هب  دنک  تباصا  يوضع  هب  هچنآ  دـنرکیپ ، کی  دـننام  ناشدوخ  اب  ناناملـسم  تسا . هداد  رارق  رگیدـکی  ردارب  ار  اهنآ 
هتـسیاش ای   ) دـننک یم  هرادا  رظن  يأر و  لها  يأر  تروشم و  اب  ار  دوخ  راک  دـشاب ، نینچ  نیا  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  هتـسیاش  دـنک . یم 
ْمِِهتَّمِِذب یعْـسَی  ْمُُهئامِد  ُؤَفاکَتَت  َنوُِملْـسُْملَا   ) ب ص 310 ) ج 2 ، ریثا ، نبا  (، ) دـننک هرادا  تروشم  اـب  ار  دوـخ  روـما  هک  تسا  نیا  نیملـسم 

رد اهنآ  درامـش ، یم  مرتحم  ار  ناشدادرارق  اـهنآ  نیرتکچوک  تسا ، ربارب  ناـشنوخ  ناناملـسم  : ) ینعی ْمُهاوِس ) ْنَم  یلَع  ٌدَـی  ْمُهَو  ْمُهاـنْدَا ،
َکَّنَا ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِا  -) 138 يرجه . لاس 14  عیاقو  ص 319 321 ، ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  -137 دنشاب .) یم  تسد  کی  دننام  نمـشد  ربارب 
دمحا دنسم  -139 هیآ 20 ) لـمزم ، هروس  ( ) َراـهَّنلاَو لـیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهّللاَو  َکَـعَم  َنیذَّلا  َنِم  ٌۀَِـفئاطَو  ُهَثُلثَو  ُهَفِْـصنَو  ِلـْیَّللا  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَا  ُموُقَت 

هبطخ 90. حرش  ص 271 273  ج 2 ، توریب ) پاچ   ) دیدحلا یبا  نبا  حرـش  -141 هیآ 13 . تارجح ، هروس  -140 ص 221 . ج 6 ، لبنح ،
ج راونالاراحب ، -143 تسا . ًاْریَخِّالا )  ) حیحـص تسا ، طلغ  ارهاظ  و  ًاْریَخ ) ِهِضُْغِبب  ْلَنَی  َْمل  ِهّللا  ِیف  َضَْغبَا  ْنَمَو  : ) تسا نیا  نتم  ترابع  -142

َنُولوُقَی ِءالُؤه  نکلو  ِِهّللِّالا  َمْکُح  ُهَّنمَِعن ال  ُلِطاْبلا ، اَِهبُداُری  ٍّقَح  ُۀَِـملَک  -) 144 یلاکبلا .)  ) لیذ باقلالاو ، ینکلا  ص 598 . زیربت ) پاچ   ) 9
ُء یفلا  ِِهب  ُعَمُْجیَو  َلَجَْالا  اَهیف  َهّللا  ُغِّلَُبیَو  ُِرفاـکلا  اَـهیف  ُِعتْمَتْـسَیَو  ُنِمْؤُْملا  ِِهتَْرِما  یف  ُلَـمْعَی  ٍرِجاـف  ٍواَّرب  ٍریمَا  ْنِم  ِساـّنِلل  َّدـُبال  ُهَّنَاَو  ِِهّللّـِالا  َةَْرِماـال 
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-145 هبطخ 40 ) هغالبلا ، جـهن  ( ) ٍرجاف ْنِم  َحارَتُْسیو  َُّرب  َحـیرَتْسَی  یتح  ِّيِوَْقلا  َنِم  ِفیعَّضِلل  ِِهب  ُذَـخُْؤیَو  ُُلبُّسلا  ِِهب  ُنَمْءاَتَو  ُّوُدَْـعلا  ِِهب  ُلـِتاُقیَو 
عوضوم نیا  -146 هبطخ 91 ) هغالبلا ، جهن  (، ) اُهبَلَک َّدَتـْشاَو  اُهبَْهیَغ  َجام  ْنَا  َدَْعب  يْریَغ  ٌدَـحَا  اْهیَلَع  ئِرَتْجَِیل  ْنُکَی  َْملَو  ِۀَْـنتِْفلا  َْنیَع  ُْتاَقَفَاَنَاَف  )

ارعـش ثحب  عوضوم  هک  دوب  روآ  تفگـش  زیگنا و  تریح  ردـقنآ  یلع ، نوخ  مه  نآ  دـنک ، نیعم  شیوخ  نیباک  ار  یـسک  نوخ  ینز  هک 
ُْلتَقَو ٌۀَنیقَو  ٌدـْبَعَو  ٍفالآ  ۀَـثَلث  ٍمَجْعَاَو  ٍحیـصَف  ْنِم  ٍماُّطق  ِرْهَمَک  ٍۀَحامَـس  ُوذ  ُهَقاس  ًارْهَمَرَا  َْملَو  تفگ : نامز  نآ  رد  ارعـش  زا  یکی  دـش و  عقاو 

ُمُکَّنَتوُقَی ال  -) 148 ِۀَبْعَْکلا .) ِّبَرَو  ُتُْزف  -) ٍمَْجُلم 147 ِْنبا  َْکتَف  َنوُدِّالا  ِْکتَف  الَو  الَع  ْنِاَو  ِّیلَع  ْنِم  یلْعَا  َرْهَم  ـالَو  مَّمَـصُْملا  ِماـسُْحلِاب  ِّیلَع 
، هباغلادسا ص 40 44 . ج 2 ، يدوعسم ، بهذلا ، جورم  ص 194 197 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک ، ص 28 44 . نییبلاطلا ، لتاقم  -149 ُلُجَّرلا )
زا یقهیب  دـمحم  نب  میهاربا  يواسملاو  نساحملا  باتک  زا  لـقن  ص 105 ، ج 2 ، باقلالاو ، ینکلا  -150 زیربت ) پاچ   ) ج 9 راحب ، ج 4 .

، یفاک لوصا  -152 ص 154 . ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک ، ص 464 . ج 1 ، توریب ) پاچ   ) دیدحلا یبا  نبا  حرش  -151 يرجه . موس  نرق  مالعا 
هیآ 52) يروش ، هروس  ( ) انِدابِع ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يدـهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکلَو  ُنامیِالا  َْالَو  ُباتِْکلا  ام  يِرْدـَت  ُْتنُک  اـم  -) 153 ص 170 . ج 2 ،

فرـش هب  هک  دنیوگ  یناسک  هب  نیعبات  -156 ص 204 . ج 1 ، دیدج ) پاچ   ) راونالاراحب -155 ص 160 161 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  -154
، لئاسو -158 سوط .)  ) هدام راحبلا ، ۀنیفس  -157 دنا . هدرک  كرد  ار  ربمغیپ  باحصا  تبحـص  یلو  دنا  هدشن  لیان  مرکا  ربمغیپ  تبحاصم 

َناک َْولَو  ْمِهِسُْفنَا  یلَع  َنوُِرثُُؤیَو  -) 161 ص 154 . یناپمک ) پاچ   ) ج 11 راونالاراحب ، -160 ص 77 . یفاک ، هضور  -159 ص 425 . ج 2 ،
هک یبئاـصم  زا  یکی  -163 ص 604 . ج 5 ، هباغلادـسا ، ص 48 . ج 9 ، يراخب ، حیحـص  -162 هیآ 10 ) رـشح ، هروـس  ( ) ٌۀَـصاصَخ ْمِِهب 

تابـصعت شتآ  هب  ندز  نماد  دندروآ ، دوجو  هب  مالـسا  ناهج  يارب  یمالـسا  ياهروشک  نانارمکح  ریاس  یـسابع و  يوما و  نارگتـسایس 
ماوقا يزیمآزاجعا  روط  هب  مالسا  تشگ . قیاف  اهنآ  رب  تساخرب و  هزرابم  هب  تابصعت  نیا  اب  مالسا  میناد ، یم  هکنانچ  دوب ؛ يداژن  یموق و 

يارجا اب  مالـسا  دروآرد . هدـیقع  رکف و  کـی  مچرپ  ریز  ار  هریغ  يدـنه و  یمور و  كرت و  یناریا و  برع و  فلتخم  ياـهداژن  لـلم و  و 
نیرتفیرـش نیرتیلاع و  هب  ْمُکیْقتَا ) ِهّللاَدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  اُوفَراعَِتل  َِلئابَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُاَو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  : ) لصا

دق رانک  هشوگ و  رد  هک  رگید  بلط  هاج  نانارمکح  ءارما و  نینچمه  یـسابعو و  يوما  نارگتـسایس  اما  دیـشوپ . لمع  هماـج  رـشب  يوزرآ 
دارفا نارگتسایس و  نآ  دوخ  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  دنتخاس . جیار  ار  يرگ ) یبوعش   ) دندرک و رو  هلعـش  ار  شتآ  نیا  ون  زا  هتـشارفارب 
هتوک هب  دوخ  لد  رد  دنرادن و  یبصعت  هقالع و  هنوگ  چیه  دنتسه ، هناقمحا  تاساسحا  هنوگنیا  نابنج  هلـسلس  هک  اهنایرج  نیا  رد  عفن  يذ 

یم مشچ  هب  رگیدکی  رانک  رد  ابیز ، تشز و  نشور ، کیرات و  نایرج  ود  مالـسا  خیرات  رد  دندنخ . یم  دـنتفا  یم  اهنآ  ماد  هب  هک  ینارکف 
یم رو  هلعش  ار  ششتآ  اهنآ  هب  هتسباو  زکارم  یسایس و  ياههاگتسد  هک  یتسرپ  داژن  يرگ و  یبوعش  کیرات  هریت و  تابـصت  یکی  دروخ ؛

یملع و ياهطیحم  رد  هک  فلتخم  ياهنابز  اهداژن و  اهگنر و  نوگانوگ و  للم  ماوقا و  نایم  هنامیمص  هناردارب و  تاساسحا  رگید  دندرک .
مدرم یگدـنز  یمومع  يداع  ياهطیحم  دـهاشم و  دـباعم و  دـجاسم و  زا  ینید  ياـهطیحم  رد  نینچمه  یـسرد و  ياـه  هزوح  یگنهرف و 

تیونعم تیناحور و  دندرب  یم  راک  هب  تتشت  هقرفت و  داجیا  روظنم  هب  یسایس  ياههاگتسد  هک  ییاهگنرین  همه  اب  دوب . امرفمکح  ناملـسم 
فوفص یملع و  ياه  هزوح  رد  یگناگیب  ساسحا  نودب  يدنه ، كرت و  یناریا و  برع و  هایس  دیفـس و  تشاد ، هبلغ  اهنآ  همه  رب  مالـسا 

ریخا نرق  هس  ود  رد  دنتـسیرگن . یم  مه  هب  ردارب  مشچ  هب  دنتفرگ و  یم  رارق  مه  رانک  رگید  عماجم  یبهذـم و  ياه  یـشکرکشل  اهزامن و 
هب یمالسا  کلامم  رد  ار  یلم  يداژن و  تابصعت  يزورفا  شتآ  همانرب  تفگنه ، ياهلوپ  فرص  عیسو و  ياه  هشقن  اب  یبرغ  نارگرامعتـسا 

مرگرـس هنیمز  نیا  رد  یتاموهوم  هب  ار  یمالـسا  للم  اهنآ  دنا . هتفای  قیفوت  دوخ  راک  رد  دایز  دـح  ات  هنافـسأتم  دـنا و  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم 
ای ماخ  يدارفا  تسد  هب  هک  اهباتک  هچ  دـنا . هتخادرپ  اهنآ  يونعم  يدام و  ياه  هیامرـس  تراغ  لواپچ و  هب  هدوسآ  یلایخ  اـب  دوخ  هدرک و 
ره رب  زورما  تسا . هدـش  هداد  يدارفا  هب  تمدـخ  نیا  شاداپ  هب  هک  تاماقم  اهتـسپ و  هچ  دوش و  یم  هدـش و  فیلأت  روظنم  نیمه  هب  نئاخ 

میدـق و نارگتـسایس  تسد  هب  تین  ءوس  اب  هک  ار  هقرفت  ياهراوید  ات  دـشوکب  دوخ  مهـس  هب  دـنک و  زاـب  مشچ  هک  تسا  بجاو  یناملـسم 
چیه هک  دـنادب  ددرگن . ماـهوا  تـالایخ و  هنوگنیا  درگ  زگره  دـنک و  دوباـن  بارخ و  تروص  لکـش و  ره  هب  تسا ، هدـش  هتخاـس  دـیدج 
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صفحه 108 از110 

قومیت و ملیتی نه سبب شرافت و افتخار است و نه موجب ننگ و عار.164 -ظهراالسالم، ج1 ، ص32  و165 .33 -عبارت این 

، اَْو یُْؤَخُذ لِلّضـ عیِف َحقُُّه مَِن الَْقِويِّ َغیِْر )مُتَْعتٍَع) این جمله از کالم رسول اکرم صلی اّهللا علیه وآله اقتباس شده است.  است: ال َواهللاِّ
ِْریَغخود امیر ِّيِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  ِفیعَّضِلل  َذِـخُْؤی  یتَح  ٌۀَُّما  َسَّدَـقَت  َْنل  : ) دومرف یم  ررکم  هک  دـنا  هدرک  لقن  ادـخ  لوسر  زا  رگید  هباحـص  نینمؤملا و 

مارتحا لـباق  هزنم و  یتـلم  زگره  : ) ینعی رتـشا ) کـلام  ناـمرف  هغـالبلا ، جـهن  اـضیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  یفاـک ، (، ) ٍعَتْعَتُم
تنکل هب  يوق  لباقم  رد  فیعـض  نابز  هکنآ  نودب  دوش ، هدناتـس  زاب  يوق  زا  فیعـض  قح  هک  دسرب  يا  هیاپ  هب  هکنیا  رگم  دـش ، دـهاوخن 

ص 24 و 25. ج 10 ، راحب ، -167 ص 598 . زیربت ) پاچ   ) ج 9 راونالاراحب ، -166 دتفیب .)
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